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Исус казва на Своите ученици: “Бдете 
и молете се, за да не паднете в изкушение” 
(Матей 26:41). На няколко пъти обаче ги 
намира заспали, неспособни да удържат на 
тежкия натиск на физическата и духовната 
дрямка. И прибавя към “бдете” и глагола 
“молете се”. Именно молитвата е силата, 
която може да помогне на вярващия да ос-
тане буден и да живее активен християнски 
живот.

Християни и църкви, които не се молят, 
не могат да живеят пробуден духовен жи-
вот. Те заспиват след всеки опит на Све-
тия Дух да ги събуди. Остават си в духовна 
кома и единственото, което преживяват, са 
някакви кратки емоционални пробуждания, 
които бързо угасват.

Ако искате да следите нивото на про-
буденост в своя живот или в живота на 
вашата църква, следете нивото на молит-
вения живот. Има ли църквата ви развито 
молитвено служене? Молитвата ли е първо-
то нещо, на което разчита тя при изпъл-
нение на своята мисия. С удоволствие и 
нетърпение ли се молите? Естествено нещо 
ли е молитвата за вас? Непрестанно ли се 
молите? Молите ли се стратегически - не 
само когато имате нужда, а когато планира-
те живота и служенето си на Бог.

Чарлз Спърджън казва: “Само Светият 

Дух може да ни научи на изку-
ството на молитвата. Моле-
те се за молитва. Молете се, 
докато започнете да се молите 
истински”.

 В Гетсимания учениците на Исус заспи-
ват физически, но те са и в дълбок духовен 
сън. Не разбират какво се случва и какво ще 
се случи малко по-късно, въпреки че Христос 
ясно ги предупреждава на няколко пъти. 

Духовно заспалият човек не разбира 
времето, в което живее, и не е готов да по-
срещне важните събития. Заспалата църква 
няма да е готова да посрещне Исус Христос, 
когато дойде за втори път на земята. “За-
това бдете, защото не знаете в кой ден ще 
дойде вашият Господ” (Матей 24:42). 

Духовното пробуждане означава пълна мо-
билизация на духовните сили. То е съзнател-
но (обратното на съня, който е състояние 
на безсъзнателност) ангажиране в изгражда-
нето на нашата духовност, което Свети-
ят Дух извършва в душите ни. Духовното 
пробуждане не е мимолетно преживяване, 
което ни спохожда от време на време. Не е 
временно просветляване на ума.

То е нещо трайно, стабилно. То е посто-

янно състояние на духа, което се постига 
чрез силата на Светия Дух, но не без лична 
духовна дисциплина.

Или, казано по друг начин, за пробу-
дения християнин Исус Христос не е 
някаква частична опитност, краткотрай-
но преживяване, а живот. Не е да кажеш: 
Имах опитност с Бог. То е да кажеш 
като апостол Павел: "Христос живее в 
мен“ (Галатяни 2:20). Или пък: "Защото 
за мен да живея е Христос” (Филипяни 
1:21).

Тогава вече е сигурно, че сме будни. Това е 
състояние, което трябва да се поддържа. 

За разлика от физическия сън, който 
наистина ни е необходим за възстановяване, 
духовният не само, че не ни помага да въз-
становим духовните си сили, но ги изчерпва. 

Колкото по-дълъг е, толкова по-немощни 
ставаме в духовно отношение.

Едва ли има някой сред нас, който иска 
да бъде християнин, без това да му носи удо-
влетворение и наслада, т.е. едва ли има ня-
кой, който желае да проспи своя християнски 
живот. Надявам се всички да сме пленени 
от идеята за духовното пробуждане.

Но първото, което идва с пробуждането, 
не е удовлетворението. Първото е стрес и 
дискомфорт.

Приятно нещо ли е да ви събудят точно 
тогава, когато най-много ви се спи? Скачате 
ли веднага с радост, или предпочитате да се 
поизлежавате, докогато може? Събуждането, 
когато ни се спи, е един от най-неприятни-
те моменти от ежедневието.
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В предишния брой разгледахме най-общо какво представлява духовното пробуждане и кой го 
осъществява. Само Бог чрез Светия Си Дух може да ни разтърси и пробуди. 

Много бързо и лесно след събуждане обаче може отново да потънем в дълбок сън. Можем бързо 
да “изключим алармата”, да затворим очи и да се отпуснем отново. За да останат отворени 
очите ни, трябва да станем, да се раздвижим и да започнем активен живот.

В този смисъл пробуденото християнство включва нещо повече от “отваряне на очите”. 
Включва това, което Новият завет нарича “бдене“ и “бодърстване“ (1 Сол. 5:6; Еф. 6:18). 
Събуденият християнин остава духовно буден, когато бди и бодърства (агрупнео и грегорео). 
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Към 2050 г. светът може да се сблъска с пълното 
унищожаване на рибата с промишлено значение, ако не 
бъдат предприети съществени реформи в системата 
на рибната промишленост. Тази мрачна прогноза е на 
еколози, представена в тазгодишния доклад на Програ-
мата за околна среда на ООН (UNEP), предаде БТА.

В документа, изготвен от Програмата за околна 
среда и независими експерти, се разглеждат различни 
аспекти на влиянието на търсенето върху основните 
природни ресурси, като енергоносителите, питейната 
вода и др., на състоянието на околната среда.

Неговите автори посочват, че в резултат на дей-
ността на постоянно развиващия се сектор на рибо-
ловството за търговски цели, запасите от риба на 
планетата са спаднали с 30 на сто. Еколозите смятат, 
че сега обемът на улова на риба превишава с 50-60 

на сто допустимите норми. В доклада се отбелязва, 
че рибната промишленост пряко или косвено осигурява 
около 170 милиона работни места, а непосредствено в 
риболовството са заети над 35 милиона души.

Авторите на доклада предупреждават, че ако не бъде 
незабавно преразгледана политиката по отношение на 
риболовната индустрия, увеличаването на запасите на 
риба, развитието на рибни развъдници и опазването на 
околната среда, то през следващите 40 години рибата 
с промишлено значение ще изчезне.

Експертите подчертават, че става въпрос за 
екологична и икономическа заплаха, тъй като за над 
два милиарда жители на Земята, от които основната 
част живеят в бедни страни, рибата е основен хра-
нителен продукт и основен източник на животински 
белтъчини. БТА

Рибата в океаните изчезва

Разривът между бедни 
и богати в САЩ се 
задълбочава

Пропастта, разделяща бедни и богати в САЩ, 
се задълбочава, показва доклад на Института за 
икономическа политика EPI, публикуван вчера.

Разривът е най-дълбок от 1962 г., когато мозъч-
ният тръст е започнал редовните си проучвания, 
предаде ДПА, цитирана от БТА.

Най-богатият 1 процент от американските дома-
кинства са имали 225 пъти повече пари от средното 
домакинство. При предишното проучване през 2007 г. 
най-богатите домакинства са имали 181 пъти повече 
пари от средното, а през 1962 г. - 125 пъти.

Последната глобална рецесия се е отразила и на 
богатите - през 2009 г. състоянието на домакин-
ствата от групата на най-богатия един процент 
е било 14 млн. долара - с 27 процента по-малко от 
2007 г. Но средното домакинство е пострадало по-
тежко - средното му състояние е било около 62 200 
долара, т.е. с 41 процента по-малко.

Руската православна църква 
представи сбор на “вечните 
руски ценности” - концептуален 
възглед за това, което по нейно 
мнение представлява нравстве-
ната основа на страната.

В него има 8 пункта и нито 
един от тях не споменава вя-
рата в Бог.

Църковният проект, раз-
работен в сътрудничество с 
политическите партии, пред-
ставлява списък, обединяващ 
обществените добродетели 
по степен на тяхната важ-
ност, разказва московският 
в.”Независимая газета”.

Съавтор на концепцията е 
ръководителят на Синодалния 
отдел по взаимодействие на 
Църквата и обществото про-
тоерей Всеволод Чаплин. Той я 
представи на конференцията 
“Националната система от 
ценности като залог за про-
цъфтяването на Русия”.

