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Какво си пожела за Новата 2010 г.? Какво пожела на
твоите приятели и близки?
Какво реши да започнеш, да
постигнеш или да спреш да
правиш?
Колко от тези пожелания и
решения ще станат реалност?
За съжаление сами по себе си
те нямат магическата сила
да се изпълнят. И колкото и
хубави да са, те са безсмислени, ако не отидем една крачка
по-напред и не започнем да ги
изпълняваме с Божията помощ в живота си.
Вместо за пожелания в началото
на 2010 г. ви предлагам да помислим за
единствения начин да бъде постигнато
нещо ново, нещо различно в живота ни
- като го посеем.
“Недейте се лъга; Бог не е за подиграване: понеже каквото посее човек,
това ще и да пожъне. Защото, който
сее за плътта си, от плътта си ще
пожъне тление; а който сее за Духа,
от Духа ще пожъне вечен живот. Да
не ни дотяга да вършим добро; защото, ако се не уморяваме, своевременно
ще пожънем. И тъй, доколкото имаме
случай, нека струваме добро на всички,
а най-вече на своите по вяра” (Галатяни 6:7-10).
Законът “Каквото посееш, това
и ще пожънеш” действа неизменно и
обяснява в повечето случаи защо имаме
наднормено тегло, ниски постижения
в работата, лоши отношения в семейството, слаб успех в училище или
обратното.

Постоянно се опитваме да избягаме от действието му чрез лекарства,
пластични операции и стимуланти.
Опитваме се да го забравим или омаловажим. Но това не го обезсилва. Време
е да израснем, да вникнем в смисъла
му и да започнем да се съобразяваме
истински с него.
Ето няколко съвета, свързани със
“сеенето” в ежедневието и в духовния
живот.

Не се залъгвай! (Галатяни 6:7)
“Сеенето” е подвеждаща работа.
Може да се окаже, че, без да искаш, си
посял нещо, на което след това трябва да береш плодовете. И даже не си
обърнал внимание, че си казал дума или
си извършил постъпка. Те обаче са се
оказали отровни семена, за чиито плодове след това си отговорен ти.
Не се залъгвай, че ще избегнеш последиците. Лесно може да си го помислиш, защото сеитбата е в един сезон, а
жетвата - в друг. На семето му трябва
време да порасте и докато не се виждат
плодовете, може да си мислиш, че всичко
е наред. Но това е самоизмама. Ще
дойде сезонът на жетвата и тогава вече
няма да имаш възможност да избираш ще трябва да понесеш последиците от
миналите си действия.
Да се съобразяваш със закона за сеенето и жетвата означава да изграждаш
бъдещето си днес.
Не се залъгвай и по отношение на
размера и характера на последиците.
Семенцето е малко, но това, което
пониква от него, е десетки, стотици,
хиляди пъти по-голямо. Често не си даваме сметка, че една малка дума, жест,
действие или бездействие могат да
имат толкова огромни последици. И се
чувстваме измамени. Всъщност самоизмамили сме се, като сме пренебрегнали
ефекта на сеенето.

Втори съвет:
Не се отегчавай (Галатяни 6:9)
Сеитбата не дава бързи резултати. Когато сееш добри семена, за да
получиш добри плодове, ще трябва
да почакаш. Това понякога уморява.
Знаеш, че вършиш правилните неща,
но може да се умориш. Питаш се за
смисъла на всичко това?
Ето защо апостол Павел предупреждава: “Да не ни дотяга да вършим
добро”.
Днес сме свикнали с бързите резултати. Ако искаме хляб, го купуваме
готов от супермаркета. Не месим и
не печем. Хората обичат игри с големи печалби, защото бързо могат да те
направят богат.
Това е основният проблем при духовната сеитба - лесно се уморяваме
да сеем, защото не виждаме веднага
плодовете - налага се да чакаме за
тях. А когато видим, че хората около нас успяват по лесните начини,
сме изкушени да вървим по същия
път.
Има неща, свързани с духовния
живот, с нарастването на църквата или с духовното израстване на
християнина, които, ако практикуваш днес, след години ще донесат
невероятни резултати. Но това
изисква постоянство, ангажимент.
Ако си като повечето християни, ще
предпочетеш нещо, което имитира
плодове - бързи действия и бързи резултати. Не се отегчавай. Ако знаеш
кое е правилното - прави го, дори да
не виждаш резултатите днес.
Така е и със сеитбата за вечния
живот. Ако сеем за Духа, ще пожънем
вечен живот. Но тази жетва е много
далече, трябва да се чака цял живот.
Лесно е човек да се умори. Не го прави!
Продължава на стр.7
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януари

януари
Президентът Барак Обама произнася клетва, с коята
встъпва в длъжност като 44-ия президент на САЩ (20
януари 2009 г.). През цялата кампания неизменно до него
е съпругата му Мишел, както и дъщерите му Малия
(втората отдясно) и Саша (дясно). Обама стана първият
президент афро-американец.

Пушеци обгръщат ивицата Газа (8 януари). Израелската
офанзива от началото на годината остави след себе си
над 1500 убити палестинци. Месеци след края й стана
ясно, че Израел е нарушил правилата за водене на война,
като е използвал забранени оръжия в гъсто населената
гражданска зона на ивицата.

Един от забравените конфликти на планетата. Гражданската война в Конго се подклажда вече повече от десетилетие от ожесточените сблъсъци за контрол над богатите естествени ресурси на страната, включващи злато,
диаманти и дървесина. Повечето от тях са добивани чрез
робски труд като на този работник, добиващ злато в
Североизточно Конго (23 февруари 2009 г.).

август

април
Демонстранти протестират по улиците на Лондон (1
април 2009 г.). Протестът им бе насочен срещу лидерите
на най-богатите 20 държави. Според протестиращите
финансовият ред, наложен от Г-20, има една единствена
цел - да ограби бедните в полза на богатите.

Възрастна жена върви спокойно на фона на бушуващите пожари в Северноизточна Гърция (22 август 2009 г.).
Превърнали се в нещо обичайно, през изминалата година
пожарите в южната ни съседка изпепелиха над 21 хил.
хектара горски масиви около столицата Атина.

Пожарникари спасяват мраморна статуя на Дева Мария,
останала непокътната след опостушителното земетресение от 6 степен по скалата на Рихтер в Акила, Италия
(13 април 2009 г.).

юни

декември

юни
Поредната жертва на кола бомба в Кабул (15 декември 2009 г.).
Светът отдавна привикна с насилието както в Афганистан,
така и в Ирак, и то като че ли никога няма да си отиде.

