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В предишните два броя 
разгледахме четири от шестте 
жизнени принципа на църковното 
нарастване според естественото 
развитие на църквата (Natural 
Church Development):
1. Взаимозависимост
2. Умножаване (мултиплициране)
3. Преобразуване на енергията
4. Многократна употреба

Следващият принцип, с който 
растящите църкви се съобразяват, е:

Симбиоза
Симбиозата е често срещано явле-

ние в природата. Това е съжителство 
на различни организми, при което има 
взаимна изгода. 

Противоположни понятия са моно-
култура и съперничество.

При съперничеството за разлика от 
симбиозата има стремеж различните 
организми да се нараняват един друг 
вместо да се подпомагат. 

Когато в една църква има съперни-
чество, тогава различията в културата, 
в стила на богослужението и музиката, 
в стила на евангелизирането и пр. са 
повод за конфликти и противопоста-
вяне. Тогава вниманието и усилията 
на църквата се насочват навътре - да 
разрешава конфликтите, предизвикани 

от различията.
Подобно нещо се случва и в рамките 

на деноминацията, когато в нея има 
по-традиционни и по-съвременни от кул-
турна гледна точка църкви. При модела 
на съперничество има непрекъснати опи-
ти да се докаже кое е по-добре и по-пра-
вилно. Така се хабят усилията, насочени 
навътре към противопоставяне.

Друг пример за съперничество е стре-
межът на различни отдели от местна-
та църква в рамките на деноминацията 
да “печелят” за сметка на други отде-
ли. В тези случаи отново енергията се 
хаби във вътрешно противопоставяне, 
вместо да бъде използвана за нарастване 
и развитие.

При монокултурата (еднотипната 
култура) пък има стремеж всичко да 
се уеднакви - да имаме църква “в уни-
форма”. В рамките на деноминацията 
всички църкви да са изградени по един и 
същи модел, с еднакви часове за служби, с 
еднакъв стил на богослужение и евангели-
зиране или с еднаква нагласа към тради-
цията или съвременността.

Симбиозата, от друга страна, е за-
пазване на различията, при което лично-
стите и групите не се потивопоставят 
една на друга и не пропиляват усилията 
си в борби, а оценяват положително 
тези разлики и се възползват от тях.

Това е принципът, който Стивън 
Кови в книгата “7-те навика на високо-
ефективните хора”, нарича “печеля-пече-
лиш”. При този принцип всеки печели и 
няма победители и победени.

Църква, в която има различни дарби, 
различни поколения и различни култури, 
притежава огромно богатство. Когато 
прилага принципа на симбиозата, тя 
открива много повече възможности за 
своето развитие.

Видях добър пример за симбиоза в 

една протестанска църква. Тя беше 
възприела традиционно богослужение с 
музика на орган. Но тъй като имаше 
немалка група постмодерни младежи, 
църковното настоятелство ги подпо-
магаше в организирането на отделно 
богослужение, на което можеха да се 
видят електрически китари, барабани и 
синтезатор. Там младите имаха въз-
можност да поканят своите приятели. 
Освен това по време на сутрешните 
традиционни богослужения се даваше 
възможност те да се включват със свои 
изпълнения. Този урок църквата беше 
научила след дълго противопоставяне и 
загуба на значителна част от младежи-
те в нея.

Многообразието не е заплаха, то е 
плюс, с който трябва да се научим да 
живеем. Когато църквата култивира 
различието и го използва, то доприна-
ся за нейния растеж, защото така тя 
посреща различни нужди и интереси в 
обществото и в собствените си среди.

Когато се изправя пред заплашващи-
те с разделение различия в църквата в 
Рим, апостол Павел дава съвет вярващи-
те да се приемат един друг.

“Слабия във вярата приемайте, но 
не за да се препирате за съмненията му; 
един вярва, че може всичко да яде; а кой-
то е слаб във вярата, яде само зеленчук” 
(Римляни 14:1,2).

Апостолът не заема позицията на 
едната или другата група. Някои лидери 
лесно решават проблема, като се под-
веждат по желанието на противопос-
тавящите се една на друга групи да се 
вземе решение коя е права и коя бърка. 
Но в този случай той казва: “Затова 
приемайте се един друг, както и Хрис-
тос ви прие за Божията слава” (Римляни 
15:7).
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Окупирайте

Историята е все една и 
съща. В началото хората се 
присмиват на малцината, които 
искат някаква промяна. След 
това от шепата ентусиасти 
постепенно възниква движение, 
което дава израз на желанията 
и надеждите на милиони.

В средата на септември 
съвсем “незабелязано” за мина-
ващите наблизо юпита некол-
цина протестиращи разпънаха 
своите палатки и изпонасядаха 
в центъра на Ню Йорк. Тяхно-
то послание беше кратко и 
ясно: “Окупирайте Уолстрийт”. 
Мнозина ги гледаха подигра-
вателно, но оттогава броят 
им непрекъснато расте. При 
последното им шествие по 

улиците на Манхатън 
те вече бяха 10 хил. 
души. Отдавна към 
активистите се при-
съединиха пенсионери 
и безработни, профсъ-
юзни членове, лекари, 
учители, студенти... 
Не липсват и цивилно 
облечени полицаи и 
дори дегизирани бан-
кови служители.

Едно от най-по-
знатите лица на протеста е 
това на режисьора и носител 
на “Оскар” Майкъл Мур, който 
разпалено крещи в микрофона 
към събралото се множество: 
“Това вече не е само моят глас, 
неговият глас или нейният глас. 
Това е гласът на всички нас”.

Филиалите на движението 
започнаха да никнат като гъби 
и в други американски градове - 
в калифорнийската метрополия 
Лос Анджелис, във ветровития 
Чикаго, в “европейския” Бостън, 
по улиците на Филаделфия и на 
испаноговорящия Маями. В сто-
лицата Вашингтон демонстран-
тите са се заселили недалеч от 
Белия дом. По плакатите им се 

чете: “Изгонете корпорациите 
от политиката”, “Състрадание 
вместо капитализъм” и “Прибе-
рете войниците у дома”.

Седемдесет и една годиш-
ният бивш военен Боб Боуис 
държи в ръцете си нещо по-
добно на американското знаме, 
но вместо звездите по него 
се виждат фирмените емблеми 
на редица световноизвестни 
компании: “Кока-Кола”, “Шеврон”, 
“Уол-Март”, “Ексон” и др. Боб 
разправя на събралите се около 
него младежи: “Това е истин-
ският американски флаг. Той се 
вее над Белия дом и Капитолия 
и показва, че тази страна не 
принадлежи вече на хората, а на 
акционерните дружества. Трябва 

да създадем нова система”.
Джули Прийст е само на 

23-години и няма определена 
причина да участва в протеста. 
“Не знам точно какво ме кара да 
протестирам, освен това че се 
сблъсквам с несправедливостта. 
Имам всичко, което ми е необ-
ходимо, но има и толкова много 
хора, които нямат. Нещо не е 
наред при наличието на толкова 
много бедни. Пропастта между 
бедни и богати е толкова го-
ляма, а безработицата висока, 
имаме проблеми в областта 
на образованието и здравео-
пазването. Правителството би 
трябвало да се пребори с тези 
проблеми, а не да прави нещата 

още по-зле.”
До Джули е неин приятел, 

който е разпънал плакат с надпис: 
“Не мога да повярвам, че избягах 
от училище, за да протестирам 
срещу цялата тази корупция”.