Сред непреходните за стра-
ната ценности са изброени по 
важност:

* справедливост
* свобода
* солидарност
* съборност
* самоограничение и жерт-

веност

* патриотизъм
* човешко благо
* семейни ценности.
Коментирано е и значение-

то на всяка от тези ценности. 
Например “свободата” според 
авторите включва индивидуална 
и лична свобода, свобода на 
словото и вероизповеданието, 
а като цяло – самобитност, не-
зависимост и самобитност на 
руския народ. Под “патриотизъм” 
се разбира “вяра в Русия, дълбока 
привързаност към родния край, 
неговата култура, готовност 
да се трудиш за Родината”.

Отец Всеволод се надява 
проектът “да запълни вакуума 
в ценностите на обществото”. 
Засега църквата призовава 
политиците и “широките об-
ществени слоеве” да обсъдят 
документа, да добавят или из-
ключат нещо “вечно” от него.

Разработката на концепци-
ята е отнела няколко месеца. 
При представянето й в прези-
диума на форума седяха двама 
високопоставени представите-
ли на управляващата партия 
“Единна Русия” на премиера 
Владимир Путин, включително 
координаторът на държавно-па-
триотичния клуб на партията 
Ирина Ярова.

Църквата не 
включи Бог сред 
“вечните руски 
ценности”

До 40% от парите за здраве в 
света отиват на вятъра
До 1/4 от парите, които правителствата би трябвало 
да използват за купуването на лекарства, изчезват по 
трасето, твърди доклад на СЗО

Здравните системи по света хвърлят на вятъра до 
40% от своите средства, а същевременно се нуждаят 
от много повече пари, за да работят добре.

Това заключение се съдържа в доклад на Световната 
здравна организация (СЗО), цитиран от Асошиейтед Прес 
и Франс Прес.

Той беше представен наскоро на международна кон-
ференция за финансиране на здравеопазването, която се 
провежда в Берлин. От приблизително 5,3 трилиона долара, 
които светът харчи за здравеопазване всяка година, около 
3 трилиона изчезват заради грешки или корупция, според 
заключение на Европейската мрежа за измами и корупция 
в здравеопазването, цитирано в документа.

До 1/4 от парите, които правителствата би трябвало 
да използват за купуването на лекарства, изчезват по 
трасето, което коства на развитите страни загуби от 
23 млрд. долара годишно.

Според СЗО някои държави плащат почти двойно 
повече от необходимото за купуване на медикаменти. 
Най-малко половината от медицинското оборудване в 
бедните страни на практика е неизползваемо. Много от 
апаратурата, дарена на развиващите се страни, също 
е безполезна.

В някои страни почти 80% от здравното оборудване 
идва от международни донори или от чужди правителства 
и повечето от тази техника остава неизползвана, се 
отчита в доклада.

Като пример се посочва ивицата Газа, където меди-
цинската техника, доставена след 2009 г., стои неупо-
требявана в складове.

Много от проблемите в системата на здравеопаз-
ването в развиващите се страни идват от това, че 
донорски страни харчат в повечето случаи милиарди 
за лекарства и ваксини, а същевременно малко пари се 
влагат в подготовката на здравни работници, които да 
боравят с тези медикаменти.

Лекарствата и ваксините не се приемат и поставят 
сами, отбелязва докладът.

Според документа годишно 100 млн. души са принудени 
да живеят в бедност заради парите, които техните пра-
вителства дават за здравеопазване, като това явление 
засяга предимно най-бедните страни.

В доклада се препоръчва как да се осигурят повече 
средства за целите на здравеопазването.

Един от начините е повишаването с 50% на акцизите 
върху тютюневите изделия. Това би донесло на 22 стра-
ни с ниски доходи 1,42 млрд. долара, които да вложат в 
здравните си системи.

Ужасът на 6-годишно дете, 
болно от СПИН
Живее в гората - родителите му починали, пак от СПИН

Покъртителна история разказа китайският вестник 
“Чайна дейли” в Световния ден за борба със СПИН – за 
забравеното в малко планинско селце 6-годишно момченце 
А Лун.

Детето останало сираче. Преди около година от СПИН 
починали първо майка му, а след това и баща му. Но това 
не е най-страшното. Най-страшното е, че самият А 
Лун също е заразен с ХИВ вируса. В резултат се оказал 
нежелан в малкото селце Нючепин в Гуанси-Чжуанския 
автономен район в Южен Китай.

Семейството било практически прогонено от мест-
ната селска общност, след като преди шест години на 
родителите на А Лун била поставена смъртоносната 
диагноза – СПИН.

Така семейството било принудено да отиде да живее на 
най-високия връх в планината далеч от останалите. Така 
в момента 6-годишното момченце е практически само. 
Според вестника то няма играчки и приятели, с които 
да си играе. Единственият му приятел е кучето Лао Хей. 
Двамата живеят в малка паянтова къща без прозорци 
и с разбита врата. Момченцето си готви само, без сол 
и мазнина, за които няма пари. Месечно то получава по 
70 юана (малко повече от $10). Така че детето и кучето 
трудно могат да се прехранват. За съдбата на малкия 
гражданин на Китай, заразен с ХИВ вируса, който дори 
не знае какво означава това, широката общественост 
научи едва след като името му се появи на страниците 
на централния китайски печат.

Съобщава се, че възрастно семейство е решило да 
вземе момченцето заедно с кучето и кокошките, които 
то отглежда. А местният Червен кръст обсъжда да пре-
достави на А Лун необходимата медицинска помощ.

По непълни данни в Китай са регистрирани 320 000 
болни от СПИН и носители на ХИВ. Около 50 000 души 
са починали.
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Едновременно 
със събитията, описани 
в статията от пре-
дишния брой, възникват 
и се разрастват две 
мисионерски училища: 
за момчета в Пловдив 
през 1860 г. и девическо 
в Ст.Загора 3 г. по-къс-
но. Мисионерите от-
криват и интернат за 
момчета. Целта на учи-
лището е да възпитава 
местни мисионери. 

Мисионерите протестан-
ти имат изключителна заслу-
га и за зараждащото се про-
светителско дело в България. 
Те се залавят със задачата да 
направят удовлетворителен 
превод на цялата Библия.

През този период още не 
е установена стандартната 
форма на българския език. От 
разговори с учители и др. 
Ригс решава, че литератур-
ният български ще възприеме 
източния говор. Ходът на 
времето показва неговата 
забележителна далновидност. 
(Ригс е изключителна лич-
ност. Той е най-вещият и да-
ровит езиковед в целия свят 
сред мисионерите на своето 
време. Знае около 20 говорими 
и мъртви езика с научни по-
знания по дванадесет. Той е 
скромен, благочестив, твърд 
във вярата, с изключител-
ната дарба да подбира точ-
ната дума; плодовитостта 
му - удивителна.) Този гениален 
езиковед се заема с превода на 
нашата Библия, използвайки 
тракийския говор. Събира око-

ло себе си (споменатия вече) д-р 
Алберт Лонг и двама български 
изследователи - Петко Славейков и 
Христодул Косто-
вич (единият 
обучен в източ-
ния, другият - в 
западния говор). 
Появява се пълен 
превод на Ст. Завет от староев-
рейски, като в тази трудна задача 
Ригс е подпомогнат от Косто-
вич. Четиримата мъже постигат 
забележителен резултат и съгласие 
по всички точки. Трудът им се 
появява в 1871 г. с отпечатването 
на обемисто осемтомно издание 
от 1060 страници, което обхваща 
цялата Библия. Това произведение 

е признато за шедьовър и оказва 
мощно влияние както за духовното 
издигане на българския народ, така 
и за изграждането на литератур-
ната форма на днешния български 
език. 

Но това не са единствените 
етапи на литературна дейност: 
излизат учебници, брошури и пр., и 
то в големи количества. През 1864 
г. Алберт Лонг слага началото на 
ежемесечника “Зорница”. Той става 
периодичното издание на Мисия-
та и най-старият от български-
те вестници. Байнингтън поема 
редакторските функции през 1867 г. 
и ги изпълнява единадесет години. 
През 1874 г. излиза илюстровано 
месечно списание за деца с редак-

тор Ригс. Още първите години се 
абонират 2000 души. Две години 
по-късно “Зорница” става ежесед-

мичник, дости-
га до цялото 
българско населе-
ние и подпомага 
мощно увелича-

ването на грамотността. Слави се 
с точно представяне на новините 
и с авторитет (нейният автори-
тет на протестантски вестник е 
споменат и в “Под игото”), като 
запазва първенството си и след 
Освобождението. 