Президентските избори в Иран бяха окървавени (21 юни 2009
г.). Привържениците на опозицията бяха буквално прегазени
от полицейските сили, а аятоласите в лицето на президента Махмуд Ахмадинежад категорично показаха, че няма да
допуснат каквато и да е проява на гражданска свобода.

2009

-та

Руският художник Дмитрий Врубел завършва рисунката си,
изобразяваща “братската целувка” между съветския лидер
Леонид Брежнев и германския му другар Ерих Хонекер (22
юни 2009 г.). През изтеклата година някак си неусетно се
навършиха 20 години от промените в Източния блок.

Палатков град на бездомници в
Сакраменто, Калифорния, 15 март
2009 г. Световната финансова криза
значително увеличи броя на обитателите му, а краят й все още не се
вижда.

в снимки

март

септември

Мъж чака да бъде спасен върху покрива на автобус на магистрала покрай Истанбул (9 септември 2009 г.). Пороите
в Турция причиниха най-тежките наводнения от 80 години
насам, като щетите надминаха 70 млн. долара.

ноември

декември

Делегат спи в почивката на нощното пленарно заседание по
време на Конференцията за климатичните промени в Копенхаген (19 декември 2009 г.). Светът (особено развиващите
се страни) имаше огромни очаквания за изработването на
Ученичка получава задължителната си доза ваксина срещу
грипния вирус H1N1 в болницата Сюнинг, провинция Сечуан достоен заместник на протокола от Киото. Разочарованието бе огромно, когато в последния момент индустриалните
(11 ноември 2009 г.). Грипната пандемия не бе така смъртоносна, както предричаше СЗО, но въпреки всичко близо 15 лобита надделяха и западните страни не поеха почти никакви отговорности за спиране на климатичните промени.
хиляди души загубиха живота си вследствие на новия грип.
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144 000?
Наистина ли?

Въпросът за 144-те хиляди е любима тема за разговори между адвентистите, особено
на трапезата в съботните следобеди.
Става дума за тайнствено число, което завладява въображението. Но трудността
тук не идва от самото число. Темата възниква, когато задълбочено изследваме Свещеното писание, след което прибягваме и до коментарите на адвентната вестителка
Елън Уайт.
Когато прелистваме казаното от нея по този
въпрос, можем всъщност да се обезсърчим в опита си да разберем значението на числото 144
000. През 1901 г. тя пише: “Не е според Божията
воля да се впускаме в спорове по въпроси, които
няма да ни помогнат в духовно отношение, като
например: Кои ще са в числото на 144-те хиляди?
Скоро Божиите избрани ще разберат това със
сигурност1”. Думата “спорове” изяснява на какво
се е противопоставя Елън Уайт.
За да разберем значението и особения смисъл
на въпроса за 144-те хиляди, ще бъде най-добре да
разгледаме съвсем внимателно “паяжината” от
думи, сред които числото е поставено. Обикновено
наричаме това контекст. Все пак значението на
думата не може да се отдели от взаимовръзката
й с най-близкия текст.
Числото 144 000 се среща само два пъти в Свещеното писание - и в двата случая е в книгата
“Откровение”, и то в многозначителен контекст.
Първо, намираме го между шестия и седмия печат
преди Второто пришествие, описано като “денят
на гнева”, водещ до унищожаването на онези,
които са се противопоставяли на Бога (Откр.
7:4). Второто споменаване е в Откровение 14 гл.
и се отнася за времето преди вестта на трите
ангела и Второто идване на Христос. Логично е
да предположим, че числото обозначава някаква
група от последното време - Божия народ в последната фаза от световната история.
Големият въпрос е дали 144-те хиляди са специална част от Божия народ, или числото е символично представяне на всички Божии чеда? Зад
тези въпроси се спотайва темата за възможността
за запечатване и спасение, след като числото 144
000 се “изпълни”, както и по-дълбоката тема за
справедливостта на Божиите укази, та дори и за
моралното естество на Неговия характер.
Тълкувателите, които смятат, че числото е
буквално - най-вече евангелският свят - обикновено приемат, че става въпрос за евреи, които
ще приемат евангелието и ще го разпространяват. Те смятат, че добре познатото в древния
Израел събиране на първите плодове подкрепя
този възглед.
Има обаче няколко “улики”, че числото е символично и че не бива да се тълкува буквално. Самото
число съдържа в себе си голяма доза символизъм:
144 000 е 12 х 12 х 1000. За да разберем значението, трябва да проучим мрежата от думи, теми

и елементи, свързани в общия контекст.

144-те хиляди са свързани с идеята за
устояване.
Първото споменаване на числото144 000 е
отговор на един от четирите въпроса, зададени
по време на отваряне на печатите. Ужасените
нечестиви хора викат към планините и скалите:
“Паднете върху нас и ни скрийте от лицето
на Седящия на престола и от гнева на Агнеца!
Защото е дошъл великият ден на
Неговия гняв; и кой може да устои?”
(Откр. 6:16, 17).
Има и други въпроси, на които
трябва да се отговори. Първо, “Кой
е достоен”? (Откр. 5:2); “Докога”?
(Откр. 6:10); “Кои са тези и откъде
са дошли”? (Откр. 7:13).
144-те хиляди са способни да
устоят, защото се покланят на
Агнеца. Човешките същества могат
да устоят, защото и Агнецът е устоял. Откровение 5 гл. посочва, че
Той е бил заклан, но сега е жив и устоява. В апокалиптичния език това
се отнася до Христовата смърт и
възкресение. Темата за победата е
основна в цялата вест на гл. 5. Без
победата на Агнеца не може да има
ничия друга победа.
Не е случайно, че когато споменава 144-те хиляди, Откровение 14 гл.
ги описва като стоящи с Агнеца на
хълма Сион и следващи Го, където и
да отиде (Откр. 14:1-5). В контекста
на първите седем глави онези, които
устояват, са хората, излезли победители над различните ситуации, описани в писмата до седемте
църкви. Духът кани вярващите да се преобразят
и да запазят вярата и верността си към Господ
Исус Христос. И така, за да устои, човек трябва
да чуе “какво казва Духът на църквите”.

