
	 Всички	сме	свидетели,	че	днес	верността	е	
застрашена	от	изчезване	и	то	не	толкова	като	
дума,	 а	 най-вече	 като	 конкретно	 качество	 в	
характера	 на	 човека.	 Свидетели	 сме,	 колко	
много	 се	 говори	 за	 вярност,	 а	 колко	 малко	
се	проявява	на	дело.	Още	цар	Давид	е	казал	
„Помогни, Господи; защото не остана вече 
благочестив; защото се губят верните из-
между човешките синове.”	–	Пс.12:1.	Хората	
може	да	се	заричат,	да	се	кълнат	във	вярност,	
но	 когато	 дойде	 време	да	 го	 докажат,	много	
често	се	провалят.	
	 Ако	ние	искаме	да	имаме	верни	хора	до	себе	
си,	 на	 които	 да	 разчитаме,	 то	 колко	 повече	
Бог	желае	да	има	Свои	верни	последователи,	
така	както	и	Той	е	верен	към	нас.	И	най-вече	
последователи	верни	в	служение.
	 Знаем,	 че	 на	 всеки	 от	 нас	 Бог	 е	 дал	 опре-
делено	 служение,	 с	 което	 иска	 да	 участваме	
в	 изграждането	 на	 Неговото	 царство.	 Този	
факт	 е	 разкрит	 много	 ясно	 чрез	 притчата	
за	 Талантите.	 На	 всеки	 един	 от	 слугите	 на	
Господа,	 който	олицетворява	Христос,	 е	 било	
дадено	определено	число	таланти.	И	главното	
на	 което	 се	 набляга	 в	 тази	 притча,	 не	 е	 кой	
колко	е	получил	и	кой	колко	е	припечелил,	а	
кой	как	се	е	отнесъл	към	това,	което	е	получил.	
Верността	към	поверения	му	талант.

	 Най-лесно	 е	 човек	 да	 бъде	 верен,	 когато	
нищо	не	се	изисква	от	него.	Но	когато	трябва	
да	 се	 докаже,	 тогава	 е	 нужно	 да	 се	 прояви	
истинска	 вярност.	 Много	 често	 ние	 искаме	
по-големи	служения	от	Бога.	Но	всъщност,	ако	
не	 сме	 верни	 в	малкото,	 което	 Той	ни	 е	дал,	
в	 никакъв	 случай	 няма	 да	 ни	 даде	 нещо	 по-
голямо.	Христос	заявява	много	ясно:	„Верният 
в най-малкото и в многото е верен, а невер-
ният в най-малкото и в многото е неверен.” 
–	Лука	16:10.
	 Като	 пример	 за	 вярност	 в	 служение,	
можем	да	посочим	Моисей.	Той	имаше	доста	
основателни	 причини	 да	 се	 откаже	 от	 това,	
което	Бог	му	беше	възложил,	но	въпреки	това	
остана	верен.	Имаше	моменти,	когато	народа	
искаше	 да	 го	 убие	 с	 камъни,	 но	 той	 остана	
верен;	 дори	 и	 когато	 Бог	 искаше	 да	 изтреби	
целия	народ,	но	пак	Моисей	остана	верен	на	
служението	си	и	изпроси	Неговото	помилване.	
И	 сам	Бог	 свидетелства	пред	Израел	 за	него,	
като	 казва:	 „Слугата Ми Моисей… е верен в 
целия Ми дом.”	–	Числ.12:7.	
	 Да	бъдеш	верен	и	 тогава,	 когато	 хората	не	
разбират	 твоето	 служение;	 верен,	 когато	 не	
виждаш	конкретните	резултати	от	него;	верен,	
когато	 цялата	 поднебесна	 духовна	 сила	 е	
против	теб	–	вярност,	подобна	на	Христовата:
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ВЯРНОСТ В СЛУЖЕНИЕТО