Въпреки появилата се съпроти-
ва евангелската група в Меричлери 
закупува парцел и с общо 100 дена 
труд издига първото здание на 
протестантска църква в България 
(1873 г.). Събарят им постройка-
та, но те построяват нова двуе-
тажна сграда с пасторско жилище. 
Изпитанията общо взето правят 
по-силна вярата на протестан-
тите в България.

Мисионерите помагат на 

българите още и с това, че 
се застъпват пред турските 
власти, водят дипломати-
ческа дейност, помагат на 

населението. След богослуженията 
(четене на собствените отворени 
библии и проповед) се провежда 
училище за възрастни. Жените се 
срещат ежеседмично на молитвени 
събрания от къща в къща. Дей-
ността на студентите благове-

стители се разраства, библейските 
работнички се трудят усърдно, 
завършилите девическото училище 
отиват по селата като учителки 
или библейски работнички. През 
май 1874 г. Дженей основава нова 
мисионерска станция в Битоля. 
Забелязва се пробуждащ интерес 
в Кюстендил и др. места. Нови-
ят завет е въведен като учебник 
в много обществени училища, а 
в Самоков е отворена православ-
на семинария като съперник на 
богословския профил на мъжкото 
училище (преместено от Пловдив в 
този град през 1872 г.) .

Но главният знак за на-
предък е основаването през 
юли 1875 г. на Българското 
евангелско дружество (1 г. 
преди Априлското въста-
ние), чийто устав, съставен 
без помощта на мисионе-
рите, обхваща 7 страници 
и половина (Кларк заявява: 
“В много отношения това 
дружество може да из-
вършва евангелска дейност 
повече от чуждестранните 
мисионери”). По време на 
Второто годишно събрание 
на Дружеството (1876 г.) 
облаците на бунта бързо 
се сгъстяват. Раздаването 
на дипломите от девиче-
ското училище е изтеглено 
напред на 17 април, за да 
могат момичетата да се 

приберат у дома преди въстание-
то. В края на април то избухва и 
е потушено с кланета. (По това 

време България е все още откъсна-
та от външния свят и турците са 
уверени, че случилото се ще остане 
незабелязано).

В този критичен момент аме-
риканските мисионери изиграват 
огромна роля, която ускорява съби-
тията, довели до Освобождението 
на България. 

Д-р Лонг и Уошбърн получават 
от български приятели подробни 
разкази за изстъпленията. (През 
1872 г. Алберт Лонг е назначен за 
преподавател в Робърт колидж, а 
Джордж Уошбърн изпълнява там 
ректорски функции през целия 
споменат период). Със своя авто-
ритет двамата представят тези 
подробни разкази на британския 
посланик Сър Хенри Елиът и на 
кореспондента на “Лондон Дейли 
Нюз” Едуин Пиърс, като писмото 
им излиза в броя от 23 юли 1876 г. 
В стремежа си да осуети намере-
нието на Русия Дизраели го нарича 
“бръщолевене от кафенетата”. 

Продължава на стр.6

Ролята на протестантите за изграждане 
на националното ни самосъзнание, 
нравственост и осбобождение

Вяра и
свобода

Цариградската Библия 1871 г. (голям фор-
мат) - първото пълно издание на Библията 
на модерен български.
Мисионерите протестанти имат изключи-
телна заслуга и за зараждащото се просве-
тителско дело в България. Те се залавят 
със задачата да направят удовлетворителен 
превод на цялата Библия.

Преводачите на Библията (от ляво 
на дясно) Христодул Костович Сечан, 
Илайъс Ригс, д-р Албърт Лонг, Петко 
Славейков

“Зорница” става ежеседмичник, достига 
до цялото българско население и подпо-
мага мощно увеличаването на грамот-
ността.
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Светия Дух да ни убеждава за всичко, което ни пречи да разкрием характера на 
Исус. Искаме готови сърца, така че нищо в живота ни да не пречи на пълнотата 
на силата на Светия Дух.

4. Да насърчаваме служителите на Църквата да прекарват време в молитва, 
изучаване на Божието Слово и търсене на Божието сърце, за да разберат Неговите 
планове за Църквата Му.

5. Да насърчаваме всяка една от нашите църковни организации да отделя време 
за администраторите, пасторите, здравните работници, служителите в изда-
телствата, образователните специалисти, учащите се и всички служители заедно 
да търсят Исус и обещаното изливане на Светия Дух посредством изучаване на 
Божието Слово и молитва.

6. Да използваме всички възможни медии, конференции и ателиета, за да апелираме 
към нашите църковни членове да търсят по-дълбока връзка с Исус за обещаното 
пробуждане и реформация.

7. Спешно да апелираме и да поканим всички членове на църквата да се при-
съединят към нас в откриване на сърцата ни за животопроменящата сила на 
Светия Дух, която ще преобрази живота ни, семействата ни, организациите и 
обществото ни.

На срещата на църковните служители 
беше представена и програма за 
развитие и растеж на местната църква. 

Тя включва осем ключови елемента:
1. Упълномощаващо лидерство
2. Служене според дарбите
3. Пламенна духовност
4. Функционални структури
5. Вдъхновяващо богослужение
6. Пълноценни малки групи
7. Ориентирано към нуждите евангелизиране
8. Любящи взаимоотношения

Сигурни сме, че ако успеем да приложим на прак-
тика тези ключови елементи и лично се посветим 
на Бог, ще преживеем така жадуваното пробуждане 
и реформация.

предложения как да бъде осъществена тази 
промяна. 

Описвайки опитността на учениците, 
Елън Уайт пише: “Оставиха настрана всич-
ки различия, всички желания за първенство 
и се обединиха в християнска обич... Тъга 
изпълваше сърцата им, като си помислеха 
колко много пъти Го бяха оскърбявали със 
своето мудно разбиране, с това, че про-
пускаха да усвоят уроците, които Той за 
тяхно добро се бе опитвал да ги научи... 
Учениците чувстваха духовната си нужда 
и викаха към Господа за свято помазание, 
което да ги направи способни в делото за 
спасение на души. Не искаха благословения 
само за себе си. Бяха натоварени с бремето 
за спасение на души. Осъзнаваха, че еван-
гелието трябва да бъде занесено на света 
и искаха обещаната от Христос 
сила” (Деяния на апостолите, 37). 
Това се постарахме да направим 
и ние.

Най-важно е личното посвеще-
ние. Служителите се обединиха 
около мнението, че ако лично 
не преживеят нещо, нямат мо-
ралното право 
да призовават 
д р у г и т е  д а 
го направят.  
Една от изнесе-
ните пропове-
ди представя-
ше различната 
реак ция на при-
зива на Христос 
от страна на 
две личности. 
Не знаем как 
ще отговорим 
на Исус - дали 
като богатия 
м л а д е ж  и л и 
като Закхей. 
Но отговорът 
е вътре в нас.

По 
време на срещата бе 
представен и документът, 
гласуван на Сесията на ГК. 
В него е изложено следното 
посвещение:
1. Да счетем за личен приоритет тър-

сенето на Бога за духовно пробуждане и 
изливането на Светия Дух със силата на 
късния дъжд в нашия собствен живот, в 
нашите семейства и служене.

2. Лично да си отделяме значително 
време всеки ден за общение с Христос 
посредством молитва и изучаване на 
Божието Слово.

3. Да изследваме сърцата си и да молим 

На сесията на ГК през есента на 2010 г 
е представена инициативата за пробуждане и реформа-
ция в редиците на Църквата на Адвентистите от 7-я 
ден в света. Целта й е членовете на църквата да бъдат 
насърчени да укрепят духовния си живот и връзката си с 
Бога, предвид мисионската задача, която Той ни е поста-
вил и предвид скорошната ни среща с Него.

Натоварени с
бремето за

спасение

29.01.2011 ще бъде ден, посветен на темата за пробуждането на 
църквата в България. Месец февруари е обявен за месец на молитва-
та. Но това ще има смисъл само ако членовете на църквата реаги-
рат положително на тази инициатива.

