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	 „Защо	гледаш	съчицата	в	окото	на	брат	
си,	 а	 не	 забелязваш	 гредата	 в	 твоето	
око?	 Или	 как	ще	 кажеш	 на	 брат	 си:	 Оста-
ви	 ме	 да	 извадя	 съчицата	 от	 окото	ти;	 а	
ето	 гредата	 в	 твоето	 око?	 Лицемерецо,	
първо	 извади	 гредата	 от	 твоето	 око	 и	
тогава	 ще	 видиш	 ясно,	 за	 да	 извадиш	 съ-
чицата	от	окото	на	брат	си.”	–	Мат.7:3-5	
	 Стихът	 насочва	 вниманието	 ни	 към	 често	
срещания	навик	да	намираме	недостатъци	у	
другите,	тъй	като	чуждите	грешки	отстрани	се	
виждат	по-ясно.	Ако	не	беше	писано	от	евреи	
преди	 хиляди	 години,	 щяхме	 да	 кажем,	 че	
това	е	патент	на	българите.	Но	не,	тази	черта	
е	присъща	на	хората	навсякъде	по	света.	На-
истина,	у	българите	тя	така	се	е	настанила,	че	
човек	би	казал	–	тук	е	нейната	родина.	
	 Божията	мъдрост	изисква	първо	да	прегле-
даме	себе	си.	„Гредата”,	за	която	става	дума,	
ни	подсказва,	че	нашите	недостатъци	може	да	
са	по-големи	от	дребните	грешки	–	„съчици“	
на	другите.	Имаме	ли	право	да	критикуваме,	
ако	нашите	грешки	са	по-сериозни	и	по-голе-
ми?	Словото	ни	казва,	че	преди	да	посочваме	
чуждите	 недостатъци,	 е	 нужно	 първо	 да	 се	
освободим	от	нашите	собствени.
	 „Гредите”	 и	 „съчиците”,	 за	 които	 образно	
става	 дума,	 са	 греховете	 ни,	 лошите	 ни	 на-
вици,	 пороците	 ни.	 След	 като	 сме	 наясно	 с	
нашите	недостатъци,	ще	можем	да	разберем	
другия	 по-добре	 и	 ще	 бъдем	 по-справедли-
ви.	Тогава	ще	имаме	опит	в	борбата	за	прео-
доляването	им.	Ще	знаем	например	колко	е	
трудно	освобождаването	от	 порок	или	 зави-
симост.	Който	не	се	е	борил	със	 зависимост,	
трудно	може	да	даде	полезен	съвет.
	 Така	стигаме	и	до	въпроса	за	съденето.	Ня-
кои	посочват	стиха:	„Не	съдете,	за	да	не	бъ-
дете	 съдени”	 (Мат.7:1)	и	цитират	думите	на	
Исус	към	прелюбодейката:	„И	Аз	не	те	осъж-
дам;	иди	си,	отсега	нататък	не	съгрешавай	
вече”	(Йоан	8:11).	Често	смисълът	на	съденето	
не	се	разбира	правилно.	
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ЗА СЪЧИЦАТА В 
ОКОТО НА ДРУГИЯ

„Авраам повярва в Бога; и това му се вмени за правда”; 
и се нарече Божий приятел.” – Яков 2:23

