
	 Чудна	 и	 великолепна	 е	 тази	 най-издавана	
и	най-четена	книга	 сред	 хората	по	лицето	на	
земята	 –	 Библията!	 Теолозите,	 тълкувателите	
на	 Божието	 Слово	 са	 стигнали	 до	 извода,	 че	
в	 Него	 са	 документирани	 повече	 от	 10	 000	
обещания,	които	Бог	е	дал	за	Своите	чада	–	на	
тези,	които	ще	Му	се	доверят	и	ще	Го	приемат	
в	 живота	 си	 като	 личен	 Господ	 и	 Спасител,	
приемайки	 чрез	 вяра	 голготската	 смърт	 и	
пролятата	кръв	на	Божия	Син	като	лично	свое	
изкупление.	 Изследвайки	 написаното	 в	 нея	
понякога	 се	 натъкваме	 на	 такива	 странни	 за	
нашето	разбиране	истории,	които	провокират	
нашето	човешко	съзнание	за	Божията	правда	
и	 справедливост,	 за	 които	 не	 можем	 да	
намерим	 логически	 обяснения.	 И	 именно	 в	
това	се	корени	богатството	на	Божието	Слово,	
изобилстващо	 с	 най-различни	житейски	 при-
мери,	 засвидетелствани	 от	 авторите	 на	
Евангелието,	 които	 ни	 навеждат	 на	 мисли	
относно	 дълбочината	 на	 Божията	 милост	 и	
Неговата	любов,	която	Той	проявява	към	нас,	
грешниците,	независимо	от	обстоятелствата	и	
фактите,	времената	и	събитията.	
	 Евангелист	 Лука	 описва	 много	 накратко	
една	 интересна	 история	 –	 тази	 с	 двамата	
злодеи	 –	 разбойниците,	 разпънати	 от	 двете	
страни	 на	 Божия	 Син.	 Какво	 са	 извършили	
тези	двама	престъпници,	за	да	бъдат	осъдени	
на	 смърт	 и	 разпънати	на	 кръст,	 лекарят	Лука	
не	 е	 упоменал	 в	 своето	 евангелие,	 но	 ние	
можем	 да	 предполагаме,	 че	 безчинствата	
и	 на	 двамата	 разбойници	 са	 достатъчни,	 за	
да	 бъде	 произнесена	 смъртната	 им	 присъда	
–	 може	 би	 са	 убивали	 хора,	 изнасилвали,	
крали,	 тормозили	 онеправданите,	 лъгали...	
Според	закона	на	еврейския	народ	и	римското	

законодателство	 за	 времето	 си	 дори	 и	 само	
една	от	изброените	причини	е	била	достатъчна	
за	 тяхното	 осъждение.	И	факта,	 че	 те	 самите	
са	 приемали	 осъдителната	 си	 присъда	 за	
заслужена,	ни	навежда	на	мисълта,	че	и	два-
мата	 са	 били	 наясно	 относно	 справедливостта	
на	 случващото	 се	 с	 тях,	 както	 и	 на	 голямата	
несправедливост,	 която	 „съдът“,	 ръководен	 от	
Пилат,	 произнася	 спрямо	 един	 невинен	 човек,	
разпънат	 едновременно	 с	 тях	 /Лука	 23:41/.	
От	 разменените	 реплики	 на	 разбойниците	 в	
предсмъртния	 им	 час	 ние	 разбираме,	 че	 те	
са	били	наясно	относно	живота	и	 служението	
на	 Исус,	 чували	 са,	 вероятно	 от	 останалите	
хора,	 за	 чудесата	 и	 знаменията,	 които	 Той	
е	 извършил	 спрямо	 болните,	 страдащите,	
бедните	 си	 съвременници,	 може	 би	 и	 за	
случаите	 на	 възкресение	 на	 мъртви,	 както	 и	
това,	че	Той	е	Божият	Христос	/Лука	23:39/.
	 За	съжаление	от	устата	на	единия	злодей	се	
чуват	 само	 хулителни	 думи,	 подигравателни	
и	иронични,	осъдителни	за	Божия	Син,	които	
по	 никакъв	 начин	 не	 могат	 да	 оправдаят	
поведението	 на	 един	 осъден	 на	 смърт	 човек,	
висящ	 разпънат	 на	 кръст,	 и	 то	 в	 последните	
минути	от	живота	му.	 Закоравялото	 сърце	на	
този	разбойник,	вероятно	насъбралата	се	зло-
ба	и	неговата	прегоряла	съвест	му	попречиха,	
за	 разлика	 от	 другия	 разбойник,	 може	 би	
негов	 „другар“	 в	 извършените	 престъпления,	
да	 извърши	 нещо	 достойно	 в	 последните	
мигове	 от	 своя	 живот	 –	 да	 се	 обърне	 и	 да	
извика	с	цялото	си	сърце	за	помощ	към	Този,	
Който	наистина	може	да	му	я	окаже,	като	по	
този	начин	той	и	пропусна	най-големия	шанс		
в	живота	си.	