Движението все още няма 
истинска програма и това е 
съвсем логично. Все пак става 
дума за спонтанен граждански 
протест, а не за предизборната 
кампания на неоконсерватив-
ната “Чаена партия”. Което 
естествено дава известно 
право на анализаторите да не 
взимат “Окупирайте Уолстрийт” 
чак толкова насериозно. Но 
нищо чудно сметките им да 
излязат криви, защото... идеите 
на американските активисти 

вече пресякоха Атлантика. На 
15 октомври в германската и 
европейска финансова столица 
Франкфурт на Майн се орга-
низират протести под наслов: 
“Окупирайте Франкфурт”. Пла-
нирано е протестиращите да 
се съберат в ранния следобед 
пред сградата на Европейската 
централна банка в центъра на 
града. Някои от декларираните 
от тях цели в голяма степен 
приличат на лозунгите на ис-
панското движение на т.нар. 
индигнадос (гневните): истинска 
демокрация в цяла Европа; регу-
лиране на финансовите пазари и 
по-специално забрана на спеку-
лативните сделки с хранителни 

продукти, лекарствени средства 
и енергийни източници; да не 
се финансират банките и други 
финансови институти с пари 
от бюджета; право на сигурно 
съществуване, на достоен и 
здравословен живот.

В публикувания по случая 
призив се казва още: “Ние сме 
нормални хора като теб. Хора, 
които стават всяка сутрин, за 
да отидат на работа, за да 
учат или да си търсят ново 
работно място, хора със се-
мейства и приятели, които се 
трудят здраво всеки ден, за да 
предложат по-добро бъдеще на 
тези, които са около тях. Някои 
от нас се смятат за либерали, 
а други за консерватори. Едни 

са вярващи, а други - не. Някои 
са привърженици на определени 
политически течения, други 
са аполитични, но всички ние 
сме загрижени и разгневени от 
политическите, стопанските и 
социалните перспективи, които 
ни се предлагат. Корупцията 
сред политици, бизнесмени и фи-
нансисти ни остави безпомощни 
и безгласни.”

Много европейци очевидно 
вече са решили да действат. 
Това би трябвало да накара пра-
вителствата, хората на бизнеса 
и капитала в цяла Европа да се 
замислят малко повече за послед-
ствията от своите действия или 
бездействия.

Wallstreet

Американци убиха 
бебето си, лекували 

го с молитва
Мъж и жена от щата Орегон бяха 

признати за виновни в непредумиш-
лено убийство на новороденото си 
дете, съобщи АФП. Родителите са 
последователи на местния клон на 
„Църквата на последователите на 
Христос“ (Followers of Christ Church), 
които не признават официалната 
медицина и практикуват изцеление 
с молитва.

Шанън Хикман родила сина си 
в домашни условия. Девет часа по-
късно бебето починало. Оказало се, 
че детето е имало бактериална 
инфекция и се появило на бял свят 
с недоразвити бели дробове. Според 
лекарите, ако е била оказана свое-
временна медицинска помощ, то е 

имало 100% шанс да оцелее.
Следователите се опитват да 

изяснят защо родителите не са се 
обадили на “Бърза помощ”. Бащата 
заявява, че се е молил за оздравява-
нето на детето. Шанън отбелязва, 
че според религиозните й разбирания 
тя трябва да се съобрази с мнението 
на мъжа си.

По законите на щата Орегон 
минималното наказание за непреду-
мишлено убийство е шест години 
лишаване от свобода. Предвидени 
са по-леки мерки за вярващи – не 
повече от 18 месеца затвор и 250 
хил. долара глоба.

По-рано петима членове на сек-
тата бяха осъдени за престъпления, 
свързани с отказ от лечение на деца. 
Във връзка с това през 2011 г. щатски-
те власти отмениха изключенията за 
вярващите. В момента на инцидента 
с новороденото бебе обаче поправките 
още не били влезли в сила.

“Не” на 
молитвите по 
улицата! 

Мнозина европейци гледат с неодобрение 
към мюсюлманите, разпъващи своите мо-
литвени килимчета на улицата. Неотдавна 
в България молещи се мюсюлмани станаха 
жертва на насилие. Сега Франция забрани 
молитвите на улицата.

След насилието пред джамията “Баня 
Башъ” в София през май т.г. бе решено 
звукът на тонколоните й да бъде намален, 
а сградата да бъде преустроена така, че да 
побира повече хора по време на петъчната 
молитва. Целта на преустройството: по-
малко мюсюлмани да се молят навън, за да 
се избегнат провокациите.

Явно мюсюлманите, разпъващи молитвени 
килимчета пред джамиите, остават трън 
в очите на европейците. Най-раздразнени 
от подобна гледка обаче не са българите, а 
французите. Ето че сега Франция забрани 
на мюсюлманите да се молят на улицата. 
Всъщност решението е спорно и едва ли ще 
допринесе за уреждане на същинския проблем, 
макар и досега да няма сигнали, че може 
да се стигне до взривяване на мира между 
християни и мюсюлмани. 

Френските мюсюлмани не са настоявали 
да се молят навън пред джамиите, но джа-
миите им са малки като площ и не побират 
молещото се множество. Точно затова 
мнозина разпъваха молитвени килимчета по 
тротоарите.

Уличната молитва - обида за мюсюл-
маните?

Проблемът се изостри най-вече в Париж 
и Марсилия, където джамиите не можеха да 
поберат хилядите мюсюлмани, дошли да отпра-
вят петъчната си молитва. Още през април 
тази година френският вътрешен министър 
Клод Геан заяви, че “определени начини на 
поведение на все по-нарастващата мюсюлман-
ска общност създават проблем”. Той добави, 
че молитвите на улицата са недостойни за 
самите мюсюлмани, защото за никоя религия 
не е достойно да бъде изтласкана на улицата. 
Освен това много французи отхвърлят улич-
ната молтива, защото религиозните обреди 
нямат място на обществени места, обясни 
френският вътрешен министър.

Сега, след като забраната на уличната 
молитва беше официално обявена, Клод Геан 
заплаши, че ако тя не се спазва, в случай на 
нужда полицията ще прибегне до насилие. Все 
пак управляващите във Франция са наясно 
къде са причините за проблема. Ето защо 
на мюсюлманите в Париж и Марсилия бяха 
предложени сгради, които могат да използват 
временно като молитвени храмове. В Париж 
например, докато бъде построена нова джамия, 
ще се използва стара сграда на  противопо-
жарната охрана. Миналия петък там за първи 
път се събраха 2000 мюсюлмани.

Евтин популистки ход?
Миналата година Мари Льопен, лидерката 

на дясноекстремистката партия Национален 
фронт, сравни уличните молитви на мюсюлма-
ните с нацистката окупация. Това изявление 
предизвика огромно възмущение сред дясното 
правителство на Саркози и сред опозицията. 
Вижда се обаче, че използвайки темата за 
мюсюлманите, френският президент, чиято 
популярност все повече намалява, се опитва 
да привлече на своя страна избиратели на 
националния фронт. Факт е, че Мари Льопен е 
най-силната конкурентка на Саркози в десния 
политически сектор във Франция.        

Лявата опозиция в страната обвини пре-
зидента в евтини популистки ходове седем 
месеца преди изборите, насрочени за пролетта 
на идната година. Във Франция живеят 5 
милиона мюсюлмани. Не за първи път Саркози 
използва темата за исляма, за да привлече 
общественото внимание. През април тази 
година Франция беше първата европейска 
страна, която забрани на мюсюлманките да 
носят бурка и никаб, покриващи цялото тяло. 
Френският пример беше последван от Белгия. 
И в Холандия са на път да приемат забрана 
за носенето на бурки с аргумента, че това 
противоречи на конституцията и е срещу 
равнопоставеността на половете.