Духът на пророчеството твърди, че стотици хиляди хора ще 
приемат Божията вест за последното време посредством поуча-
ване и проповядване на Неговото Слово. Молитвата, изучаването 
на Библията и свидетелстването са елементи на всяко истинско 
пробуждане. Проявленията на Светия Дух ще се усилят с наближа-
ването на края. “Към края на земната жетва е обещано едно специ-
ално изливане на духовната благодат, която да подготви църквата 
за завръщането на Човешкия Син” (Вярата, с която живея, 333) и 
“Чрез хиляди гласове по цялата земя ще бъде разнесено предупрежде-
нието. Чудеса ще се вършат, болни ще бъдат излекувани и знамения 
и свръхестествени явления ще следват стъпките на вярващите” 
(Великата борба, 612).

Най-голямата ни мотивация за участие в това дело е надеждата 
за скорошна среща на всички вярващи с нашия Спасител. Очакваме и 
вие да се включите , за да можем заедно да преживеем пробуж-
дането и реформация, които ще ни доближат до завръщането на 
Христос и ще ни помогнат с радост да чакаме срещата с Него.

Българският съюз също прие този призив и инициира няколко събирания - 
в края на миналата година на годишното заседание на разширения състав на 
Съюзния съвет, на 09.01.2011 на разширения състав на Съюзния съвет, заедно 
с трите областни съвета, на 23.01.2011 на областните съвети с пасторите, 
проповедниците и старейшините във всяка една област, като целта е да 
бъдат запознати и насърчени всички ръководещи кадри на ЦАСД в България 
да я подкрепят.

На срещата, проведена на 9 януари в Горна Оряховица можеше да се по-
чувства ангажираността на църковните служители и искреното им желание 
за промяна. Освен проповедите по темата за пробуждане и реформация бяха 
произнесени много молитви към Бога, бяха дадени конкретни и практични 
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Всяка църква - здравен 
център, всеки мирянин 
-  здравен мисионер

Под знака на този апел се проведе 
поредната среща на отговорниците на 
здравните отдели в рамките на Евро-
Африканската дивизия. На тази среща 
бе отчетена работата на отделите за 
изминалия петгодишен период.

Споделиха се идеи за разширяване и 
актуализиране на дейността. Акцентът 
бе върху идеята всяка църква да бъде и 
мисионски здравен център, всеки от нас 
да занесе здравната вест до хората с 
едничката цел да ги заведе при Исус.

Отчетена бе необходимостта от 
осъвременяване методите на работа без 
да се отстъпва от принципите, които 
изповядваме. Обърнато бе внимание в 
бъдеще все по-тясно - ръка за ръка - да 
се работи с проповедници и пастори за 
по-добро качество и резултати. В дух на 
приятелство и братство бяха посочени 
пропуските и бяха начертани бъдещите 
цели, за да бъдем по-полезни на хората и 
на обществото. Д-р Л. Маринова

Днес, когато науката и техни-
ката се развиват с бързи темпове, 
когато медицината достига високо 
ниво и открива нови методи на 
лечение, когато прониква в много 
от тайните на клетката, когато 
се наливат милиони в здравеопаз-
ването, когато сме заливани от 
информация как бихме били по-здра-
ви, ние си задаваме въпроса:,,По-
малко ли боледува съвременният 
човек, по-дълго ли живее? Дали е 

по-щастлив физически и духом  - 
по-силен?’’.

За съжаление отговорът е не. 
Факт е, че вместо да намаляват, 
болестите се увеличават. Защо 
това е така? Това ли е съдбата на 
човечеството? Можем ли като хора, 
познаващи Библията, да занесем 
добра вест на хората?

Бог не желае да сме болни, 
деградирали, страдащи. Доброто 
здраве е Неговото желание и Той 

ни е дал именно за това т. нар. 
здравна вест, дал ни е възможност 
за здравно служене. Здравната 
вест на адвентистите от седмия 
ден, която включва профилактика и 
лечение на заболяванията, трябва 
да се базира на вярването, че Бог 
желае да имаме добро здраве  и 
това трябва да лежи дълбоко в 
основата на здравното ни слу-
жене. Практическото основание 
на самото здравно служене се 
състои в това, че с ясно съзнание 
сме способни много по-добре да 
възприемаме Божията воля и със 
здраво тяло можем по-добре да 
служим на другите.

Разбирайки въпроса за здравна-
та вест и здравното служене по 
този начин, Здравният отдел при 

ЦАСД проведе здравен семинар от 
05.09. до12.09.2010г. в с.Лозенец. 
Целта на семинара бе да обучи 
както медицински работници, така 
и миряни, желаещи да се включат 
в здравното мисиониране. Темите 
и занятията представиха актуална 
информация за профилактиката и 
лечението на някои социално зна-
чими заболявания, както и чисто 
практически знания и умения.

Изнесени бяха лекции по въпро-
сите на диабета, остеопорозата, 
денталната медицина, както и 
практически препоръки за тяхното 
лечение. Проведе се и обучение за 
по-добра организация на работата 
на отделите и църквата във връзка 
със здравното служене. Лектори 
бяха  д-р Маринова,  д-р Радилова,  

д-р Тошев.   
Проведен  бе обучителен курс 

по масаж от д-р Генов. Интерес 
предизвика и курсът, проведен от 
д-р Тошев ,,Първа помощ’’. Бяха 
раздадени и материали на здравна 
тематика.

В дните на здравния семинар 
бе раздаден и Библейският корес-
пондентен  курс.

Нашето желание е всеки цър-
ковен член  да е добре и правилно 
информиран по въпросите, касаещи 
здравната вест, която да занесем 
на хората. Да осъзнаем, че тя е 
Божи избран метод, чрез който да 
се приближим до хората и да служим 
лично в съседството, в дома си и 
в църквата.

Д-р Л.Маринова

Сега, когато сме в сезона 
на вирусните заболява-
ния, когато отвсякъде ни 
плашат било със свински 
грип, птичи грип, грип 
“Пърт” и какъв ли още 
не, си задаваме въпро-
са: Готови ли сме да ги 
посрещнем?

От какво зависи способността 
ни да се справим с болестотворни-
те причинители и с болестите? 

Зависи от силата на нашата 
имунна система. 

Когато говорим за имунна сис-
тема, разбираме най-вече способ-
ността на белите кръвни клетки 
да изградят защитна система в 
организма. Белите кръвни клетки са 
няколко вида. Всеки вид има своето 
място в процеса на защитата. 

Неутрофили (микрофаги) – те 
обезвреждат всякакви вируси 
и бактерии. Поглъщат ги и ги 
смилат.

Моноцити (макрофаги) – имат 
подобна роля. Понякога се групират 
и оформят гигантски клетки. 

Лимфоцити – най-малките 
бели кръвни клетки. Когато чуждо 
вещество навлезе в тялото (ан-
тиген), лимфоцитите произвеждат 
“памет”. При следващо проникване 
на това вещество те го разпоз-
нават. Лимфоцитите се разделят 
на 2 вида: В-клетки и Т-клетки. 
Благодарение на притежаваната 
“памет” В-клетките произвеждат 
антитела, които улавят чуждите 
агенти, проникнали в организма. 
Т-клетките атакуват чуждите 
клетки и затова се наричат “клет-
ки убийци”. Когато рецепторите 
на Т-клетките са неефективни, 
те губят способността си да 
разпознават чуждите клетки или 
вещества. Това се случва при 
заразените със СПИН, при вроден 
или придобит имунен дефицит. 
Всички тези клетки плуват сво-
бодно в кръвообръщението. Кога и 
как разбират дали да се намесят? 
За това имат значение както 
доброто кръвообращение, така и 
състоянието на нервната система, 
на ендокринната система и състо-
янието на нашата психика. 

От какво зависи добрият и 

правилен отговор на нашата имунна 
система? Кое я прави по-силна?