продължава на стр.2
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СПАСЕНИЕ НА КРЪСТА

	 Погрешно	 е	 да	 се	 мисли,	 че	 само	 защото	
живее	през	ХVІ	век	Жан	Калвин	е	реформатор.	
Когато	 той	 започва	 да	 проповядва	 Рефор-
мацията	 в	 Швейцария	 е	 достигнала	 един	
от	 своите	 големи	 върхове	 благодарение	
успешните	 действия	 на	 Улрих	 Цвингли.	
Докато	 Улрих	 Цвингли	 поставя	 началото	 на	
движението	за	обновление	на	Църквата,	Жан	
Калвин	 доразвива	 някои	 от	 неговите	 идеи	 и	
става	свидетел	на	голямо	духовно	съживление,	
което	бързо	обхваща	цялата	страна.	
	 Жан	 Калвин	 е	 роден	 през	 1509	 година	 в	
град	 Ноайон,	 Северна	 Франция.	 Следва	
хуманитарни	 науки	 в	 университетите	 на	
градовете	 Париж,	 Орлеан	 и	 Бурже.	 Подобно						
на	Улрих	Цвингли	той	се	обявява	за	последо-
вател	 на	 Еразъм	 Ротердамски.	 През	 1532	 г.	
Калвин	публикува	своята	първа	книга.	Тя	пред-
ставлява	коментар	върху	произведението	„За	
милостта”	на	римския	философ	Сенека,	но	не	
предизвиква	 голям	 интерес	 сред	 читателите.	
Разочарован	 от	 неуспеха,	 за	 да	 получи	 ново	
вдъхновение	Жан	започва	да	чете	Библията	и	
това	променя	живота	му	–	той	се	покайва.	Една	
година	 по-късно	 Калвин	 започва	 да	 посещава	
умерена	 протестантска	 група,	 ръководена	 от	
ректора	 на	 Парижкия	 университет	 Никола	
Коп.	 Някои	 нейни	 представители	 открито	 се	
обявяват	 срещу	 католическото	 духовенство.	
Разгневен	 от	 протестите	 им	 крал	 Франсоа	 І	
(1515-1547г.)	издава	заповед	за	започване	на	
организирано	 гонение	 срещу	 протестантите.	
В	тази	усложнена	обстановка	Калвин	напуска	
Франция	и	се	установява	в	Базел,	където	про-
дължава	да	пише	книги.	
	 През	1536	година	той	отива	в	Женева,	където	
е	ръкоположен	за	пастор	на	една	протестант-
ска	църква.	Без	да	има	необходимия	опит	 за	
подобно	служение	Калвин	става	лесна	плячка	
на	силната	опозиция	в	самата	църква.	

продължава на стр.3

ЖАН КАЛВИН

ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

Спокойно ще легна и ще спя, защото само Ти, Господи, 
ме правиш да живея в безопасност.

Псалом 4:8

„Истина ти казвам, днес ще бъдеш с Мен в рая” 
 Лука 23:43



 СПАСЕНИЕ НА КРЪСТА
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 И	 днес,	 ние	 християните,	 виждаме	 често	
сред	 нашите	 съвременници	 подобно	 отно-
шение	 на	 хора,	 които,	 забързани	 в	 напрег-
натото	 си	 ежедневие,	 нямат	 време	 и	 жела-
ние	 да	 откликнат	 на	 Божията	 любов,	 да	
осмислят	ценностите	в	живота	и	да	подредят	
приоритетите	си	според	Неговата	воля.
	 Евангелист	 Лука	 описва	 по	 коренно	 раз-
личен	 начин	 поведението	 на	 другия	 раз-
бойник	 –	 той	 буквално	 като	 „удавник	 за	
сламка“	се	хваща	за	истината,	че	Този,	Който	е	
посред	тях,	е	възможно	да	е	наистина	Божият	
избраник	 –	 Помазаникът,	 за	 Когото	 е	 чувал	
толкова	 интересни	 и	 хубави	 неща,	 и	 ако	 това	
наистина	 е	 така,	 защо	 да	 не	 се	 възползва	 от	
правото	 си	 на	 този	 последен	 свой	 човешки	
избор	–	да	Му	се	довери,	да	Му	изповяда,	че	
е	 осъзнал	 едва	 сега,	 в	 последните	мигове	 от	
живота	си,	че	дълбоко	в	сърцето	си	съжалява	
за	всичко	онова,	което	е	извършил,	и	за	което	
сега	е	осъден	на	 смърт.	Вероятно	 терзанията	
на	 душата	 му	 и	 божественото	 излъчване	 на	
Исус	 до	 него	 са	 го	 провокирали	 и	 навели	 до	
мисълта	да	направи	едно	истинско,	и	за	първи	
път	в	живота	си	покаяние,	което	разбира	се	не	

