
	 Eдна	от	най-прекрасните	думи,	която	често	
срещаме	в	Библията,	е	думата	благодат.	Нещо,	
за	 което	 като	 вярващи	 често	 мислим	 и	 се	
молим.	
	 Благодатта	е	онзи	акт	на	Божието	благово-
ление,	 който	 никой	 от	 нас	 по	 никакъв	 начин	
не	е	и	не	може	да	заслужи.	Една	от	притчите,	
която	 най-добре	 изразява	 същността	 на	
Божията	 благодат	 е	 тази	 за	 Блудния	 син.	
По	 право,	 завърналият	 се	 син	 трябваше	 да	
бъде	 обвинен	 от	 своя	 баща	 за	 прахосване	
на	 имуществото	 му,	 но	 вместо	 да	 го	 осъди,	
баща	 му	 го	 прегърна,	 целуна	 го	 и	 отново	 го	
прие	като	свой	пълноправен	син.	Да	очакваш	
обвинение,	 осъждение	 и	 наказание,	 а	 да	
получиш	 помилване,	 опрощение	 та	 дори	 и	
награда,	 ето	 това	 е	 благодат.	 Благодатта	
винаги	 е	 в	 противовес	 със	 закона	 от	 Стария	
завет.	Апостол	Павел	пише:	 „Грехът няма да 
ви владее, понеже не сте под закон, а под 
благодат.”	 –	 Римл.6:14.	 Право	 да	 раздава	
благодат	е	право	преди	всичко	на	Бога.
	 Много	е	трудно	да	установим	всичко,	в	което	
Божията	благодат	се	проявява	към	нас	хората.	
Тя	може	да	бъде	оприличена	на	дъгата,	която	
се	явява	 след	дъжда	в	най-различни	цветове	
и	багри.	Затова	можем	да	кажем,	че	Божията	
благодат	 е	 разновидна	 и	многолика.	 Това	 ни	
казва	 и	 апостол	 Петър:	 „Според дарбата,  
която всеки е приел, служете с нея един на 
друг като добри настойници на много-
образната Божия благодат.”	 –	 1	 Петр.4:10.	
Всъщност,	 многоразличната	 Божия	 благодат	
има	 за	 цел	 да	 изявява	 многообразието	 на	
Неговото	богатство.
	 Най-великата	проява	на	Христовата	благодат	
се	 проявява	 в	 акта	 на	 спасението.	 „В Него 
имаме изкуплението си чрез кръвта Му, 
прощението на прегрешенията ни, според 
богатството на Неговата благодат.” – 
Ефес.1:7.	 Всички	 ние	 сме	 спасени	 от	 вечното	
осъждение	на	ада	по	благодат,	даром.	Никой	
от	нас	не	е	заслужил	спасението	си,	никой	не	
го	 е	 заработил;	 Бог	 ни	 е	 спасил	 чрез	 Своята	
благодат.	 Божията	 благодат	 към	 нас	 се	
изразява	не	само	чрез	спасението	от	ада,	но	и	
чрез	придобиването	на	вечния живот	в	небето.	

