
	 Четейки	 Божието	 Слово,	 в	 него	 откри-
ваме	 множество	 благословения	 и	 конк-
ретни	обещания	за	нас	вярващите.	Бог	ни	
е	обещал	да	чува	всяка	наша	молитва,	да	
съдейства	 за	 нашето	 благословение,	 да	
ни	пази	от	всяко	зло	и	от	посегателството	
на	сатана	и	т.н.	Но	едно	от	най-великите	
обещания	на	Христос	си	остава:	„Ето, Аз 
съм с вас през всички дни до свършека 
на века”	 –	 Мат.28:20.	 Обещание,	 което	
има	за	цел	да	ни	дава	сила	и	увереност	в	
дните	на	трудности	и	изпитания	в	нашия	
живот.
	 Трудности	 и	 изпитания,	 та	 кой	 не	 пре-
минава	 през	 тях?	 Всеки	ден,	 всеки	 един	
от	нас	се	сблъсква	в	своето	ежедневие	с	
обстоятелства,	 които	 наистина	 представ-
ляват	 сериозни	 изпитания.	 Проблеми	 от	
всякакво	 естество.	 Колко	 по-лек	 би	 бил	
нашият	 живот,	 ако	 можеше	 по	 някакъв	
начин	 тези	 изпитания	 да	 ни	 заобикалят.	
Но	 уви,	 те	 са	 час	 от	 ежедневието	 ни,	 те	
са	 част	 от	 съдбата	 ни.	 Мисля,	 че	 най-
страшното	 не	 са	 трудностите	 които	 пре-
живяваме.	 Има	 нещо	 много	 по-лошо	 и	

по-страшно	 от	 това	 и	 то	 е,	 ако	 през	 тях	
преминаваме	 сами	 без	 Божията	 помощ	
и	 закрила.	 Но	 всъщност	 това	 не	 може	
да	 се	 случи,	 защото	 ние	 вярващите	 сме	
в	заветни	отношения	с	Бога.	И	именно	в	
този	завет,	Бог	се	е	обещал	да	бъде	с	нас	
през	всичките	дни	на	живота	ни.	
	 Като	 пример	 и	 доказателство	 за	 това	
искам	да	си	спомним	за	живота	на	пророк	
Данаил.	Пример,	 чрез	 който	получаваме	
убеждението,	че	наистина	Бог	е	със	Своите	
си	 когато	 преминава	 през	 житейските	
трудности	 и	 изпитания.	 Данаил	 беше	
човек,	който	знаеше	какво	е	Бог	да	бъде	
с	него,	когато	от	никъде	от	друго	място	не	
може	да	дойде	помощ,	в	момент	когато	
дори	и	царят	на	Персийската	империя	не	
бе	 в	 състояние	 да	 му	 помогне.	 Данаил	
трябваше	 да	 бъде	 хвърлен	 в	 яма	 с	
прегладнели	 лъвове.	 Какво	 по-голямо	 и	
по-ужасно	 изпитание	 от	 това	 би	 могло	
да	дойде	в	живота	на	човека.	Но	Данаил	
имаше	обещанието,	че	Бог	ще	бъде	с	него	
във	всяка	една	ситуация	от	живота	му.	

продължава на стр.2
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БОГ ЩЕ БЪДЕ С ТЕБ В ИЗПИТАНИЯТА

ВРАГОВЕТЕ НИ СА НАШИ БЛАГОДЕТЕЛИ

	 Името	 на	 Улрих	 Цвингли	 е	 слабо	 поз-
нато	 на	 съвременните	 християни.	 Вид-
ният	 богослов	 поставя	 началото	 на	 ре-
форматорското	 движение	 в	 Швейцария.	
Роден	 е	 в	 нощта	 на	 31	 декември	 срещу	
1	 януари	 1484	 г.	 –	 52	 дни	 след	 Мартин	
Лутер.	 Детството	 на	 Цвингли	 преминава	
в	 градчето	Вилдхаус,	разположено	на	65	
км	 от	 Цюрих.	 В	 младежките	 си	 години	
той	е	силно	впечатлен	от	произведенията	
на	 Еразъм	 Ротердамски	 и	 се	 обявява	 за	
негов	последовател.	
	 През	1506	г.	Улрих	Цвингли	е	ръкополо-
жен	 за	 	 пастор	 на	 една	 църква	 в	 град	
Гларус.	 Първите	 му	 проповеди	 са	
насочени	 срещу	 търговията	 с	 наемници.	
По	онова	време	швейцарските	 войници	
са	използвани	като	наемници,	което	носи	
значителни	приходи.	