едно	истинско	новорождение,	 защото	Божият	
отговор	 никак	 не	 се	 забави	 –	 „Истина ти 
казвам, днес ще бъдеш с Мен в рая“	 –	 бяха	
думите	 на	 Господ	 Исус	 Христос.	 Какво	 чудно	
обещание,	каква	неземна	радост	за	осъдения	
разбойник	–	да	чуе	лично	от	устата	на	Божия	
Син	 оправдателната	 си	 присъда,	 и	 то	 за	
краткото	време,	през	което	виси	разпънат	на	
кръст	заради	безчинствата,	извършени	от	него	
спрямо	останалите	хора!	
	 Вероятно	за	мнозина	от	нас,	хората,	истин-
ската	равносметка	на	живота	ни	ще	е	подобна	
на	 тази,	 като	 на	 разбойника	 на	 кръста	 –	 на	
смъртния	 одър,	 в	 последния	 час.	 Но	 струва	
ли	си	да	чакаме	да	дойде	този	момент,	за	да	
си	дадем	сметка,	 че	 сме	пропуснали	 толкова	
много	 време	 и	 сме	 изразходвали	 толкова	
много	човешка	енергия,	пренебрегвайки	през	
цялото	време	на	своя	съзнателен	живот	един	
много	настоятелен	призив	на	Този,	Който	ни	е	
създал	по	Свой	образ	и	подобие	–	призива	на	
любящия	ни	Спасител	и	Господ	Исус	Христос?	
Струва	си	да	се	замислим	върху	това!

ДИМчо МарИнов

СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

КАЛИН И ЛОРА ДОБРЕВИ

	 Калин	 се	 ражда	 през	 1981	 година	 в	 София,	
в	 семейство	 на	 православни	 християни,	 които	
като	 повечето	 съвременни	 семейства	 нямат	
навика	 да	 четат	 Библията,	 а	 на	 църква	 ходят	
основно	на	големите	празници.	Въпреки	че	не	е	
научен	от	малък	на	Библейския	начин	на	живот,	
Калин	винаги	е	имал	по	своему	вяра	в	Бога	и	 	е	
привлечен	 от	 ценностите,	 които	 пази	 наскоро	
дошлата	на	стаж	във	фирмата,	в	която	той	работи	
стажантка	–	Лора.	А	те	идват	тъкмо	от	Библията,	с	
която	Лора	е	израснала	–	семейството	й	отдавна	
е	 приело	 Евангелската	 църква	 за	 своя	 църква.	
На	13	годишна	възраст	приема	водно	кръщение	
с	увереността,	че	е	готова	да	предаде	живота	си	
на	Бога.	Три	години	по-късно,	по	време	на	обща	
молитва	 на	 младежкия	 лагер	 Карандила,	 Бог	 я	
кръщава	със	Святия	Си	Дух.	Няколко	години	след	

това,	завършвайки	образованието	си,	тя	отива	
на	 стаж	 във	 фирмата,	 в	 която	 работи	 Калин,	
където	 и	 се	 запознават.	 С	 времето	 стават	
много	 добри	 приятели	 –	 нещо,	 което	 дава	
възможност	 на	 Лора	 да	 разказва	 на	 Калин	
за	 вярата,	 за	 Бог	 и	 за	 църквата.	 Бог	 работи	
в	 сърцето	 му	 и	 малко	 по	 малко	 му	 открива	
духовните	 истини.	 Без	 предразсъдъци	 и	 опа-
сения,	 през	 есента	 на	 2005	 г.	 Калин	 идва	 на	
богослужение	в	църквата	в	Подуяне.	За	което	
пьк	 Лора	 доста	 време	 преди	 това,	 с	 мир	 в	
сърцето	си,	се	моли	и	пости.	Божият	отговор	не	
закъснява:	новорождението	му	е	последвано	
от	водно	кръщение,	а	съвсем	скоро	и	от	годеж.	
Предложението	идва	спонтанно,	но	и	двамата	
са	 уверени,	 че	 това	 благословение	 идва	 от	
Божията	ръка.	На	17	април	2007	г.	п-р		Румен	
Борджиев	ги	венчава	в	църквата.
	 Съвместният	им	живот,	макар	и	голямо	бла-
гословение,	 не	 е	 подминат	 от	 изпитанията.	
Преживяват	загубата	на	първото	си	дете,	още	
преди	да	се	роди.	Бог	обаче	дава	изключителен	
мир	в	сърцата	и	на	двама	им,	така	че	с	Негова	
помощ	да	преминат	изпитанието.	Скоро	след	
това	 Лора	 сънува,	 че	 ражда	 детенце	 на	 18	
февруари.	 Не	 след	 много	 месеци	 двамата	
разбират,	че	ще	имат	дете,	 	според	лекарите,	
то	е	момченце,	което	вероятно	ще	се	роди	на	
21	февруари,	но	кой	знае	–	може	би	да	е	на	18-
ти...?