Поради	 греховете	 всички	 ние	 заслужавахме	
осъждане	 и	 вечна	 смърт,	 но	 Бог	 чрез	 Своята	
благодат	 ни	 подари	 вечен	 живот.	 Още,	 в	
Божията	 благодат	 има	 заложена	 и	 сила за 
служение.	Пак	апостол	Павел	чуваме	да	казва:	
„Аз съм най-нищожният от апостолите, 
който не съм достоен и апостол да се 
нарека, понеже гоних Божията църква.  Но,  
с Божията благодат съм, каквото съм; и 
дадената на мен Негова благодат не беше 
напразна, но трудих се повече от всички 
тях – не аз обаче, но Божията благодат, 
която беше с мен.”	 –	 1	 Кор.15:9,10.	 Нещо	
много	необходимо	за	нас	–	в	Божията	благодат	
откриваме	 и	 отговор	 на	 всички	 физически 
нужди и проблеми.	 Всяко	 изцерение,	 което	
хората	получаваме	от	Бога	е	плод	на	Неговата	
благодат.	 И	 накрая,	 в	 Божията	 благодат	 са	
заложени	 и	 благословения	 за	 всички	 наши	
финансови нужди и потребности.	„Неговата 
Божествена сила ни е подарила всичко, което 
е потребно за живота и за благочестието.” 
–	2		Петр.1:3.
	 Божия	 благодат	 е	 насочена	 към	 всички	
хора,	 но	 има	 условия,	 на	 които	 човек	 трябва	
да	 отговаря,	 за	 да	 стане	 реалност	 в	 неговия	
живот?	 На	 първо	 място	 покорност пред 
Божието слово.	И	може	би	това	да	е	една	от	
съществените	 причини,	 поради	 която	 твърде	
малко	хора	днес	приемат	Божията	благодат	
в	 живота	 си.	 Друго	 условие	 –	 вяра.	 „Посред-
ством Когото ние чрез вяра придобихме и 
достъп до тази благодат, в която стоим и 
се радваме поради надеждата за Божията 
слава.”	–	Римл.5:2.	А	никак	не	трябва	да	забра-
вяме	 и	 смирението,	 защото	 апостол	 Яков	 ни	
напомня:	„Бог на горделивите се противи, а 
на смирените дава благодат.”	–	Яков	4:6.
	 И	 така,	 нека	 да	 благодарим	 на	 Бога	 за	
Неговата	 благодат	 в	 живота	 си,	 но	 нека	 да	
знаем,	 че	 приемайки	 я,	 тя	 ни	 задължава	 да	
имаме	 и	 правилното	 отношение	 към	 нея.	
Затова	 и	 Словото	 ни	 учи	 като	 казва:	 „Не 
приемайте напразно Божията благодат.” – 
2	Кор.6:1.
  

п-р РуМеН БоРджиеВ
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БОЖИЯТА БЛАГОДАТ

	 Дезидерий	Еразъм	е	философ,	богослов	и	пи-
сател	на	сатирични	творби.	Роден	е	през	1466	
година	в	 западния	 холандски	 град	Ротердам.	
Израства	в	християнско	семейство	и	по	съвета	
на	баща	си,	който	е	свещеник	започва	да	чете	
Библията,	 но	 я	 възприема	 от	 философска	
гледна	 точка.	 Той	 я	 разглежда	 като	 сбор	 от	
символи	 и	 преобрази.	 За	 разлика	 от	 много	
изявени	 богослови	 преди	 него	 Еразъм	 учи	
няколко	години	в	манастир,	който	се	ръководи	
от	 монашески	 орден,	 наречен	 „Братята	 на	
обикновения	 живот”.	 След	 напускането	 на	
манастира	 той	 заминава	 за	Париж	и	 е	 приет	
за	 студент	 в	 един	 от	 местните	 университети.	
През	 1495	 година	 след	 дипломирането	 си	
Еразъм	 започва	 да	 проповядва	 и	 поучава	 в	
Божието	Слово.	Той	бързо	става	известен	и	за	
кратко	време	обикаля	цяла	Европа.	Преподава	
в	 престижния	 Кеймбриджски	 университет,	 а	
от	 1521	до	 1529	 година	 се	 установява	 в	 град	
Базел	и	се	занимава	с	писателска	дейност.	

продължава на стр.2

ДЕЗИДЕРИЙ ЕРАЗЪМ 

ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

È èçâåñòèåòî, êîåòî ÷óõìå îò 
Íåãî è èçâåñòÿâàìå íà âàñ, å òîâà, 

÷å Áîã å ñâåòëèíà è â Íåãî íÿìà 
íèêàêâà òúìíèíà.

