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ХОРОВ ФЕСТИВАЛ „ГЛАС НА РАДОСТ”

	 През	 1360	 година	 в	 провинция	 Бохемия	
(днешна	 Чехия	 и	 Словакия)	 започва	 нацио-
нално-реформаторско	 движение	 начело	 с	
Ян	Хус.	Той	е	роден	между	1369-1372	година	
в	 бедно	 християнско	 семейство.	 През	 1390	
година	Хус	е	приет	за	студент	по	богословие	в	
престижния	университет	на	Прага.	През	1402	
година,	 след	 като	 завършва	 следването	 си	
той	е	ръкоположен	за	свещеник	и	започва	да	
проповядва	 в	 прочутата	 Витлеемска	 църква,	
основана	 през	 1391	 година	 от	 един	 богат	
търговец.	

продължава на стр.3

ЯН ХУС

ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

	 Със	заглавие	„Глас	на	радост”	в	църквата	в	
Подуяне	 се	 проведе	 първи	 за	 нашата	 страна	
общоевангелски	 хоров	 фестивал.	 Състави	
от	 София,	 Пловдив,	 Велико	 Търново,	 Стара	
Загора,	 Русе	 и	 Асеновград	 прославиха	
Бога,	 поклониха	 му	 се	 и	 се	 благословиха	 в	
Неговото	 име.	 В	 атмосфера	 на	 приятелство	
всички	 изявиха	 желанието,	 което	 е	 вътре	 в	
сърцата	им,	със	песните	си	да	хвалят	Твореца	
на	 вселената.	 Изпяха	 се	 песни	 от	 различни	
епохи	и	 композитори,	 слушахме	 как	 Бог	 ги	 е	
вдъховявал	 и	 благославял,	 и	 се	 радвахме	 на	
музиката,	която	Той	ни	е	подарил,	за	да	можем	
да	 покажем	 радоста	 в	 сърцата,	 да	 пеем	 за	
любовта	Му	 към	 нас,	 за	 жертвата,	 за	 Святия	
Дух	и	всичко,	което	Бог	е	направил	за	нас.	
	 С	надежда	в	сърцата	си	всички	си	пожелаха	
до	 нови	 срещи	 през	 следващите	 години	 и	
гласът	на	радост	в	нашите	сърца	да	не	спира	
никога.

Слави Димов  

	 Едва	ли	има	човек,	който	да	не	обича	децата.	
Те	са	сладки,	малки	същества,	които	ни	карат	
да	 се	 усмихваме	 и	 да	 изпитваме	 умиление,	
когато	се	докоснем	до	тях,	но	започнат	ли	да	
правят	бели,	да	са	непослушни	и	палави,	сме	
склонни	да	ги	изолираме	или	просто	да	не	им	
обръщаме	внимание,	като	ги	държим	далеч	от	
нас!
	 Не	 знам	 какви	 са	 били	децата,	 които	 са	 ги	
довели	за	благословение	при	Исус!	Възможно	
е	да	са	били	кротки	и	послушни,	да	са	стояли	
мирно	–	без	да	плачат	или	тичат,	но	също	тол-
кова	възможно	е	и	да	са	били	невъздържани,	
малко	мръснички	от	тичане	из	прашните	ули-
ци	 на	 града,	 може	 би	 са	 се	 въртяли,	 докато	
Исус	е	полагал	ръцете	Си	върху	тях…	Затова	и	
апостолите	се	опитали	да	им	се	скарат,	да	 ги	
отпратят,	за	да	запазят	спокойствието	на	своя	
Господ	 и	 да	 не	 го	 отделят	 от	 важната	мисия,	
който	е	имал.	ИСУС	обаче	направи	нещо	друго!	
Той	 видя	 отвъд	 външността	 и	 поведението			
им,	погледна	и	откри	искренността	и	чистотата	

