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	 Град	Сардис	(дн.гр.	Сард	в	Турция)	е	считан	
от	 съвременните	 историци	 за	 най-богатия	 и	
проспериращ	 град	 на	 античността.	 Според	
тях	в	него	за	първи	път	в	световната	история	
са	 сечени	монети	от	 злато	и	 сребро	без	до-
бавени	примеси.	Като	израз	буквално	преве-
дено	 „сардис”	означава	избягвам	опасност,	
укривам	 се	 на	 сигурно	 място.	 В	 по-широк	
духовен	смисъл	„сардис”	означава	очиствам,	
освещавам,	 обновявам.	 В	 съвременния	 тур-
ски	език	тя	обозначава	жълтия	цвят,	защото	в	
миналото	близо	до	града	е	имало	златоносни	
реки.
	 Градът	 възниква	 през	 8	 в.	 пр.Хр.	 по	 поре-
чието	на	река	 Хермус	 в	 подножието	на	 пла-
нината	Боздаг.	Още	в	началото	на	своето	съ-
ществуване	той	става	столица	на	Лидийското	
царство,	управлявано	от	Крез,	чието	име	и	до	
днес	е	нарицателно	за	човек,	който	притежа-
ва	несметно	богатство.	
	 Само	 век	 след	 своето	 основаване	 Сардис	
е	 превзет	 от	 група	 номадски	 племена,	 но	
тяхното	господство	не	продължава	дълго	и	
те	 постепенно	 са	 изтласкани	 и	 прогонени.	
През	546	г.	пр.Хр.	владетелят	на	Персия	Кир	
II	 Велики	 след	 двуседмична	 обсада	 превзе-
ма	града.	По	време	на	Йонийското	въстание	
(ок.500-499	г.	пр.Хр.)	насочено	срещу	персите	
Сардис	е	опожарен	от	гърците,	но	след	поту-
шаването	му	през	494	г.	пр.Хр.	градът	бързо	е	
възстановен	и	използван	като	база	за	наказа-
телни	военни	акции.	През	334	г.	пр.Хр.	градът	
е	превзет	от	Александър	Велики.	През	133	г.	
пр.Хр.	Сардис	е	покорен	от	Римската	империя	
и	заема	централно	място	в	провинция	Азия.	
През	295	г.	сл.Хр.	града	е	обособен	като	един	
от	духовните	центрове	на	империята	и	едно-
временно	с	това	е	лятна	резиденция	на	Кон-
стантинополския	патриарх.	През	1402	г.	той	е	
превзет	от	Тамерлан	и	напълно	разрушен.
	 Първата	 експедиция,	 посветена	 на	 проуч-
ването	на	Сардис	е	проведена	между	1910	-	
1914	 година	 под	 ръководството	 на	 Хауърд	
Бътлър.	Благодарение	на	нея	са	открити	храм	
на	Артемида	и	хиляда	гроба.	
	 Съвременните	 богослови	 са	 единодушни,	
че	Сардиската	църква	е	пример	за	християн-
ска	общност,	в	която	преобладава	показната	
религиозност.	
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ПОСЛАНИЕТО ДО 
ЦЪРКВАТА В САРДИС