 
I Послание на Йоан 1:5



ДЕЗИДЕРИЙ ЕРАЗЪМ  

 ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

продължение от стр.1 

От	1529	до	1535	г.	той	живее	във	Фрайбург,	а	
през	1536	година	отново	се	завръща	в	Базел,	
където	умира	същата	година.	
	 В	 периода	 1517	 –	 1524	 година	 той	открито	
подкрепя	Реформацията,	 защото	 смята,	 че	 тя	
е	 необходима	 и	 неизбежна.	 Според	 Еразъм	
реформата	не	трябва	да	засяга	самата	Църква	
или	 да	 доведе	 до	 отслабването	 на	 папската	
власт,	а	да	осигури	на	вярващите	възможност	
за	 задълбочени	 познания	 върху	 Божието	
Слово,	 което	 често	 се	 използва	 като	 основа	
на	заблудителни	учения.	Без	сам	да	осъзнава,	
видният	 богослов	 поставя	 идеологическата	
основа	 на	 Реформацията,	 защото	 в	 книгите	
си	 той	 разобличава	 пороците	 на	 висшето	
духовенство.	
	 През	 1509	 година	 излиза	 от	 печат	 първата	
книга	 на	 Еразъм.	 Тя	 се	 нарича	 „Възхвала	 на	
глупостта”	 и	 представлява	 трактат,	 който	
порицава	покварата	 сред	монасите	и	осмива	
богословите,	 изградили	 тълкуванията	 си	 на	

изопачени	 стихове	 от	 Библията.	 През	 1516	
година	Дезидерий	публикува	първото	печатно	
издание	 на	 Новия	 Завет	 в	 превод	 от	 гръцки	
на	латински	език.	Година	по-късно	се	появява	
една	 анонимна	 творба	 наречена	 „Юлий,	
изгонен	от	небесата”.	Тя	представлява	диалог	
между	 папа	 Юлий	 ІІ	 и	 апостол	 Петър,	 който	
отказва	 да	 допусне	 римския	 първосвещеник	
в	 Небесното	 царство.	 Съвременните	 бого-
слови	 са	 единодушни,	 че	 Еразъм	 е	 автор	
на	 творбата,	 въпреки	 че	 той	 самия	 отрича	
това	 и	 първоначално	 няма	 намерение	 да	 я	
разпространява.	
	 През	 1524	 година	 Дезидерий	 е	 назначен	
за	 личен	 теолог	 на	 папа	 Лъв	 Х.	 През	 същата	
година	той	публикува	творбата	„За	свободата	
на	волята”,	която	съдържа	две	части.	В	първата	
част	 Еразъм	 отправя	 лични	 нападки	 към	
Мартин	 Лутер	 и	 оспорва	 неговите	 идеи	 за	
реформи	 в	 Църквата.	 Втората	 част	 представя	
някои	 разсъждения	 на	 холандския	 богослов	
относно	 съдбата	 на	 човешката	 воля	 след	

грехопадението.	
	 За	да	отговори	на	нападките	Мартин	Лутер	
публикува	 книгата	 „За	 робството	 на	 волята”,	
където	последователно	отхвърля	обвиненията	
на	Еразъм	и	съумява	да	се	защити	блестящо.	
Дезидерий	 прекратява	 взаимоотношенията	
си	 с	него,	 но	продължава	да	 контактува	 чрез	
писма	 и	 лични	 срещи	 с	 някои	 реформатори,	
най-вече	 с	 Филип	 Меланхтон.	 През	 1527	 г.	
идеята	на	видния	богослов	за	човешката	воля	
е	окончателно	отхвърлена,	а	през	1559	година	
неговите	книги	са	забранени	за	публикуване.	
	 Голяма	 част	 от	 съвременните	 богослови	
определят	 личността	 на	 Еразъм	 за	 спорна	 и	
противоречива	заради	неясното	му	разбиране	
върху	 някои	 от	 истините	 на	 Божието	 Слово.	
Въпреки	 това	 той	 поставя	 идеологическите	
основи	 на	 Реформацията	 и	 пламенно	 я	
защитава	за	кратък	период	от	време.	

