
	 Една	 от	 най-прекрасните	 способности	 на	
човека,	 е	 възможността	 да	 говори.	 Но	 едно-
временно	 с	 това	 е	 и	 голяма	 отговорност,	
защото	не	 са	без	 значение	думите,	 което	човек	
изговаря.	Замисляли	ли	сме	се,	колко	празни	и	
безсмислени	думи	изговаряме.	Думи,	 за	 които	
след	това	често	съжаляваме.	Някой	си	е	казал:	
“Има много казани от мен неща, за които 
след това съм съжалявал, но почти няма 
нещо, което да не съм казал и след това да 
съжалявам, че не съм го казал”.	 Тази	 мисъл	
идва	да	ни	поучи,	че	преди	да	кажем	каквото	
и	да	е,	трябва	достатъчно	да	го	обмислим.	А	и	
още	повече,	че	Христос	заявява:	“Казвам ви, че 
за всяка празна дума, която кажат човеците, 
ще отговарят в деня на съда”	–	Мат.12:36.	За	
това	 и	 апостол	 Яков	 ни	 съветва:	 “Нека всеки 
човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и 
бавен да се гневи”	–	Яков	1:19.	Сигурен	съм,	че	
ако	спазваме	този	съвет,	в	нашето	ежедневие	
няма	да	има	празни	и	необмислени	думи,	за	
които	после	горчиво	да	съжаляваме.	
	 Факт	 е,	 че	 прибързаните	 и	 необмислени	
думи	могат	да	доведат	до	много	отрицателни	
последствия	в	живота	ни:

НЕОБМИСЛЕНИТЕ ДУМИ, МОГАТ ДА 
ДОПРИНЕСАТ ДО МНОГО ПЕЧАЛ 

И СТРАДАНИЯ

	 Никой	 от	 нас	 не	 е	 в	 състояние	 да	 измери	
горчивината	 на	 света,	 причинена	 от	 необми-
слените	думи.	Нека	да	си	спомним	за	съдията	
в	 Израел	 Ефтай.	 Този	 човек	 е	 пример,	 как	
необмислените	 думи	 могат	 до	 доведат	 до	
много	печал.	Когато	Ефтай	отиваше	на	война,	
прибързано	 и	 необмислено,	 направи	 обрек	
пред	Бога,	като	каза:	„Ако наистина предадеш 
амонците в ръката ми, онова, което излезе 
от вратата на къщата ми да ме посрещне, 
когато се върна с мир от амонците, ще бъде 
на Господа и ще го принеса всеизгаряне” – 
Съд.11:30,31.	И	от	Словото	знаем,	че	наистина	
Ефтай	се	завърна	с	победа,	но	първото	което	
излезе	от	къщата	му	да	го	посрещне,	бе	един-
ствената	му	дъщеря…	Нека	да	се	научим	първо	
да	 мислим	 и	 тогава	 да	 говорим	 и	 по	 този	
начин	да	бъдем	сигурни,	че	много	от	скърбите	
в	живота	ни	ще	бъдат	спестени.

НЕОБМИСЛЕНИТЕ ДУМИ, 
МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО ГРЯХ

	 Колко	ли	грях	бихме	спестили	в	живота	си,	
ако	 се	 научим	 първо	 да	 мислим	 и	 тогава	 да	
говорим..?	Моисей,	този	най-тих	и	кротък	чо-
век,	но	когато	беше	предизвикан	от	израилтя-
ните,	 вместо	да	 говори	на	 канарата	и	 тя	да	
даде	вода,	той	извика	разгневен:

продължава на стр.2
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НЕОБМИСЛЕНИТЕ ДУМИ