Източник: Дойче веле
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Защо 31 октомври е  
денят на 
Реформацията?

век 

е времето на Реформацията, ко-
гато се ражда протестантизмът. 
Папската църква преживява години 
на упадък, в който усилията й да 
спре процеса на духовно разложение 
са напразни. 

Като резултат от борбата на 
немски, швейцарски и френски цър-
ковни служители за чистотата на 
евангелското учение Католическата 
църква се разделя на Римокатоли-
ческа и Протестантска. Основна 
роля във великото реформаторско 
движение играе д-р Мартин Лутер.

През 1517 г. Йохан Тецел, доми-
никански монах, започва да продава 
индулгенции до градската порта на 
Витенберг. Папа Лъв Х завършва 
строителството на грандиозната 
катедрала “Свети Петър” в Рим и 
купува, откъдето може, скъпи про-
изведения на изкуството, ръкописи 
на древни римски и гръцки писате-
ли. За тази цел му трябват пари. 
Така възниква системата на  ин-
дулгенциите - греховете се опроща-
ват за пари. 

Жителите на Витенберг, които 
купуват индулгенции, се срещат с 
Лутер и му разказват колко лесно 
е сега да се освободиш от грехове-
те си  - стига да имаш пари. Той 
им отвръща с възмущение, че са 
измамени - Бог не опрощава нито 
един грях за пари. Нужно е дълбоко 
сърдечно покаяние. 

Това подтиква Мартин Лутер 
да напише прословутите 95 тезиса.  
На 31 октомври 1517 г. той закова-

Денят на
еформация   а
ва написаните тезиси на вра-
тата на дворцовата катедрала 
във Витенберг. Този ден остава 
в историята като Денят на 
Реформацията.

Вестта за тезисите на Мар-
тин Лутер се 
разпространява 
като горски по-
жар. Печатните 
машини ги раз-
множават денем 
и нощем, хората 
ги преписват и 
предават един 
на друг. С една 
дума, колесница-
та на Реформа-
цията потегля, 
като разнася иде-
ите на библей-
ската истина по 
всички кътчета 
на Европа. 

За протес-
тантските 
църкви в Европа 
датата 31 октомври 1517 г. при-
ема значението си след сключ-
ването на Вестфалския мир, с 
който се слага краят на 30-го-
дишната война в Европа между 
католици и протестанти. С до-
говора от Мюнстер през 1648 г. 
европейските евангелски църкви 
се институционализират като 
независими, а графствата и 
държавите с преобладаващо про-
тестантско население са при-
знати за легитимни в правото 
им на суверенно съществуване. 

Какво се случва по 
това време по българ-
ските земи? 

По време на Реформацията 
и Просвещението България се 
намира под османско владиче-
ство. Въпреки интензивните 
контакти на българите като-
лици около П. Парчевич и П. 
Богдан с католическа Европа, 
националноосвободителните ни 
стремежи остават неподкрепе-
ни отвън през ХVII и ХVIII век. 
България е изолирана от проти-
чащата църковна и произлязлата 
от нея обществена реформация. 
Църковните и обществените 
процеси протичат под масирани 

опити за хегемония на Гръцката 
православна църква и активно 
елинизиране. Стремежите на С. 
Врачански и П. Хилендарски да 
стимулират изграждането на 
църковна и национална идентич-

ност не дават 
веднага успеш-
ни резултати. 
Българското 
възраждане е 
бавен, постепен-
но добил форма 
и цел процес, 
който едва в 
последната си 
фаза, от 1800 г. 
до Освобожде-
нието, постига 
собствена спе-
цифична интен-
зивност. Около 
1800 г. и в пър-
вите две десе-
тилетия на ХIХ 
век се заражда 
и българският 

протестантизъм. Особеното в 
това явление е началото му - 
то е резултат от усилието на 
прогресивни православни българи 
за реформи в църквата и обще-
ството, т.е. не е процес, внесен 
директно отвън или насилстве-
но. Началният реформаторски 
момент се изразява в търсене 
начини за изчистване на църква-
та от суеверие, закостенялост 
и ритуалност, в стремежите за 
служение на модерен роден език 
и в желанието за активен хрис-
тиянски живот, чиито етика и 
морал да служат за прогреса на 
обществото. Паралелно на тези 
процеси на територията ни 
започва активна чуждестранна 
мисионерска работа. По-късно 
се развива българо-чуждестранна 
мисионерска дейност, докато 
българският протестантизъм се 
еманципира и започва да строи 
традиции върху положения бо-
гословски и етичен фундамент. 
Българските протестанти имат 
своето историческо място и 
значителен принос в борбите за 
национално освобождение и за 
освобождението на Македония, 
за развитието и обособяването 
на прогресивното културно и об-
ществено-политическо развитие 
у нас и в развитието на иконо-
миката ни. ХМ
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По време на  една от най-
грандиозните церемонии на кръ-
щение в историята на Соломо-
новите острови стотици хора 
се присъединиха към Църквата 
на адвентистите след серия от 
публични проповеди, изнесени от 
евангелизатора Джон Картър.  

 

Повече от 500 души се кръс-
тиха в р. Лунга, близо до Хониара 
на 17 септември, докато мъже, 
въоръжени с тояги стояха прави 
недалеч, готови да прогонят всеки 
крокодил, който реши да плува в 
тази част на реката. 

Около 10 000 човека заеха пози-
ции на брега или върху най-близкия 
мост, за да присъстват на церемо-
нията.

Мнозинството от кръщава-
щите се в този ден отговориха 
на апела, направен от Картър, по 
време на публичните му пропо-
веди, които започнаха на 9 сеп-
тември на футболния стадион на 
Хониара. Евангелизаторът засегна 
теми за откритията в света на астрономията 
и научните доказателства за съществуването на 
Бога.

Броят на присъстващите достигна връхна-
та си точка последната вечер - 32 000, което на 
практика означава една трета от населението 
на града. Две трети не бяха адвентисти, заявиха 
ръководителите на църквата от Южнотихоокеан-

ската ни дивизия. 
Президентът на Соломо-

новите острови, интервю-
иран по време на последната 
вечер, декларира, че публични-
те проповеди са се превърна-
ли в събитието на града.

“Църквата на Соломоно-
вите острови се молеше за 
духовно пробуждане и това 
събитие доказва изливането 
на Светия Дух, действащ 
сред народите”, отбеляза 
Уаин Боем, ръководител на 

ЦАСД там.
Около 32 000 жители на Хониара присъстваха 

на последната вечер от публичните проповеди, 
изнесени от евангелизатора Джон Картър на Соло-
моновите острови този месец.

“Непрекъснато чувах невероятни истории от 
хората, присъстващи на проповедите. Някои зая-
виха, че вече спазват съботата и че сега благода-

рение на срещите ни са получили потвърждение на 
своята вяра” - допълни той.

“Благодарим на Бога за щедростта му и за 
вдъхновяващия ентусиазъм на тази серия от 
проповеди” - заяви малко по-късно президентът 
на Генералната конференция Тед Уилсън, по време 
на едно интервю. “Очевидно е, че много хора се 
чувстват привлечени от Библията и от отгово-
рите, които тя дава на много съвременни про-
блеми. Наистина Исус е съвършеният отговор на 
многото предизвикателства, които се изправят 
пред нас в този изключително нестабилен свят” - 
допълни той. 

