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 Много скоро новоповярвалият христия-
нин разбира за връзката на вярата с добрите 
дела (Яков 2:18). Но има още нещо, свързано 
с делата, което по-дълго време остава извън 
обсега на вниманието ни. Става дума за мо-
тивите на неговите постъпки.
 Мотив (moveo лат. – ход) означава вътреш-
на подбуда, подтик за действие. Човешката 
дейност винаги е продиктувана от някаква 
необходимост, цел, убеждение, затова моти-
вите са съществена причина за поведението 
на хората. 
 Психологът Стивън Райс определя 16 основ-
ни жизнени мотива, които обуславят човеш-
кото поведение и разкриват индивидуалния 
мотивационен профил. Това са мотиви за: 
успех, постижение; независимост, свобода; 
любопитство, знание, истина; социално при-
знание, принадлежност, самочувствие; ред, 
стабилност, добра организация; чест, лоял-
ност, морална интеграция; пестене, матери-
ална собственост; социално равноправие; 
приятелство; семеен живот и деца; титли, об-
ществено влияние; отмъщение, агресивност; 
красота, романтика, еротика; задоволяване 
на жизнени потребности; поддържане на фи-
зическо здраве; спокойствие, отмора, емоцио-
нална сигурност. Вероятно те са много повече.
 При обучение основни мотиви са: за успех 
или страх от провал, приемане или страх от 
отхвърляне, самоизява и доказване. 
 Нас, като християни, ни интересува какво е 
Божието отношение към мотивите на човека. 
Това разбираме от следните примери в Биб-
лията: Давид яде от присъствените хлябове 
в храма, за което нямаше право, но не беше 
осъден от Бога, дори Христос го даде за при-
мер на фарисеите (1Цар.21:1-6), защото по-
стъпката му беше продиктувана от грижа за 
боеспособността на бойците. Цар Саул прине-
се жертва на Бога (1Цар.13:8-14), което също 
нямаше право да извършва и Бог го осъди. 
Защото постъпка му бе породена от нетърпе-
ние, незачитане на Божието изискване и се-
беправедност. 
 На онези, които упрекваха Исус и негодува-
ха, като казваха, че мирото с което беше по-
мазан от жената може да се продаде, за да 
се помогне на сиромасите, Исус рече: „Оста-
вете я; защо й досаждате? тя извърши до-
бро дело на Мене” – Марк 14:4-6. Така че Бог 
гледа не само какво прави човек, но и защо го 
прави. 

продължава на стр.2

МОТИВИТЕ 
НА ХРИСТИЯНИНА

 Едва ли някой обича да говори или пише за 
смъртта. Някои дори потреперват от мисълта 
за нея. Това не е и моята любима тема – всичко 
ново и непознато е до известна степен плаше-
що, но знам, че е важно да сме наясно, че тя 
е стъпка в живота без право на поправка, без 
връщане назад. Тя е стъпало, на което всеки 
рано или късно стъпва и трябва да сме подгот-
вени за този момент.
 Както и да живееш, каквото и да правиш 
„като ти дойде времето” отиваш в гробищата. 
Хората ще те помнят известно време и после 
потъваш в забрава. Ако си направил нещо 
значимо за обществото, ако си оставил няка-
къв съществен труд след себе си, може и да те 
помнят повече, отколкото други хора, които са 
оставили единствено дрехите си. Но, въпреки 
че обществото, и дори близките, може да те 
забравят, има Един, Който не те забравя! Този, 
Който те е създал, те помни! Този, Който е про-
лял кръвта Си за теб, те помни! И ако и ти си Го 
помнил през целия си живот, не само в неделя 
сутрин или когато имаш проблем, знай, че със 
сигурност Той никога няма да те забрави! Но, 
ако ти си Го пренебрегвал цял живот, то и Той 
ще те забрави и ще останеш завинаги и вечно 
сам, с угризенията, с мъката, срама и гнева – 
гневен сам на себе си, че когато си имал шанс 
не си се възползвал от него.
 Това е животът на тази земя – ШАНС! Шанс, 
да оцениш времето, което ти е дадено за 
живот! Шанс, да потърсиш и опознаеш Този, 

БЕЗ ВРЪЩАНЕ НАЗАД

„Защото като се изминат малко години, 
аз ще отида на път, откъдето няма да се върна.” – Йов 16:22