„Приехте ли Святия Дух, като повярвахте?” – Деян.19:2

 Приемайки	Божия	Дух	в	сърцата	си,	чрез	Него	
вярващите	приемаме	още	много	други	благо-
словения	в	своя	живота.
	 На	първо	място,	чрез	Святия	Дух,	приемаме	
сила	за	служение.	Малко	преди	да	се	възнесе	
на	небето,	Христос	обеща	на	Своите	ученици:	
„Ще приемете сила, когато дойде върху вас 
Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мен”	
–	Деян.1:8.	Обещание,	което	не	е	само	за	то-
гавашните	ученици	на	Христос,	но	и	за	всички	
нас.	Обещание,	което	Бог	реализира	в	сърцата	
ни	чрез	Святия	Дух,	но	благословение,	което	
Той	очаква	да	употребяваме	в	живота	си.
	 На	второ	място,	чрез	Святия	Дух,	приемаме	
духовен	Водач.	Всички	ние	се	нуждаем	от	во-
дителството	на	Бога.	Водителство,	което	Хрис-
тос	ни	обеща	именно	чрез	Святия	Дух.	„Кога-
то дойде Онзи, Духът на истината, ще ви 
упътва на всяка истина”	 –	Йоан	16:13.	 Така	
че,	всички	ние,	повярвали	в	Бога	и	приели	Не-
говия	Дух	в	сърцата	си,	сме	приели	и	Духовния	
Водач	в	своя	живот,	Който	ще	ни	напътства	в	
посоката	към	небето	и	ще	ни	помогне	да	дос-
тигнем	в	Божията	слава.
	 На	трето	място,	освен	водач,	чрез	Святия	Дух,	
приемаме	Утешител.	На	всички	ни	е	повече	от	
ясно,	 че	по	пътя	 към	небето	ще	имаме	много	
скърби.	Но	за	времето	на	цялото	пътуване	Хрис-
тос	ни	е	обещал:	„И Аз ще поискам от Отца и 
Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва 
с вас вовеки”	–	Йоан	14:16,17.	Така	че,	винаги,	
когато	имаме	нужда	от	утешител,	нека	да	зна-
ем,	че	Той	е	с	нас	–	Святият	Дух	на	Бога.
	 На	 следващо	място,	приемайки	Небесния	
Гост	в	сърцето	си,	приемаме	и	Ходатай.	Осъзнал	

КАКВО ПРИЕМАМЕ ЧРЕЗ СВЯТИЯ ДУХ
това,	ап.	Павел	пише	на	вярващите	в	древния	
Рим:	„Така също и Духът ни помага в нашата 
немощ – понеже не знаем да се молим както 
трябва; но самият Дух ходатайствува в на-
шите неизговорими стенания. А Този, Който 
изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, 
защото той ходатайствува за светиите по 
Божията воля”	–	Римл.8:26,27.	Така	че,	всички	
ние	 повярвалите	 в	 Бога,	 имаме	 Ходатай	 пред	
Него	в	небето	–	Бого-човека	Исус	Христос,	има-
ме	Ходатай	и	в	сърцето	–	Святия	Дух.
	 Също,	 чрез	 кръщението	 в	 Небесния	 Огън	
приемаме	и	Изобличителя	в	живота	 си.	На-
пълно	 сме	 убедени,	 че	 след	 първоначалното	
си	 покаяние	 не	 ставаме	 безгрешни,	 поради	
което	отново	и	отново	имаме	нужда	от	пока-
яние.	 А	 Христос	 е	 повече	 от	 категоричен:	 „И 
Той, когато дойде, ще обвини света за грях, 
за правда и за съдба”	–	Йоан	16:8.	Святия	Дух,	
изобличава	не	само	грешниците	в	света,	но	и	
нас	простените	грешници	на	Бога.	Но	за	всич-
ки	нас	остава	и	голяма	отговорност	да	бъдем	
чувствителни	 към	 изобличението	 на	 Божия	
Дух	и	всеки	път	да	откликваме	с	покаяние.
	 Още,	чрез	Духа	на	Бога,	спасените	грешни-
ци	придобиваме	целия	духовен	потенциал	за
проявление	на	свръхестествените	дарби.	В	1Кор.	
12:7	 четем:	 „На всеки се дава проявяването 
на Духа за обща полза.”	 Обещание,	 което	
трябва	да	осъзнаем	и	също	да	реализираме	в	
своя	духовен	живот.
	 И	 не	 на	 последно	 място,	 новороденият	
грешник	 получава	 възможността	 за	 освеще-
ние	и	духовно	израстване	чрез	плода	на	Божия	
Дух.	
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И тъй, като се възвиси до Божията десница, 
и взе от Отца обещания Свети Дух, 