	 Без	 съмнение	 една	 от	 ярките	 личности	 на	
ХІХ	век	е	американският	евангелизатор	Дуайт	
Лаймън	 Муди.	 Той	 е	 роден	 на	 5	 февруари	
1837	година	в	 град	Нортфийлд,	Масачузетс	и	
е	 петото	 от	 общо	девет	деца.	Неговият	 баща	
Едуин	работи	като	каменодалец-зидар	и	е	соб-
ственик	 на	малка	 ферма	 в	 северната	 част	 на	
града,	 а	 майката	 Бетси	 е	 домакиня.	 Едуин	
умира	внезапно	през	май	1841	година,	когато	
Дуайт	е	едва	на	4	години.	Майка	му	често	води	
децата	 си	 в	 неделното	 училище	 към	 мест-
ната	 конгрешанска	 църква.	 В	 детството	 си	
Дуайт	 възприема	 християнството	 като	 списък	
от	 правила	 за	 добро	 поведение,	 познат	 на	
всички	 хора,	 независимо	 дали	 са	 вярващи	
или	 не.	 В	 този	 ранен	 етап	 от	 живота	 си	 той	
не	 осъзнава,	 че	 то	 е	 преди	 всичко	 директно	
взаимоотношение	с	Бога.	
	 През	 зимата	 на	 1853-54	 година	 Дуайт	 оти-
ва	в	 град	Бостън,	където	неговия	вуйчо	Сами	
Холтън	 работи	 като	 продавач	 в	 магазин	 за	
обувки.	Муди	става	негов	помощник	и	между-
временно	 се	 записва	 в	Младежката	 Христия-
нска	Асоциация.	По	същото	време	започва	да	
посещава	 конгрешанската	 църква	 „Маунт	
Върмонт	 Сейнт	 Ортодокс”	 и	 неделното	 учи-
лище	 към	 нея.	 На	 21	 април	 1855	 година	
пасторът	 на	 църквата	 Едуард	 Кърк	 посещава	
магазина,	 където	Дуайт	работи	и	 го	довежда	
до	 покаяние.	 През	 март	 1856	 година	 Муди	
става	член	на	църквата	„Маунт	Върмонт	Сейнт	
Ортодокс”.През	септември	с.г.	напуска	Бостън	
и	се	установява	в	Чикаго,	където	отново	работи	
в	 магазин	 за	 продажба	 на	 обувки,	 посещава	
различни	църкви	и	прави	първите	си	опити	да	
проповядва.	

продължава на стр.3

ДУАЙТ МУДИ 

ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

И, ето, Аз съм с вас през всички дни 
до свършека на века. – Мат.28:20

„Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният
в най-малкото и в многото е неверен.” – Лука 16:10



ВРЕМЕ Е!

 СПОДЕЛЕНИ РАЗМИШЛЕНИЯ

СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

ИВАЙЛО И ЮЛИЯ СУГАРЕВИ

	 Всички	 в	 семейство	 Сугареви	 притежават	
една	 особена	 любов	 и	 привързаност.	 Но	 и	
голяма	опитност	във	вярата	и	молитвата.	
	 Още	от	дете	Юлия	си	купува	Библия.	Минават	
години,	 тя	 се	 омъжва	 за	 Ивайло,	 но	 след	
известно	 време	 той	 започва	 да	 пие.	 Чакайки	
го	 със	 свито	 сърце	по	цели	нощи,	 тя	 започва	
да	 чете	 Библията.	 Така	 се	 изпълва	 с	 мир	 и	
заспива.	Свекърва	й	Росица,	която	е	вярваща,	я	
утешава	и	постоянно	й	повтаря,	че	той	може	да	
се	промени	само	с	вяра	и	молитва.	Една	вечер	
Юлия	чува	виковете	на	съпруга	си	и	решава	да	
послуша	съвета	на	свекърва	си.	Започва	да	се	
моли.	Не	помни	колко	дълго,	но	усеща,	че	нещо	
става.	Установява,	че	той	се	е	укротил	и	заспал.	
Видяла,	 че	 молитвата	 действа,	 тя	 започва	
редовно	да	посещава	 с	децата	 си	църквата	в	
Подуяне.	Скоро	Бог	я	кръщава	със	Святия	Дух,	
и	тя	решава	безрезервно	да	се	отдаде	на	Бога,	
като	приема	и	водно		кръщение.	
	 Ивайло	разказва,	че	винаги	е	вярвал	в	Бога.	
Знае,	че	Бог	му	е	помогнал	да	остане	невредим	
след	 катастрофа,	 от	 която	 не	 е	 останала	 и	
една	 здрава	 част	 от	 колата.	 Но	 това	 не	 му	 е	
пречело	да	пие	и	да	е	груб.	Винаги	след	това	
е	 съжалявал	 и	 е	 желаел	 промяна.	 Майка	
му	не	 спира	да	му	 говори	 за	 Бога,	 но	 той	не	
иска	 да	 я	 слуша,	 тъй	 като	 не	 одобрявал	 тези	
църкви.	Дори	 една	 вечер	 подпийнал	изгонва	
молитвената	група	на	майка	си,	казвайки	им,	
че	са	сектанти.
	 През	2004	г.	Иво	и	Юлия	пътуват	с	автомобил	
през	Холандия,	но	претърпяват	авария.	Юлия	
започва	да	се	моли	докато	не	чува	„рема”	от	
Бога.	Пред	очите	на	Иво,	който	е	автомонтьор,	
става	чудо	–	те	изминават	2500	км	със	счупен	
съединител.	Но	Иво	продължава	да	пие,	като	
дори	се	моли	и	цитира	Словото	пиян.	В	един	
особено	 мъчителен	 момент,	 Юлия	 се	 отделя	
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 „Затова, святи братя, участници в небес-
ното призвание, размислете за Апостола и 
Първосвещеника, Когото ние изповядваме, 
Исус, Който беше верен на Този, Който Го 
постави, както беше и Моисей – в целия 
Негов дом.”	 –	 Евр.3:1-2.	 Христос	 не	 само	 бе	
верен	във	всеки	един	момент	на	Своя	небесен	
Отец,	 но	 и	 едно	 от	 Неговите	 имена	 е	 Верен.	