ВИДЕНИЕ НА АНГЕЛИ

	 Джон	Уиклиф	е	основоположник	на	Рефор-
мацията	 в	 Англия.	 Роден	 е	 между	 1325-1330	
година	 в	 заможно	 християнско	 семейство.	
Той	следва	в	престижния	Оксфордски	универ-
ситет	 и	 получава	 научната	 степен	 доктор	 по	
богословие	 през	 1371	 година.	 След	 завърш-
ването	на	университета	Уиклиф	се	насочва	към	
научно-изследователска	 работа	 и	 се	 издига	
до	 ректор	 на	 престижния	 колеж	 ,,Бейлиъл”.	
По	 същото	 време	 той	 получава	 духовен	 сан	
и	 започва	да	проповядва	 в	 една	от	местните	
църкви.	
	 В	 началото	 на	 70-те	 години	 на	 ХІV	 век	
Църквата	 в	Англия	притежава	приблизително	
1/3	 от	 обработваемата	 земя.	Местното	 духо-
венство	 настоява	 да	 не	 плаща	 данъци	 на	
светската	 власт,	 но	 това	 се	оказва	невъзможно	
поради	 предстоящата	 война	 между	 Англия	
и	 Франция,	 известна	 в	 историята	 под	 името	
Стогодишна	 война	 (1337-1453).	 Постепенно	
Уиклиф	достига	до	идеята,	според	която	както	
монасите,	обрекли	се	на	бедност	нямат	право	
на	 материални	 притежания,	 така	 и	 Църквата	
няма	право	да	владее	обработваемите	земи.	

продължава на стр.2

ДЖОН УИКЛИФ

ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

Всичко, което диша, нека хвали 
Господа: ХВАЛЕТЕ ГОСПОДА!

Псалом 150:6

на	 платното	 и	 с	 тялото	 си	 предотврати	 удар	 с	
колата	пред	нас.	А	после	отиде	вдясно	и	я	спря.	
Колите	тръгнаха,	тръгнахме	и	ние.	Благодарихме	
на	Бога	и	се	прибрахме	вкъщи.
	 Вкъщи	застанах	на	молитва	и	питах	Бог,	какво	
се	 случи	 всъщност.	 Тогава	 чух	 Бог	 да	 ми	 казва:	
„Вие	сте	на	пътя	далеч,	далеч,	но	ангелът	Ми	ви	
чака.	 Колата	 наближи.	 Ангелът	 вече	 знае	 за	
опасността.	Аз	му	съобщих,	че	ако	не	застане	на	
пътя	и	не	отбие	колата	ще	стане	катастрофа.	Дойде	
мястото	 на	 сблъсъка	 с	 колата	 отпред	 –	 удар	 в	
ангела,	но	на	него	нищо	му	няма.	Той	съзнателно	
е	на	пътя.	

продължава на стр.3

 На	14	февруари	2010	г.	–	неделя,	преди	вечер-
ната	служба	племенничката	ми	дойде	при	мен	и	
ми	каза:	 ”Изчакай	ме,	ще	 се	прибираме	заедно	
с	 колата”.	 Като	 свърши	 службата,	 качихме	 се	
в	 колата	 и	 аз	 се	 помолих	 Бог	 да	 ни	 пази	 от	
катастрофа.	В	колата	бяхме	аз,	тя	и	двете	й	деца.	
	 Пътувахме	по	бул.„България”.	Малко	преди	НДК	
щяхме	да	катастрофираме.	Колата	започна	да	лети	
наляво,	надясно,	но	продължавахме	да	се	движим	
напред.	След	3-4	метра	щяхме	да	 се	блъснем	в	
колите	пред	нас.	Докато	колата	криволичеше	аз	
непрекъснато	се	молех.	Изведнъж,	колата	се	отби	
вдясно,	където	имаше	свободно	място	и	спря.	Аз	
видях	с	духовните	си	очи,	как	един	ангел	застана	

СВИДЕТЕЛСТВА
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  продължение от стр.1

 ”Чуйте сега, вие, бунтовници! Да ви изва-
дим ли вода от тази канара?”	–	Числ.20:10.		
И	 удари	 с	 жезъла	 си	 два	 пъти	 скалата.	 Тези	
прибързани	и	необмислени	думи	на	Моисей	
бяха	грях	пред	Бога,	поради	които	той	не	влезе	
в	Ханаанската	земя.	И	колко	точно	цар	Соломон	
заявява:	 „В многото говорене грехът е не-
избежен; а който въздържа устните си, е 
разумен”	–	Пр.10:19.