Който ти е дал живота! Шанс, да разбереш, 
че целта на живота е да изработиш истинския 
си живот – вечният, този, който тепърва пред-
стои! И шанса да разбереш, че този миг-жи-
вот тук и сега е само началото! Много кратко 
и съдбоносно начало. Старт, от който зависи 
вечното ти бъдеще!
 Няма да повярвам, ако някой ми каже, че 
живота за него приключва със смъртта, и че не 
го интересува какво става след това! Всеки чо-
век малко или много обича живота си и търси 
начин да живее добре, да се храни пълноцен-
но и да удължи дните си – и така трябва, това е 
правилното. Бог ни е дал желанието за живот.
Хората говорят за „прераждане”, защото на 
никой не му се вярва, че всичко приключва в 
гробищата. И е точно така – нещата не при-
ключват там! Хората също казват: „носи нови-
те си дрехи, че нищо не се знае.” Няма лошо 
да си носим новите дрехи, но относно знание-
то, това, което трябва да знаем е записано в 
Библията: „Каквото око не е видяло и ухо не е 
чуло, и на човешко сърце не е идвало, всичко 
това е приготвил Бог за тези, които Го оби-
чат“ – 1Кор.2:9.
 Това, да знаеш, че си скъп за Бог, ако не 
беше така Исус нямаше да даде живота Си за 
теб! Това, да знаеш, че Бог мисли за теб и че ти 
приготвя дом, такъв, че надминава и най-сме-
лите ти мечти! Това, да знаеш, че когато всичко 
е готово ще бъдеш с Него завинаги. 

 продължава на стр.3

Той ще обърше всяка сълза от 
очите им, и смърт не ще има вече; 
нито ще има вече жалеене, ни плач, 
ни болка; първото премина.

Откровение 21:4  

ОБЛИКЪТ НА ХРИСТИЯНИНА



 МОТИВИТЕ НА ХРИСТИЯНИНА

 продължение от стр.1 
 Действията на всички библейски личности 
са продиктувани от различни мотиви – едни 
съответни на Божиите изисквания, желания и 
т.н., други – не. Най-лесно можем да разберем 
мотива за определено действие като зададем 
въпроса „защо го прави”. Например: Моавка-
та Рут се съгласи да отиде със свекърва си в 
чуждата земя, защото беше приела истинския 
Бог за свой Господ (Рут 1:16). Йосиф се съгла-
си да се ожени за Мария, защото се довери 
на Божиите думи (Мат.1:20). Мойсей реши да 
изведе народа си от Египет, за да се подчини 
на Божията воля, изказана в горящата къпина 
(Изх.3:10). Мария, майката на Исус, се съгла-
си да износи Божия Син въпреки непознатият 
начин на зачеването й, защото беше послуш-
на на Бога (Лука 1:38). Самсон се ожени за 
Далила, защото не зачете Божието изискване 
да не взима жена от друг народ (Съд.16:4). 

Йосиф отхвърли изкушението чрез жената 
на Петефрий, защото беше верен на своя Бог 
(Бит.39:9). Фарисеите се молеха показно, защо-
то бяха лицемерни и вършат дела си, за да ги 
виждат хората (Мат.23:5). 
 През различно време и обстоятелства един и 
същи човек може да бъде движен от различни 
мотиви. Когато Давид беше млад, имаше сме-
лостта да се изправи в двубой с Голиат, защото 
не можа да понесе обидата срещу неговия на-
род и своя Бог: „кой е този необрязан филис-
тимец та да хвърли презрение върху войските 
на живия Бог? – 1Цар.17:26. По-късно Давид 
пренебрегна Божията заповед „Не пожелавай” 
и чрез коварство взе Витсавее за своя жена 
(2Цар.11).
 Нас, като християни ни интересуват тези мо-
тиви, които не противоречат на Божиите ми-
сли, желания и намерения. Как можем да сме 
сигурни, че те са правилни? Разбира се, на пър-

во място като изучаваме Божието Слово. Ако в 
някои случаи не сме сигурни, да търсим напът-
ствията на Святия Дух. А също да не пренебрег-
ваме и чрез молитва.
 Защо трябва да съобразяваме мотивите си с 
Божието Слово? Защото там Бог е изявил Своя-
та воля и изисквания. И защото Той предвижда 
най-доброто за нас – мир, бъдеще и надежда 
– добро бъдеще и добра надежда.
 Основните съвременни подводни камъни, 
които могат да ни подведат към неправилни 
мотиви са стремежът към материално и финан-
сово обогатяване, възгордяване, омаловажава-
не значението на верността към Господа и др. 
 Независимо от това, колко праведни се смя-
таме, нека помним думите на ап.Павел: „Защо-
то, при все че съвестта ми в нищо не ме изо-
бличава, пак с това не съм оправдан; защото 
Господ е, Който ще ме съди” – 1Кор.4:4.