в	душите	им.	Нещо	повече,	Христос	даде	дет-
ската	 искренност	 и	 спонтанност	 като	 пример	
за	 подражание	 –	 “Който не приеме като 
детенце Божието царство, той никак няма 
де влезе в него”	–	Лука	18:17.
	 И	въпреки,	че	ние	възрастните	много	се	об-
лягаме	 и	 дори	 хвалиме	 със	 сдържаното	 си	 и	
овладяно	от	емоции	поведение,	Исус	оцени	и	
издигна	искренността	и	чистотата	като	мярка	
за	влизане	в	Божието	царство.	
	 А	 сега	 искам	 да	 се	 върнем	 малко	 назад	 в	
случката	 с	 Исус	 и	 децата	 и	 да	 видим,	 че	 “…
доведоха при Него дечица…”	–	Марк	10:13.	Тук	
не	става	ясно	дали	точно	родителите	са	довели	
децата	при	Исус,	но	очевидно	някои	възрастни	
са	 ги	довели,	помогнали	 са	им	да	 стигнат	до	
Исус.	 Имало	 е	 големи,	 зрели	 хора,	 които	 са	
осъзнали	голямата	необходимост	от	това	мал-
ките	 палавници	 да	 дойдат	 при	 Господа.	 Не	
само,	че	са	ги	довели,	но	и	са	били	достатъчно	
настоятелни,	 за	да	преодолеят	мърморещите	
апостоли.		
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ДЕЦАТА, ИСУС И НИЕ



 ДЕЦАТА, ИСУС И НИЕ

 

 продължение от стр.1 
 Понякога	 от	 нас,	 родителите,	 се	 изисква	
далеч	 по-голямо	 усилие,	 за	 да	 водим	децата	
си	при	Исус.	Когато	детето	е	малко	и	шуми	в	
църквата,	 преставаме	 да	 го	 водим,	 защото	
е	 трудно	 да	 го	 научим	 как	 да	 стои	 до	 нас	 в	
богослужението,	освен	това	трябва	да	понесем	
всичките	 забележки,	 неодобрителни	 погледи	
и	съвети	от	рода	„как	да	възпитаваме	децата	
си”.	 И	 решаваме,	 че	 е	 по-добре	 да	 изчакаме	
да	порасне	малко,	да	се	научи	да	стои	мирно	
и	 тогава	 да	 го	 доведем	 в	 църква	 “без	 да	 ни	
излага”.	Тогава,	обаче,	детето	вече	не	иска	да	
идва	с	нас,	защото	няма	приятели,	няма	среда,	
няма	желание	да	ходи	някъде,	където	няма	се	
чувства	чуждо	на	всички.	
	 Всеки	 от	 етапите	 си	 има	 своите	 предизви-
кателства	и	трудности.	Но	вижте,	хората,	кои-
то	довели	децата,	не	се	отказали,	не	си	тръг-
нали,	 те	 преодоляли	неудобството	и	диском-
форта,	а	може	би	дори	и	обидата.	И	тази	тяхна	
упоритост	била	възнаградена.	“исус, като видя 
това, възнегодува и рече…”	 Исус	 забелязал,	

не	 оставил	 ситуацията	 без	 реакция.	 Той	 се	
намесил,	 взел	 децата,	 прегърнал	 ги!	 Нещо	
нечувано	 за	 онова	 време.	 Не	 е	 било	 прието	
равините	да	се	занимават	и	да	обръщат	толкова	
специално	внимание	на	децата,	защото	били	
заети	 със	 сериозни	неща,	 а	децата	 са	малки,	
както	на	ръст,	така	и	в	разбиране.	Те	трябвало	
да	 стоят	 мирно	 и	 само	 да	 слушат.	 И	 ако	 не	
могат	да	слушат,	по-добре	да	стоят	надалеч	от	
възрастните.	Но	ето,	че	Исус	не	мислеше	така,	
Той	ни	показа,	че	обича	и	високо	цени	малките	
деца	и	тяхната	неподправеност	и	чистота.	
	 Бог	 иска	 да	 водим	 децата	 си	 в	 църквата,	
да	им	показваме	Исус,	 независимо	колко	ще	
ни	 е	 трудно	 или	 неудобно,	 защото	 Той	 иска	
да	 ги	 прегърне,	 иска	 да	 “положи ръце Си на 
тях”	–	Лука	10:16;	и	да	ги	благослови.	Господ	
копнее	 да	 благослови	 и	 да	 излее	 любовта	
върху	децата,	защото	“на такива е Божието 
царство”.