НЕОБМИСЛЕНИТЕ ДУМИ, МОГАТ ДА 
ДОВЕДАТ И САМОПРОКЛЯТИЕ

	 Пример	за	това	може	да	ни	послужа	народа	
на	Израел,	 който	 пред	Пилат	 извика	 относно	
Христос:	 „Кръвта Му да бъде върху нас и 
върху децата ни”	–	Мат.27:25.	Наистина,	едни	
безумни	 думи,	 изказани	 преди	 близо	 две	
хиляди	години,	но	думи,	които	и	до	днес	тегнат	
като	проклятие	над	целия	Израел.	Нека	Бог	да	
ни	пази	от	изричане	на	празни	и	безсмислени	
думи,	 които	 могат	 да	 допринесат	 за	 много	
печал	в	живота	ни.

НЕОБМИСЛЕНИТЕ ДУМИ, МОГАТ ДА 
ДОВЕДАТ ДОРИ И ДО СМЪРТ

ВЕЛИКДЕНСКО ОБЩЕНИЕ НА ВДОВИЦИТЕ

 На	5	април	за	втора	поредна	година	в	църквата	
ни	се	организира	тържествено	празнуване	на	
Възкресение	 Христово	 с	 жените,	 останали	 без	
своите	съпрузи.	Имаше	време	за	хваление,	 за	
молитва	и	за	насърчение…
	 Пред	около	40	наши	сестри	беше	представена	
специално	подготвена	за	тях	програма.	Радвахме	
се	 на	 чудесните	 изпълнения	 на	 малките	 госпо-
жици	 от	 църквата	 ни,	 които	 пяха	 и	 свириха	 за	
хвала	 на	 Спасителя.	 В	 представената	 от	 моми-
четата	 сценка,	 напомнихме	 на	 сестрите	 ни,	 че	
Господ	е	вложил	различни	таланти	и	у	самите	тях	
за	благословение	на	другите.	Бог	има	специална	
грижа	 за	 тях,	 вдовиците.	 Те	 я	 усещат	 чрез	

любовта,	 вниманието	и	 грижата	на	всеки	един	
от	нас.	Няколко	сестри	свидетелстваха	за	Божията	
милост	и	вярност	към	тях	и	после	всички	имаха	
възможност	 да	 си	 общуват	 и	 споделят	 своите	
тревоги	или	радости	помежду	си.	
	 Сестри	от	църквата	се	погрижиха	като	подгот-
виха	чудесна	празнична	трапеза,	която	завърши	с	
томбола	за	жените.	Всяка	една	от	специалните	ни	
гостенки	си	тръгна	с	личен	подарък	и	надяваме	се	
със	сърце	изпълнено	с	радост,	любов	и	топлина.	
	 Привилегия	 бе	 за	 нас	 да	 участваме	 в	 това	
изключително	събиране!

ЕВА ВЕлИКоВА

	 Нека	да	си	спомним	и	цар	Ирод.	Когато	на	
рождения	му	ден	дъщерята	на	неговата	втора	
жена	танцува	и	се	хареса	на	него	и	на	всички	
присъстващи,	 той	 прибързано	 й	 се	 обеща	 с	
клетва:	„Искай от мен каквото щеш и ще ти 
го дам. Каквото и да поискаш от мен, ще ти 
дам, даже до половината от царството ми” 
–	Марк.6:22,23.	 Наистина	 тези	 думи	 на	Ирод	
бяха	 твърде	 необмислени.	 Защото	 момичето	
подучено	 от	 своята	майка,	 поиска	 главата	 на	
Йоан	Кръстител,	нещо	което	не	беше	по	волята	
на	самия	цар.	Ето	как	едни	необмислени	думи,	
могат	 да	 доведат	 дори	 и	 до	 смърт.	 Нека	 Бог	
да	 ни	 научи,	 първо	 да	 мислим	 и	 тогава	 да	
говорим.
	 И	така,	необмислените	думи.	Нека	Бог	да	ни	
пази	от	тях.	Нека	да	не	забравяме	и	това	което	
сам	Христос	ни	учи:	„Говорът ви да бъде: Да, 
да! Не, не! А каквото е повече от това, е от 
лукавия”	–	Мат.5:37.	Бог	да	освети	и	 сърцата	
ни	 и	 устните	 ни,	 за	 да	 няма	 казани	 думи,	 за	
които	после	да	съжаляваме.