 АНАСТАСИЯ ВАСИЛЕВА

ВИКТОР и ВЕНЕРА КАРЧОВСКИ

СЕМЕЙСТВО

 Виктор и Вени все още отброяват месеците 
от сватбата с пръстите на едната ръка. Но об-
ратно пропорционална на тях е любовта им 
към Бога. В един щрих – те са нежни, тихи и 
разбиращи се без думи. Стремящи се да са ви-
наги в събитията на църквата. Историята им е с 
почерка на великолепния Божий стил – винаги 
уникален и лишен от плагиатство.
 Двамата са от София. Двамата четат от мал-
ки детски Библии, двамата имат баби, рисува-
щи икони. Двамата, вече като приятели четат 
Библии, но тайно един от друг.
 Виктор е на 9 години, когато баща му се раз-
болява от рак и почива. Момчето завършва вът-
решна архитектура. След казармата, започва 
работа в охранителна фирма. Там се запозна-
ва с Мартин, приятелят, изиграл ключова роля 
в живота му. С идеята за по-добра заплата 
Виктор напуска сплотения колектив и работи в 
казино. „Седем месеца се нагледах на много 
разбити животи на хора, които си проиграват 
парите.” Когато Виктор е на 24, майка му по-
лучава инфаркт и той поема отговорността за 
майка си и сестра си. Това, съчетано с кризата 
в България, определено е тежък кръст за него. 
Майката на техен приятел му подава ръка и 
помага да започне курс за водачи на тролеи. 
Но за това е нужна една година и той започва 
в друг СОТ. С малки и забавени заплати в тази 
година домът му живее на ръба. През този пе-
риод Виктор определя живота си като на всяко 
момче непознаващо Бога. Започнал работа на 
тролеите, той вече стъпва на краката си. Тогава 
Мартин, който също работи там, му споменава 
за истинността на Библията.
 Вени учи изобразително изкуство и езици. 
Още в 8 клас приятелката й Веселка й говори 
за Бога, дава й книжки, разказва й за евангел-
ската църква. А Веселка знае това от майката 
на приятелят си Мартин. Вени започва да чете 

и има желание за църква, но й казват, че не е 
готова. Един ден Веселка и Мартин запознават 
Вени и Виктор. Така приятелството им датира 
отпреди 7 години, в които те се виждат рядко.
 Една недела Мартин звъни на Виктор в 7 
ч. сутринта и с ужас съобщава, че майка му е 
починала от инфаркт. На погребението Виктор 
чува, че ще дойде пастор. След Словото братя-
та и сестрите запяват, и това впечатлява мом-
чето. „Те са вярващи, както и майка ми, обяс-
нява Мартин. Мислено Виктор реагира: „А ние 
не сме ли вярващи, ето държим свещи, нали 
сме християни.” След 6 месеца Мартин кани 
Виктор в църквата ни, тъй като 10 години май-
ка му е водила четирите си деца тук. Виктор се 
съгласява, поради уважението и респекта към 
майка му. „Знаех, че е умна жена и няма да 
отиде на лошо място.” Така, от 2012 г. Виктор 
тръгва редовно на богослужения. Макар, че 
общуват с Вени, той не й споделя за църквата. 
Малко по-късно заминават на море, където се 
сближават. Един ден той я пита чете ли книги, 
а тя отговаря, че чете само Библия. Изненада-
та е взаимна, и тя настоява той да я заведе на 
църква. Редовни на богослужения, те са пока-
нени от пастора на среща. Виктор и Вени питат 