“Повечето от новокръстените вероятно ще 
се ориентират към новата църква в адвентния 
център Мараната на Соломоновите острови” - 
отбеляза Боем. 

Адвентната църква на Соломоновите острови 
разработва проект, чрез който да се създаде ради-
омрежа, за да може всеки жител на този район да 
чува църковните новини.

АNN

Повече от 500 човека на Соломоновите 
острови се присъединиха към Църквата 
на адвентистите след серия от 
публични проповеди 

Соломоновите острови
Духовно пробуждане на

Адвентнта ромска църква в Кюстендил (т.нар. Кюс-
тендил Б) е най-голямата и бързорастяща църква в 
България, която наброява над 500 членове. Ако прибавим 
децата и приятелите, наистина ще бъдем впечатлени 
от огромното множество хора. 

Един от сериозните проблеми в този район е свързан 
със стила на живот и със здравето. Това се дължи от 
една страна, на обедняването, непълноценното хранене, 
ранните и чести раждания, а от друга - на недостатъч-
ната информираност и здравна култура. Обсъждайки 
тези въпроси с пасторите Бисер Иванов и Митко 
Митев, Детският и Младежкият отдел на Адвентната 
църква решиха да организират двудневна Здравно-
образователна къща за деца на 8 и 9 октомври 2011 
г. Такива здравни къщи до момента са правени в гр. 
Пазарджик, Гоце Делчев, Русе и Добрич. Целта беше 
децата в ромската махала в Кюстендил да научат някои 
от основните здравни принципи.

Във вид на голяма игра на няколко места в двора 
на училище “Иван Вазов”, бяха разположени “доктори” 
с атрактивните имена - Бълбуков, Сънливков, Възду-

харов, Независимост и Гладников. Между тях имаше 
интересни постове с игри.  

Децата в Кюстендил бяха осведомени за събити-
ето и много от тях дойдоха със сформирани от 10 
до 15 човека отбори. Силно впечатление направиха 
изключителната им дисциплина и организираност. 
Бяха готови да изслушат кратките лекции на всеки от 
докторите и да научат много нови и полезни съвети 
за здравето, да се включат в игрите и забавленията, 
а също така да разговарят с пастор Митко Димитров. 
Въпреки ниските температури интересът беше голям 
и здравната къща беше посетена през първия ден от 
500 деца, а втория ден, когато празникът завърши час 
по-рано - от над 400.  

Все повече се забелязва огромната нужда от отда-
ване на централното място на децата за стабилността и 
бъдещия успех на църквата ни. Време е да преосмислим 
основите на дейностите си и да поставим ударението 
върху служенето на деца. Всяка инициатива като детски 
празник или здравна къща потвърждава това. 

Т.Николова

Здравна къща в Кюстендил

Адвентните пастори кръщават новите членове на църквата в 
р. Лунга, близо до Хониара, Соломонови острови
Докато течеше кръщението във водите на реката по брего-
вете й стояха пазачи с дълги пръти, с които да прогонват 
крокодилите обитаващи реката.

На заключителната проповед на евангелизатора 
Джон Картър присъстваха над 32 хил. души.
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Как решихте да отидете в 
Индия?

Честно казано, отдавна си 
мислехме да предприемем такова 
пътуване, за да направим нещо за 
света. Пък и в чисто личен план 
искахме да покажем на децата си 
другата страна на живота. Но 
Александър, последното ни дете, 
беше твърде малък досега. Ми-
слихме за Тайланд и 
Камбоджа, но просто 
нещата се уредиха за 
Калкута. Открих един 
стар познат от сту-
дентските си години 
във Виена, който рабо-
теше като мениджър 
в дом за сираци към 
АДРА. Неговата работа 
се състоеше в това да 
подобри условията в 
дом за сираци в Калку-
та и да обучава деца-
та в него на различни 
професии. Разбира се, 
той работи там като 
доброволец. Казах му, че 
имаме желание за миси-
онско пътуване. И така 
нещата се уредиха.

Вие лично ли спонсорирахте 
пътуването си?

Да.

Какво представлява домът, в 
който работихте?

Това е дом за сираци, постро-
ен от американци. След тях 
АДРА поема поддръжката му. В 
момента идеята на управители-
те му е домът да се самоспонсо-
рира чрез работата на децата в 
него, които се учат на различни 
умения и занаяти - шивачество, 
шлосерство и др. Един от про-
ектите е именно такъв - да се 
отворят дюкянчета - работил-
нички, в които хората да идват 

да си поправят колелета, да си 
шият дрехи и т.н. По този начин 
ще се набавят необходимите за 
издръжка средства. През деня 
децата работят - косят трева с 
ножици, поправят колелета, вен-
тилатори, лампи... Момичетата 
шият. Подът се мие два пъти на 

ден. Мие се на колене, 
но изпълнявайки това 
задължение, всички 
деца си пеят, тана-
никат. Наистина са 
щастливи. Чувстват 
се на сигурно място, 
като в оазис. Това е 
едновременно и дом, 
и адвентно училище 
от 1-ви до 12-ти клас. 
Т.е. всички деца там 

“по задължение” са адвентисти. 
Всеки ден по два пъти имат бо-
гослужение - преди хранене. Имат 
и църква, в която задължително 
се срещат петък вечер и събота. 
Едно от най-трогателните неща 
всъщност от цялото ни пребива-
ване там, беше точно богослуже-

нието, което е изцяло направено 
от децата. Те пеят, те се молят, 
те изнасят проповедта...

В какво се състоеше работа-
та ви в дома?

Цялото ни семейство беше 
включено в осъществяването на 
профилактични медицински пре-
гледи на 160-те деца.

Съпругът ми правеше прегле-
ди уши, нос, гърло. Малката ни 
дъщеря помагаше в очния преглед, 
като посочваше цифрите и кар-
тинките на таблото.

Баща ми, който е зъболекар, 
им преглеждаше и оправяше зъби-
те. 

Продължава на стр.8

или игра на 
Почивка в Италия

стъклени топчета...

Може би в нито един друг град в света представата за бедност, болест, мизерия и 
смърт не е така тясно свързана, както с Калкута, столицата на индийската съюзна дър-
жава Западна Бенгалия. Културният шок, който западният посетител изживява, е смаз-
ващ - в пълния смисъл на думата, - защото бедността и хаосът завладяват всички сети-
ва. Нека да прочетем какво кара една българка и нейното семейство да се откажат от 
ваканция в Италия и да предпочетат задушаващо горещия климат на Калкута...

Стела е българка, която през 1990 г., веднага след 
падането на комунистическата власт у нас, емигри-
ра с родителите си в Австрия. Тогава е 14-годишна. 
В началото й е доста трудно да свикне с немския 
манталитет, но постепенно се адаптира. През 
1998 г. се омъжва за Клаус, който е лекар и психо-
терапевт в частна клиника, работи и като шеф на 
болницата на затвора в гр. Грац. Семейството има 
3 деца: Виктория на 10 г., София на 6 г. и Алексан-
дър на 4. Стела, родителите и съпругът й са члено-
ве на Адвентната църква.

Интервю със Стела Гстирнер
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Проблемите на Надаркха-
ни започват през октомври 
2009 г., когато иранското 
правителство решава, че 
всички ученици трябва да 
присъстват на часовете 
по ислям, независимо каква 
религия изповядват. Юсуф 
Надаркхани, основател на 
малка общност, наречена 
“Иранска църква”, работещ 
като евангелски пастор от 
2001 г. в района на Жилан, на 
250 км от Техеран, не приема 
решението.