 НиКолАй СиМеоНоВ

сигурно	 доказателство,	 че	 това	 е	 бил	 Божият	
начин	 за	 спасение	 на	 майка	 й.	 Молитвата	 й	 е	
Господ	да	извърви	пътя	и	до	сърцето	на	баща	й.	
	 Осъзнавайки	сериозността	на	водното	кръще-
ние,	през	2002	г.,	с	утвърдена	вяра,	тя	се	решава	
да	предаде	живота	си	на	Господа.	Ивайло	също	
не	 постъпва	 прибързано.	 Нужни	 са	 му	 няколко	
години,	 докато	 вземе	 това	 сериозно,	 но	 твърдо	
решение.
  “Въпреки че аз повярвах преди него, сега той 
е духовната опора на нашето семейство. днес 
не мога да си представя да бъда омъжена за 
невярващ човек. Мисля си, че устояването ми 
във вярата в такъв случай би било много,    
много трудно!”                     
	 Подбудена	от	силната	молитва	на	празника	на	
Петдесятница	 през	 2005	 г.,	 Валя	 се	моли	 около	
седмица	 усърдно	 у	 дома	 и	 в	 отговор,	 Господ	 я	
кръщава	със	Святия	Си	Дух.	Две	години	по-късно,	
на	летен	лагер	с	приятели	от	неделното	училище	
двете	 им	 деца	 също	 са	 благословени	 от	 Бога	 с	
духовно	кръщение.	За	радост	на	родителите	си.
 “Благодарни сме на Бога за всяко добро нещо, 
което ни е дал на тази земя, за това, че ни е 
привел при Себе си и за това, че в него имаме 
онази истинска и вечна радост, и спокойствие 
за бъдещето, които търсехме”.	

Представянето подготви
ФАНи ТодоРоВА

СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

ИВАЙЛО И ВАЛЯ ЙОНЧЕВИ

	 Родена	 и	 израснала	 в	 гр.	 София,	 Валя	 чува	
за	Бога	за	първи	път	от	леля	си	Елена	–	една	от	
най-ранните	 вярващи	 в	 църквата	 в	 Подуяне.	
С	 нея	 и	 Валя	 посещава	 някои	 от	 службите,	 но	
така	и	не	опознава	Бога	в	тази	си	детска	възраст.	
Израствайки	 в	 светска	 среда,	 тя	 живее	 както	
повечето	хора	от	този	свят,	но	запазва	в	сърцето	
си,	 усещането,	 че	 ще	 дойде	 ден,	 когато	 ще	 се	
върне	при	Бога.
	 Висшето	 си	 образование	 Валя	 завършва	 във	
Враца,	 където	 среща	 и	 съпруга	 си	 Ивайло.	
Привлечена	 от	 неговата	 доброта	 и	 грижовност,	
през	 1997	 г.,	 Валя	 приема	 предложението	 му	
да	 стане	негова	 съпруга.	Щастливото	 семейство	
скоро	 се	 увеличава	 с	 още	 един	 член	 –	 Виктор,	
когото	младите	родители	представят	пред	Бога	в	
църквата	в	Подуяне.	Въпреки	това	ще	бъде	нужно	
още	време,	докато	Бог	ги	привлече	истински	при	