кога могат да вземат водно кръщение. Когато 
научават, че поради съжителството им без 
брак е невъзможно, те решават да не идват 
повече на църква. 
 Следва мъчителна година на скандали, те-
жест, депресия. Той е вманиачен от мисълта, 
че ще остане без работа, тя също е без работа. 
Проумели, че са сбъркали те отново тръгват на 
църква. През август 2014 г., на ръката на Вени 
грейва годежен пръстен. И те са нетърпеливи 
да споделят с пастора решението си за венчав-
ка. Копнеещи за Бога, се записват на библей-
ски курс, и си дават обет да не се „докосват” 
до венчавката. „Мислехме, че ще ни е трудно, 
но Бог ни даде сили“. На 6 декември 2014 г. те 
вземат водно кръщение. „Когато заживяхме, 
както Бог иска, Той промени отношенията ни и 
ни потопи в един чудесен живот. Определено 
има огромна разлика.”
 На 29 март 2015 г. Виктор и Венера запалиха 
огъня на своя семеен олтар пред Бога и пред 
всички нас. Макар и с малък „стаж“, те изброя-
ват Божиите милости преди и след новорож-
дението си. „Бог ме е пазил дори, когато не 
съм се движил по Неговия път. Само аз и Мар-
тин бяхме с чисти книжки и без произшествия 
в тролеите. Като маникюристка Вени получава 
алергия към лаковете. След молитва изчезват 
алергията и обривите. Те обичат да споделят 
вярата си и са щедри в благодарностите си за 
всеки дар от Бога.
 Виктор и Вени не само са открили радостта 
и извора на живота, но и гравирали името на 
Господа в сърцата си. С голяма обща мечта – 
да служат на Своя Господ. Чудесно е ревност-
ни семейства като тях да са част от духовния 
ни дом!

Представянето подготви
ЕЛЕНА ИВАНОВА

ОБЛИКЪТ НА ХРИСТИЯНИНА



 БЕЗ ВРЪЩАНЕ НАЗАД
 продължение от стр.1 
 „И като отида и ви приготвя място, пак 
ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че 
където съм Аз, да бъдете и вие” – Йоан 14:3. 
Всичко това е най-голямото знание, което ти 
трябва, за да живееш в мир с Него, за да се 
бориш всеки ден за това, в което вярваш и за 
да чакаш с нетърпение времето, когато всичко, 
което е обещал Бог ще се изпълни!
 Смъртта не е край, тя е преход. Тя е врата, 

която Бог отваря за теб, но не по твое жела-
ние. Когато и да дойде времето за тази стъпка, 
Бог трябва да я предизвика, а не човек. Едно 
е ясно, отвори ли се тази врата, човекът про-
меня мирогледа си и разбира толкова много 
неща, които не са били ясни преди това, но 
вече няма връщане назад.
 Страшна е не самата смърт, а това тя да те 
завари неподготвен!

 Най-важното от всичко е, че тук и сега ни е 
времето да „ковем” бъдещето си! Нека се въз-
ползваме пълноценно! „Изработвайте спа-
сението си със страх и трепет” – Фил.2:12. 
И още: „А краят на всичко е наближил; и 
така, живейте разумно и трезвено, за да се 
предавате на молитва” – 1Петр.4:7.

 ЛОРА ДОБРЕВА

ЛЕТНИЯТ ЛАГЕР НА НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ 

НЕДЕЛНО УЧИЛИЩЕ

 Летният лагер на децата от Неделното ни училище е вече история. 
Благодарим на Бога за всяко едно дете, за всяко преживяване, за вся-
ка учителка; на родителите, които ни осигуриха транспорта; на ръко-
водството на църквата за оказаното съдействие! Благодарим на Бог 
и за всеки родител, който си е давал сметка, колко е отговорно както 
физически, така и духовно това събиране на децата и са ни подкре-
пяли в молитва от домовете си! Благодарим и на църквата ни, която 
се е молила за нас! Бог ни пазеше и отдаваме единствено и само на 
Него славата, която заслужава! Прибрахме се до един здрави и из-

пълнени с много приятни емоции, спомени, снимки, подаръци и бла-
гословения.
 Искаме за пореден път да благодарим на Бога и за седемте деца (Мартин, Анна, Ребека, Йоана, Самуил, Красимир и Никол), които Господ 

кръсти със Святия Си Дух. Изживяването беше прекрасно, както за самите деца, така и за нас учителките. Вся-
ко дете го преживя по своя си начин: някои тихо и скромно, а други – шумно, но за всички бе разтърсващо и 
незабравимо.
 Искаме да благодарим на Бог за времето, за мястото – заобико-
лени от планини, гори, река..., и диви ароматни ягоди, череши, боро-
винки… За селцето, за хотела, за персонала и собствениците на този 
хотел, за храната и условията. Благодарим за всеки миг – и този на 
неземна радост, щастие, благословение и сълзи на радост, както и 
този на стрес, притеснение, разочарование. Всеки един момент ни е 
държал все по-близо до Господа и затова Му отдаваме цялата слава, 