 Представянето подготви
ФанИ ТоДорова

Бъди достатъчно силен, за да се изправяш 
пред трудностите всеки ден; 
но бъди и достатъчно слаб, 

за да знаеш, че ти не можеш всичко.

Бъди щедър към този, който се нуждае 
от помощта ти;  но бъди и пестелив в 

задоволяване на собствените си нужди.

Бъди толкова мъдър, за да достигнеш до 
убеждението, че не знаеш всичко;  но бъди и 

дотолкова глупав, че да вярваш в чудеса.

Бъди готов да споделяш радостите си;                                    
но имай и готовност да споделяш 

болките на другите.

Бъди лидер, когато пътеката на тези 
около теб е свършила; но следвай и онзи, 

който води, когато се намираш 
под булото на съмнението.

Бъди първи да поздравиш своя опонент, 
когато той печели; но бъди и последен, 

който да критикува провалилия се до теб.

Избирай внимателно мястото, върху което 
ще поставиш следващата си стъпка; 

но помни внимателно и своята крайна цел,
 в случай че объркаш пътя.

Обичай тези, които те обичат; 
но обичай и онези, които не те обичат, 

за да може и те да се променят.

Бъди себе си; 
НО ПЪРВО РЕШИ КАКЪВ ДА БЪДЕШ!

БЪДИ…

остава	незабелязано	от	Божия	Син.	Подбуден	
от	 всичко	 това,	 той	 извиква	 с	 цялото	 сърце	
за	милост	 към	 Спасителя	 до	 него,	 очаквайки	
с	 надежда	 Неговата	 последна	 дума	 /Лука	
23:42/.	Не	можем	да	бъдем	напълно	сигурни,	
но	можем	 да	 допуснем,	 че	 там,	 на	 кръста,	 в	
последните	мигове	от	своя	земен	живот,	наред	
с	 акта	на	покаяние,	 този	разбойник	имаше	и		



МОЛИТВЕНА СЕДМИЦА

 	Има	ли	нещо	по-добро	и	угодно	от	това	братя	и	сестри	да	са	в	единодушие.	Исус	се	молеше	за	духовно	единство	на	
всички	вярващи	и	това	ние	видяхме	с	очите	си	от	10	до	16	януари.	Тези	бяха	дните	на	молитвената	седмица	на	евангелските	
църкви	в	София.	Това	беше	седмица	на	движение.	Идеята	за	молитвеното	общение	е	на	Евангелския	Алианс.																Седем	

години	вече	вярващите	от		различни	църкви	се	сливат	не	просто	в	организационно,	а	в	духовно	единство.
	 Що	се	отнася	до	интереса	и	посещаемостта	–	църквите	бяха	пълни.	В	студените	януарски	вечери	тези	

богослужения	истински	стоплиха	сърцата	ни;	всеки	присъстващ	се	чувстваше	като	на	небесно	събрание.	
Всички	имахме	шанса	да	се	молим	като	в	едно	по	съдбоносно	важни	задачи.

	 Първата	тема	беше	за	истински	посветени	хора	на	Бога.	Свели	глави	всички	се	помолихме	Бог	да	каже	„да”	на	копнежа	ни	
за	посвещение	пред	Него.	Да	бъдем	успешни	благовестители	–	това	ни	обедини	втората	вечер.	Молитвата	ни	беше	да	бъдем	

такива	сеячи	на	Словото,	водени	от	Святия	дух,	че	да	напълним	и	„взривим”	
църквите	с	нови	хора.	В	сряда	се	застъпвахме	за	здрави	и	благословени	

семейства,	с	вярата,	че	Бог	е	прострял	ръцете	си	над	домовете	ни.	Следваха	
молитви	за	преследваните	християни	по	света	и	ръководителите	на	страната	ни.	
В	събота	залата	на	Божията	църква	кънтеше	от	хваление	и	молитви	за	младите	

хора	в	църквите.	Добрата	новина	е,	че	това	съвпадна	с	общо	младежкото	
събиране.	Уверени,	че	Бог	иска	лични	взаимоотношения,	младите	сведоха	

глави	и	преподновиха	завета	си	с	Него.
Молитвения	маратон	завърши	в	нашата	църква.	Молитвата	–	за	успешна	

										и	благословена	новата	2011	година.	Идеята	беше	2011-та	да	бъде
	година	на	предизвикателствата,	на	нови	стъпки	на	вяра.	Защото	„които....