	 „Тайната	 на	 Господа	 е	 с	 онези,	 които	 се	
боят	 от	 Него,	 и	ще	 им	 покаже	 завета	 Си“	
(Пс.	25:14).
	 Какво	 означава	 приятелството?	 Имаме	 ли	
приятели?	Бог	наш	приятел	ли	е?
	 Една	от	гръцките	думи	за	приятел	е	agapáō.	
Тя	 разкрива,	 че	 приятелството	 е	 фокусирано	
върху	любов,	която	е	базирана	на	общи	цен-
ности.	Приятели	са	хора,	които	се	радват,	кога-
то	са	заедно.	Те	са	онези	хора,	с	които	споделя-
ме	не	само	хубавите,	но	и	трудните	моменти	и	
изпитания	в	живота.
	 Всеки	 има	 приятели.	 Някои	 повече,	 други	
по-малко.	 За	 истинските	 приятели	 времето	
и	 пространството	 са	 само	 дадености,	 които	
никога	 не	 застават	 помежду	 им.	 С	 истинския	
приятел	 ти	 споделяш	 тайните	 на	 своето	 сър-
це.	Така	е	и	при	приятелството	с	Бога.	Не	мо-
жем	да	бъдем	приятели	на	Исус,	 ако	нашите	
ценности	и	приоритети	не	са	същите,	каквито	
Той	 има.	 Страхът	 от	 Господа	 е	 началото,	 от-
правната	точка	за	близки	взаимоотношения	с	
Бога.	Ние	дори	не	можем	да	 започнем	да	 Го	
познаваме,	ако	не	Му	се	боим.	С	други	думи,	
близостта	и	приятелството	 с	 Господа	дори	не	
могат	да	започнат,	ако	страхът	от	Господа	не	се	
вкорени	твърдо	в	сърцата	ни.
В	Словото	Бог	назова	двама	мъже	„Свои	прия-
тели”.	Това	не	означава,	че	не	е	имало	и	дру-
ги,	 а	 че	 Бог	 специално	 избра	 тези	 двамата	 и	
умишлено	вписа	тяхното	приятелство	в	Словото.	

ПРИЯТЕЛ С БОГА
Аз	вярвам,	че	Той	стори	това,	за	да	бъдем	бла-
гословени	 и	 да	 почерпим	 мъдрост	 относно	
това,	какво	Бог	цени	в	един	приятел.
	 Първият	мъж	беше	Авраам.	Той	беше	наре-
чен	„Божий	приятел”	 (2	Лет.	20:7).	Бог	дойде	
при	Авраам	и	сключи	завет	с	него.	Според	този	
завет	Господ	обеща	на	Авраам	да	изпълни	же-
ланието	на	неговото	сърце	да	го	дари	със	син.	
Така	и	 стана,	Бог	изпълни	обещанието	Си.	 За	
Авраам	и	най-ценното	богатство	беше	нищо	в	
сравнение	с	радостта,	която	имаше	в	своя	син.	
Времето	минаваше	и	връзката	между	бащата	
и	сина	се	задълбочаваше	все	повече	и	повече.	
Авраам	ценеше	живота	на	това	момче	повече	
от	своя	собствен	живот.
	 „След	 тези	 събития	 Бог	 изпита	 Авраам,	
като	му	каза:	Аврааме.	А	той	рече:	Ето	ме.	
И	каза	Бог:	Вземи	единствения	си	син,	когото	
обичаш,	сина	си	Исаак,	и	иди	в	местността	
Мория,	и	принеси	го	там	във	всеизгаряне	на	
един	от	хълмовете,	 за	 който	ще	ти	кажа”	
(Бит.	22:1-2).
	 Можете	ли	да	си	представите	стъписването	
на	Авраам?	Той	никога	не	си	е	представял,	че	
Бог	може	да	поиска	такова	нещо	от	него.	След	
като	бе	чакал	толкова	дълго	своя	драгоценен	
син,	 Бог	 сега	беше	поискал	от	него	нещо	по-
вече	от	живота	му	 –	 бе	пожелал	 сърцето	му.	
Авраам	не	можеше	да	схване	това,	но	той	зна-
еше,	че	Бог	не	прави	грешки.	
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Никой няма по-голяма любов 
от това щото да даде живота
си за приятелите си.