почит и благодарност. Никой не може да направи нещата толкова съвършени и 
да промисли за всяко нещо, освен Бог. Защото и радостта и утехата са ни от Него. А Той единствен знае как 
и кога да го направи за нас.
 Децата имаха прекрасно време на молитви и благодарности, време за опознаване и общуване, време за игри, време за учене на Божието 
слово и истините на пътя за спасението на християнина и за Божия дар – Святия Дух. Време за своите въпроси и отговори, време за гръмогласно 

хваление, време за релакс (тук вече фантазията ни трябва да е доста развинтена, какво всъщност предста-
влява това време за тези неуморими и изригващи от енергия мъниче-
та). Време за представяне на своите лични таланти, време за разходки 
в планината и хапване на горски плодове, време на смях и на забава.
 Ние, учителките, освен всичко друго, имахме времето да им се на-
слаждаваме в техните по детски наивни разговори, когато ги виждах-
ме нескрити и искрени, каквито са извън обсега на църквата и близките 
си. Добри са ни децата, щом това търсим в тях. А ние учителки това ис-
кахме – сами да пожелаят да са във всичко най-положителни. Имахме 
времето да им напомняме колко са прекрасни. Колко чудесни, любящи 
и добри сърца им е дал Бог и как всяко от тях може да покаже тази си 

своя страна. Даже не пропускахме с повод и не винаги с такъв да им напомняме, че в сърцата им има много 
повече място за доброто, любовта и милостта и трябва да ги употребяват непрекъснато.
 Благодарим и на всеки от вас, който е бил в молитва за децата, за лагера и всичко преди и след този лагер! 

Нека благословенията, които сте измолвали за този лагер, да ви се върнат 
над домовете ви хилядократно! 
 Е, това е – ваканцията в пълния й смисъл вече е факт и пожелаваме на всички да имате своите летни 
прекрасни изживявания със семействата си и с приятели. Заредете се с енергия, оптимизъм, любов, дръз-
новение. 
 Дерзайте с молитва и смирение пред Господа. Слава на Бог за милостите Му!

Учителките от Неделното училище 

Нека благословенията, които сте измолвали за този лагер, да ви се върнат 
над домовете ви хилядократно! 
 Е, това е – ваканцията в пълния й смисъл вече е факт и пожелаваме на всички да имате своите летни 
прекрасни изживявания със семействата си и с приятели. Заредете се с енергия, оптимизъм, любов, дръз-
новение. 
 Дерзайте с молитва и смирение пред Господа. Слава на Бог за милостите Му!

кръсти със Святия Си Дух. Изживяването беше прекрасно, както за самите деца, така и за нас учителките. Вся-
ко дете го преживя по своя си начин: някои тихо и скромно, а други – шумно, но за всички бе разтърсващо и 
незабравимо.
 Искаме да благодарим на Бог за времето, за мястото – заобико-
лени от планини, гори, река..., и диви ароматни ягоди, череши, боро-
винки… За селцето, за хотела, за персонала и собствениците на този 
хотел, за храната и условията. Благодарим за всеки миг – и този на 

почит и благодарност. Никой не може да направи нещата толкова съвършени и 

Летният лагер на децата от Неделното ни училище е вече история. 
Благодарим на Бога за всяко едно дете, за всяко преживяване, за вся-
ка учителка; на родителите, които ни осигуриха транспорта; на ръко-

пълнени с много приятни емоции, спомени, снимки, подаръци и бла-



   РЕДОВНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ:
 Неделя от 10.00 ч. и 18.00 ч.
 Сряда от 18.00 ч. – молитвено събрание
 Петък от 18.00 ч. – богослужение

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МОЛИТВА:
 За страдащите християни по света.
 За духовно единство помежду вярващите 

и църквите.
 За духовно пробуждане и съживление в 

страната ни.
 За новосъздаващите се семейства в 

църквата ни.
 За безработните вярващи.
 За изцерение на сестра Дочка Киркова.
 За служението на пастира и неговото 

семейство.

 ДРУГИ СЪОБЩЕНИЯ:
 Членовете на ЕПЦ-Подуяне могат да 

ползват библиотеката към църквата, 

както и аудио, видео и DVD записи 
нa филми, проповеди и библейски 
поучения.