Себе	 си	 и	 ги	 направи	 част	 от	 Своята	 църква.		
Година	 по-късно	 се	 ражда	 и	 вторият	 им	 син	 –	
Емил.
	 „Радостта от сватбата и от раждането 
на децата обаче с времето отмина и колкото 
и да бях щастлива, търсех нещо друго, друга 
трайна радост, която да запълни празнината 
в сърцето ми” – споделя	Валя	сега,	от	позицията	
на	времето.	Несигурността	и	страха,	че	щастието	
е	нетрайно	и	че	някой	ден	би	могла	да	го	загуби,	
са	още	една	причина	Валя	да	потърси	Божията	
помощ	за	живота	си.	Решава	да	запише	синовете	
си	в	неделното	училище,	а	 самата	 тя	 	използва	
възможността	 да	 възобнови	 посещенията	 на	
службите	 в	 църквата.	 Съпругът	 й	 я	 придружава							
и	с	времето	се	убеждава	в	Божията	сила,	дейст-
вие	и	любов,	и	също	решава	да	остане	при	Бога	
и	в	църквата.	„Както е записано и в Библията, 
дори само наблюдавайки Господното творение, 
човек се убеждава, че Бог съществува и се грижи 
за него.”	
	 Не	 след	 дълго	 родителите	 на	 Ивайло	 също	
приемат	Бога	и	стават	част	от	църквата	в	родния	
му	 град	Видин.	И	 родителите	 на	 Валя	 започват	
да	 посещават	 някои	 от	 службите	 в	 църквата	
в	 Подуяне.	 Изпитанията	 обаче	 не	 закъсняват.	
Лекарите	 установяват,	 че	 майката	 на	 Валя	
страда	 от	 рак.	 Въпреки	 страшната	 диагноза,	 тя	
приема	 Христос	 за	 свой	 личен	 Спасител	 и	 още	
на	следващия	ден	преминава	от	тази	земя.	Така	
стеклите	се	обстоятелства	представляват	за	Валя	



            ИЗЛЕТ НА ВИТОША

    „Преди да се родят планините и 

да си дал съществуване на земята и 

вселената, отвека и довека Ти си Бог” 

– Пс.90:2

ДА ПОГОВОРИМ ЗА...ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО

	 Затлъстяването	 е	 заболяване,	 което	 се	
дължи	 на	 прекомерно	 натрупване	 на	 мастна	
тъкан	 в	 организма.	 В	 зависимост	 от	 степента	
на	това	натрупване,	състоянието	се	определя	
като	наднормено	тегло	или	като	затлъстяване.
Затлъстяването	 е	 резултат	 на	 нарушен	 енер-
гиен	 баланс	 –	 съотношението	 между	 енер-
гийната	 стойност	 на	 приетата	 храна	 и	 енер-
горазхода	на	човека	–	т.е.	наддаваме	на	тегло,	
когато	 поемаме	 повече	 калории,	 отколкото	
изгаряме.	Излишните	калории	се	складират	в	
тялото	под	формата	на	тлъстини,	които	носят	
сериозен	 здравен	 риск.	 Затлъстяването	 се	
причинява	 най-често	 от	 прекомерен	 прием	
на	 храна,	 но	 понякога	 може	 да	 има	 повече	
от	 една	 причина.	 Генетичното	 предразполо-

жение,	 средата	 и	 хранителните	 навици	 в	
семейството,	 психологически	и	други	фактори	
могат	 да	 оказват	 влияние.	 В	 по-редки	
случаи	 затлъстяването	 може	 да	 е	 причине-
но	 от	 смущение	 в	 работата	 на	 ендокринната	
система.		
	 Затлъстяването	 е	 причина	 за	 развитието	 на	
редица	заболявания:	сърдечно-съдови	(атеро-
склероза,	 артериална	 хипертония,	 исхемична	
болест	 на	 сърцето,	 мозъчен	 инсулт),	 захарен	
диабет	тип	2,	злокачествени	новообразувания,	
подагра,	 ставни	 и	 дихателни	 заболявания,	 и	
други.	В	резултат	на	всичко	това	затлъстяването	
съкращава	живота	и	води	до	преждевременна	
смърт.	
	 Оценката	 на	 телесното	 тегло	 става	 чрез	
Индекса	 на	 телесната	 маса	 (ИТМ),	 който	 се	
определя	като	се	раздели	теглото	в	килограми	
на	ръста	в	метри,	повдигнат	на	квадрат.	