вършат работи в големи води, те виждат делата на Господа”	–	Пс.107:23,24.	
Стотици	вярващи	се	потопиха	в	обща	молитва,	жадувайки	Божията	закрила	
и	милост.	Накрая	Божия	народ	изиска	дъжд	от	благословения	за	пасторските	

семейства.	Всички	си	тръгнахме	с	греещи	лица	и	вяра,	че	Бог	е	чул	
молитвите	ни	и	те	са	били	като	благоухание	пред	трона	Му.

ЕлЕна Иванова

ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТАГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

 ЖАН КАЛВИН

 продължение от стр.1 

 След	 две	 години	 Калвин	 е	 принуден	 да	 я	
напусне,	 а	малко	по-късно	е	изгонен	от	 града.	
След	 година	 по	 съвет	 на	 приятеля	 си	 Мартин	
Букър	Жан	се	установява	в	Страсбург	и	започва	
да	 проповядва	 на	 френската	 бежанска	
общност.	 По	 време	 на	 престоя	 си	 в	 града	 той	
се	запознава	с	много	западни	и	протестантски	
богослови,	сприятелява	се	с	Филип	Меланхтон	
и	 се	 оженва	 за	 една	 вдовица.	 Малко	 след	
изгонването	 на	 Калвин	 от	 Женева	 кардинал	
Садоле	 пише	 писмо	 до	 общината	 на	 града,	 в	
което	настоява	неговите	жители	да	се	върнат	към	
католицизма.	 От	 своя	 страна	 представителите	
на	 общината	 из-пращат	 писмото	 на	 Калвин	
и	 го	 молят	 да	 се	 върне	 обратно.	 В	 отговор	 той	
написва	 творбата	 „Отговор	 на	 Садоле”,	 в	 която	
разобличава	 видния	 духовник.	 В	 средата	 на	
1541	 година	 Калвин	 се	 завръща	 в	 Женева	 и	
отново	 се	 сблъсква	 със	 сериозна	 опозиция	
в	 църквата.	 За	 да	 я	 преодолее	 той	 въвежда	
правила	 за	 нейното	 умело	 управление.	
Въпреки	 че	 не	 всички	 идеи	 се	 приемат	 добре	
от	 вярващите	 благодарение	 на	 тези	 правила	
кризата	посте-пенно	е	преодоляна.	Малко	след	
това	 Жан	 Калвин	 неочаквано	 се	 разболява	 и	
през	1564	година	умира	едва	на	55	години.	
	 Безспорно	една	от	най-значимите	 творби	на	
Калвин	 е	 „Основи	 на	 християнската	 религия”.	
Тя	 претърпява	 четири	 издания	 докато	 достигне	
своя	пълен	обем.	Първото	издание	е	в	джобен	
формат	 и	 се	 появява	 през	 1536	 година.	 То	
съдържа	дълго	предисловие	посветено	на	крал	
Франсоа	 І	 и	 общо	 шест	 глави.	 Като	 структура	
донякъде	творбата	напомня	Малкия	Катехизис	
на	Мартин	Лутер,	но	всъщност	се	явява	допъл-