и най-вече от идването на деня на Яхве, са описани по няколко начина. Такава сцена намираме
в Езекиил 9 гл., където те са представени като
хора, които въздишат и плачат поради всички
мерзости в Йерусалим. В Ез. 14:12-23 праведният
остатък в Израел е спасен от съд. Единственото,
което знаем за този праведен остатък е, че се
намира в състояние на дълбоко покаяние поради
отстъпничеството сред Божия народ.
Запечатването или маркирането предава няколко
идеи (като например притежание), но най-естественото тълкуване в контекста на Откровение 7
гл. е запазване от гнева на Бога и на
Агнето. Във връзка с посветеността
на 144-те хиляди Елън Уайт пише:
“Онези, които имат на челата си
печата на безграничния Бог, гледат
на света и на всичко привлекателно
в него като на нещо незначително
в сравнение с вечността.”2

Дали
числото
е буквално, или
символично
и какво
означава?

144-те хиляди са пощадени и
запечатани.
В Стария завет верните, пощадени от съда

144-те хиляди са наречени
“слуги”.

В Откр. 7 гл. 144-те хиляди са
наречени “слуги”. Думата “слуга” в
книгата “Откровение” е свързана с
поклонението. Тяхното служене пред
Бога не е във връзка със социалноикономическия живот, а по-скоро
религиозна реалност.
Това ни насочва към главната цел
на Бога, разкрита в тази книга: да
направи свещеници хора от всяко
племе, език и народ, които да влязат
в есхатологичния храм и вечно да
прославят Твореца и Изкупителя.
Подразбира се, че тези слуги живеят изключително
за Бога и за Неговото царуване.
По-подробна информация за функциите на тази
група може да се намери в Откровение 14 гл. Идеята за принадлежност е представена нагледно чрез
написването на Божието име върху челата им.
Хората от тази група са изкупени и са в състояние
да научат песента на изкуплението. От контекста
на Откровение 12-15 гл. можем да стигнем до логичния извод, че 144-те хиляди са победители над
“звяра”, над неговия “образ” и белег.3
Продължава на стр.6
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Непостижимо
за човешките ни
сетива е величието на Бога,
нашия Небесен
Баща! Неговата
вездесъщност,
всеприсъствие
и владичество,
безкрайното Му
великолепие - о,
те не могат
да се опишат,
не могат да се

В своето прочуто видение, известно като Видението за “колелата
в колела”, пророк Езекиил се опитва
да опише нещо от Божията слава
и великолепие. Честно казано, това
не му се удава особено! И не че му
липсва достатъчно интелигентност или специални умения, а поради
простия факт, че Божието величие
не може да се побере в ограничения
човешки ум, още по-малко могат да
го схванат човешките сетива. “...И
видях нещо, изглеждащо като блестящ
метал, на вид като огън вътре в него и
отвсякъде; от това, което се виждаше, че
е кръстът му и нагоре, и от това, което
се виждаше, че е кръстът му и надолу,
видях нещо на вид като огън, заобиколен със сияние” (Езекиил 1:27). Нещо
да става ясно? Какво е видял - той
си знае. Личи само, че то е безкрайно велико и неописуемо. Каквото не
сме в състояние да видим или да
си представим. Без аналог, ултра,
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Когато преди години се строял
мостът над част от пристанището в Ню Йорк (този случай е цитиран даже в някои от учебниците по
пътно строителство), инженерите
трябвало да положат основата на
нова подпора. Но възникнал проблем
- точно над мястото, където възнамерявали да изградят фундамента,
се намирал стар шлеп, натоварен със
строителни материали, който бил
потънал много отдавна. Главният
инженер веднага наредил да го извадят.
Водолазите прикрепили изключително здрави железни вериги към
двата края на шлепа. След това с
помощта на мощни кранове, монтирани върху големи плавателни съдове
на повърхността на водата, започнали да теглят веригите. Според изчисленията би трябвало лесно да измъкнат шлепа. Но... усилията им останали напразни. Шлепът не помръдвал.

изд. 1991 г., с. 47, 51).
Разбира се, и ние си имаме своя
дял за извършване. Възможно е да
не успеем да повдигнем “шлепа” с
всякакви човешки усилия, но можем
да позволим на “Океана”да направи
това. Възможно е да не сме в състояние сами да се предпазим от
падане, но можем да се хванем за
Божията ръка. Нашият дял е постоянно да поддържаме жива връзката
си с Бога. “Ти не можеш със свои
сили да промениш сърцето си, дори
не можеш със свои сили да заобичаш
Бога; но можеш да избереш да Му служиш; можеш да Му отдадеш волята
си; тогава Той ще действа в теб и
да желаеш, и да вършиш необходимото
(...) С най-нежна любов копнее Той
за сърцата на Своите грешащи чеда.
Никой земен родител не може да
бъде така търпелив към грешките и
недостатъците на децата си, както е Бог към онези, които търси да

твоя подпора

са вечните ръце
обхванат! Само
искрено вярващият може
духовно да съзерцава и да
се наслаждава
на величието
Божие, както,
разбира се, и да
пие от него на
големи глътки,
чрез практическите му изяви
в живота.

свръх... Няма човешки думи, които
да го изразят...
В друго видение (8:3) пророкът се
опитва отново да опише Божието
величие, но прави това по абсолютно
същия (мъгляв и неясен) начин, използвайки подобни думи и изрази. И
изведнъж - става нещо много странно и... съвсем различно. От Божието
присъствие, от неописуемите по
слава неясни очертания на тайнствената Личност, Която е Създателят,
Господарят и Вседържителят на
Всемира, се откроява нещо - съвсем
ясно видимо, различаемо, конкретно,
разбираемо: “Той простря подобие на
ръка и ме вдигна...” (ст. 3). Неопределеността изведнъж свършва. Няма
вече неяснота, ослепителна слава и
многозначителна тайнственост. Край
на загадките! Появява се нещо, което
и едно дете може да разбере. Ръка!
Средството, с което най-често си
служим и което ни е най-много от
помощ в живота. И то - Божията
ръка, която държи световете! Всемогъщата ръка, която “повдига”! Бог
може да не се вижда, но ръцете Му
се виждат! Възможно е и да не видим
и разберем какво точно представлява онова свръхестествено Същество,
Което направлява живота ни. Но
могъщите Му ръце се проявяват и
виждат постоянно в живота ни. Това
са ръцете, Които представляват нашата универсална “подпора”: “Вечният Бог е твое прибежище и подпора са
ти вечните ръце” (Второзаконие 33:27,
прев. на Верен).

