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ИЗСЕЧЕНАТА ГОРА

Всеки е бил някога в хубава гора. Усеща-нето е прекрасно. Свежестта на зеленото из-пълва въздуха. Уханието влиза под кожата. 
Всичко е наситено с живот. Имаш чувството, че се изпълваш с нови сили – особено ако идваш от големия град.  Веднъж изкачвах Славовата крепост край Мелник посред нощ, при пълнолуние. Около 
пътеката бяха надвиснали огромни ясени, 
които тъкмо цъфтяха. Цветовете им висяха на гроздове и се белееха на лунната светли-на. Ароматът им завладяваше всяка фибра на тялото. Сякаш плувах в море от живот и 
свежест. Въпреки че беше нощ, животът бли-каше наоколо. Пееха славеи. Древният хълм 
оживяваше с тези стари, може би дори ве-
ковни дървета. Между тях се виждаха свет-лините на Петричкото поле. Възхищавах се на мястото, което древният владетел беше 
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избрал за своята крепост. Гората оживяваше това място. Ако беше гол хълм, нямаше да е 
същото.
Няколко пъти през живота си съм строил къщи със собствените си ръце. Дървеният материал е нещо задължително необходи-мо при всеки строеж. Докарват гредите и дъските отрязани право, добре подредени и стегнати. И започва работата – режеш, цепиш, дялаш с теслата, хвърчат трески и 

строежът върви. Полека-лека дървеният материал свършва. След като бетонът е го-тов, започва свалянето на кофража, на вече ненужните дъски. И те започват да ти се преч кат навсякъде по строежа, докато на-края ти омръзне и вземеш, че ги нарежеш за горене, въпреки че по тях има пирони и остатъци от вар и бетон.Една такава малко мръсна и неугледна купчина беше натрупана под прозореца ми и аз, както си работех и я гледах, изведнъж се сепнах – виж какво става с една гора! Странна картина, нали? Тази грозна купчи-на някога са били зелени дървета, ветреели са се някъде на воля, греело ги е слънцето. А сега са едни стари, полуизгнили дъски с 
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набити пирони по тях, които стават само за огрев – за друго нищо. То и за огрев е опасно, 
защото после тия пирони кой знае къде ще попаднат и каква беля ще направят.Преди Коледа хората се нахвърлят да се-кат елхички. По пазарите се натрупват цели камари. Децата им се радват, дърпат родите-лите си натам, елхичките се носят вкъщи и се украсяват с големи вълнения. И светват! Макар да са отсечени, нямат нищо общо с грозната камара от стари дъски за огрев.
Това някак ми напомня за един човешки 

живот. В началото той изглежда ведър и ра-достен, изпълнен с надежда. Всичко е пъс-троцветно и интересно, все още нищо не е досадно. Но полека-лека започва да отмина-ва и наближава моментът да се разковават дъските и да се натрупват на куп за рязане. 
Неусетно започваш да не можеш да четеш ситните буквички. И да вдигаш кръвното. Отиваш на лекар и му казваш: „Докторе, имам високо кръвно!“ А той те пита: „Ами най-напред, на колко си години?“ С години-те и кръвното се покачва, покачва –  докато стигне един момент, когато спада до нула и гушваш букетчето. Този кръговрат е ужа-
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сен. Какво става с веселите коледни елхич-ки? Малко след празниците започваме да ги 
виждаме да се въргалят по ъглите и около 
кофите за боклук. Сякаш от цялото ни чо-
вешко същество, от цялото ни общество на-края остават само отпадъци. Но картината на изхвърлените, омачкани и раздърпани елхички е покъртителна. Те са като малки деца, вече никому ненужни. Дори и за огъ-ня не стават, защото са много чепати и ако вземеш да ги режеш, само ще си напълниш къщата с иглички и ще си изпонабодеш 
ръцете. Въобще едва ли има по-неприятна 
гледка от отпадъци, и то отпадъци от нещо, 
което е било живо и е предизвиквало въз-
хищение.Но нека не изпадаме в такава безнадежд-
ност. Защо всъщност хората украсяват ел-хички по Коледа и Нова Година? Има раз-лични обяснения за традицията, разни хора 
твърдят разни неща. Някои казват, че оби-чаят бил християнски, други го смятат за езически. За мен едно украсено новогодиш-но дръвче е символ на обновление, на нещо ново, нещо, което е било направено красиво. 
Точно около Нова Година у нас особено се за-
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силва копнежът по нещо ново. Всички чакат снега, оплакват се, че от години вече няма-ло истински снегове, както е било едно вре-ме... После, като вземе да навали и изпокъса жиците, всички писват, че от години такова бедствие не е имало и накъде ли върви този свят! Но Коледа и Нова Година без сняг не върви. Радваме се на белотата, която покри-ва старата мръсотия. Радваме се на елхички-те, на шарените топки, на светлинките.Знаете ли, че за това дръвче пише в Биб-лията? За него говори един пророк още 600 
години преди Рождество Христово. Това е пророк Исая. Макар и толкова отдавна, не-говите думи и днес са много свързани с на-шето вътрешно същество – точно с копнежа ни за обновление, за ново начало. Ето това древно пророчество. То не започва с елхич-ка, но завършва с нея.

„О, вие, всички жадни, елате при водите; и 
които нямате пари, елате, купете и яжте! 
Да, елате и купете вино и мляко без пари и 
без цена.

Защо харчите пари за това, което не е 
хляб, и труда си – за това, което не наси-
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ща? Послушайте Ме внимателно и ще ядете 
доброто и душата ви ще се наслаждава на 
тлъстината.

Приклонете ухото си и елате при Мен, 
послушайте и душата ви ще живее. И Аз ще 
направя с вас вечен завет според верните 
милости, обещани на Давид.

Ето, дадох го за свидетел на племената, 
за княз и заповедник на племената.

Ето, ще призовеш народ, когото не по-
знаваш; и народ, който не те е познавал, ще 
тича при теб заради ГОСПОДА, твоя Бог, и 
заради Светия Израилев, защото те е про-
славил.

Търсете ГОСПОДА, докато може да бъде 
намерен; призовавайте Го, докато е близо.

Нека остави безбожният пътя си и чове-
кът на греха – помислите си; нека се обърне 
към ГОСПОДА и Той ще се смили над него; и 
към нашия Бог, защото Той ще прощава щед-
ро.

Защото Моите помисли не са като ваши-
те помисли и вашите пътища не са като 
Моите пътища, заявява ГОСПОД.

Защото, както небесата са по-високи от 
земята, така Моите пътища са по-високи 
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от вашите пътища и Моите помисли – от 
вашите помисли.

Защото, както слиза дъждът и снегът от 
небето и не се връща там, а напоява земята 
и я прави да ражда и да произраства, за да 
дава семе на сеяча и хляб на ядящия, така ще 
бъде словото Ми, което излиза от устата 
Ми – няма да се върне празно при Мен, а ще 
извърши волята Ми и ще благоуспее в онова, 
за което го изпращам.

Защото ще излезете с радост и ще бъде-
те водени с мир; планините и хълмовете ще 
запеят от радост пред вас и всички полски 
дървета ще пляскат с ръце.

Вместо трън ще израсте елха и вместо 
драка ще израсте мирта. И това ще бъде на 
ГОСПОДА за име, за вечно знамение, което 
няма да се изличи.“Библия, Книга на пророк Исая, глава 55
Тази глава от Библията е прекрасна. Нужно е известно време, за да може човек да вникне в тези думи. Нека ги разгледаме 