Пасторът отива в учили-
щето, за да отпише двамата 

си сина - Даниел и Йоел. 
Позовава се на иранската 
конституция, която призна-
ва свободата на вероизпо-
ведание на религиите от 
“Книгата”, сред които е и 
християнството; както и 
на факта, че синовете му 
не са задължени да изучават 
Корана.

Населението на Иран е 
71 милиона жители, от които 
300 000 са християни. Голяма 
част от тях (250 000) са 
арменци, 32 000 са персийци, 
а останалите са обърнати 
католици и евангелисти от 
мисионери от преди около 
повече от век.

Същият ден, в който На-
даркхани отписва синовете 
си от училището, тайната 
полиция на “аятолите” го 
задържа. Оттогава до ден 
днешен е в затвора и често е 
подлаган на специален режим 
на изолация.

На 12.10.2009 г. застава 
пред съда в Разхт. Обвинен 
е в предателство и е осъден 
на смърт. Присъдата трябва 
да се изпълни през септември 
2010 г..

Иранският наказателен 
кодекс не предвижда смъртна 
присъда за тези, които се 
отричат от исляма, но съди-
ите могат да се позоват и 
на шериата (ислямски закон), 
за да оправдаят решенията 
си, игнорирайки съществу-
ващото законодателство. И 
именно това е, което правят 
колегите им в Разхт.

Пред тях Надаркхани 
напразно подчертава чрез 
адвоката си Мохамед Али 
Дадкхах, че много преди да 
навърши пълнолетие не е 
бил мюсюлманин. За да го 
задължат да се отрече от 
думите си, арестуват съ-
пругата му, която осъждат 
на доживотен затвор заради 
съучастничество, в съдебен 

процес без адвокати, които 
да я защитят. Адвокатът 
Дадкхах обжалва присъдата 
и учудващо - жената  е 
освободена.

Дадкхах обжалва през 
юни миналата година смърт-
ната присъда на Надаркхани 
и Върховният съд на Яом 
издава изненадващо реше-
ние. Надаркхани не само е 
обвинен в предателство, но 
е обвинен и в “национална 
измяна”, защото предците му 
са мюсюлмани и той трябвало 
да се върне в религията им, 
в противен случай щял да 

бъде обесен.
Съдът в Разхт е този, 

който трябва да прецени 
дали Надаркхани се отрича 
от християнството и при-
ема отново исляма. Този е 
въпросът, който съдиите 
му отправят през първата 
седмица на октомври тази 
година. Пасторът отговаря: 
“Не мога”, според думите на 
адвоката му, който от своя 
страна получава присъда за 
9 години, глоба, забрана да 
упражнява професията си и 5 
камшика за пропаганда срещу 
ислямския режим.

С увеличаване на меж-
дународния натиск за осво-
бождаването на Надаркхани, 
Иран изведнъж разширява 
обвиненията срещу пастора. 
Гхолам Али Резвани, вицегу-
бернатор на провинцията 
Гхилан и отговорен фактор 
за сигурността, заявява пред 
иранската информационна 
агенция „Фарс”, че пасторът 
е извършил “престъпления, 
заплашващи сигурността”, че 
е „произраелец и предател”. 
За първи път висшестоящ 
ирански лидер се произнася 
по този въпрос.

Адвокатът Дадкхах не 
може да повярва. В декларации 
пред френската информаци-
онна агенция АФП припомня, 
че по време на съдебния 
процес клиентът му винаги е 
бил обвиняван само за пред-
полагаема измяна „и никога 
не се е говорило за престъ-
пления срещу държавната 
сигурност”. „Ако излязат нови 
обвинения, съдът ще трябва 
да се произнесе по тях” -  
добавя адвокатът.

От юни 2010 г. насам 
около 300 християни в 35 
ирански града са арестувани 
и много от тях все още са 
в затвора, често в изолира-
ни килии, очаквайки съдебен 
процес. ХМ

Често отправям мислите си 
с благодарност към Бог за това 
колко е добър и благосклонен към 
добруджанския край.

Не може човек небрежно да 
махне с ръка и да не почувства 
силата и видимите следи от Него-
вото присъствие тук. Благодаря 
на Бог, че мога до насита да се 
наслаждавам на творението на 
ръцете Му.

Тук се намира нашето село, 
където човек може да усети 
Божия мир. Самото му име се 
състои от две неразделни думи 
„айде”и „мир”.

Когато се съединят, двете 
заедно образуват името на 
селото, Айдемир. Тук наистина 
лъха на мир, може би, защото е 
запазена онази вяра, загнездила 
се в душата на много българи. Тя 
като въглен гори в сърцата ни и 
ни напомня, че сме християни.

В центъра на селото се издига 
църква ни. Красива и млада. В 
нея намираме онзи душевен мир, 
който идва само от небесния 
ни Баща. Вярата е тази, която 

ни отваря вратите към Бога. Тя е 
здравата връзка и в отношенията ни 
като Негови чеда.

Любовта към Бога придава смисъл 
на живота ни. Вярвам в доброто и 
мисля, че като християни сме длъжни 
да живеем в любовта. Тази вяра събуж-
да в нас християнските добродетели 
и ни напомня, че всички сме Божии 
създания.

В началото на 2011 г. си поста-
вихме задача да осъществим нещо 
добро за мястото, където живеем. 
Събрахме се и обмислихме старателно 
нашия план.

Точно срещу църквата години наред 
пустееше изоставено място, потънало 
в трева, бурени и боклуци. А това е 
самият център.

Идеята дойде от една сестра, 
подбудена от Божия Дух: да направим 
детска площадка. Споделихме това и 
се усети Неговата намеса, защото Бог 
вече действаше. За да се реализира 
всичко, църквата трябваше да даде своя 
20% принос. Пред нас стоеше не много 
лека задача. Трябваше ни разрешението 
на кмета. С молитва подходихме към 
всички онези неща, които предстояха. 
Помолихме Бог да се намеси и да движи 
нещата, ако е Неговата воля. И пред 
нас по чуден начин се отвориха врати. 
Бяха задвижени млади и стари. Идеи за 
реализация изплуваха една след друга и 
бе неописуемо радостно да видим как 

Бог проправя път и как мечтите стават 
реалност. Изказваме благодарност към 
всички, които се включиха в добровол-
ната работа. По чуден начин намерихме 
средства и закупихме нужните материа-
ли. Най-много благодарим на тези, които 
работиха усилено, без да щадят сили 
и труд. Няма да спирам да хваля Бог и 
да говоря за Него, защото в направата 
на детската площадка се включиха и 
доброволци извън църквата. Повечето 
преминаващи и жителите гледаха и се 
възхищаваха на ентусиазма и желанието 
ни да направим нещо добро, хубаво и 
стойностно за децата от нашето село, 
защото години наред не беше правено 
нищо. Безкористната ни активност ги 
накара да погледнат с други очи и на 
вярата, която изповядваме.

Решихме да открием детската 
площадка и да подарим на малчуганите 
един ден „В СВЕТА НА ПРИКЛЮЧЕНИЕ-
ТО”. Това нямаше да се осъществи без 
помощта на силистренската църква. 
Благодарение на тях този ден стана 
чудесна приказка, която дълго ще се 
помни. Благодарим и на доброволците 
от тутраканската църква.