Накрая тази уж фасулски лесна задача
се оказала неразрешима.
Най-сетне, когато се видели в
пълна безизходица и вече се чудели
какво да правят, един от инженерите - млад човек - предложил следната
идея: по време на отлив да прикрепят веригите, идващи от шлепа, не
към крановете, а към самите плавателни съдове на повърхността. Десет
часа по-късно, по време на прилива,
старият упорит, тежък като олово
шлеп, неохотно, със скърцане и колебливо поклащане, започнал бавно да се
издига...
Това, което не могли да сторят
крановете, техниката и човешките
усилия, постигнала с лекота мощната
сила на Атлантическия океан!
О, колко подобни неща се случват
и в нашите отношения с Бога! Колко
често, въпреки всичките си усилия,
сами не можем да се освободим от
своя “товар”, който би ни смазал,
ако Божиите ръце не го повдигаха от
раменете ни и не го хвърляха далеч
от нас “в морските дълбини”. Колко
често се препъваме и бихме се пребили, ако тези ръце не са нашата постоянна, надеждна и универсална Подпора! “Не можеш да контролираш нито
мислите си, нито подбудите си, нито
чувствата си! Съзнанието за нарушените обещания и клетви разколебава
твоето доверие в собствената ти
искреност (...) Не можеш да промениш сърцето си. Но Бог обещава да
направи всичко това вместо теб чрез
Христос!” (Пътят към Христос, бълг.

спаси (...) Неговото любящо сърце се
трогва от скърбите ни и даже от
самото им изговаряне от наша страна. Донесете при Него всичко, което
ви смущава” (пак там, с. 47, 34, 102).
Подпората е яка! Стига само да останем в Неговите ръце.
Веднъж след една своя религиозна
беседа в гр. Улуич големият английски проповедник Редсток останал до
по-късно и едва не изпуснал влака.
Все пак успял да стигне до перона в
момента, когато давали сигнала за
потегляне. Тъкмо се настанил благополучно до прозореца, и видял, че някакъв военен тича към него, викайки
името му. Надвесил се навън и го чул
да пита задъхан: “Изслушах сказката
ви тази вечер. Искам да отдам живота си на Христос. Но как да остана в
Него и да устоя, без да падам?”.
Влакът вече потеглял, нямало време за губене. Бърз като светкавица,
Редсток извадил един молив от джоба
си, поставил го отвесно на дланта си
и запитал: “Може ли този молив да
стои прав?”. “Не, разбира се.” “Така
ли мислите?”
Тогава го хванал с три пръста,
изправил го и с намигване казал: “Видяхте ли, че може”. “Но вие го държите изправен” - възразил човекът,
подтичвайки край бавно движещия се
влак. “Точно там е работата - извикал проповедникът. - Животът ти е
като безпомощен молив. Не можеш
сам да се държиш прав. Но Христос
МОЖЕ да те държи!!!”
Продължава на стр.6
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Земетресението
в Хаити
разтърси
света
Столицата на изключително бедната
карибска държава е в руини.

Трусът засегна милиони
Точният брой на жертвите ще остане неясен
Земетресението в Хаити бе с ката- ски транспортни съоръжения, болниците
строфални размери. Силата на труса и цялата електропреносна система на
беше 7-ма степен по скалата на Рихтер. страната бяха поразени от труса, което
Епицентърът му се намираше на около 25 от своя страна допълнително усложни
км западно от столицата на карибската всички последвали спасителни и хумадържава - Порт о Пренс. Земетресението нитарни акции. Хаосът във въздушния
се случи точно в 16,53 ч. местно време, трафик, проблемите с определяне на
във вторник, 12 януари, а дълбочината на значимостта на самолетните полети още
епицентъра му бе около 13 километра. повече затрудниха първоначалните хумаДо 24 януари Американската геоложка нитарни действия. Моргите в столицата
служба регистрира поне 52 вторични се препълниха, а десетки хиляди тела
труса със сила от 4,5 по Рихтер или бяха погребани в масови гробове.
Множество страни отвърнаха мигпо-голяма. Според изчисления на Международния Червен кръст около 3 млн. новено на призивите за първоначална
души са били засегнати от труса, което хуманитарна помощ, а десетки инициазначи 1 на всеки трима от населението тиви обещаха подкрепа за по-нататъшна карибската държава. Президентът на ното възстановяване на страната. Една
Хаити Рене Превал заяви на 28 януари, че от големите благотворителни акции бе
“почти 170 хиляди” тела са открити до този тази на актьора Джордж Клуни - чиято
момент. Вестник New York Times обяви на инициатива HopeForHaitiNow - с помо28 януари, че 20 хил. сгради с търговско щта на множество известни личности
предназначение и над 225 хил. домове са (включително бившите президенти Бил
били унищожени. Според хуманитарните Клинтън и Джордж Буш) събра десетки
организации в края на януари жертвите милиони долари.
Страната е известна с голямото си
са достигнали 300 хил. души. Броят на
жертвите, обаче може да продължи да адвентно семейство в нея. Броят на
расте поради липсата на течаща вода и членовете адвентисти надхвърля 335 хил.
опасността от разпространение на зарази души, събиращи се в над 1000 църкви. Оси болести. С 80 процента от население- вен адвентни болница и университет, там
то й, живеещо под абсолютния праг на действат и десетки училища, ръководени от
бедността, Хаити е най-бедната страна църквата. Водачите на адвентната църква
в Западното полукълбо. В момента на потвърдиха смъртта на 522 адвентисти.
Повече от
разрушител55 църкви
ното земеса напълтресение тя
но унищовсе още се
жени, а 60
възстановядруги часваше от уратично. Над
гана, опусто27 хиляди
шил острова
адвентисти
през октомса останали
ври 2008 г.
без подслон
и оставил
в столицадесетки хита Порт о
ляди бездомПренс. Пони след себе
мощта, кояси.
то църквата
Земетрее оказала
сението причрез блачини сериозни пора- Вярата остава единствената утеха на хаитяните. Десетки готворителжения в сто- хиляди потърсиха потърсиха близост един с друг и с Бога в ната организация АДРА
лицата Порт първите дни след труса.
до този моо Пренс и в
множество други селища в региона. Много мент, надхвърля 1 млн. долара. Чрез
известни постройки бяха или значително усилията й оцелелите получават вещи от
засегнати, или напълно унищожени, в това първа необходимост, както и таблетки и
число президентският дворец, сградата комплекти за пречистване на вода. В найна Народното събрание, катедралата скоро време ще бъдат доставени водно
на Порт о Пренс и Централният затвор. пречиствателни станции и тестери за
Сред загиналите бяха архиепископът качеството на водата. Подобни методи ще
на Порт о Пренс Жозе Серж Миот и осигурят чиста питейна вода за около 90
лидерът на опозицията Миша Гаилярд, хил. души на ден. Президентът на църквата
както и главният представител на ООН Ян Полсън направи специално обръщение
както към адвентистите на острова, така
за страната Хеди Анаби.
Цялата комуникационна система на и към цялото му население с една вест
страната, сухопътните, въздушните и мор- “Не губете кураж”. ХМ

Жена крещи, в опита си до достигне храна раздавана пред президентския дворец в столицата Порт о Пренс, на 28 януари.