ТаНя КоНярова

ВЕЛИКДЕНСКИ КОНЦЕРТ

СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

САМУИЛ И СИМОНА ИВАНОВИ

 Самуил	 и	 Симона	 са	 отраснали	 в	 гр.	
Кюстендил,	но	се	виждат	за	първи	път	когато	
той	е	на	23	г.,	а	тя	едва	на	15.	Срещат	се	в	дома	
на	Самуил,	 където	с	родителите	 си	подготвят	
програма	 за	Рождество	Христово.	В	онзи	мо-
мент	никой	не	предполага,	че	един	ден	Бог	ще	
ги	събере	в	семейство.	
	 Самуил	е	роден	в	семейство	на	евангелски	
вярващи,	които	възпитават	в	него	вяра	и	упо-
вание	в	Бога.	Тази	вяра	той	осъзнава	едва	на	
11	 г.	 възраст,	 когато	 „ужилен”	 в	 сърцето	 си	
приема	Господ	за	свой	Бог.	
	 Симона	казва:	„аз първа повярвах от своя 
дом, въпреки, че с родителите си никога не 
сме посещавали църква, но те винаги са 
възпитавали мен и брат ми да знаем, че има 
една сила, която знае какво правиш и ти 
помага когато си в трудност.“	
	 Десетгодишна,	 Симона	 чува	 за	 първи	 път	
за	 Бога	 от	 семейството	 на	 вуйчо	 си	 Росен	

Крумов,	но	няма	възможност	да	научи	много,	
тъй	като	те	живеят	в	София.	Радва	се	обаче	на	
подарените	й	детски	християнски	песни,	които	
пее,	разхождайки	се	сама	в	междучасията.	
	 Пет	 години	 по-късно	 крехката	 й	 вяра	 вече	
е	 преминала	 през	 различни	 изпитания.	 Бог	
отговаря	на	копнежа	й	за	промяна	като	отваря	
все	 по-широко	 сърцето	 и	 дома	 на	 вуйчо	 й	
към	 нея.	 Привлечена	 от	 истинската	 любов	 в	
това	 семейство,	 тя	 започва	 все	 по-често	 да	
идва	в	София.	На	младежкия	лагер	Карандила	
през	 2001	 г.	 Бог	 я	 кръщава	 със	 Святия	 Си	
Дух,	 а	 на	 Петдесятница	 през	 2002	 г.	 взема	 и	
водно	кръщение.	Скоро	след	това,	Симона	се	
премества	 в	 София,	 където	 започва	 да	 посе-
щава	и	църквата	в	Подуяне.	
	 По	 това	 време	 и	 Самуил,	 който	 е	 студент	
в	 София	идва	 за	 първи	път	 в	 същата	църква.	
Докоснат	от	Святия	Дух,	словото	и	хвалението,	
той	става	част	от	тази	църква.	Тук	Бог	кръщава	
и	него	със	Святия	Си	Дух.	Мирът	в	сърцето	му	
свидетелства	за	милостта,	която	Бог	ще	покаже	
още	на	следващия	ден	–	тежката	операция	на	
майка	му	в	чужбина	преминава	успешно.	Тук	
той	се	среща	и	със	Симона,	като	Бог	по	чуден	
начин	дава	увереност	в	сърцата	и	на	двамата,	
че	Той	Самият	ги	събира	в	едно.
	 На	 05.08.2006	 г.	 в	 църквата	 в	 Кюстендил	
двамата	 са	 венчани	 от	 п-р	 Румен	 Борджиев,	
а	 на	 30.10.2009	 г.	 се	 ражда	 дъщеричката	 им	
Магдалена.	Днес	Симона	споделя:	„искам да 
се обърна към сестрите, които все още не 
са встъпили в брак. ако вие все още не сте 
срещнали мъжа на живота си, но го искате с 
цялото си сърце, вярвайте, че Бог го е създал 

и че скоро той ще се появи пред вас. ако сте 
го срещнали, но нямате увереност, че това е 
той – започнете да се молите усърдно и ако 
почувствате, че не сте готови да станете 
негова съпруга, продължете да се молите 
и вярвайте, че Бог, Който има силата да 
направи църквата си готова невяста за своя 
младоженец Христос, ще подготви и вас 
лично за бъдещия ви съпруг. Доверете му се. 
Това е голямо и благословено тайнство.“
	 Днес	 Самуил	 и	 Симона	 са	 благодарни	 на	
Бога	 за	 хилядите	милости,	 които	 е	 показал	 в	
семейството	им,	за	детенцето	им	Магдалена,	
за	жилището,	което	закупуват	с	Неговата	наме-
са,	за	църквата	и	за	всичко	друго.
	 А	за	 това	как	да	опазим	единството	между	
вярващите	в	църквата,	Самуил	казва:	„Намирам 
изчерпателен и красноречив отговор в Ефес.
4:1-6 и бих искал това послание да е от-
правено с цялата си сила към нашата църква 
и да бъде живяно в пълнота:	 „и така, аз, 
затворник в Господа, ви моля да водите 
живот, достоен за званието, към което 
бяхте призовани, със съвършено смирение и 
кротост, с дълготърпение, с поносим един 
към друг в любов и се стараете в свръзката 
на мира да опазите единството в Духа. 
има едно тяло и един Дух, както и бяхте 
призовани към една надежда на званието ви:  
един Господ, една вяра, едно кръщение, един 
Бог и отец на всички, Който е над всички, 
чрез всички и във всички.“