п-р РуМЕН БоРДжИЕВ

На 23 май (неделя) от 17:00 ч. в зала 1 на НДК
и от 19:30 ч. на площад „Св. Александър Невски”

 ще се проведе молитва като част от
            

СВЕТОВНИЯ 
МОЛИТВЕН 

ДЕН

Заповядайте, за да издигнем заедно глас към нашия Господ
за благословение на страната и народа ни!

ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТАГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

 ДЖОН УИКЛИФ

 продължение от стр.1 

 Подобна	 идея	 отговаря	 на	 интересите	
на	 светската	 власт	 и	 тя	 я	 използва	 с	 цел	 да	
ограничи	 влиянието	 на	 Църквата	 в	 държав-
ните	 дела.	 Авторитетът	 на	 Уиклиф	 над	 някои	
известни	фамилии	в	Англия	нараства	и	той	се	
превръща	 в	 една	 от	 водещите	 политически	
фигури	 на	 своето	 време.	 Смъртта	 на	 крал	
Едуард	 ІІІ	 (1327-1377)	 го	 кара	 да	 се	 откаже	
от	 участие	 в	 политическия	 живот.	 След	
оттеглянето	 си	 от	 политиката	 Уиклиф	 препо-
дава	 няколко	 години	 в	 Оксфорд,	 но	 след	
1381	 година	 това	 става	 невъзможно	 заради	
неговите	 критики,	 отправени	 към	 местното	
духовенство	по	време	на	лекциите,	които	той	
изнася.	 В	 периода	 1381-1384	 година	 Уиклиф	
се	 установява	 в	 Лътъруърд,	 където	 служи	
като	 енорийски	 свещеник.	 Умира	 през	 1384	
година	 от	 сърдечен	 удар	 докато	 проповядва	
на	амвона.	
	 Чрез	 своите	 проповеди	 и	 книги	 Джон	 Уиклиф	
поставя	 основата	 на	 Реформацията	 в	 Англия.	
През	1378	година	той	пише	творбата	„Истината	
на	 Свещеното	 Писание”,	 където	 описва	
Библията	 като	 върховен	 източник	 на	 знание	
и	мъдрост.	Според	него	не	само	духовниците,	
но	и	всички	християни	трябва	да	я	четат	сами	
като	 за	целта	Божието	Слово	 трябва	да	бъде	
препредадено	 на	 разбираем	 за	 хората	 език.	
Уиклиф	 изпраща	 специално	 обучени	 от	 него	
хора,	които	да	четат	и	проповядват	Библията	
сред	 народа.	 В	 Англия	 неговите	 ученици	 са	
известни	под	името	„лоларди”.	Те	организират	
въстание	през	1414	година.	След	разгрома	на	
въстанието	лолардите	минават	в	нелегалност,	
но	продължават	да	разпространяват	истините	
на	 Библията	 предимно	 сред	 бедните	 слоеве	
на	населението.	
	 През	1379	година	Уиклиф	написва	произве-
дението	„Властта	на	папата”.	В	него	той	посочва,	
че	папската	институция	е	 създадена	от	 човека,	
а	не	от	Бога.	Според	Уиклиф	папата	няма	
право	да	се	намесва	като	върховен	арбитър	в	
държавните	дела	или	да	контролира	светската	
власт.	 В	 противен	 случай	 той	 превишава	
своите	 правомощия	 като	 по	 този	 начин	 се	
противопоставя	директно	на	Христос.	Като	се	
позовава	само	на	Библията,	Уиклиф	отхвърля	
авторитета	на	папата	и	на	църковните	събори.	
Той	 също	 така	 оспорва	 някои	 от	 основните	
учения	 на	 Римо-католицизма	 и	 застъпва	
вярата	 в	 Бога	 като	 единствена	 възможност	
за	 възходящо	развитие	на	народите.	Наред	 с	
постиженията	 си	 в	 областта	 на	 богословието	
Уиклиф	 за	 пръв	 път	 превежда	 Свещеното	
Писание	на	говоримия	английски	език.	