продължава на стр.4

ЗДРАВОСЛОВНО

ТВОЕТО НАСЛЕДСТВО

	 „Така самият дух свидетелства заедно с 
нашия дух, че сме Божии чада. и ако сме деца, 
тогава сме и наследници – наследници на Бога 
и сънаследници с Христос; и ако страдаме 
с Него, да се и прославяме заедно с Него.” – 
Римл.8:16,17
	 Ако	си	новороден	ти	си	дете	на	Бога.	Сама	по	
себе	си	това	е	една	величествена,	но	незаслужена	
привилегия	–	достатъчна	причина	да	се	радваш	
всеки	ден.
	 Ние	 хората,	 по	 възможност,	 искаме	 да	 при-
тежаваме	 всичко	 и	 то	 само	 за	 себе	 си.	 Но	 Бог,	
Който	 притежава	 всичко,	 иска	 да	 го	 дели	 със	
Своите	 обичани	 деца.	 Може	 би	 някой	 иска	 да	
оспори	 твоето	 земно	 наследство,	 а	 може	 би	
вече	си	загубил	нещо	от	него.	Нека	това	да	не	те	
тревожи.	Никой	не	може	да	 ти	отнеме	 толкова,	
колкото	Бог	може	да	 ти	даде.	А	 твоето	небесно	
царство	 и	 наследство	 не	 може	 никой	 да	 ти	
отнеме.	То	е	сигурно	и	е	само	твое,	докато	оста-
неш	близо	до	Бога	и	докато	 си	истинско	Божие	
дете.	Някои	верни	християни	може	би	се	питат:	
Ще	 достигна	 ли	 целта?	 Ще	 наследя	 ли	 вечния	
живот?	Нека	да	чуем	какво	ни	обещава	Божието	
слово:	„Ако сме деца, тогава сме и наследници”… 
Следователно,	ако	си	истинско	дете	на	Бога,	което	
вярва	от	сърце	в	Него	и	ходи	по	Неговите	пътища,	
тогава	 ти	ще	наследиш	всичко	 което	притежава	
Бог	и	каквото	ти	е	приготвил.	
	 Бъди	 благословен	 с	 вяра	 в	 твоето	 небесно	
наследство.
 Брат ПлАМеН КРАМАРСКи

СПОДЕЛЕНИ РАЗМИШЛЕНИЯ

На	19.06.2010	г.	в	църквата	ни	се	състоя	първото	бебешко	парти.	
За	поканените	–	дечица	до	2	години	и	техните	майки,	то	се	превърна	в	
истински	празник.	За	нашите	малки	съкровища	това	беше	прекрасна	

възможност	да	се	опознават,	да	се	забавляват,	да	похапват	и	да	се	радват	
на	прекрасните	подаръци	и	на	какичките,	които	помагаха	в	грижите	за	
тях.	Имаше	подготвена	богата	и	интересна	програма,	а	също	и	много	
изненади.	И	както	на	нас	майките	често	ни	се	случва	–	и	плакахме,	
и	се	смяхме;	чухме	вълнуващи	свидетелства,	опитности	и	полезни	

съвети.	Бог	ни	напомни,	колко	е	ценно	за	нас	да	се	опознаваме,	да	си	
общуваме,	да	си	помагаме,	да	се	подкрепяме	в	отговорността,	която	имаме	като	родители.

Бъдещите	майки	показаха	уменията	си	при	сменяне	на	памперси.	
Участвахме	и	в	състезание	–	коя	майка	ще	познае	бебето	си	със	
завързани	очи,	само	по	босите	крачета!	Получихме	и	писмо	със	
съвети,	дадени	от	едно	бебе,	в	красиво	нарисувана	бутилка.		

Имаше	и	изненада	–	торта	с	памперси!!!	
А	накрая	всяка	майка	получи	по	едно	„парче”	от	тортата.	

Бог	ни	подари	благословен		миг	на	почивка	от	шеметния	ритъм	
на	делника,	освежи	душите	ни	и	ни	напомни,	че	винаги	е	с	нас,	

за	да	ни	привдига,	води	и	укрепява.