Хуманитарната помощ, доставяна основно от САЩ, остава единственият начин за
сдобиване с храна.

Жители на Порто о Пренс пълнят съдове с вода от спукан тръбопровод. Чистата питейна вода се превръща в първостепенен проблем пред оцелелите от земетресението.
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“Малки неща, направени с много любов,
ще променят света”
Освен това всеки трябваше
да предвиди сума, с която да
участва.
Търгът бе проведен много
атрактивно от двамата водещи
- Александър Геров и Кирил
Катинин.
Броят на дарителите беше
35 души, а събраната сума 935 лв.
Ето и някои от интересните
наддавания: буркан туршия,
гроздов сок, компот от дюли,
шушони и т.н.

Акцията

Това е мото на много християни. Вярваме, че църквата съществува, за да показва Божията
любов на хората в този свят.
Водени от това мото, членовете на църква “Благодат”, София,
организираха благотворителен
търг с цел да бъдат събрани средства за Дома за деца с умствени
увреждания в гр.Берковица.

Целта
Изборът падна на
този дом чрез покана
от мрежата Facebook, Координатите на
където млади хора от
различни среди орга- директора:
низираха акция за на- Борислав Петров
биране на средства
с цел да се закупят Тел. 0888126301
хранителни продукти Email: berkddmui@abv.bg
за дома. Свързахме
се с организаторимизерно съществуване.
те на акцията и с
директора на дома Борислав Търгът
Петров. Оказа се, че държавната
Всеки от желаещите да участиздръжка за храна на децата с
умствени увреждания в Берко- ва в благотворителната акция
вица е около два лева дневно. трябваше да донесе предмети
Това означава, че без помощта - нови или в добро състояние,
на дарители те са обречени на които щяха да бъдат продадени.

твоя подпора
са вечните ръце
Продължава от стр.4
Влакът вече се отдалечавал и последното нещо,
което младежът видял,
било длан, на която стоял изправен един молив.
(Двадесет и пет години покъсно двамата се срещнали
случайно и проповедникът
можал да чуе какво въздействие е имала неговата
илюстрация: “От онзи ден
животът ми е бил в Христовите ръце!”).
Христос наистина може
да ни пази от падане. “На
Този, Който може да ви
пази от препъване (...) чрез
Исус Христос (...) да бъде
слава (...)” (Юда 24). Сам
Той заявява: “Аз им давам
вечен живот; и те никога
няма да загинат; и никой не
може да ги изтръгне от ръката
Ми! ” (Йоан 10:28).
Ако продължаваме да
гледаме към Исус, сред каквато и житейска буря да се
намираме, няма да паднем.
Но даже и в маловерието
си да паднем дотам, че да
започнем да потъваме, един
вик за помощ - и Исус веднага ще простре ръка, за да ни
хване! (Матей 14:31). ХМ

Църква “Благодат” беше
един от участниците в тази
акция. Други бяха частни лица
и фирми. Общата сума, за
която бяха закупени хранителни
продукти, беше
над 3000 лв.
Всеки от дарителите присъства
на закупуването
на продуктите и
получи протокол
от приемането и
вписването им
в Дома, както и
благодарствено
писмо.
Събитието бе
заснето от ТВ7.
Водещият взе интервю от пастор
Иван Мирчев.

Призив
Нуждата на Дома за деца
с умствени увреждания в гр.
Берковица е постоянна. Изградените контакти и доверие ни
дават увереността, че всеки
дарен лев ще отиде по своето
предназначение.
Обръщаме се към читателите
на вестник “Християнска мисъл” с
апел към всеки, който би желал да
подпомогне живеещите в този дом
деца с хранителни продукти.
Теодора Николова

Младежите на “Солунска” снимат
дискусия на съботния урок
Съботният урок вече се излъчва по Интернет. Всяка седмица пастор и група от няколко човека дискутират основните
въпроси от урока, стремейки се да го направят интересен за
различни групи хора. Снимат ги ентусиазирани младежи от
двете църкви на ул. “Солунска” в София.
“Тъй като ценим същността на Съботното училище и първоначалната му цел да бъде полезно - споделя проповедникът
Владимир Станев, - искаме да съдействаме това наистина да
се осъществи.”
Младежите се радват на качествената техника, на хубавия
декор и най-добрите хардуерни и софтуерни компютри. Те не
само снимат, но и изучават урока си с нов интерес.
“Това показва, че няма опасност хората да останат пред
компютрите вкъщи, вместо да отидат да разискват в групите
в църквата - категоричен е Влади Станев. - Нашата дискусия
може да ги мотивира да четат по-задълбочено и да говорят
по много допълнителни въпроси в групите си.”
С тази младежка инициатива се наредихме до американци,
руснаци и чехи, които от години помагат по този начин на
Отдел “Съботно училище” в страните си.
Зад тези четиридесет и пет минути ефирно време стоят
седмици на труд, обмисляне и взиране в компютъра. Младите обаче служат доброволно и са готови да продължат. В
момента заснемат музикалните вечери на Георги Божилов
и Наско Гроздев, наречени “Петък, 7 и 1/2”. Интересните
инициативи и разнообразното съдържание на проповедите
предизвикаха бум в посещението на службите в събота вечер
през цялата 2009 г.
Съботният урок, излъчван през цялата седмица, проповеди,
интересни клипове и цялата дейност на църквата можете да
видите на интернет адрес: http://vvv.bg
Петя Накова

Само 144 000?

Продължава от стр.3
Тяхната вярност и посвещение на
Бога са представени чрез няколко символа. Тези вярващи са девственици - неопетнени. Подобни символични образи
са начин да се обясни, че Божият народ
на последното време е изцяло посветен
на Бога. С други думи, те са Му верни и
“следват Агнето, където и да отиде”.
Използван е и земеделският образ
на първите плодове, за да се онагледи
значимостта им за Бога. Нещо повече,
разглеждането на контекста, свързан с
тези, които са на Божия страна, показва,
че те са верни на Божиите заповеди и
на свидетелството за Исус.