Той изля това, което виждате и чувате. 
Деяния 2:33 

ЦЪРКВИТЕ В КНИГАТА ОТКРОВЕНИЕ



 ПОСЛАНИЕТО ДО 
 ЦЪРКВАТА В САРДИС

  продължение от стр.1
 Нейната	 същност	 се	 изразява	 в	 спазването	
на	правила,	извършването	на	ритуали	и	стрикт-
ното	 следване	 на	 определени	 традиции,	 често	
съчетано	с	неосъзнато	пренебрегване	на	води-
телството	на	Святия	Дух.	Тревожното	духовно	
състояние	на	вярващите	се	отразява	в	загриже-
ните	думи	на	Спасителя:	„На име си жив, но си 
мъртъв”(Откр.3:1).	 В	 Сардиската	 църква	 Гос-
под	разделя	християните	на	три	групи:	духовно	
мъртви,	 духовно	 полумъртви	 и	 духовно	 чисти	
хора.	Към	първите	две	групи	Христос	отправя	
призив	за	покаяние,	а	с	помощта	на	последната	
Той	се	стреми	да	постави	началото	на	ново	ду-
ховно	обновление	и	възстановяване	за	Христо-
вото	Тяло.
	 На	 Своите	 побеждаващи	 и	 предани	 после-
дователи	 Божият	 Син	 обещава	 никога	 да	 не	
премахне	 техните	 имена	 от	 книгата	 на	 жи-
вота	 (Откр.3:5).	 На	 основание	 на	 този	 често	
погрешно	 тълкуван	 стих	 възниква	 небиблей-
ското	учение	за	„сигурността	в	спасението”,	
според	 което,	 ако	 човек	 се	 покае	 и	 се	 ново-
роди	 е	 невъзможно	 той	 да	 бъде	 отделен	 от	
Бога	за	вечността.	Подобна	заблуда	превръща	
християнството	 в	 учение	основано	на	 човеш-
ката	 себеправедност.	 Всъщност	 изгубване	 на	
спасението	и	впоследствие	отпадане	от	вярата	
е	 напълно	 възможно.	 Осъзнал	 тази	 опасност	
апостол	Павел	пише	на	вярващите	в	 Галатия:	

,,Останете твърдо в свободата, която 
Христос ни подари и не се заплитайте от-
ново в робско иго”	(Гал.5:1).	За	всеки	христия-
нин	съществува	опасността,	ако	не	поддържа	
свободата	 си	 в	 Христос	 да	 бъде	 подмамен	 и	
да	 се	 върне	 към	 предишния	 греховен	 начин	
на	 живот.	 Апостол	 Петър	 допълва:	 ,,Понеже, 
ако, след като са избягали от светските 
мръсотии чрез познаването на Господа и 
Спасителя Исуса Христа, те пак са се спле-
ли в тях и остават победени то тяхното 
сегашно състояние е по-лошо от първона-
чалното. За тях би било по-добре да не бяха 
познали пътя на правдата, отколкото след 
като са го познали да се отвърнат от свя-
тата заповед, която им беше предадена”	
(2Петр.2:20,21).	 В	 посланието	 си	 до	 христия-
ните	 в	 Рим	 Павел	 заявява:	 ,,Виж Божията 
благост и строгост – строгост към отпад-
налите, а благост към тебе, ако останеш в 
благодатта. Иначе и ти ще бъдеш отсечен”	
(Римл.11:22)	и	отново	той	споменава	за	отпа-
дане	от	вярата	(1Тим.1:19).