Йоан 15:13   

БИБЛЕЙСКИ ТЕКСТОВЕ С ПРЕНОСЕН СМИСЪЛ



МИТКО И РОСИ ТОДОРОВИ

 Митко	и	Роси	са	 семейство,	чиито	усмивки	
ни	карат	и	ние	да	се	усмихваме.	А	радостта	им	
видимо	трепти	и	в	окръжаващото	ги	ято	мом-
чета	и	момичета.
	 В	житейските	планове	на	Роси	създаването	
на	семейство	е	след	25-годишна	възраст.	Кръс-
тена	в	Святия	Дух	от	малка,	истински	осъзнава	
вярата	си	в	Бога	на	16	години,	когато	усилено	
се	моли	за	своя	баща.
	 По	 време	 на	 обучението	 си	 в	 Ковънтри,	
Англия,	 където	 изучава	 авиационен	менидж-
мънт,	на	26	април	2013	г.	е	поканена	на	българ-
ско	парти	в	града.	Деветнайсетгодишната	Роси	
вижда	как	едно	момче	я	гледа	„супер	стресна-
то”.	Митко	-	студент	по	спортен	мениджмънт,	
е	силно	впечатлен	и	се	интересува	кое	е	това	
изключително	красиво	момиче.	Партито	всъщ-
ност	се	проваля,	но	„то	е	било,	за	да	се	запоз-
наем”,	 разказва	 Роси.	 Следват	 всекидневни	
контакти	във	фейсбук.	За	Възкресение	Митко	
я	кани	да	обикалят	около	православна	църква,	
но	тя	споделя,	че	не	празнува	по	този	начин.	
Разказва	му	 за	 своята	 вяра	 в	 Господа,	 без	да	
спести	 нищо,	 с	 убеждението,	 че	 ако	 той	 е	 за	
нея,	Бог	ще	подреди	нещата.
	 През	лятото	се	завръщат	в	България,	но	Митко	
отново	отлита	за	Англия,	за	да	работи	и	да	по-
могне	на	родителите	си.	Двамата	спират	да	
комуникират.	 Срещат	 се	 отново	 в	 Ковънтри.	
Митко,	 преживял	 трудности	 със	 семейството	
си	 и	 преболедувайки	 раздялата	 им	 с	 Роси,	 е	
видимо	променен.	Роси	вижда	огромната	му	
промяна	и	се	влюбва	в	него.
	 В	къщата,	в	която	Роси	е	на	квартира,	се	осво-
бождава	място	и	тя	го	кани,	но	не	за	да	живеят	
заедно,	а	за	да	му	помогне.	Това	е	период	на	
опознаване.	Роси	не	крие	от	него	взаимоотно-
шенията	си	с	Бога.
	 „Предизвиквах	много	спорове,	казва	Митко,	
имах	битка	в	мен,	но	на	всичките	ми	доводи	
и	противопоставяне	тя	отговаряше	смирено	и	
спокойно.	И	 аз	 разбирах,	 че	 тя	 вярва	 в	нещо	
по-силно	 от	 моето	 ядосване.”	Митко	 отива	 с	
Роси	на	църква.	Силно	впечатлен,	той	си	тръг-
ва	 променен.	 Започва	 да	 се	 моли	 и	 да	 чете	
Библията	–	като	историческа	книга,	но	му	става	

все	по-интересно	и	започва	да	я	разбира	все	
по-лесно.	В	сърцето	му	заживява	страхопочи-
тание	към	Бога.	Празнуват	Нова	Година	с	вяр-
ващи	младежи	и	Митко	е	впечатлен,	че	няма	
дори	и	бира.	Тогава	напълно	спира	цигарите	и	
пиенето.	Роси	се	радва,	но	за	нея	най-важно	е	
одобрението	на	Бог.
	 Бог	им	дава	и	специално	свидетелство:	Не-
успешно	 търсят	 стаж	 в	 Англия	 и	 отчаяни	 ре-
шават	да	се	завърнат	в	България.	Получават	и	
категоричен	отказ	на	молбите	си	за	стипендия.	
По-късно	обаче	им	съобщават,	че	има	промя-
на,	и	не	само	получават	стипендии,	но	и	добра	
сума	–	подарък	от	Бога!
	 Срещата	с	родителите	й	е	важен	показател	
за	Роси	относно	очакваният	отговор	от	Бога.	И	
получава	пълната	им	подкрепа.	Митко	е	силно	
докоснат	от	любовта	в	семейството	й.	В	сърце-
то	си	решава:	„Някой	ден	ще	имам	семейство	
и	то	ще	бъде	подобно	на	това.”	Роси	се	моли	
и	чака	„зелена	светлина”	от	Бога.	На	7	януари	
2014	г.	казва	„Да“	на	неговото	предложение	за	
брак.
	 Докато	подготвят	сватбата,	двамата	са	под-
ложени	 на	 големи	 атаки	 от	 неговите	 близки.	
Някога	е	имало	„предсказание“	от	врачка,	че	
Митко	не	трябва	да	се	жени	преди	23-годишна	
възраст,	а	той	е	само	на	21.	Майка	му	е	твърдо	
против	 желанието	 им.	 „Решението	 ми	 да	 се	
оженя	 за	 Роси	 е	 най-голямото	 ми	 свидетел-
ство,	че	съм	се	покорил	на	Бог,	а	не	на	дявола.	
Ако	бях	казал,	че	нищо	не	пречи	да	се	оженим	
след	2	 години,	щеше	да	означава,	 че	 вярвам	
на	 Сатана”	 –	 споделя	Митко.	Макар	 и	 силно	
притискани,	те	се	сгодяват	на	26	април	2015	г.	
в	църквата.
	 Дни	 преди	 сватбата	 заминават	 за	 младеж-
кия	лагер	на	Карандила.	Там	Митко,	обграден	
от	младежите,	се	моли	за	кръщение	в	Святият	
Дух	 и	 по	 особено	мощен	 начин	 го	 получава.	
Невероятно	 благословение	 само	 десет	 дни	
преди	сватбата!	За	Роси	това	е	огромното	по-
твърждение.	На	16	август	2015	г.	Митко	и	Роси	
се	 вричат	 във	 вечна	 вярност.	 „Сватбата	 беше	
повече	от	прекрасна	и	много	повече	от	 това,	
което	можехме	да	направим	с	наши	усилия.”
	 Завършили	успешно	обучението	си	в	Англия,	
те	дълго	се	колебаят	дали	да	останат	там.	През	
този	период	се	молят	много	за	служение.	Ре-
шението	им	да	се	завърнат	в	България	зарадва	
цялата	църква.	Днес	Митко	и	Роси	имат	добра	
работа	и	служат	всеотдайно	на	тийнейджъри-
те.	Разпалено	споделят	идеите	и	мечтите	си	за	
тях.
	 Бог	е	съчетал	характерите	на	Митко	и	Роси	
така	 красиво,	 както	 само	 Той	може.	Щедро	
благословени	от	Божията	вярност	те	предават	
това	благословение	на	всички	нас.