малко по малко.Ето пак началото: „О, вие, всички жадни, 
елате при водите; и които нямате пари, 
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елате, купете и яжте! Да, елате и купете 
вино и мляко без пари и без цена.“Как така ще купим нещо без пари? Без пари се подарява, не се купува. Говори се и за „тези, които са жадни“. Е, има хора жадни за най-различни неща. Тук едва ли се има предвид троянска сливова или мерло, или пък лимонада. Мисля, че пророкът говори за нещо, което се намира малко по-високо от 
корема – някъде към сърцето на човека. Той има предвид някакво вътрешно желание, някакъв човешки копнеж. А нещо, което да задоволи вътрешния ни копнеж, се намира 
трудно. Едва ли можем да си го купим. Много 
малко хора знаят как да намерят нещо, кое-то ще им донесе истинско удовлетворение. А 
понякога преследваме с всички сили някоя цел и когато я постигнем, установяваме, че 
тя не ни носи удовлетворението, което сме очаквали. Тези разочарования са тежки, но, за жалост, се случват често в живота.Нататък текстът продължава така: „Защо 
харчите пари за това, което не е хляб, и тру-
да си – за това, което не насища? Послушай-
те Ме внимателно и ще ядете доброто и ду-
шата ви ще се наслаждава на тлъстината.“ 
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Днес се поддадох на едно изкушение и си ку-пих нещо изключително забранено. Ако ме види жена ми, направо изхвърчам заедно с него надолу по стълбите – добре че къщата ни няма много стълби. Едно парче сланин-ка! Като малък много обичах сланина и сега видях на пазара, продават я все едно че про-дават свинско филе – едно мънинко парчен-це за 3 лева. Едно време тлъстината е била символ на нещо добро. Нали знаете, всички баби искат внучетата им да са пълнички и ги хранят. Та после да се мъчат да отслабват. Сега вече майките повече внимават за лини-ята, като почнат децата да стават дебелки, 
гледат да им понамалят яденето.Шегата настрана, тук виждаме пак съ-щата тема – човек се труди за нещо, което не насища, не носи удовлетворение. Зна-чи ясно, става дума за духовни неща, а не буквално за хляб и сланина. И Бог обещава нещо добро: „Ще ядете доброто и душата 
ви ще се наслаждава.“ Това е нещо духовно, нещо, което ще ни даде мир, спокойствие и 
радост. Нещо, което, за разлика от хляба и 
македонската наденица, ще ни засити трай-но. Ще изпълни и насити душата ни.
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„Приклонете ухото си и елате при Мен, 
послушайте и душата ви ще живее. И Аз ще 
направя с вас вечен завет според верните 
милости…“ Там, където „Аз“ или „Мен“ е на-писано с главна буква, се има предвид Бог. 
Значи Бог призовава хората да го послушат и да дойдат при Него. Тук обаче се появява един основен проблем. За да отидеш при 
някого, трябва той да съществува и ти да знаеш това. Ако не вярваш, че го има, къде ще ходиш? Не можете да отидете на улица 
„Врабча“ номер 150, нали? Всеки софиянец знае, че Врабча няма 150 номера, цялата ули-ца е дълга не повече от 200 метра. Но всеки знае къде е „Врабча“ 23 и ако иска да отиде да преклони глава там, знае точно къде да 
отиде1. Така че, ако искаме да отидем при Бога, трябва да вярваме, че Той съществува. Няма смисъл да търсиш помощ от някого, 
ако не вярваш, че той съществува. Първото, 
което човек трябва да направи, е да разбе-ре дали наистина има Бог. Така и аз станах християнин – просто се убедих, че наистина 

1 Ако все пак някой не знае, „Врабча“ 23 е цен-тралата на НДСВ, тогавашното седалище на царя Си-меон Сакскобурготски.
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съществува Бог. Това беше нещото, което ме накара да се задвижа и да помисля, да от-воря Библията, да отворя други четива, да проверя нещата.Казва още: „Послушайте и душата ви ще 
живее.“ Това означава, че ако аз откликна на призива на Бога, ще живея. Какво значи „ще живея“? Това означава, че ще живея веч-
но, ще продължа да живея след смъртта си. Всички ние със сигурност някога ще умрем. В това няма съмнение. Рано или късно ще се изправим пред смъртта. Това е абсолютно ясно. Скоро си заминаха двама души, които ми бяха съседи. Познавах ги, много обича-
ха живота. Единият почина от инфаркт или по скоро, според мен, от злоупотреба със 
скоросмъртницата. Другият получи и той някаква такава болест, свързана с отлежа-лата – спукване на язва или нещо подобно. Но колко щеше да е хубаво, колко по-сладка щеше да им е ракията, ако тези хора знаеха, че един ден наистина ще живеят при Бога! Че имат вечен живот! Че този живот тук, на земята, е само един преходен процес. Тогава 
можем и него да изживеем с мир в сърцето, със спокойствие, с радост. Да го изживеем 
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като една красива новогодишна, рождестве-на елха и да знаем, че каквото и да стане, ду-шата ни ще продължи да живее.По-нататък в пророчеството се казва: „Ще 
направя с вас вечен завет.“ Завет е нещо като договор. Бог ни предлага договор, и то с веч-но действие. Той ни предлага да се обвърже с нас, да ни гарантира, че ще ни даде този 
живот. Какво по-хубаво от това? Договорът ни дава сигурност. Но и ние трябва от наша страна да го подпишем. Ние също трябва да се обвържем и вероятно да изпълним ня-какви условия. Нека видим какво конкретно се иска от нас.По-нататък се казва: „Търсете Господа, до-
като може да бъде намерен; призовавайте 
Го, докато е близо.“ Интересно! Значи какво се иска от мене? Да го търся. Сега е времето, 
когато Бог може да бъде намерен. Библията ни предупреждава многократно, че време-то ни не е безкрайно. Този свят върви към своя край и никой не знае кога ще настъпи той. Ще дойде време, когато Господ ще пре-стане да въздържа злото в света, ще оттегли 
от него милостта си. И тогава хората няма да могат да се обърнат към него, когато си 
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поискат, както е сега. Да не говорим, че за всеки от нас всеки момент може да настъпи нашият личен край на света. Никой не знае дали утре ще се събуди на този свят, така че не е чак толкова важно кога ще настъпи Вто-
рото пришествие. Затова трябва да търсим 
Господа, докато може да бъде намерен – още днес, още сега! Отлагането е много рискова-
но.
По-нататък: „Нека остави безбожният 

пътя си и човекът на греха – помислите си; 
нека се обърне към Господа и Той ще се сми-
ли над него; и към нашия Бог, защото Той 
ще прощава щедро.“ Значи какво се иска от човека? Да остави безбожния си път. Ще ка-
жете, безбожният път – това е много ракия или много сланина, или много жени, или крадене, или въобще други такива лоши неща. Пък ние такива не вършим, нали? Но 
„безбожен път“ всъщност означава път – житейски път – без Бога, нали така? Ти вър-виш по безбожен път, когато цялото ти съ-щество е съсредоточено в това, да живееш, но не те интересува откъде е дошъл този 
живот и кой ти го е дал. Интересуваш се да си здрав, децата ти да се уредят, внуците да 
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са добре. Работата да върви, къщата да е в ред, да отидеш на почивка. Във всичко това няма нищо лошо, това си е обикновеният човешки живот. Но ако си го живееш, без 
никога да се замислиш за Твореца, който ти го е дал, без да си вдигнеш нагоре главата и да кажеш едно „благодаря“, едно „извиня-вай, Господи, прости ми, че не съм какъвто трябва да бъда“ –  ето, това е безбожен път. 
Това е основата, това е същината на безбож-ния път. „Греховни помисли“ не непременно 
значи да замисляш да вършиш ужасни пре-стъпления. Това значи Бог да не присъства в мислите ти, в плановете ти. Заслужава си да размислим над това.Но тук виждаме, че ако човек се обърне към Господа, Господ ще се смили над него и ще му прости щедро. Какво значи човек да се обърне към Господа? При мен беше така: аз се обърнах към Господ и му казах: „Все пак искам да бъда с тебе, искам да бъда от добрите. Искам един ден да живея с тебе ве-чен живот.“ Така се обърнах, по най-прост на-чин. Прочетох целия Стар Завет. Прочетох го 
бързичко, като прескачах това, което не ми беше интересно. И от Стария Завет аз доб-