Какво е значението на
всичко това?
Числото 144 000 е символично и
се отнася предимно за Божия народ,
преминал през голямата скръб и измамите на последното време. Те излизат
победители над предизвикателствата
от последните дни, дирижирани от
антихристкото “триединство”, описано в Откровение 12 и 13 гл. - “змея”,
“антихриста” и “лъжливия дух”.
Елън Уайт съвсем не обезсърчава
опита ни да разберем естеството и
функцията на 144-те хиляди, давайки
ни следния съвет: “Онези, които Агнето
ще заведе при изворите с жива вода и
от чиито очи ще изтрие всяка сълза,
ще бъдат хора, които сега получават
познанието и разбирането, разкрито в

Божието Слово” .4
Тя продължава с думите: “Не бива да
се уподобяваме на което и да е човешко
същество. Няма човек, който да е достатъчно мъдър, за да бъде наш критерий.
Трябва да гледаме към Човека Христос
Исус, Който има в пълнота съвършенството на правдата и светостта. Той
е “Начинателят и Усъвършителят” на
нашата вяра. Той е Образецът. Неговата духовна опитност е мярката за
онова, което трябва да постигнем ние.
Характерът Му е нашият модел. Нека
в такъв случай отвърнем умовете си
от бъркотията и трудностите в този
живот и да ги насочим към Него, за да
се преобразяваме по Негово подобие.
Можем да подражаваме на Христос с
добро намерение. Можем със сигурност
да гледаме към Него, защото е всемъдър.
Когато гледаме към Него и размишляваме
за Него, Той пребъдва в нас и става за
нас богатството на славата.”5
Последният призив в контекста е
още по-многозначителен: “Да се стремим
с цялата дадена ни от Бога сила да сме
сред 144-те хиляди”6.
В същността си придържането към
Свещеното писание като непогрешимо
ръководство в свят на съперничещи си
идеологии, философии и религии; подражаването на Христос, както и решимостта
да Му бъдат верни, каквото и да им
струва това, са основните разпознавателни белези на народа от последното
време. Те са запечатани за вечен живот
на поклонение и общуване с Бога на лю-

бовта - Отец, Син и Светия Дух.
144-те хиляди имат органична
връзка с остатъка от Откровение 12
гл. Тяхното посвещение на Христос
проличава от факта, че носят характеристиките на остатъка, като пазят
Божиите заповеди и свидетелството
за Исус (Откр. 12:17). Покланят се на
Христос напълно и изцяло. В Откр.
12:11 се казва, че побеждават змея “чрез
кръвта на Агнеца и чрез словото на
своето свидетелство”. Всеки вярващ
от края на времето може да бъде в
това число.
Същият Бог, Който иска всички хора
да стигнат до познаване на истината и
да се спасят (1Тим. 2:3, 4), не ограничава
броя на изкупените. Запечатването и
спасението са достъпни за всички.
Ганун Диоп, доктор по философия, директор на центровете за изучаване на световните религии и философии към Генералната
конференция на ЦАСД.
Статията е публикувана на 22 октомври
2009 г. в сп. “Адвентист Ривю”.
Ellen G. White, Selected Messages, book 1,
p. 174.
2
White, The Advent Review and Sabbath
Herald, July 13, 1897.
3
White, The Great Controversy, pp. 648,
649.
4
White, The Advent Review and Sabbath
Herald, Mar. 9, 1905.
5
Ibid.
6
Ibid.
1
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УБИЕЦЪТ НА ДЖОУИ
“Хора, които “излитат” в гняв,
винаги се приземяват зле” (Уил
Роджърс).
Джоуи (този тук няма нищо
общо с всеобщия ни любимец Джоуи от “Приятели”) прекарал три
месеца в лечение по пречистване
на организма от наркотици. Но в
края на краищата не наркотиците
били тези, които го убили. Ако
нещо не му се нравело, ако някой
не го удовлетворявал, гледай само
какво става!
Един ден той, разсърден, напуснал дома си, хванал автобуса за
Аризона и там се скарал с някого
в бара. Човекът в гнева си го намушкал с нож. Джоуи умрял от
кръвозагуба, преди да пристигне
екипът за спешна
помощ. Разбирате
ли, не наркотиците убили Джоуи,
а собственият му
гняв. Чуждият
също. С една дума
убиецът на Джоуи
бил гневът.
Точно така гневът убива. Или
най-малкото наранява. И болката,
която причинява,
е много силна. Когато един ден ти
се отворят очите
и видиш, какво е
причинил избликът
ти на гняв, разбираш, че имаш сериозен проблем и
започваш да търсиш помощ.
Какво трябва да правят хората,
които често избухват в гняв? Ако
това е твоят проблем, ето какво
можеш да правиш, когато попаднеш
в ситуация, провокираща гняв:

1) Крачка назад!
Когато усетиш, че си в такава
ситуация, направи “крачка назад” в
ума си. Кажи си: “Чакай за момент!
Това не е ли един от онези случаи,
които ме разгневяват? Това ли е,
което искам?”. Така ще погледнеш
проблема с други очи.

2) Дишай дълбоко!
Дълбокото диафрагмено дишане
помага да се намали нивото на
адреналина и носи успокоение. Вдишай дълбоко, задръж дишането за
няколко секунди и издишай!

3) Брой до десет!
Бавното броене до десет може

да минимизира щетите, които би
нанесъл в гнева си. Това помага да
отстъпиш от проблема за малко и
да го прецениш по-добре.

ХМ

Стъпка напред

4) Прекъсни!
Ако ситуацията излиза от контрол, прекъсни навреме “верижната
реакция” на експлозията. Напусни
мястото, преди да си казал или
направил нещо, за което по-късно
би съжалявал. Поразходи се малко,
докато се успокоиш. Тогава се върни, обмисли проблема и го реши по
оптималния и разумен начин.

5) Припомни си подходящ
библейски стих!
Запомнянето на подходящи
библейски стихове е
много удачна техника. Припомнянето
им в кризисния момент позволява на
Словото да промени
мисленето ни. Ето
един много силен:
“Всякакво огорчение, ярост, гняв, вик
и хула заедно с всяка
злоба да се махне от
вас; а бивайте един
към друг благи, милосърдни; прощавайте
си един на друг, както и Бог в Христа
е простил на вас”
(Ефес. 4:31, 32).