Самият празник се състоеше в 
много забавления и игри. Включени бяха 
и доброволци от полицията, пожарната 
и бърза помощ. Всичко бе в една база 
с 10 пункта, през които децата пре-
минаваха успешно. Чуваха се детски 
стихчета от караоке-пункта, инте-

ресни бяха груповите ски и въженият 
мост. Най-много деца се струпваха на 
карусела, както и на пост ”Нарисувай 
ме” и нетърпеливо очакваха своя ред на 
лифта. Но какъв празник щеше да бъде, 
ако нямаше клоун, който да ги весели. 
А съвсем истинска, до клоуна стоеше 
красива и нежна принцеса, напомняща 
ни за нашите мечти от детството. 
Снимка по желание бе възможност за 
всички, които желаеха да съхранят 
този ден както в умовете, така и в 
домовете си. Скромната почерпка бе 
достоен финал на събитието.

Денят приключи и ние се прибрахме 
с изпълнени от радост сърца. Бяхме 
създали нещо за полза както на децата, 
така и на родителите им.

След всичко това подобава да 
кажем:

”БЛАГОДАРИМ ТИ, ТАТКО!”.

Благословен да е Господ,
Бог Израелев,
Който един прави чудеса;
и благословено да бъде славното 

Негово име довека!
И нека се изпълни със славата Му 

цялата земя.
Амин и амин. 
Псалм72:18,19

Ваши братя и сестри от ЦАСД  
с.Айдемир.

Продължава от стр.1

В църквата в Коринт има съпер-
ничество между различните служби и 
дарби. Вярващите спорят коя дарба 
е по-значима и това води до проти-
вопоставяне. Апостол Павел изтъква 
значимостта на всяка от тях:

“Дарбите са различни, но Духът 
е същият. Службите са различни, 
но Господ е същият. Различни са и 
действията, но Бог е същият. Който 
върши всичко във всичките човеци. А 
на всеки се дава проявлението на Духа 
за обща полза“ (1 Коринтяни 12:4-7).

Вместо всеки да търси своята 
полза, вярващите са призовани да 
търсят обща такава. Вместо да се 
борим с другите, ние сме приканени 
да ги приемаме и да се грижим за 
тях: “Никой да не търси своята лична 
полза, но всеки ползата на другия“ (1 
Коринтяни 10:24).

“Не правете нищо от партизан-
ство или от тщеславие, но със сми-
реномъдрие нека всеки счита другия 
по-горен от себе си. Не гледайте 
всеки само за своето, но всеки и за 
чуждото“ (Филипяни 2:3, 4).

При симбиозата различията са до-
бре дошли. И вместо да се изтъкват 
минусите, се използват плюсовете и 
силните страни на всеки.

Можем да кажем, че този принцип 
се обобщава по най-добрия начин в 
златното правило, което Исус дава на 
Своите ученици (Матей 7:12): “И тъй, 
всяко нещо, което желаете да правят 
човеците на вас, така и вие правете 
на тях; защото това е същината на 
закона и пророците“.

Дефиниция: Различни служби из-
граждат отношения на сътрудничест-
во и  взаимната полза е по-голяма.

Ключов въпрос: Как можем да из-
ползваме различията, за да повишим 
ефективността на служенето?

Ключова дума: 
Сътрудничество.
Функционалност, плодотворност 
Това е шестият жизнен принцип.
Всяка структура, всеки отдел или 

служба трябва да дава резултатите, 
за които е предназначен. Когато 
това не се случва, той започва да 
пилее ресурси и да бъде във вреда, 

вместо за полза.
Много добра илюстрация за това 

откриваме в притчата на Исус за 
смокинята.

“Каза и тая притча: Някой си 
имаше в лозето си посадена смокиня; 
и дойде да търси плод на нея, но не 
намери.

И рече на лозаря: Ето, три годи-
ни как идвам да търся плод на тая 
смокиня, но не намирам. Отсечи я. 
Защо да запразня земята?

А той в отговор му рече: Госпо-
дарю, остави я и това лято, докато 
разкопая около нея и насипя тор; и ако 
след това даде плод, добре, но ако не, 
ще я отсечеш” (Лука 13:6-9).

Едно плодно дърво има смисъл 
да съществува, когато дава плод. 
Когато това не се случва, то само 
заема място в градината - “запразня 
земята“. 

Исус говори за “плода“ на много 
места в Своите поучения. Нався-
къде липсата на такъв е фатален 
недостатък - било то в живота на 
отделния Христов ученик или в този на 
църковната организация, или нейните 
подразделения.

Църквата е жив организъм 

Осъден на смърт 
християнин в Иран

Религиозната ситуация в Иран
- 71 000 000 жители, от които 300 000 
християни
- Арменци: голямата част от християните, 
250 000 в Техеран, Изфахан, Табриз и Ирак
- Асирийци: 32 000 в Техеран и езерото 
Урмя.

Как Бог превърна едно  
пусто място в райско кътче

Юсуф със своята 
съпруга Фатима
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Голяма част от емоционалната стабилност и зрялост 
на децата води началото си от тяхното взаимоотно-
шение със семействата им. 

Макар повечето родители да смятат, че вършат 
добре работата си по отглеждането и възпитаването 
на своите деца, съществуват множество доказател-
ства, които подсказват, че често надценяват своите 
постижения.

Последствията от извънбрачно съжителство и 
ражданията при неженени родители и работещи майки 
са взели значителен брой жертви от съвременното по-
коление - голяма група, която днес наброява милиони.

Съвкупността от изолиращи фактори в семейство-
то карат по-голяма част от родителите на юноши да 

признаят, че не прекарват достатъчно ползотворно 
време със своите деца. Мнозинството от децата между 
осем и дванадесет години споделят, че биха желали да 
прекарват повече време със своите майки.

Добра вест е бавното покачване на процента на 
децата, които живеят и с двамата си биологични ро-
дители. Тези семейства имат тенденцията да бъдат 
стабилни както финансово, така и в сферата на взаи-
моотношенията, да живеят в по-сигурни и проспериращи 
райони и да записват децата си във висококачествени 
училища.

Въпреки (или по-скоро благодарение на) промените 
в семейните реалности, как се справят децата? Има 
много аспекти, които може да се обсъдят, но ето ня-
колко фактора, върху които да помислим:

- Повечето юноши се смятат за щастливи, обичани, 
сигурни и са оптимистично настроени по отношение 
на бъдещето. Въпреки това повечето от тях вярват, 
че като цяло възрастните смятат младите хора за 
груби, арогантни, мързеливи и немарливи.

- Децата между три и седем години прекарват средно 
почти 25 часа на седмица в консумиране на масмедия. 
Диаграмата се покачва до почти 48 часа всяка седмица 
сред осем- и тринадесетгодишните. Доказателство 

за промяната във времето и за оформянето на ново 
поколение е фактът, че Интернет е най-предпочита-
ната медия - според 54 процента от децата под осем 
години и според 73 процента от децата между осем и 
дванадесет години.

- Юношите са станали много добри в изпълнението 
на “мултизадачите” - способността “да жонглират” с 
няколко дейности едновременно, без да изгубват контрол 
над нито една.

- Младите хора смятат, че са силно повлияни от 
своите примери за подражание (ролеви модели) и че 
активно търсят повече такива. Но почти половината 
от всички юноши (44 процента) отбелязват, че нямат 
никакви примери за подражание. Въпреки че родители-

те са най-често споменаваните като такива, става 
ясно, че когато децата са помолени да определят кои 
са трите най-важни личности на света за тях, само 
една трета споменават майка си или баща си. Въпреки 
това голям брой млади хора (повече от девет на всеки 
десет) казват, че се разбират с родителите си и нямат 
желание да ги елиминират от живота си.