с	 децата	 за	 една	 седмица.	 Тя,	 децата	 й	 и	
свекърва	 й	 се	 молят	 непрестанно.	 Останал	
сам,	 Ивайло	 се	 пречупва.	 Той	 вика	 към	 Бога	
за	 прошка	 и	 промяна.	И	 промяната	 залива	 с	
огромни	 вълни	 него	 и	 целият	 му	 дом.	 След	
време,	 докато	 е	 в	 Германия	 и	 се	 моли,	 Бог	
го	 кръщава	 със	 Святия	 Си	 Дух.	 Следва	 завет	
с	 Господа	 чрез	 водно	 кръщение.	 Сега	 Иво	
прелива	от	любов	към	Бога	и	семейството	си.	
	 Роси	и	Михаела	също	изиграват	важна	роля	
в	 измолването	 на	 татко	 си.	 Закърмени	 от	
баба	си	с	вярата,	те	неуморно	се	застъпват	за	
него.	 Роси	 в	 най-мъчителните	мигове,	макар	
и	 малка,	 чете	 за	 Йов	 –	 това	 и	 дава	 утеха	 и	
сигурност.	Роси	приема	Исус	за	Спасител	на	16	
години,	а	Миши	на	14.	От	съвсем	малки	те	са	
кръстени	в	Святия	Дух,	а	Роси	вече	има	и	водно	
кръщение.	Те	са	щастливи,	че	служат	на	Бога.	
Роси	 споделя,	 че	 благодарение	 на	 моливите	
им,	Бог	ги	е	предпазил	от	по-лоши	последици	
вследствие	пиенето	на	баща	им.	
	 В	 техният	 дом	 прелива	 Божия	 мир	 и	
любов.	Често,	когато	сякаш	няма	изход	стават	
чудеса.	Юлия	благодари	на	Бога,	че	мъжът	й	е	
безработен,	за	да	може	да	чете	Словото.	Той	
едва	изчаква,	за	да	й	разкаже	какво	е	прочел.	
Понякога	 си	 звънят,	 за	 да	 споделят	 какво	 са	
открили	в	Писанието.	Те	постоянно	се	молят,	
пребъдват	и	обсъждат.	Този	дом	гори	за	Бога!	
По	време	на	молитва	в	църквата	Юлия	чува	в	
сърцето	си	призив	да	се	молят	на	всеки	час	за	
държавата	 и	 управниците.	 В	 същият	 момент	
от	 амвона	 чува	 апел	 за	 пост	 на	 църквата.	
Така	семейството	започва	да	се	моли	и	пости.	
Досега	 са	 имали	 четиридневен	 и	 петдневен	
верижен	пост	–	молят	се	за	нуждите	на	църк-
вата,	държавата	и	свои	нужди.	И	резултатите	
неминуемо	 идват:	 духовен	 растеж	 и	 успе-
хи	 в	 изпитанията.	 В	 този	 дом	 всички	 са	
благовестители.	 Всички	 подаряват	 Библии;	
всички	 съученици	 на	 момичетата	 и	 колеги	
на	Юлия	 знаят	 за	 вярата	 им.	 Всеки	 шофьор,	
потърсил	 помощ	от	Иво,	 е	 чул	 за	 Бога	 и	 ако	
пожелае,	получава	Библия.	Този	дом	наистина	
е	 специален	 –	 познал	 отчаянието	 и	 сълзите,	
сега	преливащ	от	ревност	 за	Бога	и	истинска	
любов.	Това	е	домът,	който	Исус	обича.

Представянето подготви
ЕлЕНА ИВАНоВА

Апостол	Йоан	писа	в	Откр.19:11	–	„След това 
видях небето отворено и ето, бял кон, и 
онзи, Който яздеше на него, се наричаше 
Верен и Истинен и съди и воюва с правда.”
	 Всички	които	казваме,	че	сме	верни	на	Бога,	
нека	 и	 да	 го	 доказваме	 в	 ежедневното	 си	
служение	като	Негови	последователи.	Нека	и	
ние	подобно	на	 Христос,	 да	 бъдем	верни	на	
Бога	във	всеки	един	момент	на	нашия	живот.