6) Мери си приказките!
Когато говориш, говори спокойно и избягвай крайни изрази като
“винаги” и “никога”. Например: “Те
винаги ме използват!”, “Никога не
ме слушаш!” и пр. Най-вероятно
това не е вярно и само ще усложни
ситуацията. Мъдрецът го е казал
отдавна и няма нужда да подлагаме на съмнение думите му: “Мек
отговор отклонява от ярост, а
оскърбителната дума възбужда
гняв” (Пр. 15:1).
Има още много полезни техники за справяне с избухливостта.
Това е повече от нужно, защото
избухливият човек не само прави
другите около себе си нещастни,
но страда и самият той.
“Яростен човек ще понесе наказание, защото, ако и да го избавиш,
трябва пак същото да направиш”
(Пр. 19:19).
Убеден съм, че си струва да се
освободиш от гнева. Нали не искаш
да свършиш като Джоуи?
Николай
Димов Николов

В сферата на образованието растежът се
постига бавно. За качествено обучение се
изискват време и постоянни, целенасочени
усилия. Материалната база, програмата,
библиотеката и квалифицираният преподавателски състав са само част от предпоставките за един добър учебен процес.
В началото на декември на посещение
в Теологичния колеж бе Висшата акредитативна комисия към Отдела по образованието на Генералната конференция. В
рамките на четири години това бе третата
поредна проверка. След тридневна работа
и запознаване с нивото на осъществените промени и изпълнените предписания,
както и след срещите с преподавателския
състав, с администрацията на колежа, с
управителния съвет и студентите, комисията препоръча на Генералната конференция
Теологичен колеж “Стефан Константинов”
да получи пълна акредитация. Окончателното решение трябва да бъде взето тази
пролет на заседание на ГК. Това означава на практика, че полученото в колежа
образование ще се признава във всички
висши училища на адвентната църква по

света. Така на всеки завършил Теологичния колеж студент ще бъдат признавани
взетите кредити и при желание ще може
да продължи своето образование в някое
от стотиците колежи и университети на
Адвентната църква по света. Това е много важна стъпка в развитието на нашата
образователна институция, за което сме
благодарни на Бог, както и на усилията на
целия преподавателски и административен
екип, както и за подкрепата на Съюза
на ЦАСД.
В момента в колежа се обучават 11
редовни и 38 задочни студенти, като през
есента на 2011 г. ще има нов прием за
редовна и задочна форма на обучение.
Желанието ни е да дадем възможност
на повече миряни да получат теологично
образование, за да могат да бъдат полезни както на Съюза, така и на местните
църкви.
Повече информация за обучението в
Теологичния колеж може да бъде получена
на интернет страницата на колежа - www.
sdabg-college.org.
Венцислав Панайотов

Рубрика Мисъл

А минаха 10 години
Преди десет години празнувахме Новото хилядолетие. Удивително!
Спомням си как новините показаха туристи, запътили се към островите в Южния
Пасифик, за да го посрещнат първи. Тези острови бяха пометени от тайфун, земята
беше толкова уязвима пред издигащите се вълни, че след една година туриститие нямаше върху какво да стъпят.
Телевизиите снимаха празнуващите тълпи в различни градове и ние ахкахме пред
най-грандиозните фойерверки, правени някога.
А спомняте ли си треската за компютърния вирус? Дори летищата се уплашиха и
хиляди хора прекараха момента между двете хилядолетия, наблюдавайки притеснено
компютрите си. Бяха изхарчени милиони долари за нещо, което никога не се случи!
Аз прекарах онази вечер както мнозина от нас - с група приятели. Вечеряхме, правихме си наивни весели номера, гледахме малко телевизия, прегръщахме се и след
полунощ се обаждахме на близките си.
Снимките от онази нощ сега са в албума ми. Гледам ги със смесени чувства на
удоволствие и болка. Някои от нас преживяха добро десетилетие. Други не. Тогава бях
бременна и шест месеца по-късно се роди любовта на живота ми - моят син. Други още
нямат деца. Някои бяха богати тогава, сега не са. Някои не са заедно, а други умряха...
Господи, за Когото хиляда години са като един ден,
ние не знем бъдещето,
но все още вярваме, че ни обичаш!
Стоейки на прага на една поредна година,
се молим за Твоето благословение над тези,
които пък ние обичаме,
за Твоята грижа, ръководство и закрила
над духа, душата и тялото.
И Господи, благодаря, че не ни забравяш! Амин.

Петя Накова

Каквото посееш, това ще пожънеш
Продължава от стр.1

Трети съвет:
Сей, за да жънеш!
Сеитбата е неизменен закон. Не
можеш да го промениш. Това, от
една страна, е лошо, но от друга добре.
Ако този закон действа, след като
сееш, имаш гаранция, че ще жънеш.
Така че не се чуди. Не можеш да
жънеш, без да си сял.
Не можеш да очакваш например
добри резултати в отношенията
в семейството, ако не си посял любов, грижа, внимание. Не можеш да
жънеш успехи в живота, ако не си
посял старание, ако не си отделил
време, ако не си развил умения и не
си вложил усилия. Не може църквата
да нараства, ако не сее свидетелство, ако не изгражда лидери, ако не
инвестира в значимо богослужение,

общуване, служене.
И обратно - ако сееш, Бог ти
гарантира, че ще жънеш. Ще жънеш
пропорционално на посятото. С две
семенца, посети в саксия, не можеш
да издържаш семейството си цяла
година. Ако искаш да постигнеш
много - ще сееш много. Ако искаш да
израстваш духовно, ще четеш, ще се
молиш, ще служиш... Колкото сееш,
толкова ще жънеш.
И още - жънеш това, което си
сял. Не е възможно да посееш люцерна, а да береш ягоди. Не можеш да
посееш сребролюбие, а да пожънеш
щедрост. Не може да посееш нечисто
пожелание, а да пожънеш вярност и
семейно щастие. Не може да сееш
нездравословни навици, а да жънеш
добро здраве.
Когато човек прави такива глупости и после очаква Бог да му оправя
живота, тогава сякаш се подиграва
с Него. “Недейте се лъга. Бог не е за
подиграване: понеже каквото посее

човек, това ще пожъне.”