нение	 към	 коментарите,	 които	 Калвин	 пише	
върху	 Библейските	 книги.	 Той	 е	 автор	 на	
коментари	 върху	 всички	 книги	 от	 Свещеното	
Писание	 с	 изключение	 на	 Книгата	 на	 пророк	
Езекиил,	 Второ	 и	 Трето	 послание	 на	 Йоан	 и	
Откровение.	Освен	тях	Жан	публикува	твор-бата	
„Кратък	 трактат	 върху	 Господната	 вечеря”.	 За	
разлика	 от	 Улрих	 Цвингли	 той	 описва	 нейната	
същност.	 Видният	 богослов	 е	 автор	 и	 на	 голям	
брой	 сатирични	 творби.	 Типичен	 пример	 в	
това	 отношение	 е	 книгата	 „Трактат	 за	мощите”,	
която	 осмива	 вярата	 на	 християните-католици	
в	 чудодейните	 сили,	 съхранени	 в	 тленните	
останки	на	отделни	светци.	Калвин	е	автор	и	на	
историческата	 творба	 „Решения”,	 която	 описва	
заключителните	 разпоредби	 на	 Трентския	
събор	(1545-1563г.),	свикан	с	цел	да	се	постигне	
помирение	между	католици	и	протестанти.	
	 От	 1549	 година	 проповедите	 на	 Калвин	 се	
записват	 от	 писари.	 Броят	 на	 тези	 проповеди	
достига	 2	 025.	 Значителна	 част	 от	 тях	 се	 съх-
раняват	 в	 Женевската	 библиотека,	 която	 про-
дава	 почти	 половината	 на	 един	 търговец	 през	
1805	 година.	 Онези	 от	 тях,	 които	 не	 попадат	
в	 ръцете	 му	 са	 публикувани	 по-късно.	 Почти	
през	 целия	 си	 живот	 Калвин	 води	 активна	
кореспонденция	 с	 много	 от	 изявените	 бого-
слови	 на	 своето	 време.	 Тя	 е	 публикувана	 в	
поредица	 от	 10	 тома.	 Освен	 всичко	 друго	 Жан	
дава	 идеята	 за	 построяването	 на	 Женевския	
университет.	 Малко	 след	 неговото	 откриване	
той	 е	 избран	 за	 професор	 по	 богословие.	 В	
своите	книги	Калвин	употребява	думи	и	изрази	
непознати	 дотогава	 и	 по	 този	 начин	 обогатява	
смислово	френския	език.	

	 Жан	 Калвин	 често	 е	 обвиняван	 от	 опонен-
тите	 си	 в	 прекалена	 строгост,	 свързана	 с	
въвеждането	 на	 правилата	 за	 управление	 на	
Църквата	 и	 в	 изключителна	 жестокост	 при	
преследването	 на	 лъжеучители.	 Правилата	
наистина	 са	 изключително	 строги,	 но	 се	
оказват	 единственото	 средство	 за	 излизане	
от	 духовната	 криза.	 Спрямо	 противниците	 си	
Калвин	 действа	 твърдо	 и	 безкомпромисно.	
Един	 от	 тях	 Мишел	 Сервет,	 който	 отхвърля	
идеята	 за	 Триединството	на	Бога	 е	 изгорен	на	
клада,	 а	 друг	 бива	 обезглавен	 от	 последова-
тели	 на	 Калвин	 по	 негово	 нареждане.	 Жан	
също	 така	е	обвиняван	относно	доктрината	 за	
крайното	 предопределение.	 Според	 нея	 Бог	 е	
предопределил	 окончателната	 съдба	 на	 всеки	
човек	 още	 с	 неговото	 физическо	 раждане.	
Човекът	може	да	промени	тази	съдба,	ако	върши	
добри	 дела.	 Следователно	 мястото	 в	 Небето	
може	 да	 се	 заслужи.	 Тази	 небиблейска	 идея	
принадлежи	 на	 Аврелий	 Августин,	 а	 Калвин	 я	
подкрепя	само	отчасти.	Тя	е	разпространявана	
от	 последователи	 на	 Калвин	 независимо	 от	
неговата	категорична	забрана.	
	 Въпреки	 многото	 обвинения	 отправени	
към	 Жан	 Калвин	 той	 остава	 един	 от	 най-
авторитетните	 писатели	 и	 богослови	 на	
Христовата	 Църква.	 Много	 точна	 преценка	 на	
неговия	живот	 и	 дело	 е	 дадена	 от	Джон	Нокс	
по	време	на	краткия	му	престой	в	Женева.	Нокс	
отбелязва:	 „никъде другаде не съм виждал 
поведението на вярващите да се променя 
към по-добро така искрено и бързо както в 
Женева докато Калвин служеше на Бога и на 
хората.”		

 нИКолай СИМЕонов
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РЕДАКЦИОННО КАРЕ

	 	На	основание	на	чл.56	от		
Устава	на	СЕПЦ	в	България,	

ръководството	на	ЕПЦ-Подуяне	свиква	
Общо	събрание	на	членовете	

на	26	февруари	2011	г.	от	13.00	ч.
	в	сградата	на	църквата.	

	 Предварителният	 проект	 за	 Дневен	 ред	 е	
както	следва:

1.	 Избиране	на	председател	и	протоколчик	на	
събранието.