п-р РуМЕН БоРджИЕВ

 ВЯРНОСТ В СЛУЖЕНИЕТО

	 Време	 е!	 Ако	 гордостта	 не	 ти	 позволява	 да	
поискаш	 прощение,	 когато	 съвестта	 те	 изобли-
чава,	 смачкай	 я.	 Трудно	 е	 само	 първият	 път.	
Победиш	 ли	 я	 веднъж,	 става	 лесно.	 Опитай,	
нарича	се	покаяние.	Много	го	обичам.	Помага.	То	
е	като	кожуха	на	Илия,	като	търпението	на	Йосиф…	
Библията	съветва	да	се	покайваме,	за	да	дойдат	
освежителни	времена.	Дава	много	сила,	обръща	
компаса	във	вярната	посока.	Сверява	часовника	
ти,	за	да	знаеш	кога	е	наближило	точното	време.	
Покаянието	е	дрехата,	която	те	покрива,	когато	си	
гол,	когато	ти	е	студено.	То	е	почивката	на	душата	
ти.	
	 Дошло	е	 време	 с	 верни,	 точни,	 бързи,	 кратки	
думи,	да	се	движим	напред	към	вечността.	Може	
би,	 моето	 време	 е	 кратко,	 или	 това	 на	 някой	
друг,	 който	 трябва	 да	 чуе.	 Имаме	 привилегия,	
която	 се	 нарича	 „нашето	 време”.	 Време,	живот.	
Известно	 време,	 но	 известно	 само	 на	 Него,	 на	
Господ.	 Колкото	 време	 живот	 даде,	 толкова.	
Той	е	 господарят	на	живота.	Определил	е	 точни	
времена:	 как	 се	 разпореждаме	 с	 времето	 на	
Бога?	В	каква	посока	ще	направим	решителната	
крачка,	когато	стоим	на	ръба	на	пропастта.	Дали	
ще	 изречем	 с	 висок	 глас	 Йоан	 3:16?	 Чуеш	 ли	
словото,	знай,	че	Бог	те	търси.	
	 Къде	си	човече,	да	не	си	изгубил	ориентация?	
При	 съвременната	 техника	 за	 ориентация,	 ако	
си	 се	 изгубил,	 наистина	 си	 закъсал	 в	 джунглата	
на	 живота.	 Там	 всеки	 се	 бори	 за	 оцеляване.	
Има	много	лесен	начин	за	изгубеният:	погледни	
към	 небето.	 Там	 винаги	 една	 звезда	 свети	 за	
теб.	 Кога	 се	 изгуби?	 Всеки	 ден,	 своевременно,	
в	 благодатното	 време,	 във	 време	 за	 сън,	 време	
за	 събуждане,	 в	 лошо	време,	 в	добро,	по	всяко	
време,	когато	дойдат	онези	времена;	времето	е	
близо.	
	 Времето,	 от	 сътворението	 и	 пророците,	 през	
възкресението	 на	 Господ	 Исус	 Христос,	 през	
вярата	 и	 милостта	 на	 покаянието,	 грабването...	
Колко	е	това	време?	Ако	го	измерим	с	един	миг?	
Навярно	 само	 окото,	 или	 много	 чувствителен	
прибор,	 може	 да	 измери	 в	 милисекунди	 този	
миг.	Миг	 на	 око	 и	 после	 –	 Рай;	 обещаният	 Рай.	
Живот	 пълен	 с	 чудеса	 и	 най-голямото	 чудо	 е	
грабването	 на	 църквата.	 Всичко	 е	 вече	 готово,	
остава:	 спасение,	 грабване,	 Рай.	 Дали	 да	 про-
пусна	 интервала	 между	 двете	 думи	 и	 да	 слея	
грабване-Рай?	Не	 го	заслужавам,	но	настойчиво	
го	искам.	Не	по	заслуги,	а	по	милост	Божия	е	това	
обещание.	
	 А	 когато	 няма	 да	 има	 църква	 на	 земята,	 да	
възпира	 злото	 с	молитвите	 си...!?	 Сега	 е	 време!	
Нашият	 час	 e	 това.	 Часовникът	 още	 не	 е	 спрял	
на	 грабването.	 Събуди	 се,	 с	 молитви	 и	 песни	
непрестанно	 мери	 времето.	 Събуди	 се,	 църкво	
прекрасна.	 Злото	 много	 бързо	 напредва.	 Скоро	
молитвите	 и	 песните	 ще	 изглеждат	 нещо	 пара-
доксално.	 Кой	 би	 запял	 в	 голяма	 скръб,	 кой	 би	
се	 молил	 за	 безнадеждното?	 Само	 този,	 който	
вярва	в	невидимото,	 защото	видимото	ще	бъде	
безнадеждно.	 Моли	 се	 за	 погиващият	 свят.	
Винаги	е	било	време	за	тази	молитва,	но	нашето	
време	настъпи	сега.
    