продължава на стр.2

УЛРИХ ЦВИНГЛИ 

ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

Предай на Господа пътя си;
И уповавай на Него, и Той ще извърши 

очакването ти ;
И ще направи да се яви правдата 

ти като светлината.

Псалом 37:5,6

продължа	напред,	защото	се	препънах	в	Теб	–	
„Камъка	на	препъване	и	Камъка	на	съблазън”!
	 „	 Обичайте	 враговете	 си…!”	 –	 в	 тази	 Твоя	
заповед	 се	 спънах	 и	 осъзнах,	 че	 за	 мен	 е	
невъзможно	 сама	 да	 я	 изпълня.	 Дори,	 да	
положа	цялата	 своя	искреност	и	 старание,	 те	
пак,	не	ще	са	достатъчни,	за	да	Ти	угодя.	Умът	
ми	казва	–	„Трябва	да	простиш!”	и	устните	ми	
го	изричат,	но	сърцето	го	боли	и	не	разбира!
	 Онеправдана	 ли	 се	 чувствам,	 Боже	 мой?	
Сърцето	 ми,	 наистина	 ли,	 страда	 или	 е	
накърнено	 честолюбието	 ми	 и	 потъпкано	
достойнството	 ми!?	 Не	 е	 ли	 този	 плач	 гласът	
на	мойто	его!?	Да,	то	е!	

продължава на стр.3

	 „На вас, които слушате, казвам: Обичайте 
неприятелите си, правете добро на тези, 
които ви мразят, благославяйте тези, 
които ви проклинат, молете се за тези, 
които ви правят пакост”	–	Лука	6:27,28.
	 О,	„с	каква	бездна	богатство,	премъдрост	и	
знание”,	 с	 каква	 изумителна	 благодат	 Си	 ме	
благословил,	 мой	 Боже	 Святий,	 завещавайки	
ми	Твоето	Слово!	Но,	ако	Ти	не	благоволиш	да	
отвориш	ума	ми,	за	да	разбирам	Писанието,	ако	
чрез	Святия	Си	Дух	не	ми	дадеш	откровение,	
за	да	Те	познавам,	аз	ще	си	остана	само	един	
четец	–	несмислен	и	муден	по	сърце.	За	туй,	Те	
моля,	Татко	мой,	нека	днес,	думите	Ти	оживеят	
в	 мен,	 нека	 ми	 дадат	 сила	 да	 се	 изправя	 и	

СПОДЕЛЕНИ РАЗМИШЛЕНИЯ

„Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда, и през реките – те 
няма да те потопят; когато ходиш през огъня, ти няма да се 

изгориш и пламъкът няма да те опали.” – Ис.43:2
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  продължение от стр. 1

 И	 Бог	 изпълни	 Своето	 обещание,	 като	
влезе	 заедно	 с	 Данаил	 в	 рова	 при	
лъвовете	 и	 остана	 там	 цяла	 нощ,	 като	
не	 допусна	 кръвожадните	 зверове	 да	
му	 сторят	 каквото	 и	 да	 е.	 Защо?	 Защото	
Бог	се	е	обещал	да	бъде	с	тези,	които	са	
Негови,	във	всяка	трудност	и	изпитание	от	
живота	им.
	 Но	искам	да	погледнем	и	към	условието,	
на	което	Данаил	отговаряше,	 за	да	бъде	
Бог	с	него	в	този	момент	от	живота	му.	Бог	
е	дал	обещанието	си,	че	ще	бъде	с	всеки	
един,	но	който	търси	Неговото	име	и	Му	се	
покланя	с	цялото	си	сърце.	„Онези, които 
познават името Ти, ще уповават на Теб; 
защото Ти, Господи, не си оставил онези, 
които Те търсят.”	–	Пс.9:10.	
	 Данаил	 беше	 именно	 такъв	 човек.	
Данаил	търсеше	Бога,	Данаил	познаваше	