19

ре разбрах, че фактически моят път е бил 
безбожен. Аз никога досега в моя живот не се бях интересувал от Бога. После минах на Новия Завет и там се разказваше, че самият Бог е станал човек, че е дошъл на земята, че е бил убит на кръста като жертва за грехове-те на  хората, и че неговата кръв фактически е цената, която е платена за мен, за да ме из-купи. Тогава разбрах, че аз не мога да добавя нищо към това, което той е направил. Можех единствено да му кажа: „Добре, аз приемам това. Прости ми досегашния безбожен път. Аз съм съгласен с теб.“ Тогава Той по няка-къв начин направи това да стане най-важно-то в моето сърце. И аз се отвърнах от лошия си път. Започнах да живея с Бога. Започнах да се интересувам какво е неговото мнение за различни аспекти на моя живот. Започнах да чета, да се интересувам от него.Как можа да стане всичко това? Стана, за-
щото, както се казва тук, неговите помисли не са като моите помисли и моите пътища не са като неговите, на Господа, пътища. Ние имаме едно много генерално несъответ-ствие. Когато човек не се интересува от Бога, той изпада в много голямо несъответствие с 
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това, което Бог би желал да бъде този човек. Много е хубаво тези неща да се напаснат, да станат съвместими. Е, докато сме на тази земя, това не може да стане напълно. Това 
означава, на прост език, че аз продължавам да върша неща, които на Бога може би не му 
харесват. И ги върша не винаги без да искам, 
някой път дори нарочно, съзнателно. Но аз съм приел неговата жертва и съзнавам, че той дори и това ми прощава, защото съм станал негово дете. Вие няма да изхвърлите детето си от къщи, защото е напълнило га-щите, нали? Ще го измиете, ще го преобуете, 
може и да му се скарате, и пак ще си го оби-чате. Бог знае, че не сме абсолютно съвърше-ни и абсолютно интелигентни. Той знае, че ние не сме като него. Като в онзи виц, дето един отива при свой приятел и го вижда, че играе покер с кучето си. Смайва се: „Бреей, ц-ц-ц! Какво интелигентно куче, бе! Много умно куче!“ А оня му казва: „Ами, не е умно, хич не е умно. Всеки път, като получи добри 
карти, започва да маха с опашка.“ И ние сме така пред Бога. Не сме съвършено интели-гентни. Не можем да се скрием от него и да си запазим тайната на сърцето, да скрием 
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какво става в нас. Ние сме за него прочете-на книга. То е ясно на коя страница какво пише. Ние си махаме опашката точно когато не трябва да я махаме. Той ни знае картите. Знае ни кои сме и какви сме. Затова негови-те пътища не са като нашите пътища и не-говите помисли не са като нашите помисли. И разликата е огромна – „както небесата са по-високи от земята“.Представете си, наскоро имах удоволст-вието да замръкна на едно място, където нямаше софийска мъгла. Какви звезди! Как-ва красота! А това беше само някакъв си ма-лък Млечен път. А колко такива галактики има! Божиите небеса са доста по-големи 
от нашата земя. И е много страшно, когато човек се превърне в едно от тези животни, 
които винаги ходят със зурлата надолу и не 
поглеждат нагоре. Бог е направил човека да 
ходи изправен, на два крака, за да може да 
погледне към небето. Има някаква символи-ка в това. Бог иска да погледнем нагоре към тези негови небеса.
Така и неговите помисли са безкрайно по-високи от нашите. Ще кажете: „Че как пък може спасението да е толкова лесно? 
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Само да вярвам, че Иисус Христос е умрял за моите грехове, и съм спасен!“ Ами точно това е съвършеното, това е универсалното, това е елементарното. То е достъпно за вся-
ко човешко същество. Казва се така: „Както 
слиза дъждът и снегът от небето и не се 
връща там, а напоява земята и я прави да 
ражда и да произраства, за да дава семе на 
сеяча и хляб на ядящия, така ще бъде слово-
то Ми, което излиза от устата Ми – няма 
да се върне празно при Мен, а ще извърши во-
лята Ми и ще благоуспее в онова, за което го 
изпращам.“ Кое е това слово, което излиза от 
устата на Господа?Понятието за слово по принцип е много 
широко, това не са просто думи. В Еванге-лието от Йоан, първа глава, пише така: „В 
начало бе Словото; и Словото беше у Бога; 
и Словото бе Бог.“ Словото, това е Божият Логос, познанието, пълната информация за света. „То в начало беше у Бога. И всичко чрез 
Него стана; и без Него не е станало нищо от 
това, което е станало. В Него беше живот и 
животът беше светлината на хората.“ Жи-
вот и светлина! Колко прекрасно е, че мога да виждам светлина, че мога да живея! Това 
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го дължа на Словото, на Божия Логос, на Бо-жието познание, на Божия замисъл. В един псалм се казва, че „чудно и страшно съм на-
правен“. Какви възможности има човешкият мозък! Колко прекрасно е да разговаряш с едно човешко същество, да разкриваш дъл-бините на съзнанието, на познанието, на чувствата, на любовта. По-нататък се казва: 
„И Словото стана плът и пребиваваше меж-
ду нас. И видяхме славата Му, слава като на 
Единородния от Отца, пълно с благодат и 
истина.“ Бог фактически е родил самия себе си на земята като човек – напълно човек, но същевременно и напълно Бог. Той е станал човек като нас, за да можем да го разберем, за да може да ни спечели за себе си. Това е 
Иисус Христос. Той извършва всичко за нас. 
Той е въплътеното Слово, което извършва 
Божията воля.Днес в Христос вярват стотици милиони 
хора. Техният живот е променен, обновен, като новогодишната елхичка. Те имат спасе-ние и вечен живот. Имат този мир, който ни-
кой човешки ум не може да схване отстрани, докато не го преживее лично.
Това Слово ще успее, ще извърши спасе-
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нието, за което Бог го е изпратил. И ето ре-
зултата: „Ще излезете с радост и ще бъдете 
водени с мир; планините и хълмовете ще 
запеят от радост пред вас и всички полски 
дървета ще пляскат с ръце.“ Това пък как-во е? Не звучи ли малко фантастично? Не, това не е фантазия. Цялата природа ще се зарадва на спасението, което Бог е извър-шил. Светът е бил замислен по друг начин. Ние сме го развалили. Разрухата, жестокост-та в природата – всичко това е следствие от падението на човека, който е трябвало да 
бъде господарят, който ще владее над всич-ки живи същества. Тези изпочупени дъски и ръждиви пирони – ние сме я докарали до-там. Сигурно Адам не е имал нужда да вади 
ръждиви пирони от дървата, за да се топли, нито пък да изхвърля боклук и да се чуди къде да слага разни вмирисани неща. Ня-мал е нужда да изсича горите, та децата му после да живеят в пустиня. Спомням си, че едно време, през 60-те години, като падне-ше в София мъгла, беше едно такова мокро, приятно, романтично. Сега е мокро, но не е приятно и не е романтично, а мирише на дим, на нафта, на газ, на други отвратител-
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ни неща. С около няколкостотин процента са се увеличили заболяванията на дихател-ните пътища. Нашата земя е стигнала до-там и продължава с бясна скорост напред. А представете си, един ден Бог ще обнови тази земя, ще премахне злото, ще премахне 
отровата – и буквалната, и духовната отро-ва, която убива човешките същества. В този нов свят всичко ще бъде съвършено различ-но и прекрасно. „Планините и хълмовете ще 
запеят от радост пред вас и всички полски 
дървета ще пляскат с ръце.“ Защо? Заради спасението на човешкото същество. Заради това, че аз самият живея заедно с Бога – в 
хармония, в неговите пътища, така, както той би желал.
И „вместо трън ще израсте елха“. Ето го 

символът на обновлението, символът на 
раждането на Христос на тази земя. Затова слагаме тези елхички – защото те символи-
зират, че идва нещо ново в живота. Колко е хубаво, когато Рождество Христово наисти-на се празнува със смисъла, който самият 
Христос му е дал.

„И вместо драка ще израсте мирта.“ Мир-тата е едно красиво растение в Близкия Из-
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ток. „И това ще бъде на Господа за име, за 
вечно знамение, което няма да се изличи.“ Наистина. Много отдавна има елхи. Много 
отдавна ги украсяваме. Но и много отдавна 
хората са забравили за какво се украсяват тези елхи. Предполагам, че поне едно 80% 
от хората, които срещам на улицата, не зна-ят за какво всъщност са елхичките и какво 
символизират. Те символизират Името на 
Господа, който се е родил – Иисус Христос, 
Божият Избраник, Спасителят на света.Но той ще бъде твой Спасител само ако ти лично искаш да бъдеш спасен. Той не на-силва никого. Никого не вкарва в тази или онази църква. Той не принуждава никого да падне на колене. Не кара никого да си блъс-ка главата по три пъти на ден в земята и да моли за милост. Той казва: „Ако искаш, ела при мен. Ако си жаден, аз ще ти дам да пиеш, и то вода, от която повече няма да ожадне-еш. Аз давам жива вода.“ Колко пъти като деца сме чели приказки за жива вода! А тази жива вода фактически е Словото, което не се връща празно, ако човек се обърне към 
него.Знаете ли, Бог наистина е свръхестествен. 



27

Него наистина го има. И той наистина чува. Опитайте един ден да кажете така: „Господи, 
открий ми се! Аз искам да дойда при тебе.“ 
Това е един чудесен експеримент. Направете го и ще видите, че той ще подейства във ва-шия живот по някакъв начин. Аз не зная как, това е негова работа, той е Бог. Но ще види-те, че ще подейства в живота ви, ако иск рено се обърнете към него и го помолите.