НИКОлАй СИМеОНОВ

Останки от 
древния Сардис

ЦЪРКВИТЕ В КНИГАТА ОТКРОВЕНИЕ

ТОДОР и ЛЮСЯ НИСТОРОВИ

СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

	 Тошко	и	Люси	 са	прекрасно	посветено	на	
Господа	 семейство.	 Те	 са	 от	 хората,	 с	 които	
щом	се	запознаеш	вече	ги	чувстваш	като	стари	
приятели.	С	две	църкви:	в	Златица	и	Подуяне,	
те	са	благословение	и	за	двете	духовни	семей-
ства.	
	 Люси	е	от	Луковит.	Когато	е	на	осем	години,	
сестричката	й,	която	тогава	е	на	четири	години	
се	разболява	тежко.	Започва	ходене	по	много	
лекари.	В	Ботевград	един	лекар	изрича:	„Ако	
Господ	не	помогне	на	това	дете,	никой	не	може	
да	му	помогне.”	Близки	ги	съветват	да	отидат	
в	Берковица,	където	по	това	време	ще	гостува	
пастор	Павел	Игнатов.	Семейството	заминава	
с	надеждата	 за	изцерение.	Още	по	време	на	
молитвата	малката	усеща	освобождение	и	по-
желава	да	се	храни.	Таткото	е	притеснен,	тъй	
като	всичко,	което	е	поглъщала,	е	повръщала.	
Но	 изцерението	 й	 е	 съвършено.	 Баща	 им	 в	
този	миг	се	обръща	към	Господа,	както	и	ця-
лото	му	 семейство.	Люси	израства	духовно	 в	
Петдесятната	църква	в	Луковит.	Само	на	 три-
найсет	години,	тя	се	покайва,	приема	водно	
кръщение,	 а	 много	 скоро	 и	 кръщение	 в	 Свя-
тият	Дух.	Всеотдайна	и	ревностна	за	Господа,	
тя	 служи	активно.	Люси	е	неделна	учителка,	
и	младежки	лидер,	а	понякога	и	проповядва.	
Отдадена	на	децата	и	младежите,	тя	не	спира	
да	се	моли	за	бъдещият	си	съпруг.	„Молих	се	
много	Бог	да	ми	го	открие.	Нямах	претенции,	
най-важното	 беше	 да	 бъде	 Божията	 воля	 за	
него.”
	 Тошко	 е	 от	 с.	 Челопеч.	 Когато	 е	 на	 около	
шестнайсет	години,	негов	приятел	често	госту-
ва	в	семейството	им	и	благовества	за	вярата	в	
Бога.	Но	Тошко	не	желае	да	присъства.	Винаги	
преди	да	си	тръгне	приятелят	му	има	молитва	
с	родителите	на	Тошко.	Един	ден	той	се	съгла-
сил	да	остане	за	молитвата	с	уговорката,	че	ще	
коленичи,	но	без	да	се	моли.	Коленичил,	той	
усеща,	че	нещо	се	случва	с	него.	„Усетих	един	
огромен	мир	в	сърцето	си,	нещо	ме	докосна	и	
разбрах,	че	нещата	за	които	се	говори	са	исти-
на.”	Вечерта	в	сън	Тошко	вижда,	как	получава	
картичка	 за	Рождество	 с	надпис	 „Покана	 за	
новорождение.”	Разбрал	от	приятеля	си	значе-
нието	на	 съня,	 той	 упорито	 започва	да	 търси	
Господа.	На	15	септември	1987	г.	веднага	след	
училище	 16	 годишният	 Тошко	 се	 кръщава,	 а	
скоро	приема	и	Святия	Дух.	

	 По-късно	той	учи	в	Стопанската	Академия	в	
Свищов,	където	Бог	му	помага	да	открие	други	
вярващи	в	града	и	започва	да	посещава	съби-
ранията	там.	В	самото	начало	са	10	човека,	но	
когатo	 завършва	 вече	 има	 оформена	 Петде-
сятна	 църква	 с	 50-60	 човека.	 Това	 е	 времето	
на	съживлението,	в	което	той	трупа	безценни	
опитности.	 Завършил,	 той	 започва	 работа	 в	
данъчната	служба	в	Пирдоп.	Срещата	с	Люси	
става	чрез	общ	познат.	Виждайки	Люси,	Тошко	
усеща	в	сърцето	си,	че	това	е	неговата	съпру-
га.	Следват	срещи	на	влюбените,	които	винаги	
са	заедно	с	другите	младежи.	След	три	месе-
ца	те	се	сгодяват	в	Луковитската	църква.	А	на	
23	ноември	1997	г.	Тошко	и	Люси	преклонили	
колене	пред	Бога	са	венчани	от	пастир	Алекси	
Катранов.	През	1998	г.	се	ражда	Александър,	а	
след	две	години	и	Емануил.
	 Семейството	 заживява	 в	 Челопеч,	 но	 Бог	
влага	в	сърцето	на	Тошко	да	става	всяка	сутрин	
в	шест	часа	и	да	се	моли	по	един	час	на	Бога	
за	нов	дом.	По	 човешки	 това	е	невъзможно,	
тъй	като	тогава	само	той	работи.	Само	за	два	
дни	Люси	си	намира	работа,	пак	за	два	дни	им	
отпускат	кредит	и	си	купуват	жилище	в	Злати-
ца,	което	само	след	месец	би	струвало	много	
повече.	С	разрешение	на	пастира	в	Пирдоп	
в	 дома	 на	 брат	 му	Мариян	 те	 основават	 до-
машна	група.	Тя	се	разраства	до	30-40	човека	
и	пастира	ги	насърчава	да	си	основат	църква	
в	Златица.	Двамата	братя	обмислят,	но	не	се	
чувстват	готови,	а	и	финансово	не	виждат	раз-
решение.	Един	ден	на	Тошко	му	звъни	вярващ	
приятел	преминаващ	през	Златица,	който	же-
лае	да	го	види	за	5	минути.	На	срещата	той	му	
подава	плик	 с	надпис:	 „ЗА	ЦЪРКВА.”	В	плика	
се	оказва,	че	има	4	хиляди	лева!	Бързо	се	на-
мира	помещението,	на	което	правят	ремонт	и	
от	2010	г.	се	полага	началото	на	Петдесятната	
църква	в	Златица,	чийто	пастир	е	Мариян,	бра-
та	на	Тошко.	
	 След	време	Тошко	е	преместен	на	работа	в	
София.	Бог	отново	се	намесва	и	те	си	купуват	
апартамент	в	Подуяне.	Още	от	младеж,	Тош-
ко	има	спомен	от	Подуянската	църква,	 която	
понякога	е	посещавал.	Когато	заживява	в	но-
вият	си	дом	в	София	и	пътува	с	 тролея,	 той	
вижда	църквата	и	е	шокиран,	че	Бог	ги	е	довел	
да	живеят	точно	до	нея.	От	2012	г.	Тошко	е	в	
църквата	ни,	а	в	неделите	е	в	Златица,	където	
понякога	замества	брат	си.	От	скоро	и	Люси	е	
тук,	но	все	още	се	налага	да	е	при	момчетата	
в	Златица.	Двамата	обичат	искрено	новата	си	
църква	и	тук	се	чувстват	в	свои	води.
	 Разказвайки	за	Божията	любов,	Тошко	и	Люси	
излъчват	 особена	 лъчезарност.	 А	 топлите	им	
взаимоотношения,	усмивки	и	мир	са	извор	на	
благословение	за	всеки	опознал	се	с	тях!								