СТОЯН И ЦВЕТЕЛИНА ЯНЧЕВИ

 Тони	 и	 Цеци	 са	 семейство	 от	 четири	
години,	 но	 са	 част	 от	 църквата	 в	 Подуяне	
доста	 по-рано.	 Родени	 тук,	 в	 София,	 в	
семейства	на	вярващи	родители,	те	израст-
ват	 в	 различни,	 но	 доста	 близки	 църкви	 –	
Първа	петдесятна	на	ул.	„Бачо	Киро”	и	Втора	
петдесятна	в	Подуяне.	От	деца	вярват	в	Бога	
и	се	изграждат	във	вярата	имайки	примера	
на	 своите	 родители.	 „Била съм на 40 дни, 
когато родителите ми са ме представили 
пред Бога в църквата. От тогава аз съм 
неразделно свързана с това общество. 
Благодаря на Бога и на родителите си, за 
това, че са ме отгледали и възпитали като 
част от църквата. За това, че години на 
ред са били пример за мен и са изграждали 
у мен съзнание за пълно покорство и вяра 
в Бога”	–	споделя	Цеци.	Не	липсва	обаче	и	
момента,	в	който	всеки	от	тях	лично	приема	
Христос	за	свой	Господ	и	Спасител.	Едва	на	
тринадесет	 години	 Тони	 е	 кръстен	 със	
Святия	Дух:	„Бяхме събрани на молитва в 

дома на една жена от Първа петдесятна 
църква. Там Бог ми дари Святия Си Дух.” 
Няколко	месеца	по-късно,	Тони	прави	завет	
с	Бога	като	се	кръщава	във	вода.	
	 През	1997	 година	на	младежкия	лагер	 в	
местността	 Карандила,	 на	 Тони	 му	 прави	
впечатление	 единството,	 което	 имат	 мла-
дежите	 от	 църквата	 в	 Подуяне.	 Това	 е	 и	
причината	да	пожелае	да	стане	част	от	тази	
църква.	 „Църквата в „Подуяне” е част 
от мен. Тя е повече от общество, в нея 
се чувствам у дома, хората са част от 
моето семейство.” казва Цеци. През	1999	
година,	на	нея	и	е	първият	младежки	лагер	
на	 Карандила.	 Като	 много	 други	 младежи	
Цеци	получава	Святия	Божи	Дух	точно	там,	
по	време	на	обща	молитва.	Скоро	след	това	
тя	прави	завет	с	Бога. „Взех водно кръщение, 
обещавайки на Бога да бъда винаги Негова, 
молейки се Той да ми дава сили за това.” 
	 Като	част	от	младежката	група	в	„Подуяне”,	
години	наред	Господ	ги	изграждал	един	за	
друг,	 без	 те	 да	 знаят	 това.	 С	много	 радост	
и	мир	в	сърцата,	на	11.06.2006	г.	в	присъст-
вието	 на	 няколко	 пастири	 Тони	 и	 Цеци	 са	
венчани	 пред	 Бога	 в	 църквата	 в	 Подуяне,	
където	и	остават	като	семейство.	„Вярваме, 
че общението между вярващите и 
молитвата са много важни, за да опазим 
единството помежду си”,	 казват	 Тони	 и	
Цеци.	

 Представянето подготви
ФАНи ТОДОрОВА

Бога,	Данаил	уповаваше	на	Бога.	И	когато	
дойде	 момента	 на	 изпитанието,	 Бог	 не	
го	 изостави.	 Защо?	 Защото	 той	 търсеше	
Божието	 лице.	 С	 цената	 на	 всичко,	 дори	
и	 с	 цената	 на	 живота	 си,	 Данаил	 не	
престана	 да	 търси	 Божието	 лице	 и	 да	
общува	с	Него,	дори	когато	имаше	изрична	
забрана	за	това.	Той	продължи	да	се	моли	
на	Бога	по	три	пъти	на	ден,	както	правеше	
това	 и	 преди	 забраната.	 Ако	 искаме	 Бог	
да	бъде	и	с	нас,	така	както	беше	и	с	него,	
то	и	ние	трябва	да	търсим	Бога	и	да	Му	
бъдем	 верни,	 както	 той	 го	 правеше.	 А	
останалото,	 Бог	 е	 верен	 да	 го	 извърши.	
Цар	 Давид	 казва:	 „Нека се радват и 
се веселят в Тебе всички, които те 
търсят.”	–	Пс.70:4.	
	 Нека	да	търсим	Бога	постоянно,	нека	да	
Го	търсим	при	всички	обстоятелства,	нека	
да	Го	търсим	с	цялото	си	сърце	и	Бог	ще	
бъде	с	нас.