„И това ще бъде на ГОСПОДА за име, за 
вечно знамение, което няма да се изличи.“ 
Когато Господ каже нещо, той си държи на думата – за разлика от много от нас. Него-вата дума важи. Христос казва, че ще бъдеш спасен, ако вярваш, че той е умрял за твоите 
грехове. И това е завинаги, вечно. Важало е преди 2000 години, важи по същия начин и 
днес.Но човек трябва да направи една ясна и определена стъпка в своя живот. Да се обър-не. Да каже: „Господи, досега съм вървял по този път, сега искам да тръгна по другия 
път. Искам да се обърна към тебе. Искам да се откажа от досегашния си път и да тръгна по нов път. Моля те, помогни ми да направя това. Господи, аз се покайвам за греховете, 
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които съм извършил в своя живот. На първо място за това, че съм живял в крайна смет-ка безбожно. И второ, за това, че има много, много неща, с които съм нарушил Твоите за-
кони. Прости ми. Благодаря, че си поел върху себе си моята вина.“ И ще видите, че тогава той ще ви даде нещо съвършено ново. Ще ви направи нови хора. Ще ви даде ново сърце, с 
което се живее вечно.
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ПОДАРЪЦИТЕ

Освен елхичките другото нещо, без което 
Коледа не може, са подаръците. Защо всъщ-ност има такъв обичай, хората да си разме-нят подаръци по Коледа?
Подаръците са много хубаво нещо. И то е започнало много отдавна – от самото начало на човешката история. Още първият човек, 

Адам, е получил прекрасен подарък – една 
чудна градина, „райската“ градина. Той не се е мъчил да я засажда и отглежда сам, а Бог му я подарил готова. Заедно с този подарък вървяла и съответната отговорност. Адам трябвало да обработва градината, да я пази и да даде имена на всички животни. Всъщ-
ност, това също е било подарък – дарът на творческата мисъл и дейност. Но не само онази градина, а и цялата Земя е един чуден 
подарък, на който всички ние и до днес се 
наслаждаваме. Помислете си само за неза-бравимите снимки на Земята, които се пра-вят от Космоса. Защитена от идеална атмос-фера, с точно необходимия наклон на оста, с четири годишни времена, с вода, полезни 
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изкопаеми, растения и животни, сянка и слънце, нощ и ден. Този уютен дом, в който 
можем да живеем, наистина ни е подарък.Е, разбира се, ние обичаме подаръците, но отговорността, свързана с тях – не чак 
толкова. Също така с голямо удоволствие взимаме самостоятелни решения, но с го-лямо неудоволствие носим последиците им. Освен да се грижи за градината, Адам тряб-вало да спазва едно-единствено правило – да не яде от едно определено дърво в нея. 
Той обаче предпочел да послуша жена си вместо Бога – както правят и много съвре-менни мъже. Не че е лошо, но понякога мъ-
жът следва да си носи отговорността. Яли от 
дървото и последствията не закъснели. А те били трагични. Прякото следствие от бунта на първите хора била смъртта. От Адам на-сам смъртта е единственото сигурно нещо за всеки човек. Другото следствие било, че 
човекът изгубил райската градина. Пре-красната планета Земя все повече и повече се разваля и престава да бъде уютен и сигу-рен дом за човечеството. Човекът е пожелал да я управлява сам, в независимост от Бога. Независимостта е човешки идеал още 
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от древността. Всяко правителство, като идва на власт, първо декларира пред своите 
граждани, че е „независимо“. Независимо от 
кого? Разбира се, от американците! Също и 
от руснаците! Как ще сме зависими от тях? А от европейците? Е, нали и самите ние сме европейци… Знаете ли, че 80% от целия капитал на този свят се притежава от 200 души? По някакъв начин светът е попаднал в една мрежичка, в която нечии интереси го управляват задкулисно. В желанието си да 
бъде „независим“ от Бога човекът всъщност е станал зависим от други хора и в крайна сметка от Божия противник – от злата сила, 
която цели неговото унищожение. В Библи-ята е наречен Змията, а също и Сатана.И така, последствията от това решение на 
Адам, от неговата „декларация за независи-
мост“, били толкова трагични, че оттогава нататък всички негови потомци през цяла-та история на човечеството, чак до нас, имат 
отчаяна нужда от още няколко подаръка. Нека видим кои са те.Първият и най-важен подарък е така на-
реченото „спасение“. Това е възвръщането на живота, който Адам е изгубил. Животът 



32

с Бога, животът в Рая, вечният живот. Пред-ставете си колко би било хубаво да живееш вечно! И то без да остаряваш – няма болки в 
кръста, няма високо кръвно, няма инфаркт, няма рак, няма дори бръчки!  Завинаги си в 
най-хубавите си години – 20, 30, 50, които и да са – оставаш си в тях.Но как така подарък? Не трябва ли ние да си заслужим Бог да ни приеме в Рая? Не трябва ли да се постараем с всички сили да сме добри? Не трябва ли да вършим разни неща, и то да ги вършим правилно? Всич-ки религии по същество казват това. Кога-то съм пътувал по магистралите на Европа, често съм виждал следната гледка: спрял 
човекът край пътя, постлал килимчето от-страни до камиона и си прави полагаемите метани. Той трябва да ги направи, по 200 на ден, иначе няма шанс да отиде в Рая. По същия начин и много християни ходят на черква да запалят свещ или да се прекръс-
тят. Едно време, когато бяхме студенти, ня-
кои от нас тайно ходеха да запалят по една свещ преди изпит. Като са ходили по цял ден нагоре-надолу и не са имали много време да 
четат, поне една свещ да запалят, пък кой 
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знае, може и да има Бог и да помогне да вър-жат някоя тройка. Свещ са му запалили все 
пак. Но каквото и да правим, ако го правим като разменна монета, за да спечелим нещо 
от Бога, сме на грешния път.Интересно, Библията нарича спасение-то „дар“. Казва се, че „дарът не е такъв, ка-
къвто беше съдът чрез прегрешението на 
един – има се предвид прегрешението на 
Адам – защото съдът доведе от едно прес-
тъпление до осъждане…“ Това изглежда не-
справедливо. Защо да бъдем осъждани зара-ди едното престъпление на Адам? Но нека се замислим, има ли някой от нас, който да няма свой собствен грях? Макар и да не сме убили, да не сме ограбили никого? Е, разни 
други дребни неща – то на всеки се случва, нали? Всяко престъпване на моралния ко-
декс на Бога се счита за грях. А повечето от нас не знаят точно дори Десетте заповеди. 
Ако се опитат да си ги спомнят, обикновено се стига до „не убивай, не кради, не лъжи, не прелюбодействай“. Много хора смело за-
явяват, че спазват това. Но достатъчно е да 
погледнем първата заповед: „Да възлюбиш 
Господа, своя Бог, с цялото си сърце, с ця-
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лата си душа, с целия си ум и с всичките си 
сили.“ Кой от нас е спазил това? Всички ние сме осъдени, защото фактически сме се при-съединили към „декларацията за независи-мост“ на Адам. Ние, цялото човечество, сме 
злоупотребили с живота, който ни е даден, 
злоупотребили сме с цялата планета и със самите себе си.Но следва и добрата вест: „Съдът доведе 
от едно престъпление до осъждане, а дарът 
доведе от много прегрешения до оправдание.“ Въпреки многото ни прегрешения Бог ни 
предлага да ни оправдае даром. Всъщност 
дарът представлява това, че нашият пакет 
от грехове се разменя срещу жертвата на 
Иисус Христос. Той изтърпява наказанието за греховете ни, все едно той ги е извършил. 
Това вече се е случило преди 2000 години. 
Жертвата на Христос може да оправдае все-ки човек, независимо кой е той, какъв е и какви са греховете му. Този дар на Христос е достъпен за всекиго. Но аз лично трябва да му повярвам, да му се доверя и да приема съзнателно неговия подарък.Вторият голям подарък, който ни пра-ви Бог, е изпълненият с мир живот. Ако си 
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приел подаръка на спасението и си решил да живееш, както Христос иска, можеш да получиш и този подарък. Божията благо-
дат, Божията милост е в състояние да те 
държи вечно в оправдано положение пред Бога. Представи си! Простено ти е завинаги! И след като си станал християнин и си ре-шил да следваш Христос в своя живот, ти не ставаш безгрешен. Продължаваш да имаш в 
главата си не дотам добри мисли – като мал-ки червейчета. Понякога неволно, понякога и съвсем съзнателно вършиш лоши неща. Но ти си решил да бъдеш с Бога и Негови-ят дар те следва през целия ти живот и не-прекъснато, във всеки момент, те оправдава пред Бога. Това е като една огромна банкова сметка, от която винаги можеш да изтеглиш пари и да платиш това, което си счупил. За-това можеш да живееш без страх. Можеш да имаш мир в душата си. Можеш да имаш и си-лата да вървиш напред и действително да ставаш по-добър.