Хранене
Все по-често говорим не за 

тази или онази диета. Говорим 
за балансирано хранене. Това не 
означава непременно да ядем от 
всичко по малко. Означава органи-
змът ни да не се лишава от нито 
една от съставките на храната: 
протеини, мазнини, въглехидрати, 
витамини, минерали, соли, вода. 
Балансираната вегетарианска ди-
ета е най-добрият избор. Храната 
трябва да бъде вкусна и приятна 
на външен вид. В дневното меню 
е необходимо да бъдат включени 
различни продукти. Така ще сме 
сигурни, че организмът ни получава 
всички хранителни вещества, не-
обходими за нашето здраве.

Яжте свободно пълноценни 
зърнени храни – овес, кафяв ориз, 
просо, ечемик, пшеница, булгур, 
ръж и др. Всекидневно в менюто 
ви да присъстват плодовете и 
зеленчуците. По-умерено употре-
бявайте бобовите храни, ядките 
и семената. Не се лишавайте 
напълно от млечните продукти, 
но нека са в умерени количества. 
Ограничавайте течните и твър-
дите мазнини, захарта и солта. 
Особено важна е закуската. Тя 
трябва да е най-калоричната пор-
ция за деня. Избирайте продукти 
с високо съдържание на белтъчини 
и сложни въглехидрати. Обядът да 
е по-богат на зеленчуци и плодове, 
а вечерята да е лека. 

Не трябва да забравяме, че пре-
комерната употреба на животински 
мазнини и въглехидрати (захари) 
потиска имунитета. Имунитетът 
страда и от липсата на желязо, 
мед, кобалт, цинк, селен, магнезий, 
витамини А, Е, С, групата на вита-
мин В. Приемайте ги, консумирайки 
повече плодове и зеленчуци, а не 
взимайте безконтролно и в големи 
количества хранителни добавки и 
синтетични витамини. 

Движение 
Все повече хора се разболяват 

не от преумора, а поради липса 
на движение. Правейки редовно 
физически упражнения, ние увели-
чаваме както физическата си сила, 
така и съпротивителните си сили 
спрямо различни болести. Физиче-

ските упражнения подобряват и 
нашето емоционално състояние, 
намалявайки стреса, напрежението 
и депресията. Подобряват съня, 
кръвообращението, притока на 
кислород, увеличавайки обема на 
белите дробове. Снижават коли-
чеството и нивото на кръвната 
захар. Разбира се, за добро здраве 
и добър имунен отговор и тук е 
важна умереността и систем-
ността. Най-полезно е ходенето и 
умерените, а не силовите физически 
упражнения.

Чист въздух

Задаваме ли си въпроса какъв 
въздух дишаме. Не прекарваме ли 
прекалено дълго в затворени и 
задушни помещения. А какъв е възду-
хът в градовете, в които живеем? 
Колко пъти през изминалата година 
прекарахме поне няколко часа сред 
природата? При заседналия начин 
на живот и поради принудителната 
стойка хората привикват да дишат 

повърхностно. Начинът на дишане е 
особено важен за постъпването на 
достатъчно количество кислород и 
за изхвърлянето на отпадните веще-
ства от дробовете. Не забравяйте 
да използвате всяка възможност да 
отворите прозорците за по-свеж 
въздух. Спете по възможност на 
отворен прозорец. Правете физи-
чески упражнения на свеж въздух. 
Старайте се да имате правилна 
стойка, за да е по-дълбоко дишането 
ви. Правете няколко пъти на ден 
дихателни упражнения с дълбоко 
вдишване и издишване. В помещения-
та, в които работите, отглеждайте 
повече растения. Те поглъщат много 
вещества, замърсяващи въздуха, и 
използват въглеродния диоксид за 
изработване на кислород. 

Почивката

Организмът се нуждае от 
възстановяване на енергията си. 
Редувайте активната физическа 
дейност, както и умственото и 

психическо натоварване, 
с почивка. Важно е да се 
спазват постоянни часове 
за сън. Много ценен е сън-
ят преди 12 часа. Особено 
за децата и юношите 
– растежният хормон е 
с най-високо ниво преди 
полунощ. Не се хранете 
преди лягане, за да спите 
по-добре. Нарушеният и 
недостатъчен сън често 
е причина за чувство на 
напрежение, отпадналост, 
неработоспособност. До-
брата почивка съчетава 
в себе си и упражнения 
на открито, разходка сред 
природата, отделяне на 
тихо и спокойно място 
за релаксация. Добрата и 
редовна почивка намалява 
нивото на стресовите 
хормони и подобрява иму-
нитета. 

Слънчевата светлина

И тук е много важно 
да се намери точното ко-
личество слънчево греене, 
използвано от нас. Слън-
чевата светлина унищо-
жава микробите. Укрепва 
костите, синтезирайки 
витамин Д, който спо-
собства за усвояването 

на калция. Слънчевата светлина 
е свързана с производството на 
мелатонин от епифизната жлеза 
в човешкия мозък. Той регулира 
жизнения ритъм, помага срещу 
умората, подобрява качеството на 
съня, подпомага възстановяването 
от стреса, намалява холестерола, 
стимулира имунната система, има и 
роля на антиоксидант. Слънчевата 
светлина повишава и секрецията 
на т.нар. хормон на щастието, 
който способства за нашето добро 
настроение. Не случайно в страни с 
по-краткотрайно слънчево греене от 
депресии страдат по-голям процент 
от жителите. Под действието 
на слънчевата светлина нашата 
имунна система укрепва и се уве-
личава съпротивата към инфекции. 
Нараства броят на лимфоцитите, 
нараства количеството на анти-
телата. Увеличава се способността 
на червените кръвни клетки да 
пренасят и доставят кислород. 

Продължава на стр.6

Здравен семинар
,,Знанието е здраве’’
с. Лозенец,  05.09.2010-12.09.2010г. 

Да 
изградим 
по-добър 

имунитет
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Продължава от стр.5
Съществуващи рани зарас-

тват по-бързо под въздействие-
то на слънчевите лъчи. Но пре-
комерното излагане на слънчева 
светлина е опасно. Получават 
се изгаряния, повишаване на 
кръвното налягане, влошаване 
на сърдечната дейност или 
сърдечносъдови заболявания, 
увеличава се рискът от рак на 
кожата. 

Употребата на вода: Ваше-
то тяло е около 70 % вода. Ако 
загубите вода, приблизително 
колкото 2 % от теглото ви, вие 
сте обречени. Водата е нужна 
не само защото е естествена 
съставка на човешкото тяло. Тя 
утолява жаждата, регулира те-
лесната температура, участва 
активно в обмяната, изхвърля 
ненужните отпадъци от органи-
зма. Тя е и много добро средство 
за закаляване. Напоследък млади-
те майки биват съветвани да не 
дават вода на кърмачетата до 
6-месечна възраст. Достатъчно 
била кърмата като течност. 

Съветват ги до края на първия 
месец бебетата да не се къпят, 
а само да се обтриват с влажна 
кърпа. Съветват се хора с високо 
кръвно да пият по-малко вода. 
Всички тези съвети в светли-
ната, която имаме, просто не 
са правилни.

Нуждата от въздържание: 
Въздържание от всичко вредно, 
умереност във всичко полезно. 
Ако имаме проблеми с нарко-
тиците, алкохола и тютюна, 
замисляме ли се какъв бич са те 
и за онези около нас? В стремежа 
си все по-нагоре и по-нагоре, към 
все повече и повече матери-
ални блага някои хора взимат 
стимулант след стимулант. За 
известно време, но кратко, тези 
стимуланти дават тонус на 
организма, а след това е нужна 
все по-голяма доза, докато ор-
ганизмът в края на краищата 
рухне. Засяга се преди всичко 
устойчивостта срещу всякакви 
болестотворни причинители, 
разрушават се много органи и 
системи.

Нашето психично състо-
яние е изключително важен 
фактор за справяне с болестите 
и за по-добра имунна защита. 
Позитивните чувства подо-
бряват здравето и осигуряват 
сила, издръжливост, чувство на 
задоволство и продуктивност. 
От друга страна, отрицател-
ните емоции предизвикват 
редица заболявания. Известно 
е, че тъгата и страданието 
отслабват имунната система и 
правят човека по-податлив на 
инфекции и заболявания, както 
и на рак.

,,Състоянието на ума влияе 
на сърцето много повече, откол-
кото някои предполагат. Скръб-
та, грижите, недоволството, 
угризенията, вината, недове-
рието - всичко това разбива 
жизнените сили. Смелостта, на-
деждата, вярата, симпатията, 
любовта подобряват здравето и 
удължават живота” (“По стъп-
ките на Великия Лекар”).