2.	 Приемане	на	дневен	ред	на	събранието.
3.	 Отчет	на	Председателя	на	Духовния	съвет	за	

периода	2009-2010	г.
4.	 Отчет	на	касиера	на	църквата	за	периода	

2009-2010	г.
5.	 Отчет	на	председателя		на	КРК	на	църквата	за	

периода	2009-2010	г.
6.	 Изказвания	по	отчетите.
7.	 Приемане	на	бюджет	за	периода	2011-2012	г.
8.	 Предложения	и	насоки	за	дейността	на	

църквата	за	периода	2011-2012	г.

	 	 	 Съгласно	 Устава,	 членовете	 на	 църквата	
могат	 да	 правят	 предложения	 за	 допълнения	
и	 изменения	 на	 предложения	 Дневен	 ред.	
Предложенията	 трябва	 да	 постъпват	 до	
Ръководството	 на	 църквата	 не	 по-късно	 от	 19	
февруари.

ПРИСЪСТВИЕТО	НА	ВСИЧКИ	
ЧЛЕНОВЕ	Е	НАЛОЖИТЕЛНО!

	 За	да	се	опитаме	да	отговорим	на	този	въпрос	ще	
разгледаме	делата	и	любовта	така,	както	Словото	ни	ги	
показва.		
	 Човешките	 дела	 са	 многобройни,	 както	 по	 вид,	
така	и	по	проявление.	Много	от	тях	са	продиктувани	
от	различни	чувства	и	намерения.	Но	за	да	разберем	
кои	 дела	 са	 ценни	 за	 Бог	ще	 трябва	 да	 се	 запитаме	
кои	дела	ни	спасяват	–	делата	по	закона	или	делата	от	
вярата?
	 Важно	нещо	за	спасението	са	плодовете	и	затова	ще	
ги	 свържа	 с	делата.	Казва	 се,	да	принасяме	плодове	
достойни	 за	 покаяние.	 Всяко	 дърво	 което	 не	 дава	
добър	 плод	 отсича	 се	 и	 се	 хвърля	 в	 огъня.	 За	 какви	
плодове	се	говори	всъщност?	Говори	се	за	делата.	Има	
голяма	разлика	обаче	между	дела	от	вяра	и	дела	по	
закона.	 Словото	 казва,	 че	 от	 делата	 по	 закона	 няма	
да	се	оправдае	никой.	Никой	няма	да	бъде	спасен	от	
делата	по	закона!	„Защото нито една плът няма да 
се оправдае пред него чрез дела, изисквани от закон; 
понеже чрез закона става познаването на греха”	–	
Римл.3:20.
	 Делата	на	вяра	са	описани	в	Евреи	11	глава.	Авраам,	
нашия	 пример	 на	 вярата,	 се	 спаси	 чрез	 делата	 на	
вярата.	 Вяра	 без	 дела	 е	 мъртва,	 казва	 Яков,	 но	 не	
делата	по	 закона	ни	 спасяват,	 а	делата	на	вярата,	от	
вярата.	 „Каква полза, братя мои, ако някой казва, 
че има вяра, а няма дела? Може ли такава вяра да 
го спаси? ако някой брат или някоя сестра са голи 
и останали без ежедневна храна, и някой от вас 

им каже: Идете си с мир, дано бъдете стоплени и 
нахранени, а не им дадете потребното за тялото, 
каква полза? Така и вярата, ако няма дела, сама по 
себе си е мъртва”	–	Яков	2:14-18.
	 И	така	Бог	излива	вярата	в	нашите	сърца	чрез	Святия	
Дух.	 Делата,	 които	 са	 най-ценни	 за	 Него	 са	 именно	
тези,	които	са	продиктувани	и	водени	от	вярата	в	Него.
	 Апостол	 Павел	 в	 1Коринтяни	 13	 глава	 ни	 открива	
какво	 е	 любовта.	 Истинската	 любов	 прави	 трудните	
неща	 лесни,	 дава	 ни	 духовни	 и	 физически	 сили	
за	 които	 не	 сме	 подозирали.	 Именно	 тя	 иска	 да	
извършва	онова,	което	е	право,	тя	не	е	лицеприятна,	
не	е	лицемерна.	Тя	иска	просто	да	се	радва	заедно	с	
истината.	Само	след	като	сме	решили	вече,	с	нашата	
воля,	 да	 извършим	 това,	 което	 е	 правилно,	 тогава	
любовта	може	 да	 ни	 даде	 и	 правилната	мотивация,	
за	 да	 го	 направим.	 Голямото	 сърце	 е	 като	 океана,	
никога	 не	 замръзва.	 Ние	 трябва	 да	 имаме	 големи	
сърца,	 защото	 любовта	 ги	 е	 разширила.	 Истинските	
дела	ще	последват	истинската	вяра,	а	истинската	вяра	
ще	дойде	като	резултат	от	 връзката	ни	 с	Исус.	И	 така	
сам	 Бог	 показа	 и	 изрази	 любовта	 си	 към	 нас	 хората,	
като	 ни	 изпрати	 Своя	 Единороден	 Син	 Исус	 Христос,	
Който	 дойде	 на	 земята	 за	 да	 ни	 научи	 на	 истинската	
Божия	Любов	–	„Както отец възлюби Мене, така и 
аз възлюбих вас; пребъдвайте в Моята любов”	–	Йоан	
14:9.
	 Считам,	 че	 не	 можем	 да	 разделим	 делата	 от	
любовта,	 защото	 когато	 ние	 обичаме	 делата	 ни	 са	