д-р деСиСлАВА диМоВА
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РЕДАКЦИОННО КАРЕ

 продължение от стр.3

 За	 нормално	 тегло	 се	 приема	 ИТМ	 (кг/м2)	
18,5-24,9.	 За	 наднормено	 тегло	 се	 говори	при	
ИТМ	25-29,9,	а	за	затлъстяване	при	ИТМ		повече	
или	=	30.	Друг	метод	за	оценка	на	телесното	тегло	
е	 чрез	 измерване	 на	 обиколката	 на	 талията,	
която	нормално	не	трябва	да	надхвърля	94	см	
при	мъжете	и	80	см	при	жените.	Обиколка	на	
талията	при	мъжете	над	102		см	и	над	92	см	при	
жените	говори	за	значително	повишен	здравен	
риск	 от	 заболявания	 на	 сърдечно-съдовата	 сис-
тема	 (инфаркт	 на	миокарда,	 мозъчен	 инсулт).	
Установено	е,	че	с	нарастването	на	обиколката	
на	талията	се	увеличава	и	кръвното	налягане.	
	 За	 да	 поддържаме	 здравословно	 телесно	
тегло	е	необходимо	спазването	на	някои	про-
сти	 правила:	 Приемайте	 храна	 с	 енергийна	
стойност,	 съответстваща	 на	 вашия	 енерго-
разход.	 Средната	 енергийна	 потребност	 за	
мъжете	 е	 2500-3000	 ккал/ден,	 а	 за	 жените	
–	 съответно	 2000-2250	 ккал/ден.	 Хранете	 се	
често	 и	 умерено.	 Спазвайте	 определени	 часове	
на	 хранене;	 вечеряйте	 не	 по-късно	 от	 2-3	 часа	
преди	лягане.	Увеличете	консумацията	на	пло-
дове	и	зеленчуци;	редовно	консумирайте	вари-
ва	 и	 зърнени	 храни.	 Избягвайте	 пикантните	
подправки	и	солта.	Пийте	най-малко	1.5	л	вода	
и	 течности	 дневно	 (не	 газирано!).	 Намалете	
консумацията	на	мазнини	и	алкохол,	 тъй	като	
са	висококалорични.	Ограничете	консумацията	
на	 сладки	 и	 тестени	 изделия,	 тъй	 като	 освен	
въглехидрати	те	съдържат	и	голямо	количество	
мазнини.	 Движете	 се	 ежедневно,	 като	 ходите	
пеша	 или	 правите	 леки	 физически	 упражне-
ния.	
	 И	нека	с	Божията	помощ	се	научим	да	про-
явяваме	 отговорност	 към	 здравето	 си,	 да	 го	
съхраняваме	като	Божи	дар,	за	да	се	радваме	
на	дълъг	и	пълноценен	живот	в	служба	на	Бога	
и	ближните	си.

д-р деСиСлАВА диМоВА

ЗДРАВОСЛОВНО

 Преди	 близо	 2	 години	 познах	 вечно	 съществу-
ващия,	 всемогъщ	 Бог	 и	 от	 тогава	 съм	 посветил	
сърцето	 си	и	живота	 си	на	Него.	Познах	Неговата	
любов,	милост,	щедрост	и	благодат.	Благодаря	Му	
затова,	 че	ме	 призова	 да	 дойда	 при	Него,	 затова	
че	ми	дава	възможност	да	общувам	с	Него,	всеки	
ден.	И	в	това	мое	общение	с	Него,	аз	открих	колко	
много	ме	обича.	Откакто	съм	повярвал	със	сърцето	
си	в	моя	Господ	Исус	Христос,	почти	винаги	Той	е	
отговарял	на	моите	молби	и	молитви	–	и	то	веднага.	
Изцелявал	 е	 мен	 и	 мои	 близки,	 за	 които	 съм	 се	
молил,	независимо	къде	–	вкъщи,	в	църква	или	на	
друго	място.
	 Към	 края	 на	 м.	 януари	 внезапно	 получих	 не-
обяснимо	 разстройство	 в	 стомаха	 и	 червата,	
съпроводено	с	досадни	спазми	и	почти	постоянни,	
но	не	силни	болки.	Помислих	си:	Всяко	чудо	за	3	
дни.	Освен	това	се	молех	всеки	ден	на	Бог.	И	бях	
сигурен,	 че	 Бог	 ще	 ме	 излекува,	 както	 е	 правил	
винаги	до	сега.	На	1	февруари	се	наложи	да	вляза	
с	баща	ми	в	болница,	като	негов	придружител,	тъй	
като	му	предстоеше	тежка	операция	и	така	прекарах	
1	 месец.	 По	 време	 на	 престоя	 ми	 в	 болницата,	
болките	и	разстройството	в	организма	ми	не	само,	
че	не	спряха,	не	само,	че	не	намаляха,	но	дори	се	
усилваха.	 В	 един	 момент	 започнах	 да	 изпитвам	
притеснение,	тъй	като	се	молех	на	Бог,	но	резултат	
нямаше.	 Тогава	 си	 помислих,	 че	 Бог	 може	 би	 е	
решил	да	ме	излекува	този	път	по	друг	начин,	не	