Представянето	подготви
ЕЛЕНА	ИВАНОВА

СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

 ЗА СЪЧИЦАТА В 
 ОКОТО НА ДРУГИЯ

 продължение	от	стр.1	

 Смята	се,	че	не	трябва	на	никого	за	нищо	да	
се	 прави	 забележка.	 Трябва	обаче	да	правим	
разлика	 между	 осъждение,	 т.е.	 изричане	 на	
присъда	–	например	„ти	ще	гориш	в	ада”	или	
„ти	 няма	 да	 бъдеш	 спасен”	 и	 др.п.,	 с	 което	
предопределяме	 къде	 конкретната	 душа	 ще	
прекара	вечността,	и	изобличението	за	грях	–	
например	„това,	което	правиш	е	грях”	или	„Бо-
жието	 слово	 не	 одобрява	 такова	 поведение”.	
Точно	 в	 такъв	 смисъл	 са	 думите	 на	 Христос	
към	прелюбодейката.	Христос	не	ни	съветва	да	
бъдем	равнодушни	към	поведението	на	близ-
ките	ни,	 но	да	 ги	изобличаваме,	 когато	 то	не	
отговаря	на	Божиите	изисквания.	Исус	казва	на	
Петър:	„Махни	се,	Сатана,	защото	е	писано:	
На	Господа,	твоя	Бог,	да	се	покланяш	и	само	
на	Него	да	служиш”	–	Мат.4:10,	с	което	иска	да	
каже,	че	това,	което	Петър	говори,	не	е	правил-
но.
	 Изобличението	има	за	цел	човекът	да	осъз-
нае	греха	си	и	да	се	поправи.	Порицаването	за	
греха	да	става	с	любов	към	грешника.	Такъв	е	и	
Божият	принцип.	Всеки	християнин	трябва	да	
взема	 решения,	 т.е.	 да	 прави	 разлика	между	
доброто	и	злото,	даже	между	доброто	и	най-
доброто.
	 За	изобличението	между	християните	има	
правила.	Ето	някои	от	тях:
•	Споровете	 между	 християни	 да	 се	 реша-
ват	в	църквата,	където	вярващите	могат	да	
разрешат	въпроса	(1	Кор.	6:1-8).

•	Местната	църква	има	право	да	съди	сериоз-
	 ните	грехове	на	нейните	членове	и	да	взе-
ма	 съответните	 мерки	 (Мат.18:17,	 1Кор.	
5:9-13).