НИКолАй СИМЕоНоВ



СВИДЕТЕЛСТВА

 продължение от стр.1

 С	 ударът	 в	 него,	 няма	 удар	 в	 колата	 пред	
вас.	 Ти	 видя,	 че	 колата	 отиде	 вдясно.	 Да,	
ангелът	 я	 отби,	 но	 не	 с	 човешка	 сила,	 а	 със	
сила	дадена	му	от	Бога.	Това	беше	в	духовния	
свят.	Сценарият	е	предварително	подготвен	на	
небето,	а	на	земята	ти	го	видя	с	духовните	си	
очи.	И	така:	колата	спря.	Другите	коли	тръгнаха,	
тръгнахте	и	вие.	Колата	уж	племенничката	ти	я	
кара,	но	кормилото	е	в	ръцете	на	другия	ангел,	
който	 ти	допълнително	 видя.	Племенничката	
ти	 се	 поуспокои	 и	 взе	 управлението	 в	 свои	
ръце.	 Ти	 видя,	 че	 ангелът	 излезе	 от	 колата,	
изгледа	 я	 отзад,	 поклони	 се	 на	 Бога	 и	 литна	
нагоре.	Бог	продължи:	Ангелът	Ми	даде	отчет:	
„Запазих	ги	!”.	

Сестра в Господа

 ВИДЕНИЕ НА АНГЕЛИ

ДА ПОГОВОРИМ ЗА...  ХОЛЕСТЕРОЛЪТ

	 Холестеролът	е	изключително	важен	за	струк-
турата	и	функциите	на	клетките	в	организма.	
Мастните	кръвни	субстанции	–	 холестерол	и	
триглицериди	циркулират	в	кръвта	носени	от	
белтъци	под	формата	на	липопротеини.

	 Главните	типове	липопротеини	са:
 липопротеини	с	ниска	плътност	 (LDL)	–	т.н.	
„лош	холестерол”.	Обуславят	натрупването	
на	холестерол	в	съдовете.

 липопротеини	 с	 висока	 плътност	 (HDL)	
–	 т.н	 „добър	 холестерол”,	 спомагат	 за	
изчистването	на	организма	от	холестерола.

 липопротеини	с	много	ниска	плътност	
	 (VLDL),	съставени	предимно	от	триглицериди.

	 Когато	 нивото	 на	 холестерола	 и	 триглицери-
дите	 стане	 прекалено	 високо,	 започва	 обра-
зуване	 на	 съдържащи	 холестерол	 отлагания	
(плаки)	 в	 кръвоносните	 съдове.	 С	 течение	 на	
времето,	 плаките	 причиняват	 стесняване	 на	
съдовете,	което	затруднява	кръвотока	и	създава	
нарушения,	известни	като	атеросклероза.
	 Стесняването	 на	 кръвоносните	 съдове,	 снаб-
дяващи	 сърцето	 с	 кръв,	 намалява	 доставката	
на	 кислород	 до	 сърдечния	 мускул.	 Това	 озна-
чава	 увеличен	 риск	 от	 миокарден	 инфаркт.	