„И така, като сме оправдани чрез вяра, 
имаме мир с Бога чрез нашия Господ Иисус 
Христос, чрез когото ние посредством вяра 
сме придобили достъп до тази благодат, в 
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която стоим, и се хвалим с надеждата за Бо-
жията слава“ (Послание на апостол Павел до римляните, гл. 5, ст.1). Господ ни обича и ни оправдава, но знаете ли защо той пра-ви това? За своя слава. Ние не сме самоцел. Ние сме част от неговото творение, което той иска да възстанови за своя слава. Защо в дълбините на морето съществуват толко-ва красиви рибки? Тяхната красота може да се види само ако се извадят на повърхност-та. Там, където живеят, цари мрак и не се 
виждат никакви цветове. Защо тогава тези същества са обагрени в такива невероятни цветове? Защо са всички тези цветя в пла-нината, толкова разнообразни, всички тези красиви дървета? Задавали ли сте си въпро-са защо всъщност ни обгражда такова вели-
колепие? Сякаш Бог иска да каже на човека: „Ето, вижте ме какъв съм аз. Аз съм славен. Дори и най-нищожният охлюв в дълбините на океана, където не стига никога светлина, е сътворен по съвършен начин и това е за моя слава.“ И Бог иска също така за негова слава ние да имаме мир с него. Затова той ни е платил сметката. Той ни е поканил на своята трапеза и иска да бъдем негови гос-
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ти за негова слава. Ние обаче често не му 
обръщаме внимание, гледаме да се натъп-чем максимално бързо и да изчезнем. Като пълни неблагодарници се интересуваме от 
подаръка, но не и от този, който ни го пода-
рява.
Подаръкът на мира и сигурността! „И 

така, какво да кажем за това? Ако Бог е от-
към нас, кой ще бъде против нас?“ (Послание на апостол Павел до римляните, гл. 8, ст. 31). Съзнанието, че Бог е на наша страна, дава невероятен мир. Дори да дойде и смърт та, дори да се случи и най-лошото, ти знаеш, че нито един косъм от главата ти не може да падне без позволението на Бога. Това е действително така, той самият го казва. Нито едно врабче не може да умре без не-гово знание. Още по-малко пък може в твоя 
живот да се случи нещо лошо без негово зна-ние. Разбира се, ако ние вършим лоши неща, ще си носим последиците от тях. Просто не 
може да прекалиш с лоша ракия и на другия ден да не те боли главата – това си е естест-вено следствие. Така и всяка лъжа носи след себе си зли последици. Но ако знаеш, че Бог е откъм теб, ти не искаш да вършиш таки-
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ва неща. Ти бягаш от злото. И можеш да си сигурен, че си Божие дете и във всяка ситу-ация Бог е на твоя страна. Това е едно пре-красно знание. Това е чудесен дар от Бога! Ние сме вече на страната на победителя, на страната на силния, на страната на добрия – на страната на Твореца, който ни е създал и ни спасява.
Друг много ценен подарък е сигурното 

бъдеще. Апостол Павел казва: „Смятам, че 
страданията на настоящото време не са 
достойни да се сравнят със славата, която 
ще се открие в нас“ един ден (Римляни гл. 8, 
ст. 18). Бог иска да възстанови своето слав-но творение – теб самия – независимо дали си професор, или нямаш образование, дали си умен, или хубав, дали си млад, богат, че-рен, бял, кафяв – какъвто и да си. Ти си не-гов проект. Ти си наистина безкрайно ценно същество, защото самият Бог е дал живота си за теб. Той иска ти да си негов приятел. 
Човешкото същество е изключително цен-но. То е в центъра на вселената, в центъра на Божието творение.По-нататък апостол Павел продължава така: „И ние, които имаме първите плодове 
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на Духа, самите ние стенем в себе си и жадно 
очакваме осиновението, тоест изкупването 
на нашето тяло“ (Римляни, гл. 8, ст. 23). Тук 
отново става дума за идещия свят, в който ние, които сме приели жертвата на Христос, ще живеем заедно с него – с ново тяло, „оси-
новено“, тоест, подобно на неговото, когато е възкръснал. Това може да звучи невероят-но, но Бог го е обещал и със сигурност мо-
жем да разчитаме на този чуден подарък. Идва денят, в който ще живеем вечно в едно съвършено ново тяло!В една друга книга на Библията, книгата 
„Откровение“ се казва така: „Ето, скинията (това означава шатрата) на Бога е с хората 
и Той ще обитава с тях; и те ще бъдат Негов 
народ и Сам Бог ще бъде с тях – техен Бог.“ Бог ще възстанови нашата синовна връзка с него. Ще възстанови прякото лично общу-ване на хората с него. Ето още едни думи, ко-ито са ми помагали в много тежки моменти 
от моя живот: „Той ще избърше всяка сълза 
от очите им и смърт няма да има вече, няма 
да има вече нито жалеене, нито писък, нито 
болка; първото премина.“ „Първото“ е това, 
което е сега – времето, когато земята е ос-
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тавена в ръцете на хората без Бога. Това се 
вижда навсякъде. Безбожието, лъжата, зло-то изпълват целия свят. Но един ден това, 
„първото“, ще премине и няма да го има вече. А с него ще преминат и неизбежните последици на злото – жалеене, писък, болка, сълзи. „И Седящият на престола каза: Ето, 
правя всичко ново.“ Колко хубаво би било да живеем в една държава, която е част от Бо-жието царство, където няма да ги има проб-лемите на общината с боклуците и дупките по улиците, проблемите с крадените пари, с бедността. Истинска справедливост на този свят няма да има. Но има Един, който вижда 
всичко, който наистина е справедлив. Един ден той ще възстанови правдата. И това е 
бъдещето, което ни очаква.Всички тези подаръци обаче Бог не на-трапва на човека. Той не ги дава на хора, 
които не ги искат. Бог изключително много уважава човека и го обича. Затова го оставя да си има собствено мнение и да реши дали иска подаръка, или не. И колкото и да е изу-мително, твърде много хора отказват тези 
подаръци! Просто не се интерсуват от тях. 
Защо?
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Една от причините е, че човек често пъти предпочита сам да си изработи нещо, а не да го получи даром. Това по принцип не е лошо, но не във всички случаи. Лошо е, ако това действие е продиктувано от гордост. Приемането на спасението даром всъщност 
означава, че ние сме грешни, окаяни, недо-стойни, че не можем да си помогнем сами, че се нуждаем от милост. Да се признае това, е унизително. Доста е унизително някой да ти 
окаже милост. Ние искаме да сме достойни! Да сме силни. Да можем сами. И отхвърляме очевидната реалност, че не сме такива, как-
вото и да правим.Затова и с всички сили се стараем да игно-рираме истинския Бог. Измисляме си наши представи – един достатъчно дребничък 
Бог, който да зачете нашите усилия, да се съ-образи с нашите възможности, да се задово-ли с нашите стандарти за святост. Ние не ис-каме всемогъщ и абсолютно свят Бог, който да ни оказва милост и да ни прощава всичко. Искаме такъв Бог, за когото да можем да се сещаме на Коледа и на Великден, преди из-
пит, в някоя и друга трудност. Един Бог, кой-то да ни дава здраве, пари и успехи, когато 
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искаме, а иначе да не ни занимава със себе си. И така усърдно си измисляме този Бог, че започваме наистина да вярваме в него.А има и друга възможност – просто Бог не ни интересува. Предпочитаме да го няма. 
Хора на смъртно легло са казвали: „Махне-те се оттук с вашите попщини. Не ми трябва 
Бог. Аз сам ще се справя.“ И как, моля? Една моя позната има интересен начин за борба с 
хлебарките. Влиза в стаята, светва лампата и вижда хлебарка. Веднага загася лампата и излиза от стаята. След малко пак влиза и светва лампата – и хлебарката вече я няма! Ефективно, нали? Мнозинството от хората на този свят правят същото. Те гасят лампа-та и ... Бог изчезва. Или се завиват презгла-ва под юргана. Или се заключват в клозета като особено скришно място. Да, ама не...Един ден юрганът ще се смъкне. Вратата на клозета ще се отвори. Лампата ще светне. 
Тогава ще трябва много бързо да се измисли някакво оправдание. Едно време познавах един майстор, който по цял ден не се мяр-каше на работа. Не казвам какво правеше. Като го питахме какво е правил цял ден, той все казваше: „Абе, терсене гайка на терсе-
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не място.“ Важното е да има оправдание. И оправданието ни пред Бога за това, че цял 
живот не сме се заинтересували от Него, е примерно следното: „Ами виж сега какво, аз първо бях млад и учех. Училището ми зае-маше цялото време. А имаше пък и много 
други такива хубави, интересни занимания, 
които пък ми отнемаха съвършено всич-ки сили, и през цялото си свободно време тичах подир тях… Не можех да ти обърна внимание. После пък взех, че се задомих, а знаеш какво значи да имаш жена – то зна-чи съвсем пък да нямаш време. Грижиш се за всичко – за домакинство, за пазаруване, за пране, за готвене, изкарваш пари за се-
мейството, гледаш много да не се прибираш вкъщи. Като вземете заплатата, отивате някъде, после на следващия ден за всичко 
друго можеш да мислиш, но не и за Бог… А пък най-накрая вече станах много стар, нас така ни учеха при комунизма, че Бог няма, и ние така сме възпитани, така че сега, какво да правя… Така и не стана… Така че, Господи, вярно, че не съм ти обръщал никога внима-ние, ама сега пък…  (потриваш ръце) … ако 
може нещо да уредим…“
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Но не може. Това, което трябва да „уре-
дим“, се предлага сега, докато сме живи, като 
подарък. От теб зависи да го приемеш. След като напуснем този свят, вече нищо не може да се уреди. Докато сме още тук, подаръци-те стоят и ни чакат – както стоят и ни ча-кат под коледната елха. Както приемаме с радост и благодарност подаръците от близ-ките си хора, нека приемем и подаръците от Бога. Нека си признаем, че сме виновни пред него. Нека си признаем, че сме слаби. Нека превъзмогнем гордостта си. Нека вземем 
подаръците от прободената ръка на този, 
който ни обича с безкрайна, неземна, не-бесна любов. В крайна сметка Бог е подарил Сина си Христос на човечеството!
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РОЖДЕНИКЪТ