През последните години все 
повече статии и проучвания 

стигат до извода, че вярата в 
Бог подобрява и удължава жи-
вота. Социалната подкрепа, ха-
рактерна за религиозните обще-
ства, молитвите, съзнанието, 
че трябва да си прощаваме и да 
се обичаме, по-здравословният 
начин на живот - всичко това 
засилва имунната система.

Американската асоциация 
на семейните лекари прави 
следното изявление през месец 
януари 2001 г.: “През последните 
няколко години започна да се 
утвърждава становището, че 
духовността е друг важен фак-
тор за здравето на пациентите, 
често пренебрегван”.

Говорейки за засилване на 
имунната система, неминуемо 
стигаме до въпроса: “Нужно ли 
е да се ваксинираме?”. Макар 
да се твърди, че всяка годи-
на противогрипните ваксини 
покриват очакваните грипни 
щамове, невинаги е така. Да се 
ваксинираме или не е наш личен 
избор. По-голяма необходимост 
има при хора с имунен дефицит, 

хронични заболявания, и то 
най-вече за да се намали рискът 
от усложнения. Но трябва да 
се знае, че противогрипната 
ваксина е единствено и само 
против грипа. В есенно-зимния 
сезон циркулират и още много 
вируси, които не се влияят от 
тези ваксини. Така че начинът 
ни на живот и някои природни 
продукти за повишаване на 
имунитета са от по-голямо 
значение. От храните на първо 
място - като богати на вита-
мини, особено витамин С и 
антиоксиданти - са плодовете 
и зеленчуците. Особено ценни са 
зърнените храни. Консумирайте 
и бобови храни, и ядки поне два 
пъти седмично. На пазара има 
изобилие от цитрусови плодове, 
тиква, ябълки, сушени плодове, 
зеле, ряпа, моркови, цвекло, 
праз, боб, грах, лук, чесън, хрян, 
орехови ядки, семки. Пийте 
билкови отвари. Ако не сте 
алергични, консумирайте поне 
1 с.л. мед дневно. Използвайте 
прополиса, който е мощен имуно-
модулатор. Бъдете внимателни 
към прекомерната употреба на 
синтетични витамини и храни-
телни добавки. 

Д-р Лидия Маринова

Продължава от стр.3
Но Пиърс публикува второ, по-

пълно писмо. “Дейли Нюз” възлага на 
американеца от ирландски произход 
Макгахан да отиде и да опише лични-
те си впечатления, а общественото 
мнение задължава Британското пра-
вителство да изпрати свой пред-
ставител там. Уошбърн научава, че 
назначеният от британците човек е 
неопитен, като се цели Дизраели да 
получи оневиняващ турците доклад. 
Тогава Уошбърн се обръща към аме-
риканския секретар Хорас Мейнар, 
като го убеждава да изпрати и човек 
от американска страна - генералния 
консул Скайлър. Назначеният слу-
жител от британците и Скайлър 
посещават Батак и други опустоше-
ни селища, съпроводени от български 
преводачи (единият завършил Робърт 
колидж).  

Макгахан е кореспондент на 
в.”Дейли Низ”, изпратен у нас, за 
да опише жертвите и загубите от 
Априлското въстание. По-късно се 
включва като доброволец в Руско-
турската война.

Кларк, помагащ на хората в Ба-
так, е първият чужденец на мяс-
тото на действието след клането. 
Той предоставя на Скайлър ценни 
сведения. Скайлър официално по-
твърждава предишните разкази и 
убеждава Гладстон, който със своя 
прочут памфлет “Българските ужаси 
и Източният въпрос”, издаден на 6 
септември, настоява турците да 
бъдат “изритани (...) с всичките си 
партакеши (...) от провинцията, 
която са осквернили” (Marriot, The 
Eastern Question, p. 330). В Англия се 
надигат достатъчно силни чувства, 
за да възпрат политиката на Дизрае-
ли и да не допуснат съпротива срещу 
обявената от Русия война на Турция 
следващата година.

По време на Руско-турската война 
(април 1877 - март 1978 г.) амери-
канските мисионери са изложени на 
голяма опасност, но никой не загива. 
От голямо значение е раздаването 
на хуманитарни помощи от тяхна 
страна през този период. Събрани са 
много средства, създават се болни-
ци, раздават се храни, дава се вълна, 
изграждат се дъскорезници, дестила-
тори за розово масло... Мисионерите 
гледат на малкия брой жертви сред 
протестантите като доказателство 
за Божественото провидение. 

Всички изложени дотук заслуги 
на мисионерите към България (след 
пет века те “откриват” България за 
външния свят; предоставят учеб-
ници на националния език; издават 
периодика с високо нравствен и 
образователен характер; основават 
училища, целящи не просто знания, а 
възпитаване на християнски доброде-
тели; дават Библията на народа на 
неговия съвременен език; до голяма 
степен оформят националната ли-
тература; разкриват зверствата; и 
т.н., и т.н.) карат някои български 

учени още от онова време (съвсем 
не протестанти!) да твърдят (с 
основание), че “с оглед на такива 
неопровержими доказателства [за 
участието и ролята на протестант-
ските мисионери за обновлението 
на българския народ] е оправдано да 
признаем, че България дължи собстве-
ното си съживяване и независимост 

не по-малко на Америка, отколкото 
на Русия” (Mishew, D. America and 
Bulgaria, Their Mutual Bonds, p. 12).

През двадесетте години, пред-
шестващи независимостта, протес-
тантските мисионери така вграж-
дат своята дейност, нещо повече 
- себе си - в живота на българите 
(“Те познават Балканите по-добре от 
руснаците... Виждали са ги и поро-
бени, и свободни, в злочестина и в 
радост. Живели са и са се смесили с 
тях, говорят езика им, опознали са 
техния характер, тяхната душа...”), 
че основите на евангелското дело 

са положени 
твърдо, за да 
не могат да 
бъдат отмес-
тени нито 
от църковна 
съпротива, 
нито от 

патриотични 
чувства, нито 
от предразсъ-
дъци, нито от 
римокатоличе-
ската пропа-
ганда, нито 
от руската 
враждебност, 
нито от 
атеистичната 
мисъл. “Никои 
други външни 
хора не са били 
толкова близо, 
никоя друга 
организация 
не е работила 
така дълго и 
безкористно 
сред българския 
народ, както 
американските 
мисионерски 
дружества” 
(Там, с. 11).

(Интересно 
е да се отбеле-
жи и фактът, 
че България 
единствена от 
всички бал-
кански държа-
ви проявява 
отзивчивост 
към протес-
тантските 
мисионери. А и мисионерите не пола-
гат решителни и трайни усилия да 
проникнат в други балкански държа-
ви. Американският съвет никога не 
обмисля широко мащабни действия 
в Сърбия, Черна гора или Албания. 
Методистите стъпват в Румъния, но 
скоро изоставят дейността си там. 
Мисионерските дружества се отте-
глят (до 1890 г. напълно) едно по едно 
и от Гърция. Според самите мисио-
нери българите притежават много 
предимства: отличават се със своята 
търпимост, жажда за образование и 
просвета, възприемчиви са, любозна-
телни, морални, не са фанатици и т.н. 
Но най-важният фактор за успеха им 
в България са безспорно достойнства-
та и прозорливостта на представите-
лите на американската мисия.)

След Освобождението дейността 
на протестантите в България не 
намалява, напротив - те я приспосо-
бяват и развиват съобразно новите 
условия.

От подписването на Санстефан-
ския предварителен договор между 
Русия и Турция на 3 март 1878 г., 
който слага началото на съвременна 
България, до юли 1879 г. българските 
земи е трябвало да бъдат управля-
вани от временно руско правител-
ство. Междувременно окончателният 
Берлински договор от 13 юли 1878 г. 
доуточнява, че България се разделя 
на три области с различен статут: 
Княжество България (васално на Тур-

ция, обхващащо северната част на 
България), Източна Румелия (авто-
номна провинция на юг от Княже-
ството, с губернатор християнин 
- Александър Богориди - и с Органиче-
ски устав, изработен от международ-
на комисия) и Западна Румелия (т.е. 
Македония, която остава под турско 
господство). Мисионерите са пря-
ко засегнати от така развилите се 
събития, защото четирите станции 
на Мисията остават разпръснати в 
три различни политически зони. Те 
обаче са силно насърчени от сърдеч-
ността и благосклонността, която 
им оказва освободеният народ.