Представянето подготви
елеНА ИВАНОВА



УЧЕНИЕТО 
ЗА СВЯТИЯ ДУХ

1. ЧаСт От БОжеСтвената трОица
„Идете и създавайте ученици измежду 

всички народи, и ги кръщавайте в името 
на Отца и Сина, и Святия Дух.”	– Мат.28:19

2. УЧаСтвал в СътвОрениетО
„А земята беше неустроена и пуста; 

и тъмнина покриваше бездната; и Божият 
Дух се носеше над водата.”	– Бит.1:2

3. ОБвинява Света за грях
„И когато дойде, Той ще обвини света за 

грях, за правда и за съд.”	– Йоан	16:8

4. нОвОражда грешници 
за БОжиетО царСтвО

„Истина, истина ти казвам: Ако не се роди 
някой от вода и Дух, не може да влезе 

в Божието царство.”	– Йоан	3:5

5. ОБещан за вСеки вярващ
„И след това ще излея Духа Си на всяка 
твар; и синовете ви и дъщерите ви ще 
пророкуват, старците ви ще виждат 

сънища, юношите ви ще виждат видения; 
също и на слугите и на слугините ще 

изливам Духа Си в онези дни.”– Йоил	2:28,29

6. ОБитава във вСеки СпаСен
„не знаете ли, че сте храм на Бога и че 
Божия дух живее във вас?” – 1Кор.6:19

7. извършва дУхОвнО кръщение
„Йоан кръщаваше с вода; 

а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух 
не след много дни.”	– Деян.1:5

8. Сила за СлУжение на вярващите
„Ще приемете сила, когато дойде върху вас 

Святият Дух, и ще бъдете свидетели за 
Мен както в Йерусалим, така и в цяла Юдея 
и Самария, и до края по земята.”	– Деян.1:8

9. реализира дУхОвните дарБи
„Дарбите са различни, но Духът е същият...

 А на всеки се дава проявяването на 
Духа за обща полза.”– 1Кор.12:4-7

10. изгражда дУхОвен плОд 
във вярващите

„А плодът на Духа е: любов, радост, 
мир, дълготърпение, благост, 
милост, милосърдие, вярност, 

кротост, себеобуздание.”
– Гал.5:22,23

11. МОже да Бъде ОСкърБен
„И не оскърбявайте Святия Божий Дух, 

в Когото сте запечатани за деня на 
изкуплението.”	– Ефес.4:30

12. хУлата къМ Святия дУх 
е непрОСтиМ грях

„Всеки грях и хула ще се прости на 
човеците, но хулата против Духа

няма да се прости. И ако някой каже дума 
против Човешкия син,ще му се прости, 

но ако някой каже дума против Светия Дух,
няма да му се прости, нито в този свят, 