Много интересно, че по тези празници не говорим чак толкова много за Иисус Хрис-тос. Коледа е мил семеен празник, трябва да 
отидем при възрастните си родители, да се събере цялото семейство. Подаръци трябва да се купят, картички да се напишат. Трябва да се напазарува като за едномесечна обса-да. Има си традиция какво трябва да се сгот-ви за Бъдни вечер. Е, не я спазваме чак тол-
кова точно, но пък оттогава нататък следва истински маратон от готвене, ядене и пиене. Интересно и какво късметче ще ни се падне 
от баницата. В цялата тази суетня няма мно-го време за замисляне.Напоследък вече повече хора знаят какво всъщност се празнува на Коледа – рождени-ят ден на Иисус Христос. Даже вече започна и да се казва „Рождество Христово“, което 
доскоро не можеше да се чуе. Започна и да се 
вижда тук-там заимствана от Запада украса с идилични сценки на светото семейство в обора с две-три овчици или кравички нао-
коло.
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Но въпреки това рядко се замисляме кой всъщност е бил този човек, че цял свят да празнува рождения му ден. Моя рожден ден го празнуват само най-близките ми хора. На по-великите хора рождените дни се празну-ват по-масово. Интересно, ако излезете на 
улицата и започнете да питате хората кога е роден Васил Левски, колко от тях ще се се-
тят от раз. Или пък Ботев – макар че тези ге-рои ги знаят всички българи. А ако разпита-те подробно кой е Иисус Христос, най-много 20% от хората ще могат въобще да ви кажат 
кой е той и какво е направил. А точно защо го е направил, сигурно ще ви отговорят не повече от 0,2%. И въпреки това всички праз-нуват Коледа.Защо целият свят празнува рождения ден на Иисус от Назарет? За точната дата има спорове и май не се знае кога всъщност се е 
родил, но хората са си определили една дата за негов рожден ден и вече 2000 години упорито го празнуват. На всичкото отгоре са сменили и летоброенето си и вече отчитат 
годините от момента на неговото раждане! 
Това наистина е забележително.За да разберем повече за Рожденика, нека 
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се обърнем към оригиналния разказ за не-
говото раждане. Той се намира в Евангелие-то от Лука, втора глава. Има и други разкази, но този е много подробен и точен. Човекът, 
който го е писал, свети евангелист Лука, е бил лекар по професия. Той е проучил об-стоятелствата около раждането на Христос много подробно и е записал в разказа си само добре проверени факти. Ето какво гла-си този исторически документ.

„В онези дни излезе заповед от император 
Август да се направи преброяване на целия 
свят. Това беше първото преброяване, от-
както Квириний управляваше Сирия.“ Тук 
виждаме прецизното посочване на време-то. „И всички отиваха да се записват, всеки 
в своя град. Тръгна и Йосиф от Галилея, от 
град Назарет, за да отиде в Юдея, в града 
на Давид, който се нарича Витлеем, защото 
беше от дома и рода на Давид, и да се запише 
с Мария, която беше сгодена за него и беше 
бременна. И когато бяха там, се навършиха 
дните ѝ да роди. И роди първородния си Син, 
пови Го и Го положи в ясли, защото в гостил-
ницата нямаше място за тях.“На пръв поглед нищо особено. Разбира 
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се, ако човек е чел предишната глава, ще знае, че раждането на това бебе е било про-рокувано от един ангел, той му е дал име-то още преди да бъде заченато. А името му, 
Иисус, означава „Бог спасява“. И така, Божи-ят пратеник, Спасителят на света, се явява като бебе. Щеше може би да е по-добре, ако се беше явил като пламтяща светкавица в центъра на София. Да беше ударил с един 
жезъл, да беше свалил огън от небето. Да беше обявил на всички: „Аз съм Спасителят на света!“ Но той се ражда като бебе, като нещо мъничко, безпомощно, като че ли не-
значително. То дори няма обикновените 
гънки по ръцете и краката, защото още не е живяло достатъчно на света. Като че ли Бог иска да ни покаже, че това е животът. Пове-чето жени, които са раждали дете, знаят, че това е нещо изключително. Това е самият 
живот. Никой не знае как точно става живо едно същество в корема на майка си. Как от генетичната програма изниква истински човек и заживява със своите мисли, чувства, 
характер, всичко, което съставлява човека. Как в майчината утроба се дава духът на чо-века. Най-обикновените неща, тези, които 
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срещаме всеки ден, са истински чудеса. Бе-бета се раждат, порастват. Отначало имат в себе си някаква изключителна чистота, на-право съвършенство. И всяко си е различно, има си своя характер, своите черти. Съвсем наивни, но живи, истински живи, с всички чувства, с всичко, което може едно човешко същество да има в душата си. С това сигур-но Господ е искал да ни покаже, че животът е нещо много важно, нещо изключително. 
Този живот е между самите нас. Ние също сме живи – чувстваме, мислим, действаме. И Божият Месия се е появил точно така, за да ни обърне внимание на най-обикновени-те човешки неща. Хората, според мен, чес-то заб равят тези най-обикновени човешки неща. Обръщат им гръб. Като че ли не им се радват, не ги ценят толкова много. Или така са свикнали с тях, че дори започват да се дразнят и пропускат прекрасното, уни-
калното, което се съдържа в тези толкова обикновени неща. Връщаш се от работа из-морен и започваш да се дразниш от всичко 
наоколо. Дразниш се от жена си – все има нещо, което не е направила както трябва. Дразниш се от децата си – вдигат шум, като 
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ти имаш нужда най-после от малко тишина. Накрая кресваш, натирваш ги в детската им стая, изръмжаваш на жена си и се тръшваш в крес лото пред телевизора. И след един час, когато вече на теб ти е минало, се чу-диш защо в къщата цари тежка атмосфера и всички се мусят. Ние рядко ценим живота в простичките му, ежедневни проявления.А Господ е решил да дойде на земята като най-обикновено бебе. Нека видим как се 
оповестява неговото раждане на света.

„А на същото място имаше овчари, които 
живееха в полето и стояха на нощна стража 
около стадото си. И Господен ангел застана 
пред тях и Господната слава ги осия; и те се 
изплашиха много. Но ангелът им каза: Не се 
бойте, защото, ето, аз ви благовестявам го-
ляма радост, която ще бъде за целия народ. 
Защото днес ви се роди в града на Давид Спа-
сител, който е Христос Господ. И това ще ви 
бъде знакът – ще намерите един Младенец, 
повит и лежащ в ясли. И внезапно заедно с 
ангела се появи едно многобройно небесно 
войнство, което хвалеше Бога, като казва-
ше: Слава на Бога във висините и на земята 
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мир между хората, в които е Неговото бла-
говоление.“ На някого от вас някога да му се е явявал ангел? Едва ли са много хората, които са 
виждали ангели. Аз не съм виждал. Насън са ми се явявали разни същества. Но дали са ангели... И тези най-обикновени овчари, ко-ито спели на полето, за да си пазят стадото, доста се изплашили, като видели ангела. И освен него видели и цял ангелски хор, кой-то пеел величествен химн. Човек може само да мечтае за такова зрелище. А и самата но-вина, която им съобщил ангелът, толкова ги развълнувала, че те зарязали стадото и на-часа хукнали към Витлеем.

„Щом ангелите си отидоха от тях на не-
бето, овчарите си казаха един на друг: Нека 
отидем сега във Витлеем, за да видим това, 
което е станало, което Господ ни изяви. И 
дойдоха бързо и намериха Мария и Йосиф и 
Младенеца, който лежеше в яслите. И като 
видяха, разказаха онова, което им беше из-
вестено за това Дете. И всички, които чуха, 
се учудиха на това, което овчарите им ка-
заха.“
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Интересно, не се казва за тълпи възтор-
жени почитатели, които хукнали също да 
гледат новородения Христос. Хората прос-то се учудили, но явно не счели разказа на овчарите за някакво потресаващо събитие. Ние често приемаме учудващите неща с го-лямо хладнокръвие и веднага се опитваме да си ги обясним по някакъв естествен на-чин, сякаш са нещо съвсем обикновено. А и да не можем, просто се опитваме да ги иг-норираме и да ги забравим. Има случки в 
живота ни, които ясно ни говорят, че Господ съществува. Някое просто стечение на об-стоятелствата, някоя елементарна случка. 
Господ казва: „Опитайте ме и ще видите, че съм благ.“ Понякога ми се случва да си кажа: 
„Господи, сега много ми се иска това нещо да 
стане.“ И то вземе, че стане. А пък аз се за-радвам и си продължавам нататък, като че ли това си е било в реда на нещата. И заб-равям, че съм си го поискал от Господа. Ние сме така устроени, че възприемаме доброто, като че ли ни се полага, като че ли се разби-ра от само себе си. И бързо го забравяме. И така, овчарите разказали на хората какво са 
чули от ангелите и какво са видели с очите 
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си. А хората се поучудили и продължили да си живеят обикновения живот. Имаме обаче и обратния пример:
„А Мария спазваше всички тези думи и 