БожИНКА СТоИМЕНоВА



ЛАГЕРА НА НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ

 ДУАЙТ МУДИ

 продължение от стр.1 

	 Заедно	 с	 група	 християни	 той	разпространява	
брошури	 и	 духовна	 литература.	 В	 края	 на	 1857	
година	 е	 назначен	 за	 пътуващ	 търговец	 към	
фирма	 за	 обувки.	 Дуайт	 събира	 група	 деца	 от	
бедняшкия	квартал	на	Чикаго	познат	под	името	
„Пясъците”,	 представя	 пред	 тях	 Благата	 вест	 и	
много	от	тях	се	покайват.	Той	решава	да	осъществи	
една	от	мечтите	си	и	започва	строеж	на	неделно	
училище,	а	децата	са	негови	помощници.	Малко	
след	 започването	 на	 строежа	 Муди	 се	 отказва	
и	 се	премества	в	 една	изоставена	 сграда,	наета	
безплатно	от	бившия	кмет	на	града,	която	може	
да	 се	използва	и	 за	неделно	училище.	Броят	на	
децата,	 които	 желаят	 да	 се	 запишат	 в	 него	 за	
кратко	време	достига	600.	
	 	 През	 есента	 на	 1860	 година	 Дуайт	 се	 при-
съединява	 към	 Националната	 младежка	 хри-
стиянска	 организация,	 а	 една	 година	 по-късно	
е	 назначен	 за	 неин	 библиотекар.	 По	 време	 на	
Гражданската	война	между	Севера	и	Юга	 (1861-
1865	г.)	отказва	да	вземе	участие	в	конфликта	и	не	
е	мобилизиран.	През	есента	на	следващата	годи-
на	е	назначен	за	капелан	на	военния	лагер	в	щата	
Илинойс.	На	28	август	1862	година	Муди	се	жени	
за	Ема	Ревел.	През	есента	неделното	училище	се	
премества	 в	 нова	 сграда,	 която	 през	 декември	
1864	 година	 се	 превръща	 в	 т.н.	 Независима	
църква,	 начело	 с	 Муди,	 който	 проповядва	 без	
да	е	ръкоположен.	През	1865	година	е	приет	за	
студент	 в	 новооткритата	 Баптистка	 семинария,	
но	бързо	се	отказва	от	следването.	Една	 година	

по-късно	 Муди	 е	 избран	 за	 президент	 на	
младежката	християнска	асоциация	в	Чикаго.	
	 На	 24	 февруари	 1867	 година,	 заедно	 със	
съпругата	 си,	 Дуайт	 заминава	 за	 Великобри-
тания,	 за	 да	 се	 срещне	 с	 Джордж	 Уилиямс	
–	 основател	 на	 Младежката	 Християнска	
Организация,	 Георг	 Мюлер	 –	 ръководител	
на	 най-голямото	 сиропиталище	 в	 страната	
и	 проповедника	 Чарлз	 Спърджън.	 По	 време	
на	 престоя	 си	 в	 Англия	 той	 се	 запознава	 с	
Хари	Мурхауз,	покаял	се	джебчия,	който	про-
повядва	в	Манчестър.	В	началото	на	1868	го-
дина	Мурхауз	пристига	в	Чикаго,	за	да	изнесе	
поредица	от	 проповеди.	На	8	февруари	1868	
година	 по	 време	 на	 негова	 проповед	 Муди	
осъзнава,	 че	 Бог	мрази	 греха,	 а	 не	 грешника	
и	 тази	 истина	 променя	 завинаги	 живота	 му.	
Мурхауз	помага	на	Муди	при	изучаването	на	
Божието	 Слово	 и	 неговото	 прилагане.	 На	 24	
октомври	1867	се	ражда	първото	дете	на	Муди	
–	 Ема	 Рейнолдс.	 На	 25	 март	 1869	 година	 се	
ражда	синът	му	Уилям.	През	юли	1870	година	
Муди	 се	 запознава	 с	 певеца	 Айра	 Санки,	
който	 става	 негов	 помощник	 по	 време	 на	
евангелизационните	кампании.	На	6	октомври	
1881	 година	 Дуайт	 получава	 кръщение	 в	
Святия	 Дух,	 а	 два	 дни	 по-късно	 голяма	 част	
от	 град	Чикаго	е	унищожена	от	силен	пожар.	
В	 писмо	 от	 24	 ноември	 1871	 година,	 писано	
от	 Ню	 Йорк,	 Муди	 отбелязва,	 че	 50	 църкви	
са	 напълно	 унищожени,	 включително	 тази,	