директно,	както	до	сега.	Помислих	си,	че	волята	на	
Бог	е	да	отида	на	лекар.	Но	поради	непрекъснатата	
ми	ангажираност	с	баща	ми,	не	намерих	време	да	
отида	на	лекар.	Така,	след	1	месец	престой	в	бол-
ницата	 на	 1	март	 баща	ми	 беше	 изписан	 и	 аз	 го	
закарах	 вкъщи.	Болките	и	разстройството	не	бяха	
престанали,	но	бяха	все	така	досадни	и	напористи,	
въпреки	че	не	съм	прекъсвал	никога	молитвите	си.	
След	изписването,	практически	пак	не	намерих	време	
да	отида	на	лекар.
	 Така	дойде	5	март	–	първият	свободен	от	анга-
жименти	 ден	 покрай	 баща	 ми.	 С	 нетърпение	
чаках	да	стане	18:00	ч.,	за	да	дойда	на	богослуже-
ние	в	църквата	и	там	отново	да	се	моля	за	изцеле-
ние.	 В	 почти	 самото	 начало	 на	 богослужението	
започна	 молитвата	 на	 църквата.	 С	 трепет	 и	 вяра	
в	 Бога	 започнах	 да	 се	 моля.	 Тъй	 като	 молитвата	
на	 църквата	 продължи	 дълго,	 а	 аз	 непрекъснато	
се	 молех,	 в	 един	 момент	 унесен	 в	 молитвата,	 се	
сепнах	и	то	не	от	болка	и	разстройство,	а	от	това,	
че	усетих	някакво	необяснимо	спокойствие	в	целия	
ми	 организъм,	 в	 цялото	 ми	 тяло,	 необяснима	
лекота	 в	 стомаха	 и	 в	 червата	 ми.	 Сепнах	 се	
внезапно	 и	 си	 казах:	 Боже	 та	 ти	 ме	 излекува!!!	
Не	ми	се	вярваше.	Трудно	ми	е	да	опиша,	какво	
чувствах	 в	 този	 момент.	 Благодарих	 на	 Бога	 и	
продължих	да	се	моля!				

            ВеНци иВАНоВ

ЖЕРТВА НА ПРИЗНАТЕЛНОСТ

БЛАГОДАРНОСТИ

На 87 годишна възраст почина брат

ГЕОРГИ ДИмИТРОВ АТАНАСОВ

„Блажен човекът, когото избираш
и приемаш, за да живее в Твоите дворове” – Пс.65:4

ЧЕСТИТО 

на мИТКО и мИмИ

„Ще излезете с радост и ще бъдете 
изведени с мир; планините и хълмовете 
ще запеят пред вас радостно и всичките 

полски дървета ще изпляскат с ръце” 
Ис.55:12

ЧЕСТИТО 

на ЛЮБЧО и ЖИВКА

за 25 годишния

им семеен юбилей