- Знак за страховете и тежкия натиск, оказван 
върху децата, са доминиращите социални безпокойства, 
назовани от юношите: запазване и защита на собст-
вените им права и свободи, справяне с агресията в 
училище, често срещаното шофиране в пияно състояние, 
въпроси, свързани със самооценката, качеството на 
образованието и злоупотребата с наркотици.

- Децата са заети. Ако това не е натискът на 
домашната работа, тогава е френетичната им въвле-
ченост в извънкласни занимания. Дори и през лятото 
две трети от всички юноши са засипани от цял куп 
дейности.

Светът е станал по-сложен, но децата си остават 
със същите основни нужди, които са имали от десе-
тилетия - да им се доверяваме, да бъдат обичани, да 
се чувстват сигурни и да преследват значима цел в 
своя живот.

Джордж Барна

За трета поредна година Община Благоевград 
даде съгласието си за провеждане на детски празник 
в живописния парк Бачиново. В акцията на 2.10.2011 г., 
организирана от Адвентната църква в града, адвенти-
сти от Гоце Делчев и младежи от Западната област, 
традиционно се включиха и доброволци от БЧК.

Целта на инициативата бе да се осигури пълноцен-
но време за децата в неделния почивен ден, което да 
прекарат сред природата, научавайки полезни неща за 
живота, и едновременно с това да се забавляват. Това 
включва, разбира се, и идеята църквата ни да стане 
позната в града чрез тази оригинална инициатива, 
правейки нещо полезно за жителите му.

И сега както и в предишните години интересът беше 
голям, въпреки отдалечеността на парка. Родителите на 
над 200 деца се възползваха от предоставената напълно 

безплатно възможност да се включат в писта, състояща 
се от 10 поста с различни атракциони - завъртане на 
каросел, преминаване през въжен мост, приготвяне и 
изпичане на скаутски хляб, “Направи си сам”, образова-
телен пост за опознаване флората и фауната на Рила, 
кратък курс за първа помощ при представителите на 
БЧК и др.

Събитието предизвика любопитството на медии-
те и беше отразено по БНТ и местната телевизия. 
За съжаление името на Адвентната църква не беше 
споменато в излъчените репортажи. Това по никакъв 
начин не обезсмисля значимостта на нашата дейност, 
която има за цел да предаде и възпита ценности у 
децата като стъпка към положителна промяна на на-
шето общество.

Т.Николова

АДРА България вече близо две десетилетия рабо-
ти в подкрепа на най-бедните и уязвими хора, за да 
им създаде възможност за по-достоен живот и да 
почувстват, че и те са обичани и нужни. В условията 
на финансова криза, ширеща се безработица и бедност 
хората с увреждания са едни от най-уязвимите и в съ-
щото време безпомощни да се справят със социалната 
неправда. Затова смятаме, че в кръга на социалната 
отговорност за подпомагане на нуждаещите се, която 
АДРА-България е поела със своята мисия, развиването 
на дейност за подобряване живота на социално сла-
бите инвалиди е благородна кауза, която заслужава да 
й се посветим.

Настъпва зима и много хора с увреждания ще ос-
танат сами, недохранени и необгрижвани, без или с 
много ограничени контакти и самотни в дните, които 
би трябвало да са техни празници - рождени дни, Рож-
дество Христово, паметни за тях дати.

АДРА-България иска да открие Клуб за социална 
интеграция с подкрепата на Голяма столична община, 
изразена в отпускане на помещение за сбирки. Там ще 
организира първоначално два пъти в месеца срещи на 
самотни и социално слаби инвалиди, на които ще се 
организира групово празнуване - на рождени дни на 
родените в този месец, на Коледа и на традиционни 
празници. 

Поради затрудненото им придвижване, което ос-
новно ги обрича на затваряне по домовете, хората с 
увреждания ще бъдат вземани от микробуса на АДРА-
България, все още носещ от предишния ни социален 
проект надписа “Център за социална интеграция на 
хора с увреждания”, ще ги докарва до Клуба и ще ги 
връща обратно. На срещите, подпомагани от доброволци, 
за каквито също се обръщаме с призив към нашите 
сестри и братя, ще се изнасят кратки беседи и ще 
се предоставят обяснения по интересуващи членовете 
на Клуба въпроси. Ще се поднася скромна, но вкусна 
и питателна храна и чаша плодов сок, който иначе 
хората с увреждания не могат да си позволят. А при 
възможност и в навечерието на празници като Коледа 
и Нова година ще се раздават малки пакети с дребни 
подаръци. Скромен подарък ще се дава и на рождениците, 
ще се купува торта и ще се заснемат тържествата 
за рождените им дни. АДРА-България ще се старае да 
организира с помощта на своите доброволци и на та-
кива от други неправителствени организации и малки 
концерти, представления, викторини, игри, които да 
разнообразят живота им. Една коледна картичка, по-
лучена от човек, който с години не е получавал друга 
поща, освен сметки за плащане и ненужни рекламни 
материали, може да сгрее сърцето му и да направи за 
него деня наистина празничен.

Сестри и братя,
Помогнете ни в нашето дело за подпомагане на 

най-бедните, самотните и страдащите!
Помислете какво можете да отделите от своите 

макар и оскъдни средства, за да спомогнете за осъ-
ществяването на тази идея. Даденото с обич истинско 
съчувствие сгрява повече от пренебрежително предос-
тавяните оскъдни държавни и общински средства. Нека 
дадем обич освен средства на нуждаещите се!

Осъществяването на този проект зависи от всички 
нас. Необходими са средства за гориво за превоз на 
хората с увреждания, за разходите по отоплението в 
дните на сбирките и за малките разходи по самите 
сбирки.

Помогнете доброто да се случи!
И както казва АДРА-Интернационал: “Да започнем 

да спасяваме животи - макар и един по един!”.
За всички, които искат да помогнат това да се 

случи, даваме банковата сметка на АДРА-България, в 
която да се внасят дарените средства:

Райфайзен банк - клон Мария Луиза 
Адрес: 1202 София, бул. “Мария Луиза” 65
Сметка на АДРА България: BG21RZBB91551060357328 
Клиентски номер: 603573
BIC: RZBBBGSF

АПЕЛ за подкрепа на дейност 
за социална интеграция на 
инвалиди в София

“Всяка пръчка в Мен, която не 
дава плод, Той я отрязва; и всяка, 
която дава плод, очиства я, за да 
дава повече плод“ (Йоан 15:2).

В притчата има две възможности. 
Първата - да се положат грижи дър-
вото да дава плод и да се види дали 
това ще даде резултати. Втората 
- да се изкорени и на негово място 
да се посади друго.

Така стои въпросът и с различни-
те отдели и служби в църквата. Ако 
желаем да изградим здрава и растяща 
църква, трябва да си поставяме два 
въпроса по отношение на функционал-
ността: Какви са плодовете от тази 
дейност? И ако няма такива, трябва 
да се запитаме какви са причините.

Ако се окаже, че дадена структура 
вече не е ефективна, е по-добре да 
я премахнем. Това ще даде сила на 
църквата, защото ресурсите, които 
тя хаби, ще могат да се пренасочат 
към други дейности.

Няма нужда да се поддържат отдели 
и служби, които не дават плод, само 
защото са били значими в миналото. 
Виждал съм как вярващи се хващат за 
практики и служби, които през годините 
са били успешни, и се опитват да ги 
възстановят с цената на всичко. Това 
си е загуба на време и ресурси. Все 
едно да оставиш безплодно дърво да 
хвърля сянка в средата на градината 

като “паметник” на някогашната му 
плодовитост.