в	 която	 той	 проповядва.	 Евангелизаторът	
се	 обръща	 с	 молба	 за	 финансова	 помощ	
от	 съседните	 щати	 и	 със	 събраните	 3	 000	
долара	 църквата	 е	 възстановена	 и	 отново	
отваря	 врати	 на	 24	 декември	 1872	 година.	
Скоро	 след	 като	 отново	 започва	да	 проповядва	
Муди	 предприема	 евангелизации	 в	 градовете	
Бруклин,	 Ню	 Йорк	 и	 Нортфийлд.	 След	 това	
отива	 във	Великобритания	и	 проповядва	две	
седмици	 в	 Лондон.	 Завръща	 се	 за	 кратко	 в	
Америка	 и	 отново	 заминава	 за	 Англия.	 По	
време	на	това	второ	посещение	той	говори	и	
в	 градовете	 Йорк,	 Съдерленд	 и	 Нюкясъл,	 но	
покаялите	се	са	сравнително	малко.	
	 След	слабите	кампании	във	Великобритания	
и	Америка	на	22	ноември	1873	 година	Муди	
пристига	 в	 Единбург,	 където	 по	 това	 време	
преобладава	 крайният	 калвинизъм.	 Според	
това	учение	всеки	човек	е	 грешник	и	поради	
тази	 причина	 е	 обект	 на	 Божия	 гняв	 и	 осъж-
дение.	Проповедите	на	Муди	разкриват,	че	Бог	
обича	грешника.	Те	привличат	хора	от	различни	
прослойки	на	обществото.	На	7	февруари	1874	
година,	заедно	с	присъединилия	се	Айра	Санки,	
Муди	отива	в	Глазгоу.	Само	на	една	от	неговите	
служби,	 проведена	 на	 24	февруари	 спасение	
получават	 101	 човека.	 Това	 събитие	 остава	 в	
историята	под	името	„нощта	на	стоте	и	един”.	

НИКолАй СИМЕоНоВ

 (Продължението в следващия брой)

„Както хълмовете окръжават йерусалим, 
така Господ окръжава народа Си отсега и 

довека” – Пс.125:2.	Бързо	като	на	сън	преминаха	
четирите	дни	от	летния	ни	лагер.	Но	ако	от	съня	
спомените	са	неясни,	то	това,	което	преживяхме	

на	Боровец,	обградени	от	Божията	милост,	
е	незабравимо.	Независимо	от	дъждовното	
време,	бяхме	благословени	с	чудесна	база	на	
закрито,	чист	рилски	въздух	и	топъл	басейн.	

Наред	с	всичките	ни	занимания	и	игри,	нашият	
верен	Татко	ни	подари	и	достатъчно	слънчеви	
часове	на	открито,	отговори	на	молитвите	ни	за	
изцеление,	избави	ни	от	всички	оръжия	скроени	
против	нас	и	със	сила	и	любов	докосна	сърцата	

на	децата	последната	ни	вечер.	Пет	от	тях	
приеха	дара	на	Святия	Дух,	а	някои	преживяха	
новорождение.	Радостта	ни	е	голяма,	защото	се	
изпълни	целта	ни	–	да	се	доближим	до	сърцето	
на	Бог	чрез	знания	за	Него	и	чрез	молитви.	„Едно 

поколение ще хвали делата Ти на друго и ще 
разказват за Твоето могъщество”	–	Пс.145:4.

БоРИСлАВА ИВАНоВА

ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА
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РЕДАКЦИОННО КАРЕ

t	не	помитай	след	гостите,	докато	са	на	път,	за	да	не	
им	изметеш	късмета;	

t	ако	се	спънеш	с	левия	крак	е	на	хубаво;	с	десния	–	
на	лошо;

t	когато	тръгнеш	на	път	или	на	изпит,	прекрачвай	
прага	с	десния	крак;

t	когато	тръгнеш	на	някъде,	ако	срещнеш	човек	с	
пълни	ръце,	 циганка	или	 коминочистач	 –	ще	 ти	
върви.