 Представянето подготви
ФаНи ТоДорова

	 За	 пета	 поредна	 година	 Обединени	 Евангелски	
Църкви	 и	 Фондация	 „Риджуей	 -	 България”	 органи-
зираха	 Великденски	 концерт.	Месеци	 на	 тържество,	
вълнение,	 общение	 и	 песни	 за	 прослава	 на	 нашия	
Господ.	 Християни	 от	 няколко	 църкви	 в	 София	 и	
една	 от	 Пловдив	 с	 трепет	 и	 постоянство	 подготвяха	
репертоара	си.	За	радост	на	участниците	и	публиката	
бяха	 изпълнени	 много	 любими	 и	 познати	 песни.	
С	 доказания	 си	 професионализъм	 камерен	 хор	 и	
солисти	 огласиха	 зала	 „България”	 с	 красиви	 звуци	
и	 хармния,	 но	 за	 Бога	 е	 важно	 и	 отношението	 на	
сърцата	 ни,	 а	 те	 бяха	 настроени	 на	 небесни	 вълни.	
Атмосферата	на	радост	и	вълнение	ни	откъсна	за	два	
часа	 от	 забързаното	 ни	 ежедневие	 и	 ни	 позволи	да	
усетим	още	 веднъж	присъствието	 на	 Бога,	 хвалейки	
Неговото	славно	име.

СиСи Димова



Винаги	имаме	безброй	поводи	
за	благодарим	на	Бога,	но	тъй	
като	тази	учебна	година	беше	
специална	за	НУ,	нарекохме	я	

благодарствена	и	се	посветихме	
на	това	да	се	прекланяме	

пред	Господа.
За	Юбилейното	празнуване	
и	завършването	на	учебната	
година,	насърчихме	децата	

да	изразят	благодарността	си	
към	Бога	чрез	подарените	им	
от	Него	таланти	и	те	с	трепет,	и	
вдъхновение	се	подготвяха	за	
концерта	и	рецитала	на	Псалм	

118.
Благословени	бяхме	и	от	
специалното	участие	на	

тийнейджърската	група,	които	ни	
представиха	по	забавен	начин	

Библейските	истини.
Някои	от	почетните	ни	гостите,	
споделиха	истории	и	опитности	
от	служението	си	в	НУ,	а	други	ни	
подариха	прекрасна	музика.

Накрая	имахме	специална	молитва,	в	която	бивши	ученици	и	настоящи	служители	
се	молиха	за	децата	от	НУ-ще,	Бог	да	запали	огъня	на	Святия	Дух	в	сърцата	им.

Връщайки	се	назад	в	годините	и	виждайки	настоящето	осъзнаваме,	че	всичко	дължим	
на	Господа,	затова	Му	се	покланяме	и	отдаваме	цялата	слава	на	Него!

милЕНа ПЕТКова

20 ГОДИНИ НЕДЕЛНО УчИЛИщЕ 

ВОДНО 
КРЪЩЕНИЕ

„Един Господ, една вяра, 
едно кръщение.”  Ефес.4:5

ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТАГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