п-р румЕН БОрДжиЕВ

ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТАГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

 УЛРИХ ЦВИНГЛИ 
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	 Според	 Цвингли	 подобна	 практика	
предизвиква	 Божието	 осъждение	 над	
цялата	 страна.	 Заради	 неговите	 изобли-
чителни	 проповеди	 в	 църквата,	 в	 която	
проповядва	постепенно	се	създава	силна	
опозиция	и	 под	нейния	натиск	 той	 я	 на-
пуска	 през	 1516	 г.	 Същата	 година	 е	 на-
значен	 за	 енорийски	 свещеник	 в	 град	
Айнзиделн.	Успоредно	с	проповядването	
Цвингли	 прочита	 голям	 брой	 книги	 на	
известни	богослови	и	 постепенно	дости-
га	 до	 идеята	 за	 незабавни	 реформи	 в	
Църквата.	 През	 1518	 г.	 той	 започва	 да	
служи	 в	 Голямата	 катедрала	 на	 град	
Цюрих,	а	една	 година	по-късно	се	заема	
да	 осъществи	 замислените	 реформи.	
Те	 се	 възприемат	 много	 добре	 както	 от	
вярващите,	така	и	от	цялото	общество.	В		
своя	начален	етап	на	развитие	Реформа-
цията	 в	 Швейцария	 се	 осъществява	 под	
прекия	 контрол	 на	 Западната	 Църква,	
която	 подкрепя	 идеите	 на	 Цвингли.	
Промените	приключват	към	1528	г.,	когато	
видният	 богослов	 успява	 да	 обедини	
населението	 на	 5	 града	 –	 Берн,	 Базел,	
Констанс,	Мюлхаузен	и	Сен	Гален	в	съюз	
наречен	Християнска	градска	лига.	Това	е	
първият	съюз	от	градове	в	Европа	основан	
на	 религиозна	 основа.	 От	 своя	 страна	
някои	 католически	 духовници	 създават	
друг	съюз	от	градове.	Противопоставянето	
между	 двата	 съюза	 води	 до	 гражданска	
война	на	верска	основа.	Тя	започва	през	
1529	 г.	 и	 се	 води	 с	 променлив	 успех.	
След	известно	затишие	през	1531	г.	воен-
ните	 действия	 са	 подновени.	 В	 едно	
кръвопролитно	 сражение	 близо	 до	 град	
Капел,	 Улрих	Цвингли	 загива	 на	 бойното	
поле.	Той	умира	едва	на	46	години.	
	 Улрих	Цвингли	е	автор	на	няколко	бого-
словски	книги,	които	разясняват	някои	от	
основните	учения	на	християнството.	През	
1522	 г.	 той	 публикува	 книгата	 „Яснота	 и	
безусловност	на	Божието	Слово”.

продължава на стр.3
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 В	 нея	 той	 посочва,	 че	 Библията	 е	 вър-
ховен	 източник	 на	 мъдрост	 за	 всички	
християни.	 Бог	 разкрива	 Себе	 Си	 чрез	
Словото.	 То	 е	 разбираемо	 и	 поради	
това	 често	 е	 изопачавано	 от	 папата,	
богословите	 и	 делегатите	 на	 църковните	
събори.	За	да	избегне	евентуална	заблуда	
вярващият	трябва	да	разчита	единствено	
на	 Святия	 Дух,	 когато	 чете	 и	 изучава	
Свещеното	Писание.	
	 През	 1525	 г.	 Цвингли	 написва	 книгата	
„За	 кръщението,	 повторното	 кръщение	
и	 кръщаването	 на	 деца”.	 Както	 показва	
заглавието	 тя	 е	 посветена	 на	 водното	
кръщение.	 Според	 видният	 богослов	
то	 е	 видим	израз	на	 завета	между	Бог	и	
човек.	 Цвингли	 отхвърля	 наложената	 от	
Западната	Църква	идея,	че	приемането	на	
водно	 кръщение	 води	 до	 прощаване	 на	
греховете	и	новорождение.	
	 Пет	 години	 по-късно	 Цвингли	 създава	
своята	 последна	 творба.	 Тя	 се	 нарича	
„Изповед	 на	 вярата”	 и	 се	 отнася	 до	
Господната	вечеря,	която	е	преди	всичко	
възпоменание	на	смъртта	и	възкресението	
на	Исус	 Христос.	 В	 книгата	 Улрих	 описва	
какво	не	е	Господната	трапеза	и	отхвърля	
последователно	всички	заблуди	свързани	
с	 нея.	 По	 подобен	 начин	Мартин	 Букър,	
Жан	Калвин	и	някои	други	богослови	под-
робно	 изясняват	 в	 трудовете	 си	 какво	
всъщност	 представлява	 Господната	 вече-
ря.	
	 Избухването	на	гражданската	война	поп-
речва	на	Цвингли	да	доведе	до	 успешен	
край	замислените	реформи.	След	негoва-
та	смърт	тази	задача	е	подета	и	успешно	
осъществена	 от	 Жан	 Калвин.	 Въпреки	
това	не	трябва	да	се	омаловажава	факта,	
че	Улрих	Цвингли	дава	началото	на	рефор-
маторското	 движение	 в	 Швейцария,	 а	
Жан	Калвин	доразвива	някои	от	неговите	
идеи	и	гради	върху	вече	положената	осно-
ва.	 Главната	 цел,	 която	 Улрих	 Цвингли	
си	 поставя	 с	 осъществяването	 на	 рефор-
мите	 е	 максимално	 доближаване	 до	
ранноапостолския	 модел	 на	 Църквата.	
Той	 премахва	 абатствата,	 литургията,	
украсата	 на	 Божия	 дом	 и	 разрешава	
на	 свещеници	 да	 сключват	 брак.	 След	
неочакваната	 смърт	 на	 видния	 богослов	
неговите	 последователи,	 които	 	 наричат	
себе	си	„избран	народ”	се	присъединяват	
към	привържениците	на	Мартин	Лутер	и	
Жан	Калвин.	