Що се отнася до руското управле-
ние, въпреки първоначалните опасения 
на мисионерите, към тях се отна-
сят благосклонно. Лок беседва дълго 
с княз Дондуков-Корсаков и получава 
разрешение да се продават библии в 
страната. Но не е само това - библей-
ските книжари получават достъп и до 
руските войници. Дори великият княз 
купува няколко броя, за да прати на 
заинтересувани изследователи в Русия 
(ако не и за собствен прочит). Много 
от руските войници са лутерански 
заселници. Военният губернатор на 
Одрин е протестант и неговият капе-
лан провежда редовно протестантски 
богослужения в щаба. Някои офицери и 
други мъже посещават мисионерските 
богослужения в Самоков...

Следва продължение в трети брой, 2011 г.

Българският поет Петко 
Рачов Славейков и един 
от най-големите миси-
онери на онова време - 
Илайъс Ригс - в късните 
години на техния живот.

Вяра и свобода

Джанюариъс Алойшиъс Макгахан (1844-1878) и Франсис Милет (1846-
1912) са коренспонденти за Daily News по време на Руско-турската 
освободителна война (1877 - 1878)

Да изградим по-добър имунитет
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Всички искаме да получаваме незабавно отговор на 
молитвите си и сме склонни да се обезсърчаваме, ако 
той се забави или дойде не такъв, какъвто сме го 
очаквали. Но Бог е твърде мъдър и твърде добър, за 
да отговаря на молитвите ни винаги във времето и 
точно по начина, който ние искаме. Той ще направи 
за нас много повече и много по-добри неща, отколко-
то ние самите желаем.

Нашият Небесен Баща непрестанно протяга Своята 
ръка в лицето на Исус Христос, за да кани грешни-
ци и паднали. Той желае да приеме всички. За негова 
слава е опрощаването и на най-големия грешник. Той 
спуска златната верига на Своята благодат в най-
големите дълбини на човешката поквара и възправя 
покварената, опетнена от греха душа и я възвишава.

1. Коментари върху 
терминологията.

Старият завет използва три основни 
думи за вино. Първата дума  обикновено 
се превежда като “сикера” или “спирт-
но питие”. Въз основа на лингвистични 
проучвания е установено, че същият корен 
се използва в други древни езици, за да се 
обозначи това, което днес познаваме като 
бира. Очевидно сикерата е водела до опи-
янение (Исая 28:7, 7; 29:9) и най-вероятно 
е била приготвяна от зърнени култури. 
В много библейски текстове “спиртното 
питие” (сикерата) е отречено или заб-
ранено (Левит 10:9; 1Царе 1:15; Притчи 
20:1; Исая 5:11). Въпреки това съществува 
един определен и уникален случай, който 
подсказва, че за израелтяните не винаги е 
било нещо лошо да пият бира (Второзако-
ние 14:26).

С втората дума, “тирош”, се назова-
ва “новото вино”, гроздовият сок (Съ-
дия 9:13; Исая 65:8) и прясната шира в 
стискалото за грозде (Осия 9:2; Михей 
6:15; Йоил 2:24; Притчи 3:10). Само един 
библейски стих подсказва, че е възможно 
ширата да е имала опияняващо действие 
(Осия 4:11), но използването на две думи 
за вино в този текст сочи, че опиянява-
щият ефект се дължи на смесването на 

“старо” - ферментирало - вино с “ново”, 
неферментирало. 

Третата дума за вино в Библията е 
“яин”, ферментирал гроздов сок (Битие 
9:21; Исая 28:7). Има обаче няколко случая, 
при които “яин” може да означава нефер-
ментирал гроздов сок, излязъл направо от 
стискалото за грозде (Исая 16:10; Йеремия 
48:3). В гръцкия текст на Стария завет е 
използвана думата “инос”, за да се преве-
дат и двата еврейски термина - “тирош” 
и “яин”. “Инос” е новозаветната дума за 
вино. Употребата на същата дума в Ста-
рия завет съвсем не означава, че винаги 
се има предвид единствено ферментирал 
гроздов сок. 

2. Употребата на виното 
в Библията:

Виното (яин) често е било част от 
ежедневната храна на израелтяните 
(Битие 14:18; Съдии 19:19) и понякога е 
било принасяно на Бога като принос за 

възлияние (Изход 29:40). В страна, където 
водата е била оскъдна, сокът на лозата е 
имал голямо значение и хората постоян-
но са го употребявали за питие. Този вид 
вино често се е свързвал с нещо радостно 
(Пс. 104:15), но употребата му е можела 
да доведе до неморално поведение (Исая 
5:11, 12), пиянство (Притчи 20:1), повръ-
щане (Исая 28:7, 8), пристрастяване и 
халюцинации (Притчи 23:33-35). Било е 
забранено виното да се пие от свещеници 
(Левит 10:9) и назиреи (Числа 6:1-4) и не 
е било препоръчително за царе и управ-
ници (Притчи 31:4). В някои случаи са го 
използвали като лекарство (2Царе 16:2; 
Лука 10:34; 1Тимотей 5:23). Войниците 
при кръста на Христос са се опитали да 
облекчат болките Му с вино, примесено 
със смирна (Марк 15:23). 

3. Поуки за вярващите:
Очевидно израелтяните са пиели вино 

и употребата му е имала както добри, 
така и вредни последици. Не всяко спо-
менаване на думата “вино” в Библията 
автоматично означава ферментирало 
питие. Всеки текст трябва да бъде про-
учван сам за себе си. Мнозина са стигнали 
до заключението, че Библията не поддър-
жа пълното въздържание от вино, а само 
умерената му употреба. Не можем обаче 
да пренебрегнем силните изобличителни 

думи против него. 
В Библията въздържанието е посочено 

като по-добрият и по-превъзходен път. 
Текстът от Притчи 23:31, 32 съвет-
ва всеки от нас да не  пие алкохол. “Не 
гледай виното, че е червено, че показва 
цвета си в чашата, че се поглъща гладко, 
защото после хапе като змия и жили като 
ехидна.” Именно този библейски идеал ад-
вентистите подкрепят и провъзгласяват 
в свят, в който разрушителните последи-
ци от алкохолизма са 
видими за всички. 

Анхел Мануел 
Родригес 

е заместник-директор 
на Библейския изследова-

телски институт към Ге-
нералната конференция. 

Има ли 
някъде в Библията 

забрана да се пие вино? 
Възможно ли е пълните въздър-

жатели да подкрепят позицията си 
с текстове от Свещеното Писание?

Отговорът е труден, тъй като тряб-
ва да се проучат голям брой библейски 
текстове, а те варират от приемане 
на виното до умерената му употреба 
и пълното му отричане. 
Необходимо е също така да се проучи 
библейската терминология за виното, 

различният контекст и значение-
то им за нас. Ще се спрем само 

на основните моменти в 
библейското учение по 

този въпрос.

В

иното в Б
иблията

В

иното в Б
иблията

Пробудено 
християнство 

Продължава от стр.1

Духовното пробуждане 
също е нещо неприятно. 
Радостта от пробудения 
християнски живот не 
идва веднага. Първо тряб-
ва да бъде преодоляно това 
неприятно чувство. Ето 
защо първата реакция на 
духовното пробуждане е 
не желание и готовност, 
а съпротива. Тук повече 
отвсякъде другаде е необ-
ходимо ангажирането на 
нашата воля.