нито в бъдещия.”	– Мат.12:31,32

	 Самосъжалението	е	душевно	 състояние	при	
хора	излъгани	в	надеждите	и	очакванията	си.	То	
е	 вид	безпомощност	 за	 справяне	 с	 предизвика-
телствата	от	външната	среда.	Такива	хора	се	из-
живяват	като	нещастни,	сравнявайки	се	с	по-успя-
ващите.	Смятат,	че	винаги	нещата	трябва	да	ста-
ват	както	те	желаят.	Чувството	винаги	е	смесица	
от	съжаление	и	яд.	Обвиняват	се	за	своите	неус-
пехи.	 Прекалено	 взискателни	 и	 винаги	 отчитат

ЧУВСТВОТО САМОСЪЖАЛЕНИЕ

ЧУВСТВАТА И ТЯХНОТО ОВЛАДЯВАНЕ

негативното.	Лесно	се	обиждат.	Не	могат	да	про-
щават,	 нерешителни	 са.	 Често	 са	 потиснати	 без	
причина,	 имат	 подчертано	 чувство	 за	малоцен-
ност.	 Предимно	 са	 пасивни	 и	 примиренчески	
настроени.	Но	и	aмбициозните,	когато	не	успеят	
в	някое	начинание,	също	могат	да	изпаднат	в	са-
мосъжаление.	
	 Причините	за	това	чувство	са	различни.	Може	
да	е	от	завист,	в	основата	на	която	е	пожелаване-
то,	прекомерно	внимание	към	себе	си	или	упрек	
за	неспособност,	липса	на	одобрение	и	подкрепа	
от	близките,	хронична	умора.	
	 Подобно	 състояние	 в	 Словото	 срещаме	 при	
оплакването	на	Гедеон:	„Ангелът Господен му се 
яви и му каза: Господ е с теб, мъжо силни и храб-
ри. А Гедеон му отговори: О, господарю, ако Гос-
под е с нас, то защо ни връхлетя всичко това? 
И къде са всичките Му чудеса, за които бащите 
ни са ни разказвали: Не ни ли изведе Господ от 
египет? Но сега Господ ни е изоставил и ни е 
предал в ръката на мадиамците”	–	Съд.6:12,13.	

продължава на стр.4

КАДРИ ОТ ЗАВЪРШВАНЕ НА НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ

 КАКВО ПРИЕМАМЕ ЧРЕЗ СВЯТИЯ ДУХ

 продължение от стр.1
	 И	тук	е	мястото	отново	да	се	припомним	ду-
мите	от	Гал.5:22,23:	„А плодът на Духа е: лю-
бов, радост, мир, дълготърпение, благост, 
милост, милосърдие, вярност, кротост, се-
беобуздание.”	Плод,	който	е	белег	за	духовна-
та	зрялост	и	святостта	на	християнина.

	 Нека	да	благодарим	на	Бога	 затова,	 че	Той	
изпрати	Своя	Единороден	Син,	чрез	Който	да	
придобием	спасение	и	вечен	живот.	Но	също,	
нека	да	Му	благодарим,	че	изпрати	и	Своя	Дух	
в	живота	ни,	чрез	Който	да	приемем	всяко	бла-
гословение,	нужно	ни	по	пътя	към	небето.
 

п-р РУМеН БОРДжИеВ 
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„Аз се подвизах в доброто войнстване, пътя свърших, вярата опазих; 
отсега нататък се пази за мен венецът на правдата, който Господ, 

праведният Съдия, ще ми въздаде в онзи ден; и не само на мен, 
а и на всички,които са обикнали Неговото явяване” – 2Тим.4:7,8