	 Много	разпространено	суеверие	е	и	“да	не	ти	мине	
път	черна	котка	–	ще	ти	се	случи	нещастие”.	Котките	
са	 обградени	 от	 митове	 и	 суеверия	 вариращи	 от	
нелепи	до	страховити.	В	тях	тя	е	надарена	със	свръх-
естествени,	 магически	 сили,	 свързани	 или	 с	 дявола	
или	със	щастие,	от	обожествявана	–	в	Древния	Египет,	
до	придружителка	на	вещици,	магьосници,	гадатели,	
изгаряна	заедно	с	тях	на	кладите	по	време	на	инкви-
зицията.	 Във	Великобритания	дълго	 време	 се	 е	 смя-
тало,	че	котката	носи	късмет.	В	Шотландия	жените	на	
рибарите	грижливо	отглеждали	черна	котка	в	дома	си,	
защото	 вярвали,	 че	 тя	 предпазва	мъжете	им,	докато	
са	в	морето.	Тези	суеверия	битуват	и	в	съвременното	
общество.	Факт	 е,	 че	 от	 сиропиталищата	 за	животни	
са	осиновени	по-малко	черни	котки,	отколкото	с	всеки	
друг	цвят.	Късмет	или	нещастие	носи	черната	котка?	
Независимо	 с	 бяла,	 сива	 или	 черна	 козина,	 не	 е	 ли	
тя	 просто	 само	 едно	животно,	 и	 не	 трябва	 ли	 да	 се	
отнасяме	с	нея		като	към	всяко	друго	живо	същество.			
	 На	 тези	 и	 още	 много	 други	 суеверия	 разчита	 и	
съвременния	българин,	 за	да	му	върви	в	пътя,	 за	да	
се	 справя	 с	 ежедневните	проблеми,	 пренебрегвайки	
истинския	и	най-сигурен	начин	–	Христос,	който	казва:	
„Аз Съм ПЪТЯТ и истината, и живота.”	–	Йоан	14:6.

         АНАСТАСИЯ ВАСИлЕВА

приложение	 и	 за	 това	 е	 необходим	 ЖИВ	 контакт	
(не	 просто	 интернет	 общуване).	 Разбрахме	 още,	 че	
взаимоотношенията	между	момче	и	момиче	могат	да	
бъдат	много	красиви	и	да	се	превърнат	в	предбрачни,	
но	има	граници,	които	да	спазваме,	за	да	бъдем	угодни	
на	Господа.	Освен	това	отделихме	достатъчно	време	за	
въпроси	и	отговори	по	темата	за	взаимоотношенията.
	 Както	обикновено	става	и	с	хубавите	неща,	всичко	си	
има	край.	Поставихме	„точката“	на	този	семинар	и	сме	
благодарни	на	Бога	за	провеждането	му.	Но	знаем,	че	
дискусията	едва	сега	започва!

ИВА ЦВЕТКоВА

 

	 Преди	три	месеца	над	30	човека	започнах-
ме	 по-задълбочено	 изучаване	 на	 основните	
Библейски	истини	–	Бог,	Човек,	Грях,	Молитва,	
Освещението…	и	 така	общо	12	 теми	от	пър-
вото	ниво	на	курса	за	„Основните	истини	на	
християнската	вяра”	към	църквата	ни.
	 Всеки	 вторник	 вечер,	 в	 продължение	 на	
месеци,	се	събирахме	на	едно	чудесно	обще-
ние,	обединени	от	силен	вътрешен	копнеж	да	
научим	повече	за	Божията	любов	и	вярност,	
жертвата	на	кръста,	прощението	на	греховете,	
силата	на	молитвата.
	 След	 всяка	 лекция	 осъзнавахме,	 все	 по-
ясно,	 че	да	 имаш	лични	отношения	 с	 Бог,	
означава	да	не	прекъсваш	връзката	си	с	Него	
в	своя	ежедневен	живот.	Трябва	да	се	молим,	
да	четем	Словото	Му	и	да	разсъждаваме	вър-
ху	 стиховете,	изпълнени	със	 стремеж	и	вяра	
да	 Го	 опознаваме	 все	 по-добре	 и	 по-добре,	
Той	 да	 става	 за	 нас	 все	 по-близък	 и	 по-
близък.	“Но ако на някого от вас не достига 
мъдрост, нека иска от Бога, Който дава 
на всички щедро, без да укорява, и ще му 
бъде дадена.”	(Яков	1:5).	Божията	мъдрост	и	
вярата	ни	в	Господ	Исус	Христос	е	най-ценният	
капитал,	който	някога	може	да	имаме.
	 По	безспорен	начин	разбрахме,	че	мъдрост-
та,	 която	 е	 от	 Господа,	 никога	 няма	да	 бъде	
разбрана	 от	 светски	 ум,	 независимо	 колко	
блестящ	е	той.	Този,	който	не	търси	с	цялото	си	
сърце	Бога,	не	може	да	разбере	Божиите	неща	
– „А утешителят, Святият дух, Когото 
отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи 
на всичко и ще ви напомни всичко, което 
съм ви казал.”	 (Йоан	 14:26),	 т.е.	 смиреният,	
търсещ	Божията	мъдрост,	 християнин,	 който	
изучава	 Библията,	 получава	 от	 Святия	 Дух	
чудната	спо-собност	да	я	разбира	–	„А на нас 
Бог откри това чрез духа; понеже духът 
издирва всичко, даже и Божиите дълбочини.” 
(1Кор.2:10).
	 Получавайки	 сертификатите	 за	 успешно	
завършване	и	приемайки	благословението	от	
цялата	църква,	във	всеки	един	от	нас	остана	
твърдата	увереност,	че	курсът	е	бил	полезен	
за	 собственото	му	духовно	израстване.	И	 че	
е	повлиял	значително	върху	формирането	ни	
като	едни	истински	Христови	последователи.
	 С	 нетърпение	 очакваме	 второто	 ниво	 на	
курса	през	есента!