Намаленото	 количество	 кръвоток	 към	 мозъка	
води	 до	 риск	 от	 мозъчен	 инсулт.	 Сниженото	
кръвоснабдяване	на	долните	крайници	води	до	
свързана	с	натоварване	болка	и	риск	от	гангрена.
	 Високият	холестерол	може	да	бъде	в	резултат	
на	 наследствени	 причини	 или	 нездравословен	
начин	на	живот	или	и	двете.	Рисковите	фактори	
за	повишен	холестерол	в	кръвта	са:
 недостатъчна	 физическа	 активност	 –	 нама-
лява	нивото	на	HDL	(добрия	холестерол).

 затлъстяване	 –	 наднорменото	 тегло	 увели-
чава	триглицеридите	и		LDL,	намалява	нивото	
на	 HDL.	 Мазнините	 в	 областта	 на	 корема	
и	 коремните	 органи	 увеличават	 риска	 от	
нарушения,	 свързани	 със	 затлъстяването.	
Обиколката	на	женската	талия	не	трябва	да	
надминава	80	см.,	а	мъжката	–	94	см.

 хранене	 –	 холестеролът	 естествено	 се	
намира	в	храните	от	животински	произход	–	
месо,	яйца,	сирене	и	др.	Приемът	на	храни,	
богати	на	мазнини	и	холестерол	допринася	
за	повишеното	му	ниво	в	кръвта.

 тютюнопушене	 –	 цигареният	 дим	 уврежда	
кръвоносните	 съдове,	 увеличавайки	 склон-
ността	за	натрупване	на	мастни	плаки.

 високо	 кръвно	 налягане	 –	 чрез	 увреждане	
на	стените	на	кръвоносните	съдове,	се	уве-
личава	риска	от	отлагане	на	мастни	плаки	в	
стените	им.

 диабет	 тип	 2	 –	 води	 до	 повишено	 ниво	
на	 кръвната	 захар.	 То	 може	 да	 доведе	 до	
стесняване	на	кръвоносните	съдове.

 наследствена	 атеросклероза	 –	 ако	 близък	
член	 на	 семейството	 (родители,	 братя	 или	
сестри)	 развие	 атеросклероза	 преди	 55	
години,	 високото	 ниво	 на	 холестерола	 ви	

ЗДРАВОСЛОВНО

ОТГОВОРИ НА КРЪСТО-

СЛОВИЦАТА ОТ БРОй 4/2010

ХОРИЗОНТАЛНО:
2.	Гиезий	4.	Секунд	7.	Ала	10.	Наин	13.	Вяра	
16.	 Лакум	 17.	 Исаак	 18.	 Ливна	 21.	 Авиатар	
23.	Асаф	25.	Симеон	27.	Фалек	29.	Йона	30.	
Сихор	 33.	 Маса	 34.	 Ева	 35.	 Посланик	 40.	
Асис	41.	Смирна	42.	Зара	43.	Лък	45.	Падан	
47.	Аван	50.	Око	51.	Адер	52.	Савее	53.	Лъжа	
54.	Девора	57.	Гад	59.	Дагон	62.	Гет	64.	Зина	
65.	Жертва	68.	Етан	69.	Лидия	71.	Берия	72.	
Война	73.	Авен

ОТВЕСНО:
1.	 Исав	 3.	 Йоил	 4.	 Скиптър	 5.	 Кошница	 6.	
Кир	8.	Адма	9.	Сянка	11.	Надав	12.	Ваала	14.	
Авимелех	 15.	 Голан	 19.	 Навал	 20.	 Милост	
22.	 Аскалон	 24.	 Сунамка	 26.	 Тема	 28.	 Орел	
29.	Йоан	31.	Ресна	32.	Пасха	35.	Приятел	36.	
Самария	37.	Адораим	38.	Израел	39.	 Еалон	
44.	Козел	45.	Потоп	46.	Навайот	48.	Връв	49.	
Наама	52.	Сава	55.	Нож	56.	Озия	57.	Гай	58.	
Даврат	59.	Дан	60.	Гесен	61.	Нафис	63.	Елиав	
66.	Ефес	67.	Тяло	70.	Сол

поставя	 в	 по-голям	 относителен	 риск	 от	
ранни	съдови	увреждания.