НикОлАй СимЕОНОВ

На 9 октомври около 150 сестри от 
църквата ни се събраха на поредната 

молитвена закуска. Това беше време на 
хваление към Бога на славата, време 
на молитви и свидетелства, време 
и на общение с добри приятелки и 
верни сестри в Господа. В различни 

зали и кътчета на църквата бяха 
обособени места за отделни 

молитвени нужди, като всяка от 
сестрите имаше възможността 
да посети отделните групи и да 

участва с молитва в тях. Вярваме, 
че не само тази ходатайствена 

инициатива, но всяка лична молитва на 
вярващите допринася за благословение 

на църквата Христова, както и за 
изграждане на Неговото царство 

 на земята. 

МОЛИТВЕНА ЗАКУСКА ЗА ЖЕНИ

 ВРАГОВЕТЕ НИ СА НАШИ БЛАГОДЕТЕЛИ

    продължение от стр.1

	 Прости	 ми,	 Господи,	 че	 се	 съпротивлявам,	
когато	 егото	 ми	 трябва	 да	 умре,	 за	 да	 въз-
кръснеш	в	мене	Ти!	Прости	ми,	Отче,	че	вместо	
„да	 преобразявам	 своя	 ум”	 превърнах	 го	 в	
поле	на	бойни	действия	за	свойте	страсти	и	в	
клада	 за	мойте	врагове!	Прости	ми,	 че	отнех	
Ти	правото	на	Съдник,	и	че	в	сърцето	си	осъдих	
тях	и	себе	си	самата!	Прости	ми,	че	оставих	в	
себе	си	зла	памет	за	нанесената	ми	обида	и	не	
намерих	сили	да	простя!	Прости	ми,	че	не	мога	
неприятелите	 да	 обичам	 както	 Ти	 обичаш!	
Прости	ми,	че	съм	човек	от	пръст	и	кал!

	 Скъдни	 на	 любов	 човеци	 сме,	 мой	 Боже,	
скъдни	 на	 любов	 –	 скъперници	 за	 даване	 и	
лакоми	за	получаване.	За	чуждата	любов	коп-
неем	 до	 пресита,	 а	 своята	 прецеждаме	 през	
сито.	 Претегляме,	 изискваме,	 пресмятаме	
и	 после	 по	 заслуги	 даваме	 нищожната	 си	
капчица	любов	със	стойност	–	„вечна”.	
	 А,	 скъдни	на	любов	 човеци	 сме,	мой	Боже,	
скъдни	 на	 любов!	 Прости	ми,	 таз	 оскъдица	
душевна,	мой	Боже	Святий!