           ИлИАНА МАНоИлоВА

	 Първокласниците	нетърпеливо	чакаха	в	редичка	
по	двама,	за	да	влязат	за	първи	път	в	класната	стая.	
Директорката	стоеше	до	тях	с	менче	в	ръка,	окичено	
със	 здравец	 и	 червена	 китка.	 Звънецът	 зазвъня	 и	
тя	 плисна	 водата	 от	 менчето	 пред	 децата.	 Едно	
от	тях	се	провикна:	“Мамо,	ще	се	пързаляме	ли”?	
„Да	ви	върви	по	вода!”	–	гордо	каза	директорката.	
Учителката	 хвана	 ръката	 на	 първото	 дете	 и	 ги	
поведе	към	класната	стая.
	 Народният	обичай	–	 „изливане	на	 вода”	преди	
започване	 на	 нещо	 важно	 –	 работа,	 училище,	
пътуване,	 води	 началото	 си	 от	 времената	 на	 ези-
чество.	 Пътят	 (пътуването)	 е	 било	 важен	 момент	
в	 живота	 на	 човека.	 Трудностите,	 опасностите	 и	
страхът	 пред	 неизвестното	 го	 карали	 да	 търси	
опора,	 сигурност	 и	 надежда	 в	 различни	 ритуали	
към	божества.	
	 Водата	 също	 била	 обожествявана.	 Освен	
очистваща	 функция,	 на	 нея	 се	 приписвали	 и	
свръхестествени	 качества	 за	 плодородие	 и	 успех.	
Способността	 й	 да	 минава	 през	 прегради	 и	 пре-
пятствия	 символизирали	 успешното	 справяне	 и	
на	пътника,	който	бил	принуден	да	търпи	не	само	
природните	неблагоприятни	въздействия	по	пътя	–	
студ,	глад,	но	и	нападенията	и	обирите	на	крадци	
и	 разбойници.	 Важно	 било	 пътникът	 да	 се	 върне	
жив	и	здрав,	и	с	опазена	стока.	И	днес	все	още,	при	
започване	на	нова	дейност	–	бизнес,	училище	или	
друго,	менчето	с	водата		символизира	същото.
	 Известни	суеверия	за	път	са	още:	
t	не	се	връщай	от	пътя,	няма	да	 ти	върви;	ако	

пък	вече	се	е	наложило	да	се	върне,	да	седне,	
да	възстанови	силите	си	в	дома;	

t	сутрин	внимавай	с	кой	крак	ще	стъпиш	първо;

 „Бог е създал човека с две зависимости. Едната 
зависимост е винаги да се нуждаем от Бога. А 
другата – да се нуждаем от хора!“	С	 тези	думи	
започна	семинарът	за	младежи,	който	се	проведе	
в	църквата	ни	на	25	юни.	Въпреки	примамливото	
слънчево	 време,	 повече	 от	 50	 души	 прекарахме	
целия	 ден	 в	 слушане	 и	 коментари	 по	 темата	
„Общуване	и	посвещение“.
	 Основен	говорител	на	семинара	беше	п-р	Янчо	
Ганев,	познат	на	всички	ни	от	предишни	младежки	
конференции	и	лагери.	Искреното	и	посветено	на	
Господа	 сърце	 на	 Янчо	 бързо	 спечели	 доверието	
ни,	а	честите	шегички	и	забавни	примери	ни	караха	
да	прихваме	от	смях.
	 От	семинара	разбрахме,	че	взаимоотношенията	
между	хората	са	изключително	важни;	че	заповедта	
„обичай	ближния,	както	себе	си“	има	практическо	
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