На 22 май 2016 г. на 60 г. възраст почина брат  

ИваН  ТИмоТеев  ЖИвков

 ЧУВСТВОТО 
 САМОСЪЖАЛЕНИЕ

 продължение от стр.3 

 Защо	трябва	да	преодоляваме	чувството	на	са-
мосъжаление?	Недоволството	от	себе	си	е	косвено	
недоволство	от	Бога.	То	отклонява	фокуса	на	хрис-
тиянина	от	целта	–	да	бъде	подражател	на	Христос.	
Като	 намалява	 вярата	 се	 отразява	 неблагоприятно	
на	 християнското	 поведение.	 Когато	 прекалено	
много	се	фокусираме	върху	себе	си,	ставаме	безсър-
дечни	по	отношение	на	другите.	Ако	не	преодолеем	
това	отрицателно	чувство,	рискуваме	да	пропуснем	
много	възможности	за	реализация	в	живота	поради	
пасивността	си.	Концентрирайки	се	върху	негатив-
ните	 неща,	мислите	ни	 стават	преувеличено	отри-
цателни	 и	 пренебрегваме	 добрите.	 Рискуваме	 да	
задълбочим	 стреса	 в	 ежедневието	ни,	 да	 увредим	
здравето	си,	като	понижим	съпротивата	на	имунна-
та	ни	система	и	да	получим	гастрит,	язва,	понижено	
кръвното	налягане	и	др.	Самосъжалението	може	се-
риозно	да	разклати	и	психиката	ни.	Често	то	е	израз	
на	депресивно	състояние.	
	 Как	 да	 овладеем	 това	 отрицателно	 чувство?	
Най-ефикасното	средство	е	молитвата	към	Бога.	Той	
може	да	ни	открие	проблема	и	да	ни	посочи	изхо-
ден	път.	Но	и	ние	можем	да	се	включим	като:	дъл-
боко	в	себе	си	пожелаем	да	се	променим,	намерим	
грешките	си	и	не	ги	допускаме	в	бъдеще;	приемем	
реалността	с	всичките	й	ограничения,	както	и	собст-
вените	 си	 недостатъци.	 Силните	 християни	 оце-
няват	 и	 са	 благодарни	 за	 всичко,	 което	 имат.	 Като	
помагаме	на	някого.	Не	може	да	направим	всичко,	
което	си	наумим,	а	избираме	по-рационално	целите	
си.	 Ако	 сме	 амбициозни,	 позитивни	 и	 търсим	 ви-
наги	 решение.	 Като	 не	 позволяваме	 на	 околните	
да	ни	разколебават	и	подкопават	самочувствие	ни.	
Всеки	 човек	 е	 по	 своему	интересен	 за	 самия	 себе	
си,	а	и	за	околните.	Да	намерим	тези	неща,	които	да	
ни	накарат	да	се	заобичаме.	Силните	християни	из-
ползват	неизбежните	трудности	в	живота,	за	да	ста-
нат	по-силни	и	по-добри.	Те	си	позволяват	да	изпит-
ват	 тъга,	 разочарование	 и	 самота,	 продължавайки	
напред.	Знаят,	че	най-добрият	начин	да	се	справят	
с	 тези	некомфортни	 чувства	 е	 просто	да	преминат	
през	 тях.	 Разпознават	 предупредителните	 знаци	 –	
негативното	мислене	и	бездействие	е	като	гориво	за	
самосъжалението.	Не	 рискуват	 да	 попаднат	 в	 тази	
низходяща	спирала	и	предприемат	действия.
	 Колкото	и	да	ни	е	чудно	подобно	чувство	откри-
ваме	и	 у	 колоса	на	вярата	–	 апостол	Павел,	 когато	
казва:	„Защото зная, че в мен, т.е. в плътта ми, 
не живее доброто; понеже желание за доброто 
имам, но не и сила да го върша”	 –	 Римл.7:18.	 И	
възкликва:	 „Окаян аз човек! Кой ще ме избави от 
това тяло на смъртта?”	–	Римл.7:24.	Но	веднага	
и	категорично	посочва	изхода:	„Благодаря на Бога! 
Има избавление чрез Исус Христос, нашия Господ”	
–	Римл.7:25.	

АНАСТАСИя ВАСИлеВА

Останки от 
древния Сардис

ЧУВСТВАТА И ТЯХНОТО ОВЛАДЯВАНЕ
ЧЕСТИТО 

на Илиян и Сашка 
за бебе Данаил

ЧЕСТИТА 
ГОДИШНИНА НА:

25 години
Кирчо и Таня МаТанови 

10 години
Тони и ЦвеТи янчеви 

20 години
Кирчо и еМи Лазарови 

30 години
Гошо и СийКа ГеорГиеви 

МАЙКИ НА 
ТИЙНЕЙДЖЪРИ В 

ОБЩЕНИЕ И МОЛИТВА