НиНА крАмАрСки

СПОДЕЛЕНИ РАЗМИШЛЕНИЯ

На 27 ноември (събота) от 10:00 до 16:00 ч. 
в църквата ще се проведе

ФЕСТИВАЛ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО
Ето някои от идеите:

Откриване с молитва и хваление
Филм със семейна тематика
Благодарности и свидетелства
Обяд и свободно общение
Беседа за важността на семейството
Молитва за семействата
Хваление от отделни семейства
Благотворителен търг с детски рисунки
Кулинарна игра
Пиеса
Закриване с молитва

ВСИЧКИ СМЕ ПОКАНЕНИ ДА ПРИСЪСТВАМЕ 
НА СЕМЕЙНИЯ ПРАЗНИК ОРГАНИЗИРАН 

В ЦЪРКВАТА НИ!



Слави Димов
Ева Борджиева

Надежда Каридова

ЕПЦ Подуяне
ул.”Острово” 10

гр.София
GSM: 0897-868-040

Е-mail: buletin@poduene.org
Web: www.poduene.org

РЕДАКЦИОННО КАРЕ

ДА ПОГОВОРИМ ЗА... ГРИПА

	 През	 есенно-зимния	 сезон	 честотата	 на	
„настинките”	 или	 острите	 вирусни	 инфекции	 на	
дихателните	 пътища	 силно	 нараства.	 Те	 са	 най-	
често	 резултат	 от	 преохлаждане	 на	 организма,	 с	
леко	протичане,	но	в	някои	случаи	могат	да	дове-
дат	до	развитие	на	тежки	усложнения,	дори	смърт.	
Те	 са	 силно	 заразни	 и	 протичат	 под	 формата	 на	
различно	големи	епидемични	взривове.	Причиня-
ват	се	от	над	300	вируси:	парагрипни,	рино-адено-
вируси,	 коксаки	 и	 др.	 Според	 СЗО	 в	 групата	 на	
острите	респираторни	заболявания	се	обединяват	
всички	 вирусни	 инфекции	 на	 горните	 дихателни	
пътища	и	грипа.
	 Едно	от	най-масовите	и	широко	разпространени	
вирусни	заболявания	е	грипът.
	 Грипът	 е	 остра	 вирусна	 инфекция,	 най-тежката	
и	 най-честата	 през	 есенно-зимния	 сезон.	 Негов	
причинител	 е	 грипния	 вирус,	 с	 два	 типа	 –	 А	 и	 Б.	
Протича	с	внезапна	висока	температура,	втрисане,	
болки	 в	 ставите,	 кашлица,	 хрема,	 обща	 отпадна-
лост.	 За	разлика	от	други	простудни	заболявания,	
грипът	 е	 заболяване	 на	 целия	 организъм.	 Той	 се	
предава	по	въздушно-капков	път.	Около	болния	се	
създава	„заразна	зона”	с	висока	концентрация	на	
грипни	 вируси,	 достигаща	 до	 2-3	 метра.	 Болният	
човек	 отделя	 десетки	 и	 стотици	 хиляди	 вирусни	

частици	при	кихане,	кашляне	и	говорене,	затова	е	
много	трудно	да	се	избегне	риска	от	заразяване.
	 Всяка	 година	 от	 5%	 до	 30%	 от	 населението	
се	 заразява.	 Всяка	 година	 95%	 от	 заразените	
се	 разболяват.	 Всяка	 година	 47%	 от	 заболелите	
развиват	 усложнения	 –	 пневмония,	 миокардит,	
перикардит,	отит	и	др.
	 Противогрипната	 ваксина	 е	 единствената	 си-
гурна	 защита.	 Тя	предпазва	от	 грип	всеки	9	от	10	
ваксинирани	човека.
	 Ваксинирането	е	особенно	препоръчително	за:	
 	t	 страдащите	 от	 хронични	 белодробни	 забо-
лявания:	хроничен	бронхит,	емфизем,	астма,	брон-
хиектазна	болест,	белодробна	туберкулоза;
	t	 страдащите	 от	 хронични	 сърдечни	 заболя-
вания:	 хипертония,	 исхемична	болест	на	 сърцето,	
сърдечна	 недостатъчност,	 сърдечни	 пороци,	 пре-
каран	 инфаркт	 –	 страдащите	 от	 захарен	 диабет,	
анемия,	хронични	бъбречни	заболявания;
	t	работещите	в	колектив,	в	медицински	заведе-
ния,	в	училища	–	работещите	в	и	ползващите	обще-
ствения	транспорт;
	t	хората	над	65	години
	 Най-подходящият	 период	 за	 поставянето	 на	
противогрипна	ваксина	е	есента	–	между	септем-
ври	и	ноември.	Ваксинирането	може	да	стане	и	по-
късно,	но	изграждането	на	 защитата	 срещу	 грипа	
става	2-3	седмици	след	поставянето	на	ваксината.	
Всички	 противогрипни	 ваксини	 съдържат	 актуал-