За да се прилага принципът на 
функционалността в църквата, е необ-
ходимо да има навременна и адекватна 
оценка за работата на отделите 
и служителите. За тази цел пък е 
необходимо да има съответните кри-
терии за измерване на резултатите. 
Изграждането на такава култура за 
оценяване на дейността в църквата 
е трудна и бавна задача, но е абсо-
лютно необходимо, за да може тя да 
нараства.

Дефиниция: Всички живи организми 
се характеризират със способността 
да се размножават (т.е. да дават 
плод). Така и всяка служба трябва да 
дава видими плодове в съответствие 
със своето предназначение.

Ключов въпрос: Дава ли тази 
дейност (или структура) плод, или 
е просто още една от многото? 
Ако да, как да повишим функционал-
ността й?

Ключова дума: Оценка.
В тази серия от статии разгледа-

хме 6 жизнени принципа, около които 
са изградени животът, дейността и 
организацията на здравите църкви.

1. Взаимозависимост: Отделните 
части (отдели, служители) в църквата 
трябва да са свързани една с друга и 

да съставляват и изграждат по-голя-
мата система - общността. 

2. Умножаване: Като здрав орга-
низъм църквата трябва да се възпро-
извежда, като изгражда нови лидери, 
отдели, църкви.

3. Преобразуване на енергията: 
Както Бог обръща злото за добро, 
така и църквата трябва да се научи 
да извлича от съществуващите ситу-
ации - добри или лоши - най-доброто 
и да ги използва за изпълнение на 
Божието намерение.

4. Многократна употреба (устой-
чост): Църквата трябва да се научи да 
използва своите ресурси икономично, 
многократно и многостранно, така 
че веднъж инвестираната енергия в 
бъдеще да се умножава.

5. Симбиоза: Вместо да се конку-
рират, различните отдели, личности 
и групи се научават да работят в 
сътрудничество съобразно с принципа 
“печеля - печелиш“, като откриват 
взаимната и общата за църквата 
полза от това.

6. Функционалност (плодотвор-
ност): Структурите - отдели и служби 
- се оценяват въз основа на техните 
резултати, подпомага се тяхната 
функционалност чрез необходимите 
промени или се заменят с такива, 
които дават плод.

Иван Мирчев Николов

Емоционално и поведенческо 
развитие на децата

Детски празник в Благоевград
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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

турСки кореСпонДентен курС
“оòâîðåíà âðàòà”

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

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

Âñåêèäíåâíè ïðåäàâàíèÿ íà áúëãàðñêè åçèê
Сóòðèí: 6-6.30 - чåñòîòà 5975 kHz (49 ì КВ)

Вåчåð : 18-18.30 - чåñòîòà 6100 kHz (49 ì КВ)
(пîвòîðåíèå)

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

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

стъклени топчета...

Почивка в Италия
или игра на

Продължава от стр.5

Наложи се да извадим 
няколко зъбчета, за което 
му асистираше голямата 
ни дъщеря. Майка ми им 
мереше кръвното и им 
взимаше проба за СПИН и 
сифилис, тъй като това са 
деца преди всичко откупени 
от улицата.

Изнесохме и няколко 
здравни беседи.

Учудващо беше, че де-
цата, макар да се хранят из-
ключително скромно и едно-
образно, преди всичко с ориз, 
не бяха болни. С изключение 
на някои устни инфекции и 
зъбни проблеми, като цяло 
бяха здрави. 

Какво имаш предвид под  
“откупени от улица-
та”?

Повечето деца в дома са 
купени от улицата за по 200 
евро. След “покупката” соб-
ственикът им може да прави с 
тях каквото си иска. В случая 
те са имали шанс да бъдат 
купени от американците, 
които поставят началото на 
дома. Разбирате, че това са 
деца с много тежки истории, 
но искам да подчертая, че ни-
кое от тях не беше агресивно 
или негативно настроено към 
живота и към останалите. На-
против - абсолютно всички се 
държаха изключително мило и 
възпитано едно към друго, как-
то и към нас. В дома цареше 
пълен мир и хармония. Всяко 
дете на 12 години вече се гри-
жеше за едно или две по-малки 
от него като истински роди-
тел. Тези деца са късметлии и 
благословени да бъдат в така-
ва среда, защото това им дава 

много по-го-
лям шанс в 

живота, откол-
кото на техните 

връстници.

Кое ти направи най-
силно впечатление от 
пребиваването ви дома?

Любовта на децата... Това са 
деца, които нямат абсолютно 
нищо. Никаква собственост. 
Имат по четвърт квадратен 
метър територия и едно легло. 
Легло даже е силно казано, по-
скоро дъски, обвити в плат, и 

една етажерка на няколко 
човека. Спалните им са за 
40 човека. Най-голямото им 
богатство са едни стъклени 
топчета. Не всички имат 
такива, затова някои си игра-
ят просто с кръгли камъчета. 
Но въпреки бедността си, те 
са щастливи деца. Държат се 
учтиво и обичливо и наисти-
на са щастливи. Започнаха да 
ни наричат мама и татко. А 
Александър беше за тях истин-
ска атракция, може би защото 
е бял и не е слаб, т.е. много 
различен от тях, непрекъснато 
искаха да го прегръщат.

Човек наистина не може да 
си представи каква бедност е 
там. И въпреки всичко на фона 
на мизерията тези деца са 
страшно щастливи... Помагат 
си, грижат се едно за друго и 
се обичат. 

Какво се промени в раз-
бирането ви за живота 

след Индия? 
В Калкута, както и в Юж-

ната част на Индия, видяхме 
милиони хора, потънали в 
мръсотия и бедност, недъга-
ви, сакати, без никакъв шанс... 
Мръсен въздух, липса на кана-
лизация, плъхове, гладни куче-
та, змии... В началото ме обзе 
някакъв див ужас и страх за 
живота на децата ми... След 
такова преживяваване не мо-
жеш да останеш същия. Осмис-
ляш наново ценностите си.

Видях, че за да е щастлив 
човек, не му трябва мно-
го. Достатъчно му е да има 

подслон, храна и човешка 
топлина... Беше трудно да 
не си тръгнем с по пет 
шест деца...

При сбогуването си 
всеки от нас посади по 
една бананова палма. Беше 
трогателно. Всяка седми-
ца получаваме писма от 
децата. Силно емоционални 
и духовни...

Ако някой желае да 
подпомогне децата в 
този дом, как може да го 
направи? 

Калкута е най-евтината част 
от Индия. Човек може да живее 
за около 40-60 стотинки на ден. 
Затова цялата цена за издръжка 
на едно дете от дома - спане, 
организация, обучение, облекло и 
всичко останало за цялата годи-
на е 660 лв. или 330 евро. За 30 
лв. на месец може да се спонсо-
рира обучението на едно дете, 
за да усвои професия. Всеки може 
да помогне, достатъчно е да 
се свърже с АДРА, Австрия или 
АДРА, България /бел.ред./.

ХМ

През последното десетилетие 
населението на Индия е нарас-
нало със 181 милиона души. Сега 
индийците са 1.21 милиарда 
души, което означава, че скоро 
страната ще изпревари Китай. В 
същото време жителите й живе-
ят в ужасяваща бедност. В осем 
индийски щата живеят повече 
бедни хора, отколкото в 26-те 
държави в черна Африка (района 
на юг от Сахара).

Виктория асистира при 
очните прегледи.

Клаус преглежда най-малките