Ето как много красиво е 
описал този вътрешен кон-
фликт Блажени Августин 
в своята книга "Изповеди“, 
стр. 130, книга осма, пара-
граф дванадесети:

"Като сладък сън - тъй 
ме притискаше бремето 
на света: и помислите, в 
които за Теб размишлявах, 
бяха като опитите на 
людете, опитващи се да се 
събудят, но надвити от 
дълбок сън, отново пропа-
дат в дълбините му. На-
истина няма човек, който 
би искал да спи вечно, ала 
както мислят всичките 
люде разумни, по-добре е да 
си буден; и все пак човек 
отлага събуждането от 
сън, когато дълбок унес е 
обхванал тялото му и ма-
кар това състояние да не 

му харесва, той му се от-
дава с все по-голяма охота, 
въпреки че наближава ча-
сът за ставане. По същия 
начин вече бях сигурен, че 
е по-добре да се предам на 
Твоята любов, отколкото 
да отстъпя пред моята 
страст. Но първата ми 
се нравеше - и ме побеж-
даваше, втората ми се 
прищяваше и ме оковаваше. 
Нямаше още как да отвър-
на на думите Ти: "СТАНИ 
ТИ, КОЙТО СПИШ, И 
ВЪЗКРЪСНИ ОТ МЪРТВИ-
ТЕ, И ЩЕ ТЕ ОСВЕТЛИ 
ХРИСТОС. (Еф. 5:15); и 
макар от всички страни 
да ми показваше, че гово-
риш истината, аз просто 
нямаше как да Ти отгово-
ря, въпреки убедеността си 
в истината - освен с думи 
бавни и сънливи: "Сега, ето 
сега, почакай малко!“. Но 
това "сега, ето сега“ никога 
не ставаше сега и "почакай 
малко“ ставаше все по-мно-
го.“

Позната ли ви е тази 
вътрешна борба? Отворе-
те сърцата си и позволете 
на Светия Дух да разкъса 
удобния пашкул на заспало-
то, сухо, формално христи-
янство и да се изпълним с 
енергията на пробудения 
християнски живот!

Иван Мирчев Николов

вестник ХРИСТИЯНСКА МИСЪЛ

Месечно издание на ЦАСД-България
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АДРЕС: 1839 София, кв. “Враждебна”, ул. “8” №49; 
тел. 840 62 53; e-mail: theonik@abv.bg  ISSN 1310-8654
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Umit haberi

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

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

турСÊи ÊореСÏондентен ÊурС
“оòâîðåíà âðàòà”

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

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

Âñåêèäíåâíè ïðåäàâàíèÿ íà áúëãàðñêè åçèê
Ñóòðèí: 6-6.30 ч. íà чåñòîòà 5975  kHz 

(49-âè ìåòðîâè ñåêòîð íà êúñè âúëíè)

Вåчåð: 18-18.30 ч. íà чåñòîòà 6100 kHz 
(49-âè ìåòðîâè ñåêòîð íà êúñè âúëíè - ïîâòîðåíèå)

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

Àä ðåñ: Ñâå òîâ íî àä âåí ò íî ðà äèî “Ãëà ñúò íà íà äåæ äà òà” - Áúë-
ãàð ñ êà ñåê öèÿ, óë.“Àí òèì I” ¹22, 4000 - ãð. Ïëîâ äèâ
Çà áå ëåæ êà: Ïðîã ðà ìè òå ìî ãàò äà áú äàò ñëó øà íè è ÷ðåç 
Èí òåð íåò, êà òî çà öåë òà ñå âëè çà â ïîð òàë: www.sdabg.net 
è îòòàì â “Àä âåí ò íî ðà äèî”.

1. Вярваш, че самолетите, ком-
пютрите, компасите и т.н. са били 
специално проектирани и създадени 
от някого, но вярваш също, че човеш-
кото тяло - неизразимо по-сложно от 
всички съществуващи изобретения 
- се е появило в процес на случайна 
биологична еволюция.

2. Твърдиш, че трябва да се 
отнасяме скептично към всичко. Но 
смяташ за глупаци онези, които се 
отнасят скептично към теорията 
за еволюцията. 

3. Вярваш, че животът е произлязъл 
от мъртви химически вещества, но 

напълно отричаш, че Христос е 
възкръснал от мъртвите. 

4. Няма да заложиш 10 лева на 
Еврофутбол, защото шансовете 
да спечелиш са незначителни. Но 
пък без проблем залагаш бъдещото 
си безсмъртие на практически 
невъзможната теория за самоза-
раждането на живота. 

5. Казваш, че “необичайните 
твърдения изискват необичайни 
доказателства”, а после без ни-
какви доказателства твърдиш, 
че няма Бог. 

6. Смяташ, че атеистите, 
обърнали се към християнството, 
или лъжат, или никога не са били 
истински атеисти. 

7. Смяташ, че християнският 
светоглед е ограничен, защото 
християните вярват само в един 
Бог, а твоят - напротив - е дос-
та “широк”, защото не вярваш в 
нито един. 

8. Не знаеш юдеин ли е бил 
апостол Петър, или римлянин, но 
пък можеш веднага да назовеш 
заглавията на последните три 
“сензационни” романа, разкриващи 
“лъжите” на християнството.

9. Разочаровал си се, когато 
си научил, че не всички християни 
разбират буквално всяка дума от 
Библията. 

10. Считаш Библията за худо-
жествена литература, а “Шифърът 
на Леонардо “ - за документална. 

11. Намираш логика в следния 

силогизъм: “Библията е дебела книга. 
“Властелинът на пръстените” - също. 
Защо да вярваме на първата, а не 
на втората?!” 

12. По-скоро вярваш във феи, 
елфи и говорещи зайци, отколкото 
в Христос. 

13. Неохотно уважаваш христи-
яните, които настояват без оглед 
на всичките ти аргументи, че Бог 
съществува, но в същото време 
смяташ, че те не умеят да мислят 
с мозъците си. 

14. Убеден си, че “да мислиш с 
мозъка си” значи да си атеист.

15. Мислиш, че всеки християнин, 
написал книга за християнството, го 
е направил за пари, а всеки атеист, 
написал книга за атеизма - за про-
свещение на масите.

16. Не можеш да повярваш в съби-
тия с хилядолетна давност, защото 
“никой не може да бъде уверен със 
сигурност какво наистина се е случило 
тогава”. Но пък твърдо вярваш, че 
религията е била изобретена от уп-
равляващата класа преди 5000 години, 
за да държи масите в подчинение.

17. Смяташ, че въпроси от типа 
на “може ли Бог да създаде квадратни 
кръгове или камъни, които не може 
да повдигне” са от жизнено важно 
значение за християните. 

18. Наричаш Исус “Йешуа” и Бог 
- “Яхве”, за да намекнеш, че те по 

нищо не се отличават от Молох 
или Ваал. 

19. Гордееш се, че си свобо-
ден от предразсъдъци за разлика 
от “тъпите”, “ненормални” и 
“агресивни” християни. 

20. Смяташ, че престъ-
пленията и греховете на ня-
кои християни (инквизитори, 
конквистадори, свещеници пе-
дофили и т. н.), действали в 
разрез с Христовото учение, 
дискредитират християнство-
то като цяло; но престъпления-
та на атеисти като Хитлер или 
Сталин, действали в съгласие 
с атеистичните убеждения за 
отсъствие на обективен морал, 
изобщо не хвърлят сянка върху 
атеизма.

21. Сърдиш се на Бог, че 
Той не съществува. Твърдиш, 
че вярата в Него е сляпа, но 
не виждаш, че също така сляпо 
вярваш в несъществуването 
на Бог.

22. Отричаш вярата си, 
че Бог не съществува, като 
уточняваш, че просто не вяр-
ваш в Неговото съществуване, 
сякаш между двете мнения има 
разлика.

23. Смяташ, че астрономи-
ческите размери на Вселената 
опровергават съществуването 
на Бога, сякаш Бог може да се 
побере в една малка Вселена!

24. Можеш да водиш вся-
какви богословски спорове за 
съществуването на “баба Яга и 
розовите еднорози”. Уверен си, 
че има повече доказателства за 
съществуването на баба Яга и 

розовите еднорози, отколкото за 
съществуването на Бога.

25. Вярваш, че си произлязъл 
от маймуните. Но ще “забиеш 
един” в лицето на всеки, който 
те нарече “маймуна”. 

26.  Ми-
слиш, че щом пред-

ставяме на децата теорията за 
интелигентен Създател, то напълно 
логично с нея трябва да преподава-
ме и теорията, че децата ги носят 
щъркелите.

Сърдиш се 
на Бог, че не 
съществува...