ните	 за	 сезона	 грипни	 щамове,	 препоръчани	 от	
Световната	 здравна	 организация	 и	 Европейския	
съюз.	Съвременните	 субединични	ваксини	от	3-то	
поколение	са	най-пречистени	и	напълно	безопасни.	
Съдържат	 само	 необходимите	 антигенни	 частици						
от	 повърхността	 на	 вируса,	 отговорни	 за	 изграж-
дането	на	специфичната	защита	срещу	грипа.
	 За	повишаване	на	защитните	сили	на	организма	
се	 препоръчва:	 закаляване,	 предпазване	 от	 пре-
охлаждане,	консумация	на	храна,	богата	на	белтъ-
чини	и	витамини	и	др.
	 При	възникване	на	 грипна	епидемия	следва	да	
се	спазват	следните	основни	правила:	намаляване	
до	възможния	минимум	на	контактите	с		болни	от	
остри	 респираторни	 заболявания;	 избягване	 на	
места,	посещавани	от	много	хора;	често	измиване	
на	 ръцете;	 предпазване	 на	 очите	 и	 лигавиците	
от	 докосване	 с	 неизмити	 ръце;	 пълноценно	 хра-
нене	 с	 богата	 на	 белтъчини	 и	 витамини	 храна;	
предпазване	от	преохлаждане;	прием	на	витамин	
С	в	повишени	дози	–	до	1	гр.	дневно.	При	болен	в	
семейството	 е	 необходимо:	 изолиране	 в	 отделна	
стая,	 с	индивидуални	прибори	за	 хранене,	 кърпи;	
често	проветряване	на	стаята;	ползване	на	маски	от	
останалите	 членове	 на	 семейството.	 При	 първите	
болестни	 симптоми	 следва	 да	 се	 търси	 лекарска	
помощ	и	да	не	се	прибягва	до	самолечение.

Д-р ДЕСиСлАВА ДимОВА

ЗДРАВОСЛОВНО

На 65 годишна 
възраст почина
сестра

СИМЕОНКА 
МИЛАНОВА 
СТЕФАНОВА

На 65 годишна 
възраст почина
сестра

МАРИНА 
КОСТАДИНОВА 
КОРЕИНА

„Добро име струва повече от скъпоценно миро.
И денят на смъртта – повече от деня на раждането.” – Еклс.7:1

ВОДНО 
КРЪЩЕНИЕ 
На 4 декември (събота) 

от 14.00 ч. ще се проведе 

водно кръщение. 

Всички желаещи, трябва да 

участват в предварителната среща, 

която ще се проведе на 28 ноември 

(неделя) от 19.30 ч.

    
„Който повярва и се кръсти, 

ще бъде спасен; а който не повярва, 
ще бъде осъден.” – Марк 16:16

		 От	 17	 до	 24	 октомври	 тази	 година,	 в	 Кейп	
Таун,	Южна	Африка	се	проведе	Третия	Лозански	
конгрес.	Световно	събитие,	с	над	4	хиляди	пред-
ставители	 от	 различни	 евангелски	 църкви	 и	
християнски	организации	от	близо	200	държави,	
което	 има	 за	 цел	 да	 мобилизирва	 Тялото	
Христово	за	още	по-успешно	евангелизиране	на	
света	и	достигане	с	благовестието	на	онази	част	
от	хората,	които	все	още	не	е	чула	за	Спасителя.
	 Църквата	от	България	беше	представена	от	12	
души,	като	за	всеки	от	нас,	това	беше	прекрасна	

възможност	да	
се	запознаем	с	
опита	на	страни	

и	служители,	
които	имат	
значителни	

успехи	в	
делото	на	
благове-
ститето.	
Вярвам,	че	
и	за	напред	
Църквата	
Христова	 ще	 продължи	 своя	 успешен	 духовен	
поход,	за	да	може	докато	дойде	Христос	света	да	
чуе	за	Него.

п-р румЕН БОрДжиЕВ

ТРЕТИ СВЕТОВЕН ЛОЗАНСКИ КОНГРЕС