 ЯН ХУС

 продължение от стр.1 

 По	 същото	 време,	 благодарение	 на	 своя	
приятел	Йероним,	Хус	се	запознава	с	голяма	
част	 от	 трудовете	 на	 Джон	 Уиклиф	 и	 се	
обявява	 за	негов	последовател.	 Въпреки	 че	
през	1403	година	произведенията	на	Уиклиф	
са	 официално	 забранени,	 той	 продължава	
да	 подкрепя	 идеите	 на	 видния	 английски	
реформатор.	 Подобно	 на	 Уиклиф,	 Ян	 Хус	
остро	 критикува	 местното	 духовенство	 и	
т.н.	симония,	 т.е.	 закупуването	на	църковни	
длъжности.	
	 През	1408	година	архиепископът	на	Прага	
Збинек,	който	до	този	момент	открито	под-	
крепя	реформаторското	движение	се	проти-
вопоставя	 и	 започва	 да	 защитава	 папската	
институция.	 От	 своя	 страна	 папа	 Йоан	 ХХІІІ	
разрешава	 на	 архиепископа	 да	 поставя	
или	 отстранява	 духовни	 служители	 по	 свой	
избор.	Две	години	по-късно	Хус	е	лиш	ен	от	
църковен	сан	и	му	е	забранено	да	проповядва.	
Междувременно	 той	 е	 повикан	 в	 Рим,	 за	
да	 отговаря	 пред	 папата	 за	 идеите,	 които	
отстоява,	 но	 отказва	 да	 отиде	 и	 изпраща	
свои	упълномощени	представители.	
	 През	1412	година	папата	се	готви	да	орга-
низира	кръстоносен	поход	срещу	Неапол.	Ян	
Хус	използва	това	събитие	и	отново	отправя	
критики	 към	 папската	 институция	 относно	
симонията.	От	своя	страна	папата	незабавно	
го	 отлъчва	 от	 Църквата	 и	 забранява	 на	
всички	 духовни	 лица	 в	 провинция	 Бохемия	
да	 водят	 служби.	 Ян	 Хус	 осъзнава,	 че	 е	
дошъл	момента	да	напусне	града	и	по	този	
начин	да	запази	живота	си.	Той	се	установява	
в	Южна	Бохемия	и	 там	създава	две	от	най-
значимите	си	произведения	–	„За	Църквата”	
и	„За	симонията”.
	 През	1414	година	в	град	Констанц	се	свиква	
църковен	събор,	на	който	Ян	Хус	е	поканен,	
за	да	защити	своите	идеи.	След	като	получава	
подкрепата	 на	 крал	 Сигизмунд	 с	 известни	
колебания	 той	 отива	 на	 събора.	Месец	 по-
късно	Ян	е	хвърлен	в	затвора	и	на	6	юли	1415	
година	е	изгорен	на	клада	заедно	с	Йероним.	
След	неговата	 смърт	реформаторското	дви-
жение	 в	 Бохемия	 се	 разделя	 на	 две	 групи.	
Опитите	на	някои	папски	привърженици	да	ги	
унищожат	напълно	довеждат	до	гражданска	
война.	 Групата,	 която	 се	 стреми	 към	 по-
големи	 промени	 и	 отслабване	 влиянието	
на	 католическата	 църква	 успява	 да	 оцелее	
след	 войната.	 По	 време	 на	 същинската	
Реформация	през	1517	година	тя	поддържа	
тесни	връзки	с	Мартин	Лутер	и	Жан	Калвин	и	
подпомага	техните	последователи.	
 

 НиКолай СимЕоНов

Ако	децата	получават	похвала,																																		
те	научават	какво	е	благодарност.

Ако	децата	срещат	одобрение,																																										
те	се	научават	да	харесват	себе	си.

Ако	се	отнасяш	с	децата	с	благосклонност,										
те	се	научават	да	търсят	любовта	в	света.

Ако	децата	получават	признание,																																	
те	се	научават	да	следват	целите	си.

Ако	обграждаш	децата	с	разбиране,																						
те	се	научават	да	бъдат	щедри.

Ако	децата	живеят	сред	честност	и	почтеност,				
те	научават	какво	е	истина	и	справедливост.

Ако	децата	живеят	в	сигурност,																																		
те	се	научават	да	вярват	в	себе	си	и	в	хората.

Ако	децата	опознаят	приятелствот,												
те	научават,	че	светът	е	хубаво	място																																																		
за	живеене.

Ако	децата	живеят	в	спокойствие,																																																																																		
те	постигат	хармонията	във	взаимоотношенията	
с	другите.

А КАК ЖИВЕЯТ ТВОИТЕ ДЕЦА?!

АКО ДЕЦАТА…

Ако	децата	получават	несправедливи	упреци,	
те	се	научават	да	презират.

Ако	децата	са	заобиколени	с	враждебност,							
те	се	научават	да	се	бият.

Ако	децата	растат	в	страх,																																											
те	се	научават	да	се	тревожат.