 Следва продължение…

Д-р ДЕСИСлАВА ДИМоВА
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РЕДАКЦИОННО КАРЕ

	 „Тогава ще извикате към Мен и ще отидете, 
и ще Ми се помолите; и Аз ще ви послушам. И 
ще Ме потърсите и ще Ме намерите, като 
Ме потърсите с цялото си сърце. И вие ще Ме 
намерите”	–	Ерем.29:12-14.
	 Господи	мой,	Боже	Святи,	Исусе	Христе,	душата	ми	
раздирана	от	грехове	се	кае	днес	пред	Теб!	Прости	
мен	грешната	и	въздай	върху	ми	великата	благодат	
на	всеопрощението	Твое!	Положи,	моля	те,	благата	
Си	 десница	 върху	 главата	 ми	 и	 чуй	 смирената	 ми	
молитва,	Спасителю	мой!
	 Покайвам	 се	 за	 туй,	 че	 с	 мисъл,	 поглед	 или	
жест	 съм	 била	 неугодна	 на	 волята	 Ти,	 Господи!	
Прости	прегрешенията	ми,	които	в	невежеството	и	
неверието	 си	 съм	извършила	 пред	 Теб!	Очисти	ме	
от	всеки	таен	грях,	от	всяка	скверна	мисъл,	от	всяка	
престорена	дума,	от	всяка	сподавена	болка,	от	всяка	
преглътната	 обида,	 от	 всяка	 недадена	 прошка,	 от	
всяка	 сторена	 неправда!	 Измий	 от	 мен	 срама	 и	
вината,	 страха	и	 съмнението,	позора	и	нечестието,	
блудството	 и	 нечистотата,	 похотта	 и	 покварата,	
идолопоклонството	 и	 сребролюбието,	 ревността	 и	
враждата,	завистта	и	злобата,	надменността	и	омра-
зата,	 клеветата	 и	 презрението,	 лъжата	 и	 лице-
мерието,	 гордостта	 и	 високомерието,	 празносло-
вието	 и	 самохвалството,	 самолюбието	 и	 малоду-
шието...	Укроти	освирепелия	в	мен	егоизъм,	потуши	
пожара	на	страстите	ми	и	безумието	на	плътта	ми,	
освободи	 ме	 от	 всяка	 обвързаност	 с	 Аз-а	 и	 всяка	
принадлежност	към	света!	
	 Във	 всичките	 си	 беззакония	 викам	 към	 Теб,	
Спасение	мое	 и	 търся	 Теб	 да	 намеря!	 Ела,	 и	 умий	
окаляната	 ми	 от	 грехове	 душа!	 Господи	 Исусе	
Христе,	Господарю	на	сърцето	ми,	душата	ми	стене	
за	 Теб!	 Ела	 и	 се	 настани	 в	 нея	 и	 ако	 е	 все	 още	
неудобна	къща	за	Теб,	помогни	ми,	в	достоен	храм	
за	 Твоето	 присъствие	 да	 я	 превърнем.	 И	 нека	 го	
изградим	 с	 основи	 от	 Любов,	 с	 тухли	 от	 Вяра,	 със	
стени	от	Правда,	с	прозорци	от	Надежда,	с	покрив	
от	Истина,	с	олтар	от	Твоето	Слово	и	Сетая	Светих	–	
сърцето	ми!	Позволи	ми	да	Ти	служа	и	да	Те	обичам,	
мой	Боже!	Защото	 това,	 което	съм	и	което	имам	е	
от	Теб,	Господи	и	онова,	което	ще	имам,		пак,	от	Теб	
ще	получа	–	Аз не съм си своя, но съм Твоя и всичко 
„мое” Ти принадлежи!
 „Къде бих отишла без Тебе? Не знам. 
 Какво бих аз правила без Твойта любов?
 Едно само зная и казвам си днес
 Не мога, не мога без Теб!”
	 Не	мога,	не	мога	без	Теб,	Любими	на	душата	ми!	
	 Амин!
 