размишляваше за тях в сърцето си.“Мария е била в доста тежка ситуация. Представете си, младо момиче с прекрасен 
годеник, предстои сватбата и изведнъж ѝ се явява ангел и ѝ казва: „Ще забременееш без мъж и ще родиш Божия Спасител.“ И тя 
отива и казва на своя бъдещ мъж: „Ами, виж сега, аз такова, аз малко така, малко нещо съм бременна. Ама не е от тебе, а е свръх-естествено, един ангел ми го каза.“ Какво мис лите, че би казал годеникът ѝ? „О, мно-го интересно. Много интересно. Ами тогава, взимай си торбата и си заминавай при твоя ангел!“ Нали? Някакво си ангелче! И годени-цата му забременяла просто ей така! Какво е преживял Йосиф и какво е преживяла Ма-рия. Какво доверие е имал той в нея и какво доверие е имала тя в него, че да му каже това, а не да побегне още в самото начало и да се хвърли от някоя скала. Но преди всичко и двамата са имали доверие в Бога и Бог се е 
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погрижил неговият Син да се роди в добро семейство. И на всичкото отгоре, като на-ближава времето да се ражда бебето, трябва да се помъкнат на другия край на страната, за да участват в преброяването. Тръгват с всичките пелени и други бебешки такъми и накрая вместо в Хилтън се озовават в обора при кравите. Имало е много за какво да раз-
мишляват.
Разни такива неща, които ни изглеждат на 

пръв поглед парадоксални, се оказват твър-де значителни, ако си отделим време да по-размишляваме над тях. Аз затова повярвах в Господ, защото започнах да размишлявам в сърцето си за нещата, които бяха станали с мене и които продължаваха да ми се случ-
ват. Не повярвах, защото така съм научен от малък или защото жена ми ми е наляла с фу-ния вярата в главата. Не. Аз лично започнах да размишлявам за това и да го проверявам. 
Това може всеки и никой няма извинение, 
ако не го направи.

„И когато се навършиха осем дни и тряб-
ваше да обрежат Детето, Му дадоха името 
Иисус (Спасител), както беше наречено от 
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ангела, преди да беше заченато в утробата. 
А след като се навършиха и дните на очист-
ването им според закона на Мойсей, Го зане-
соха в Ерусалим, за да Го представят пред 
Господа, както е писано в Господния закон, 
че всяко първородно дете от мъжки пол ще 
бъде посветено на Господа, и да принесат 
в жертва „две гургулици и две гълъбчета“, 
според казаното в Господния закон. А в Еру-
салим имаше един човек на име Симеон. Този 
човек беше праведен и благочестив и чакаше 
Утехата на Израил, и Светият Дух беше на 
него. На него му беше открито от Светия 
Дух, че няма да види смърт, докато не види 
Господния Христос (Господния Помазаник, 
Спасителя). И по внушение на Духа той дой-
де в храма. И когато родителите внесоха Де-
тето Иисус, за да направят за Него според 
обичая на закона, той Го взе на ръцете си и 
благослови Бога, като каза: Сега, Владете-
лю, Ти пускаш слугата Си да си отиде в мир, 
според думата Си. Защото видяха очите ми 
спасението, което си приготвил пред ли-
цето на всички народи; светлина, която да 
просвещава езичниците, и за слава на Твоя 
народ Израил.“
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Един човек, който е доживял дълбока ста-рост – „сит на дни“, както се казва на друго място в Библията. И през целия си живот е очаквал спасението. Бог му открил, че няма да умре, преди да види Спасителя. Как ли си го е представял? Като могъщ военачалник, 
който прогонва омразните окупатори-езич-ници и се възцарява в слава? Но годините минавали и този Спасител така и не идвал. Каква вяра е имал този човек – да не се от-чае и да се откаже от надеждата си, а да про-дължава до дълбока старост тихо и упорито да чака. И накрая Спасителят се явява, но не като велик цар, яхнал бял жребец, а като без-помощно бебе на няколко дни! Човек би мо-
гъл да си помисли, че това е отчайващо. Ти си вече грохнал старец, а Спасителят току-що се е родил – значи явно че няма да дожи-вееш да се наслаждаваш на това спасение, то ще е за следващите поколения. Но учудващо, 
от думите на този човек, Симеон, лъха мир и 
тържество. Той е знаел, че спасението, което Бог е обещал, не е политическо – освобож-дение на страната от римляните или нещо 
подобно. Спасението е личното отношение с Бога, непомрачено от грях, вина или бунт. 
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С това спасение човек може спокойно да си 
отиде от този свят, а и близките му могат да го изпратят с надежда. Това спасение отнема ужаса на смъртта. И Симеон казва в молитва-та си, че Господ е изпълнил обещанието си и сега го пуска да си отиде в мир. Но той опис-ва спасението по един много интересен на-чин – просвещение за езичниците и слава на 
Божия народ Израел. Какво означава това?
Когато в Библията се използва думата 

„езичници“, тя означава всички народи ос-вен еврейския. Цялото човечество се дели на евреи и езичници. Защо е това деление и не е ли малко несправедливо?Преди хилядолетия Бог избрал един чо-
век, Авраам, който повярвал в него и бил го-тов да го слуша с доверие. Така да се каже, бил приятел на Бога. Потомството на този човек Бог умножил, така че станал цял на-
род. Нарекъл го Израел. За разлика от пле-мената наоколо, потомците на Авраам про-дължавали да вярват в Господ. Чрез тях Бог се изявявал и на езичниците. През вековете имало много езичници, които повярвали в Бога на Израел и се спасявали. Затова ев-реите се наричат „избран народ“, защото са 
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избрани да носят тази огромна отговорност, да разпространяват знанието за истинския 
Бог, който е жив и иска да общува с човека, а не е идол, изработен от човешки ръце. Раз-бира се, и самите евреи не били безгрешни и също така се нуждаели от Спасител – за-това и за Симеон се казва, че чакал „Утехата на Израил“. Но на този народ Бог поверил и 
писменото послание към цялото човечество. Евреите са съхранили свещените писания и са ги предали безпогрешно на следващите 
поколения през вековете. Тези писания сега са събрани в Библията. Това не е философска или религиозна книга, а книга за отношени-ята на Бога с обикновени хора като нас. И в този народ се е родил Спасителят. Затова Си-меон казва, че бебето, което взима на ръце, ще бъде за слава на Божия народ Израел. От този народ фактически идва спасението за 
цялото човечество. Друг е въпросът, че голя-ма част от евреите не са повярвали в Иисус и са го отхвърлили. Те все още продължават да чакат своя Месия. Но сред тях е имало и сега има много такива като Симеон, които са разпознали Спасителя и са намерили мир и 
спасение.
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Ние обаче сме от езичниците, въпреки че 
България е „християнска“ страна. И за жа-лост наистина сме езичници – не само поне-
же не сме евреи. Сред нашия народ се ширят доста ужасни езически обичаи и суеверия, 
врачките са на голяма почит и пр. Но това езичество обхваща вече и цяла Европа. За нас значи раждането на Месията означава 
„просвещение“, както казва Симеон.Просвещение идва от светлина и озна-чава нещо като осветяване на тъмно мяс-то. Веднъж Иисус е казал, че който ходи в тъмнина, не знае от какво се спъва. Доста е страшно да не знаеш защо живееш. Но-сят те някакви течения, и ти сам си поста-вяш цели, но изведнъж нещата се объркват, случва се нещастие или някой близък човек те предава и всичко рухва. Или дори всич-
ко да изглежда привидно добре, отвътре те 
мъчи чувство на празнота и неудовлетво-
реност. Накрая се превръщаш в мърморещ озлобен старец, на когото му е крив цели-ят свят. А пък колко е хубаво, когато в този житейски мрак проблесне светлинка! Кога-то видиш нещо красиво и се спреш да му се насладиш. Когато някой ти се усмихне, каже 
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ти две добри думи. Когато не си сам, когато има някой, който те обича. Но ако зад всич-ки тези хубави неща успеем да видим тех-ния Автор – Бог, от когото идва всяко добро на този свят – тогава нещата се променят генерално. Тогава преставаш да се луташ в тъмнината на разни нелепи случайно-сти. Нещата придобиват смисъл. Тези дни видях в географското списание снимка на един червей, който има отгоре на главата си две големи черни точки, като огромни очи. И като го види някой, на когото му се ядат червеи, например някоя гарга, вижда тези големи очи и си казва: Ауу, змия, давай да бягам! Е, в географското списание това за-бележително приспособление беше припи-сано на Природата. Представете си колко е била умна тази „Природа“, че да нарисува на червея очите, за да плаши гаргите! Такива неща изобилстват около нас и свидетелст-
ват, че Бог е Творецът, той е Конструкторът на тази вселена. Ние сме конструирани. Ние сме направени по невероятен, чуден начин. Бог се открива на хората и чрез света наоко-ло, но истинската светлина идва чрез Спаси-теля Иисус Христос. За него се казва, че той 
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е „истинската светлина, която идва на света и осветлява всеки човек“.
Господ търси лично отношение с всяко 