Ако	към	децата	изпитваш	съжаление,																			
те	се	научават	да	се	самосъжаляват.

Ако	към	децата	се	отнасяш	с	присмех,																			
те	се	научават	да	се	срамуват.

Ако	децата	се	измъчват	от	ревност,																												
те	научават	какво	е	завист.

Ако	децата	живеят	с	чувство	за	срам,	
те	се	научават	да	се	чувстват	виновни.

 НО...

Ако	проявяваш	към	децата	толерантност,	
те	се	научават	да	бъдат	търпеливи.

Ако	вдъхваш	на	децата	кураж,																																	
те	се	научават	да	бъдат	уверени.



ДА ПОГОВОРИМ ЗА...ХОЛЕСТЕРОЛЪТ

Продължение 
от миналия

 брой
 

	 Най-добрият	 начин	 за	 ранното	 откриване	 на	
повишения	холестерол	и	взимането	на	навременни	
мерки	е	редовното	изследване	на	нивото	на	 холе-
стерола	в	кръвта.
	 Стандартните	изследвания	включват:
	общ	холестерол	до	5,0	mmol/l
	HDL	над	1,0	mmol/l
	триглицериди	до	2,0	mmol/l

	 Даже	и	при	нормален	общ	холестерол,	ниският	HDL	
води	до	повишен	сърдечно-съдов	риск.
	 Желаното	 ниво	 на	 холестерола	 варира	 в	 зави-
симост	от	другите	рискови	фактори,	каквито	са	възраст,	
пол,	фамилна	обремененост	и	общото	здравословно	
състояние.
	 Направете	си	изследване	на	холестерол,	когато	сте	
на	около	20	години	и	след	това	–	поне	веднъж	на	всеки	
пет	 години.	 Ако	 стойностите	 ви	 са	 извън	 желаните	
граници,	лекуващият	лекар	може	да	ви	препоръча	по-
чести	контролни	изследвания	и	лечение.
	 Високият	 холестерол	 може	 да	 причини	 разви-тие	
на	 сърдечни	 заболявания,	 които	 могат	 да	 завършат	
фатално.	 Много	 от	 смъртните	 случаи	 се	 дължат	 на	
натрупване	 на	 холестеролови	 плаки	 в	 стените	 на	
кръвоносните	 съдове,	 което	 води	 до	 стесняване,	
запушването	им	и	развитие	на	атеросклероза.
	 Атеросклерозата	 в	 началото	 е	 тихо,	 безболезнено	
нарушение,	 което	 причинява	 намален	 кръвен	 ток.	
Ако	 намаленият	 кръвоток	 засегне	 съдовете,	 които	
снабдяват	сърцето	с	кръв	(коронарните	артерии)	–	това	
може	да	доведе	до	исхемична	болест	на	сърцето.
	 При	нарастване	на	атеросклеротичната	плака,	вът-
решният	 слой	 на	 кръвоносния	 съд	 загрубява.	 Раз-
късването	на	плаката	може	да	причини	образуването	
на	съсирек.	Такъв	съсирек	може	да	блокира	кръвотока	
или	да	запуши	друг	съд.
	 Нарушеното	 кръвоснабдяване	 на	 сърцето	 може	
да	доведе	до	развитието	на	миокарден	инфаркт,	а	това	

на	мозъка	–	до	мозъчен	инсулт.
	 За	 да	 предотвратим	 развитието	 на	 усложнения	 от	
повишения	холестерол	е	необходимо	да	съблюдаваме	
определени	препоръки:
 Хранете	 се	 здравословно	 –	 избягвайте	 богатите	

на	 холестерол	 храни	 като	 например	 животински	
вътрешности,	яйчен	жълтък	и	млечни	произведения.	
Консумирайте	 храни	 с	 разтворими	 фибри	 –	 те	
могат	да	намалят	нивото	на	холестерола	в	кръвта.	
Такива	са:	овесени	трици,	овесени	ядки,	фасул,	грах,	
оризови	трици,	ечемик,	цитрусови	плодове,	ягоди,	
ябълки.

	Консумирайте	 повече	 риба	 –	 тя	 е	 богата	 на	
омега-3	 мастни	 киселини,	 които	 способстват	 	 	 за	

	 намаляване	 нивото	 на	 триглициридите.	 Включ-
	 вайте	 повече	 соеви	 продукти,	 които	 регули-
	 рат	 нивото	 на	 холестерола.	 Консумацията	 на	 соя	
може	да	повиши	нивото	на	HDL,	който	предпазва	от	
сърдечни	заболявания.