 Желаещите да бъдат приети за членове 
на църквата, могат да се обърнат към 
ръководството на църквата за повече 
информация.

 Интернет страницата на църквата www.
poduene.org се обновява всяка седмица, 
като там може да се гледат най-новите 
проповеди от богослуженията, както и 
много друга допълнителна информация 
за църквата ни.

 Видеозаписи на проповеди от неделните 
богослужения могат да бъдат гледани в:

www.youtube.com/user/poduenechurch/
videos

 ЗА КОНТАКТИ С ПАСТИРА:
 тел.: 02/ 859 24 40; GSM: 0897 868 040
 е-mail: bordjiev@abv.bg 

СЪОБЩЕНИЯ

ЧЕСТИТО
 на 

ТЕОДОР и МАРТИНА

Åâà Áîðäæèåâà
Íàäåæäà Êàðèäîâà

ÅÏÖ Ïîäóÿíå
óë.”Îñòðîâî” 10

ãð.Ñîôèÿ
GSM: 0897-868-040

e-mail: church@poduene.org
web: www.poduene.org

www.youtube.com

РЕДАКЦИОННО КАРЕ

МИСЛИ

 Най-големият успех в живота ти е 
да изкорениш недостатъците си.

Някои предпочитат да построят храм, 
отколкото да станат храм.

Когато работим, работим ние. 
Когато се молим, работи Бог.

Ако вярата ти не те води към църквата,
няма да те заведе и в рая.

Ако забравиш да прощаваш, 
значи си забравил, че си простен.

Бог ни обича такива, каквито сме, 
но желае да ни направи какъвто е Той.

По-добре в бурята с Христос, 
отколкото в спокойни води без Него.

Не можеш да убедиш някого, 
че Иисус го обича, 

ако не си готов 
ти самият да обикнеш.

Животът предлага много избори;
вечността – само два. 

Ти избираш.

КОГАТО СИ МИСЛЕШЕ, 
ЧЕ НЕ ТЕ ГЛЕДАМ

Когато си мислеше, че не те гледам, 
видях как се молиш, и разбрах, че има Бог, 

с Когото винаги мога да разговарям. 
Научих се да Му се доверявам.

Когато си мислеше, че не те гледам, 
видях как приготвяш ядене и 

го носиш на една болна приятелка. 
Научих се, че всички ние трябва да си 

помагаме и да се грижим един за друг.

Когато си мислеше, че не те гледам, 
видях как даваш времето и парите си, за да 

помогнеш на хора, които нямаха нищо 
и се научих, че тези, които имат трябва да 

дават на онези, които нямат.

Когато си мислеше, че не те гледам, 
видях как правиш любимия ми сладкиш 

и се научих, че малките неща могат 
да бъдат важни неща в живота.

Когато си мислеше, че не те гледам, 
усетих как се приближаваш да ме целунеш 

за лека нощ и се чувствах обичан и в сигурност.

Когато си мислеше, че не те гледам, 
видях как се грижеше за къщата 

и за всеки един от нас. 
Научих се, че трябва да сме внимателни 

с това, което ни е дадено.

Когато си мислеше, че не те гледам, 
видях как вършиш работата си, 

дори когато не се чувстваше добре. 
Научих се, че трябва да нося отговорност 

като порасна.

Когато си мислеше, че не те гледам, 
видях как сълзи потекоха от очите ти 

и се научих, че нещата понякога причиняват 
болка, и че е нормално да плачеш.

Когато си мислеше, че не те гледам,
видях как залепи първата ми рисунка 

на хладилника,
и пожелах веднага да нарисувам още една.

Когато си мислеше, че не те гледам, 
научих повечето от уроците на живота, 

които трябваше да науча, 
за да стана добър и полезен човек, 

когато порасна.

Когато си мислеше, че не те гледам, 
те поглеждах и исках да ти кажа,

„Благодаря ти за всички тези неща, 
които видях, 

КОГАТО СИ МИСЛЕШЕ, ЧЕ НЕ ТЕ ГЛЕДАМ!

На 25 юли 2015 г. на 84 години почина
 

МАРГАРИТА НИКОЛОВА КИРКОВА

„Ако сме умрели с Христос, вярваме, че и ще живеем с Него.” – Римл.6:8

ЧЕСТИТА 
 30 ГОДИШНИНА 
на Любчо и Живка 

СТАНОЕВИ