продиктувани	именно	от	Нея	–	Божията	Любов,	която	
ни	кара	да	бъдем	не	такива,	каквито	сме,	но	такива,	
каквито	Бог	иска	да	бъдем.	Самият	Исус	ни	заповяда	
да	се	обичаме	и	това	е	по-ценно	за	Бог	от	всичко	друго,	
дори	от	делата.	„Това е Моята заповед: да се любите 
един друг, както аз ви възлюбих”	–	Йоан	15:12.
	 Вярата	 и	 делата	 са	 като	 две	 гребла	 в	 лодката	 на	
любовта.	 Понякога	 като	 че	 ли	 спираме	 да	 гребем	 с	
едно	от	двете	гребла	и	тогава	спираме	да	се	движим	
напред,	 а	 се	 въртим	 в	 кръг.	 Понякога	 изгубваме	
правилната	 посока	 и	 изчерпваме	 силите	 си,	 но	 Бог	
ни	дава	отново	от	Духа	Си,	от	Любовта	Си,	показва	ни	
вярната	посока	и	ние	продължаваме	напред.	

ЦвЕТоМИр ЦонЕв

КАКВО ЦЕНИ БОГ ПОВЕЧЕ, ЛЮБОВТА ИЛИ ДЕЛАТА?

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ

ОТГОВОРИ НА 

КРЪСТОСЛОВИЦАТА 

ОТ БРОЙ 12/2010

ХОРИЗОНТАЛНО:
2.	Лампа		4.	Йерапол		9.	Квас		10.	Агаг		12.	Голан		13.	
Каруца		14.	Пергам		16.	Съдии		18.	Рамзес		21.Крак		24.	
Звяр		25.	Елиезер		26.	Нахор		27.	Песен		29.	Обричане		32.	
Прашка		33.	Азот		7.	Дамаск	39.	Акравим		42.	Йов		43.	
Хам		44.	Язир		45.	Теман		48.	Ана		49.	Амаса		51.	Гисам		53.	
Левиатан		56.	Межда		58.	Лен		59.	Авиуд		60.	Лаван		62.	
Ирас		63.	Гава		64.	Име	65.	Метал		66.	Ригия		67.	Етан

ОТВЕСНО:
1.	Войска		3.	Посланик		5.	Енасор		6.	Лазар		7.	Сарепта		8.	
Ивлеам		11.	Копие		12.	Глад		15.	Галилот		16.	Сива		19.	
Арнон		20.	Сарая		22.	Кенез		23.	Хелис		27.	Пъкъл		28.	Дан		
30.	Азаил		31.	Евангелие		32.	Плач		33.	Агав		34.	Обрязване		
36.	Евер		38.	Кана		40.	Мечка		41.	Гамалиил		42.	Йоаким		
46.	Малта		47.	Път		50.	Скала		52.	Маное		54.	Амасия		55.	
Аава		57.	Ангел		58.	Лука		61.	Авва

На 23 януари в ЕПЦ Костинброд 

п-р Румен Борджиев, 
п-р Стефан Цачев 
и п-р Янчо Ганев 

извършиха венчавката на  

МАРИН и ПЛАМЕНА

ЧЕСТИТO 

на брат 
БОЧКО 

ТОДОРОВ

за 80 
ГОДИшНИЯ 

юБИЛЕй

„Господи, довека ще възпявам Твоите милости; 
с устата си ще известявам 

Твоята вярност от род в род.” - Пс.89:1

„Така ще се веселят всички, които се 
надяват на Теб; винаги ще се радват, 

защото Ти си им покровител;
и ще ликуват в Теб онези, 

които обичат Твоето име.”  
                                        Пс.5:11

ДА ЧЕСТИТИМ НА 
МЛАДОТО СЕМЕЙСТВО,

 ДА ИМ ПОЖЕЛАЕМ ИзОБИЛНИ
БОЖИИ БЛАГОСЛОВЕНИЯ И 

МНОГО ГОДИНИ СЪВМЕСТЕН ЖИВОТ!
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