	Не	консумирайте	алкохол.
	Не	пушете.
	Намалете	 приема	 на	 захар	 –	 по	 този	 начин	 ще	
намалите	нивото	на	триглицеридите,	което	трябва	
да	бъде	под	1.4	mmol/l.	

	Повишете	двигателната	си	активност.
	Затлъстяването	 обуславя	 висок	 общ	 холесте-рол.	
Намаляването	 на	 килограмите	 снижава	 нивото	 на	
холестерола.	 Започнете	 програма	 от	 физически	
упражнения	за	отслабване,	като	постепенно	увели-
чавате	времето	на	натоварване	до	30	-	45	мин.	поне	
три	пъти	седмично.	Ако	сте	с	наднормено	тегло	или	
недостатъчно	 активен	 физически,	 постигнете	 това	
натоварване	за	няколко	месеца.	Подходящи	начини	
са	 плуване,	 колоездене,	 тури-зъм	 или	 разходка	 и	
ходене	пеш.

	 Намерете	 приятел	 или	 група	 за	 физически	
упражнения,	които	ще	ви	поддържат	мотиви-ран.
	 Когато	 общият	 холестерол	 остава	 висок	 въпреки	
взетите	 мерки,	 и	 особено	 високо	 е	 нивото	 на	 LDL,	
лекуващият	 ви	 лекар	 може	 да	 назначи	 лечение	 с	
медикаменти.

Д-р ДЕСиСлава Димова
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РЕДАКЦИОННО КАРЕ

	 На	28	и	29	май,	в	София	се	проведе	ХХ-я	редо-
вен	събор	на	Съюза	на	евангелските	петдесятни	
църкви	в	България.		
	 В	 работата	 на	 събора	 взеха	 участие	 предста-
вители	от	повечето	петдесятни	църкви	в	страната.	
Църквата	 в	 Подуяне	 беше	 представена	 от	 12	
делегати	 –	 съгласно	 Устава,	 ръкоположени	 пас-
тири	 и	 презвитери.	 По	 време	 на	 събора	 бяха	
изнесени	доклади	за	духовното	и	материално	със-
тояние	на	църквите,	както	и	отчети	за	изминалия	
период	 от	 четири	 години.	 След	 изслушване	 на	
докладите	и	направените	разисквания,	делегатите	
на	Събора	освободиха	членовете	на	досегашното	
Ръководство.	

	 Едно	от	най-важните	решения	на	Събора	бе	из-
бора	на	нов	Председател	на	СЕПЦ	с	нови	членове	
на	 Ръководството.	 За	 периода	 от	 следващите	
четири	години	СЕПЦ	ще	бъде	ръководен	от:	
1.			Председател	–	п-р	Иван	Врачев	–	
	 		ЕПЦ-гр.Пловдив
2.			П-р	Пламен	Ганчев	–	ЕПЦ-гр.Русе
3.			П-р	Румен	Борджиев	–	ЕПЦ-Подуяне
4.			П-р	Димитър	Митев	–	ЕПЦ-гр.В.Търново
5.			П-р	Цоньо	Атанасов	–	ЕПЦ-гр.Ямбол
6.			П-р	Янчо	Ганев	–	ЕПЦ-гр.П.Тръмбеш
7.			П-р	Илчо	Ефтимов	–	ЕПЦ-гр.Бургас
8.			П-р	Веселин	Йотов	–	ЕПЦ-гр.Червен	бряг
9.			П-р	Асен	Райков	–	ЕПЦ-гр.Ст.Загора
10.	П-р	Божидар	Симеонов	–	ЕПЦ-гр.Пловдив
11.	П-р	Пламен	Василев	–	ЕПЦ-гр.Шумен
	 Нека	Бог	да	продължава	да	благославя	Своето	
дело	в	страната	ни,	както	всяка	местна	църква	и	
отделен	вярващ.
 П-р румЕН БорДжиЕв 

НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕПЦ – “ПОДУЯНЕ”
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СТЕфАНОВА

На 10 май 2010 г. на 82 години почина брат

ИЛИЯ АРНАУДОВ

„Защото онзи, който е влязъл в Неговата почивка, 
той си е починал от своите дела, както и Бог от Своите Си.” – 

Евр.4:10