човешко същество. И ако не си много си-гурен, че е така, можеш да пробваш. Кажи: 
„Господи, аз не съм много сигурен, че теб те има и че се интересуваш от мен. Но ако е така, моля те, покажи ми го. Моля те, от-крий ми се.“ Ако кажеш това искрено и си 
готов да приемеш последствията, е напълно сигурно, че Бог ще ти се открие. А какви са 
последствията?Последствията са като от излизане на 
светлина. От една страна това е прекрасно. От друга страна обаче на светлина се виж-дат всичките ни недостатъци. Едно е да си живеем, като се сравняваме със съседа и 
успокояваме съвестта си, че сме все пак по-добри от него. Друго е изведнъж целият ни 
живот и характер да лъсне в светлината на 
Божия стандарт – абсолютната, пълна и по-стоянна святост. Иисус е светлината на све-та, защото той наистина е живял така. Той е единственият човек на тази земя, който не е имал нито един-единствен грях. И неговите проповеди пред народа утвърждават този 
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съвършен морален стандарт. Затова и много 
хора го отхвърлят. В Евангелието от Йоан се казва: „Светлината дойде на света, но хора-
та обикнаха тъмнината повече от светли-
ната, понеже делата им бяха зли – понеже 
всеки, който върши зло, мрази светлината 
и не отива към светлината, за да не би да се 
открият делата му.“Но криенето е глупава тактика. От Бога не можем да се скрием, това би трябвало да е ясно. Рано или късно всичко излиза ная-ве. Така че е много по-разумно, вместо да се опит ваме да се крием, още сега да излезем на светлина. Да си признаем греховете и да поискаме прошка за тях. Тъй като Христос, 
Божият Агнец, е бил принесен в жертва за-ради нашите грехове, той може да ни даде пълна прошка и изцеление на всичко, кое-то сме счупили и объркали в живота си. Не 
всичко може да се поправи, но душата ни 
може да бъде изцелена. И тогава неговата 
светлина вече няма да бъде заплашителна, а за нас ще изгрее „слънцето на правдата с изцеление в крилете си“, както се казва на едно друго място в Библията. И в тази свет-лина можем спокойно и смело да изживеем 
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живота си, без да се страхуваме от мрака. 
Светлината, която представлява Иисус, не угасва в края на този живот. Напротив, ка-зано е, че „пътеката на праведните е като 
светлата зора, която свети все по-ярко, до-като стане съвършен ден.“И така, запознахме се с Рожденика, когото би трябвало да почетем на този празник. За-служава си да отделим поне малко време в тези изпълнени с ядене и пиене, подаръци, елхички, посрещане и ходене на гости дни, за да размислим за него. Неговото идване на земята има пряко значение за всеки отделен човек – и лично за теб също.Нека завършим с един от най-вели-чествените пасажи в Библията:

„Бог толкова възлюби света, че даде Своя 
Единороден Син, за да не погине нито един, 
който вярва в Него, а да има вечен живот. 
Понеже Бог не изпрати Сина Си на света, за 
да съди света, а за да бъде светът спасен 
чрез Него. Който вярва в Него, не е осъден, 
който не вярва, е вече осъден, защото не е 
повярвал в Името на Единородния Божи Син. 



64

Но това е осъждането, че светлината дой-
де на света, но хората обикнаха тъмнина-
та повече от светлината, понеже делата 
им бяха зли. Понеже всеки, който върши зло, 
мрази светлината и не отива към светли-
ната, за да не би да се открият делата му, 
а който постъпва според истината, отива 
към светлината, за да се явят делата му, 
понеже са извършени в Бога.“Приятно празнуване!



www.veren.bg

От същия автор

Историята на човечест-
вото като филм? А на-
шият живот – като кра-
тък клип във филма?

Има истории и лич-
ности в Библията, кои-
то са емблематични 
за различни житейски 
ситуации и човешки 
качества. За тях, тол-
кова популярни, но съ-
щевременно непозна-
ти, се разказва на тези 
страници. Историите 
на Адам и Ева, Авраам, 
Исаак и Яков, Йов и 
Давид – и накрая Хрис-
тос – оживяват в наше-
то съвремие с много свеж хумор и самоирония, пречупе-
ни през личните преживявания на автора.

Забавни и мъдри, тези разкази ни провокират да спрем 
за момент и да се замислим за наистина важните неща в 
човешкия живот.
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От същия автор

„И най-невероятният 
литературен сюжет 
бледнее пред съби-
тията, случващи се в 
реалния живот.“ Тази 
книга е отлична илюс-
трация на това. Разказ 
за истински събития, 
звучащи като приклю-
ченски роман. Разказ 
за вълнуващи преживя-
вания, важни въпроси, 
съдбовни отговори.

„Още от малък ви-
наги съм искал да съм 
от „добрите“. През го-
дините съм имал раз-
лични представи какво 

означава това. Сега започна да ми просветва, че да си от 
„добрите“ не непременно значи да си силен, смел, умен, 
красив, да се справяш с живота, нито пък да отговаряш 
на представите и изискванията на близките си или на об-
ществото...“
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От същия автор

Има теми много прос-
ти в своята същност, 
които на мнозина из-
глеждат неразбираеми 
и някак си „не за обик-
новени хора“. Измежду 
тях е и тази за същ-
ността и значението на 
делото на Христос на 
земята. За това как ни 
засяга лично? Отнася 
ли се за нас въобще? 
Може ли разбирането 
му да промени живота 
ни? Все съществени 
въпроси, които често 
изглеждат твърде труд-
ни за разбиране.

За Библията и християнството са написани много 
книги. Но са малко тези, които обясняват същността на 
християнската вяра и живот достъпно и адекватно на 
времето, в което живеем. В тази малка книжка авторът 
успява да направи точно това – да ни запознае с „Непо-
знатият Бог“, който продължава търпеливо да очаква по-
знанството си с нас.
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ИК „Верен“ представя

Настоящият „Коментар на Стария Завет“ е продълже-
ние на познатия на българските читатели „Коментар на 
Новия Завет“ на Уилям Макдоналд. Този коментар има 
за цел предимно да свърже Божието Слово с ежеднев-
ния живот на обикновения християнин. Той дава основ-
ни познания за смисъла на Библията, а не богословски 
трактати на висок стил. Старият Завет е разгледан на 
по-големи пасажи с изключение на Псалми, Притчи и 
Еклисиаст, които са разгледани стих по стих. Текстове, 
пророкуващи за идващия Месия – Христос – са разгледа-
ни по-подробно. Важни теми са разгледани във вмъкнати 
изложения. Многобройните карти и илюстрации дават 
допълнителна представа за света на Стария Завет.
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ИК „Верен“ представя

Коментар на Новия Завет стих по стих, при който ав-
торът не подминава проблематичните пасажи и не пре-
мълчава трудностите. Там, където съществуват различ-
ни тълкувания, той заявява своята позиция, като обаче 
отразява и други сериозни схващания. Със своята ясна 
и проста структура коментарът превръща четенето на 
Библията в удоволствие и стимулира към нейното систе-
матично и последователно изучаване.

Първи том обхваща от Евангелието според Матей до 
Евангелието според Йоан.

Втори том обхваща от Деяния на Апостолите до Вто-
ро Послание към Коринтяните.

Трети том обхваща от Послание към Галатяните до 
Откровение.
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ИК „Верен“ представя

„Библията в разкази и картини – 
Стар Завет“ е второто прерабо-
тено издание на „Детска Библия 
в разкази и картини“ от холанд-
ската писателка Г. Ингверсен. 
Това е пълен преразказ на тек-
стовете на Св. Писания, написан 
достъпно и разбираемо. На 463 
страници в повече от 200 исто-
рии са разказани събитията на 
Стария Завет – от Сътворение-
то, през историята на еврейския 
народ и пророчествата за идва-
нето на Иисус Христос.

Книгата е написана на достъпен 
език и предава достоверно биб-
лейския текст. Тя може да се 
използва както в семейството, 
така и като модел за преразказ-
ване на Библията в училища и в 
клубове.



ХРИСТИЯНСКА КНИЖАРНИЦА

„BEPEH“

www.veren.bg

КНИГИ ЗА ВЯРАТА, 
ЛЮБОВТА

 И НАДЕЖДАТА.






	ОЙ, КОЛЕДО
	ИЗСЕЧЕНАТА ГОРА
	ПОДАРЪЦИТЕ
	РОЖДЕНИКЪТ

	---------------
	От същия автор
	ИК „Верен“ представя


 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after last page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     121
     274
     211
    
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AtEnd
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