Четвърти съвет:
Сей реални действия
(Галатяни 6:9, 10)
Апостол Павел казва да вършим
добро и го повтаря два пъти. Става
въпрос за реални действия. Ако искаш
да сееш, трябва да сееш не намерения,
мечти, желания, планове, а действия.
Трябва да имаш мечти и планове, но те сами по себе си не дават
плодове.
Колко много пожелания и решения
си казваме в началото на Новата
година. Но те нямат силата да се
реализират сами. Често остават само
в умовете ни.
Това е като гатанката, която едно
дете задало на своя баща: Три жаби
стояли на една клонка в езеро. Две
от тях решили да скочат във водата.
Колко жаби са останали на клончето?

Бащата казал: една. Не, отвърнало
момчето, останали са три. Двете
само решили да скочат, но нищо не
направили.
Това, че си решил от понеделник
да започнеш да спортуваш, съвсем не
означава, че в края на годината ще
имаш мускули. Твоите решения да
идеш на зъболекар, да отделяш време
за семейството си, да работиш помалко или пък повече, да се обадиш на
родителите си и пр. няма да променят
живота ти.
Сеенето е свързано с реални действия. Те са, които дават резултатите.
Те водят до добра жетва.
Каква ще бъде жетвата за нас през
2010 г.? Каквато е била сеитбата през
2009 г. Каквото и да си пожелаем, това
няма да промени нещата.
Единственото, което можем да
направим, е да подготвим промяната
на следващите месеци и години чрез
сеитба още днес.
Иван Мирчев Николов
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Разискване за нарастването на църквата:

в Евро-Африканската
дивизия то е в застой
Бруно Верталие
По време на срещата през декември 2009
г., състояла се във Франция, ръководителите
на дивизията дискутираха доколко секуларизмът и постмодернизмът представляват
препятствия за църковния растеж. Едно
проучване сред младежите адвентисти в
нашата дивизия откри подобни предизвикателства, но също така, че и огромно число
млади са ангажирани в доброволно служене
в собствените си страни и извън тях.
Специфичното за Евро-Африканската дивизия е това, че членовете
на църквата са доста
“мобилни”. Например
половината адвентисти
от църквата в Испания
са румънци по произход.
И още - в дивизията се
евангелизират и други
религиозни общности. Тук
живеят над 50 000 000 мюсюлмани.
Бруно Верталие, президент на ЕвроАфриканската дивизия, отговаря на
няколко въпроса по време на тази среща.
Ето извадки от тях:
- Секуларизмът е най-голямоКакъв вид църковна атмосфера трябва да се създаде във то. Но чрез метода на малките
вашата дивизия, за да се благо- групи, както го наричаме, можем
да кажем, че имаме благословеприятства поклонението?
- Ролята на църквата е да ния и все повече местни църкви
осигурява добра духовна подкрепа, са окуражени да следват този
модел. Европа е
така че членовете
като една “мой да имат положизайка” от култутелни преживяваЦърковните лидери казри и църквите
ния и да намерят
ват, че нарастването на
са отворени за
своето място в
църквата в Евро-Африканнея. Сблъскваме
лоното на църкската дивизия е в застой.
със същата реалвата.
Тази дивизия (към която
ност и в църковКои аспекти
принадлежи и Българският
ните общности.
от анкетата на
съюз) обхваща страните
Но имаме довемладежите ви заоколо Средиземно море. Тя
рие, че Господ ще
сегнаха особено?
наброява близо 176 000
даде на всички
- Младите все
адвентисти спрямо населедух на сближавапо-малко четат
ние от 600 000 000 души,
не и откриване
Библията, но изкоето прави 1 член на
колко е добро да
глежда, че това
църквата на 3356 души.
се работи и да
е, защото те по
Декември 2009,
се споделя вечначало четат поСилвър Спринг, Мериленд
ното евангелие с
малко книги. Но
ANN
братска любов.
пък повече се инЗащо в Итатересуват от нолия и Испания
вите медии като
Интернет. Уместно е да имаме църквата нараства най-бързо?
- Испания и Италия получиха
сайтове, които да представят
насърчение в своето нарастваБиблията по нов, жив начин.
Кои са целите ви за църк- не. Това е голяма награда за
нас. Показва, че когато еванвата?
- Мисията е принципна цел гелизирането се прави смело и
за Евро-Африканската дивизия. непринудено, може да доведе до
Нашата цел е да увеличаваме успехи. Тези две страни приланачините, по които можем да гат стратегията на малките
достигнем малцинствата, както групи и на някои места Господ
и родените в църквата. Бог дава вече дава плодове. Например в
прекрасни случаи и ние искаме да Испания през последните седем
отговорим по оптимален, дина- месеца има 500 кръщения.
Записванията в адвентния
мичен начин.
Пред какви предизвикател- университет в Колонж, Франция,
ства се изправя църквата във както и във Фриденсау, Германия,
се увеличиха доста. Кое спомогна
вашата дивизия?
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Àäðåñ: Ñâåòîâíî àäâåíòíî ðàäèî “Ãëàñúò íà íàäåæäàòà” - Áúë
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ÒÓÐÑÊÈ ÊÎÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÅÍ ÊÓÐÑ
“Îòâîðåíà âðàòà”
за това?
- Отдаваме на Бог този добър
резултат. Билингвистичните
програми на Фриденсау и новият
динамичен екип в Колонж също са
част от отговора. Следващата
година, ако тенденцията нараства, ще анализираме причините
с по-прецизни данни.
Някои ръководители казват, че църквата във вашата
дивизия не изглежда толкова
засегната от световната икономическата криза, колкото в
другите райони. Защо това е
така според вас?
- Европа има дълга традиция в
спестовността. Това естествено
не означава, че нямаме проблеми
в нашите страни. Някои от тях
са по-засегнати от други.
Освен това безработицата не
е засегнала членовете на нашите
църкви по същия начин, по който
е засегнала обществото като цяло.
Възможно е това да се дължи на
високото им ниво на образование
и да ги е защитило от загуба на
работата. Верността в поддържането на църквата също е едно
чудо от Бога.
Споменахте по-горе, че има
увеличаване на младите доброволци. Кое засилва техния
интерес?
- Все още имаме нужда от
повече доброволци. Но е много
окуражаващо да се види, че толкова
хора искат да имат опитност с
Бога, работейки за Неговата кауза
тук или в чужбина. Тези хора никога
вече няма да гледат на църквата
по същия начин, по който са свикнали преди това. ANN

Umit haberi

Íà âàøå ðàçïîëîæåíèå ñà 24 áåçïëàòíè ëåêöèè
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e-mail: remzi_a_ahmed@yahoo.com
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