 НИНА СТоИцоВА

НОВ ЧЛЕН НА 
ЕПЦ – “ПОДУЯНЕ”

НИНА СТОИЦОВА

СПОДЕЛЕНИ РАЗМИШЛЕНИЯ

ВОДНО 
КРЪЩЕНИЕ 
На 10 май (понеделник) 
от 18.00 ч. ще се проведе 

водно кръщение. 
Всички желаещи, трябва да 

участват в предварителната среща, 
която ще се проведе 

на 9 май (неделя) от 19.30 ч.
    

„Който повярва и се кръсти, 
ще бъде спасен; а който не повярва, 

ще бъде осъден.” – Марк 16:16

 „Бог е прибежище и сила за нас, винаги 
изпитана помощ в напасти” –	Пс.46:1.
	 Скъпи	братя	и	сестри	в	Господа,	как	човек	може	
да	благодари	на	Бога,	 затова,	 че	му	е	простил,	
спасил,	 избавил	 от	 смъртоносна	 болест.	 Нямам	
думи.	Но	се	надявам	чрез	 това	свидетелство	да	
насърча	някой	от	вас	за	слава	на	името	на	нашия	
Господ	Исус	Христос.
	 През	месец	януари	2010	г.	при	малка	операция	
и	 хистологични	 изследвания	 резултатите	 пока-
заха,	 че	 имам	 ракови	 клетки.	 Предложиха	 ми	
радикална	операция,	с	много	кръвозагуба.	Освен	
това	 страдам	 от	 артрит	 и	 гледам	 тежкоболен	
съпруг,	 напълно	 зависим	 от	 чужда	 помощ.	 Не	
виждах	помощ	от	близки,	но	не	бях	сама,	защото	
моите	 братя	 и	 сестри	 бяха	 зад	 мен.	 През	 тези	
тежки	за	мен	дни	Бог	ме	укрепяваше.	Той	изпрати	
служителите	 от	 църквата,	 които	 да	 се	 молят	 за	
мен;	 за	 мен	 се	 моли	 и	 брат	 Илия	 Миланов	 и	
много	други	скъпи	за	мен.
	 След	 два	месеца	 постъпих	 в	 болницата.	 Пре-
гледаха	ме	двама	лекари	и	 се	 чудеха.	 Взеха	ми	
наново	 материал	 за	 хистологични	 изследвания.	
Резултатите	бяха	отрицателни.	Аз	бях	изцелена!	
Това	стана	възможно,	защото	в	раните	на	Христос	
аз	имам	изцеление.	Прекланям	Му	се,	благодаря	

Му,	отдавам	на	Господа	дължимата	на	името	Му	
слава.	Алелуя!

Сестра цвета

    

	 Блажени	плачещите,	 защото	 те	ще	се	утешат!	
Който	плаче	за	греховете	си	е	по-блажен,	от	онзи,	
който	се	смее	в	греховете	си.	Защото	плачещият	
по	Бога	ще	получи	велика	награда	–	прошка	на	
греховете	и	вечно	спасение	на	душата	си.	Който	
скърби	по	Бога	е	по-щастлив	от	„щастливия”	без	
Бога,	 защото	всяка	радост	без	Бога	е	временна,	
бързо	 изчезва	 и	 скоро	 се	 превръща	 във	 вечна	
скръб,	 а	 плачът	 по	 Бога	 създава	 такава	 утеха	
в	 сърцето,	 която	 трае	 вечно.	 Никой,	 който	 е	
плакал	за	Бога,	който	е	скърбял	за	греховете	си,	
не	 е	 съжалявал	 за	 това!	 Както	 огънят	 изгаря	 и	
унищожава	 сухите	 пръчки,	 така	 и	 чистата	 сълза	
умива	всички	нечистотии		външни	и	вътрешни!	
	 „Скръбта по Бога докарва спасително покая-                
ние…, а светската скръб докарва смърт!”	(2Кор.	
7:10)	

Ваш брат в Бога

С МНОГО ПРИЗНАТЕЛНОСТ ПРЕД БОГА

БЛАГОДАРНОСТИ