•	Вярващите	 трябва	 да	 преценяват	 доктри-
налните	поучения	на	своите	учители	и	про-
поведници	 посредством	 Божието	 слово	
(Мат.7:15-20;	1	Кор.	14:29;	Йоан	14:1).

	 Относно	осъждението	–	само	Бог	има	право	
и	 може	 да	 отсъди	 мястото,	 където	 човек	 ще	
прекара	вечността:	„Само	Един	е	законодател	
и	съдия,	Който	може	да	спаси	и	да	погуби;	а	
ти	кой	си,	та	съдиш	ближния	си?”	–	Яков	4:12.	
„Затова	 недейте	 съди	 нищо	 преждевремен-
но,	докато	не	дойде	Господ,	Който	ще	извади	
на	светло	скритото	в	тъмнината	и	ще	изя-
ви	намеренията	на	сърцата;	и	тогава	всеки	
ще	получи	своята	похвала	от	Бога.”	–	1	Кор.	4:5.
	 Когато	не	сме	наясно	как	да	постъпим	в	кон-
кретен	 случай,	 трябва	 да	 помолим	 Бог	 да	 ни	
даде	изход	или	идея.	Не	ни	остава	друго,	освен	
да	 се	 молим	 с	 думите	 на	 псалмиста:	 „Сърце	
чисто	сътвори	в	мене,	Боже,	и	дух	постоянен	
обновявай	вътре	в	мен”	–	Пс.	51:10.

АНАСТАСИя	ВАСИЛЕВА
 

БИБЛЕЙСКИ ТЕКСТОВЕ С ПРЕНОСЕН СМИСЪЛ



ГРАД КОРИНТ

БИБЛЕЙСКИ МЕСТА

	 Несъмнено	една	от	най-големите	забележител-
ности	на	Коринт	е	едноименният	канал,	който	съ-
единява	Егейско	с	Адриатическо	море	и	разделя	
полуостров	Пелопонес.	Първи	опит	да	се	построи	
каналът	е	направен	от	тиранина	Периандър	през	
VII	в.	пр.	Хр.	Той	изоставя	проекта	по	технически	
причини.	По	времето	на	римския	император	Не-
рон	(54–68	г.	сл.Хр.)	се	прави	нов	опит	за	постро-
яване	на	канала,	но	той	също	е	неуспешен.	Кана-
лът	е	построен	за	12	години	(1881–1893)	от	двама	
унгарски	архитекти	–	Ищван	Тюр	и	Бела	Герстер,	
участвали	в	строежа	и	на	Панамския	канал.	Пус-
нат	е	в	експлоатация	на	25	юли	1893	г.	Широк	е	
едва	24	метра,	но	спестява	около	700	километра	
обикаляне	на	корабите	около	Пелопонес.
	 Югозападно	от	града,	на	стръмен	хълм	се	нами-
ра	месният	 акропол.	 Той	 включва	 почти	 напълно	
запазена	крепост,	която	се	състои	от	няколко	кули,	
наблюдателници	и	порти	в	много	добро	състояние,	
останки	 от	 древни	жилища,	 римски	 бани	 и	 храм	
на	бог	Аполон,	считан	за	най-стария,	построен	на	
територията	на	Гърция.	На	най-високото	място	на	
Акропола	се	е	издигал	храм,	посветен	на	богинята	
Афродита.	Учените	предполагат,	че	точно	там	апос-
тол	Павел	е	проповядвал	Божието	слово.	Днес	от	
храма	на	Афродита	е	останала	само	една	колона,	
която	показва	неговото	местонахождение.

	 Богословите	 предполагат,	 че	 апостол	 Павел	
посещава	Коринт	около	50–52	г.	сл.Хр.	за	период	
от	година	и	половина.	По	време	на	своя	престой	
Павел	 благовества	 с	 голяма	 дързост	 и	 много	 от	
месните	жители	откликват	положително	на	него-
вите	думи	(Деян.	18:1-18).	Така	се	слага	началото	
на	църквата	в	Коринт.	По-късно	Павел	пише	две	
писма	до	Коринтската	църква.	В	тях	той	разглежда	
различни	въпроси,	свързани	предимно	с	практич-
ното	 приложение	 на	 християнската	 вяра	 в	 еже-
дневието.

НИКОЛАй	СИМЕОНОВ

	 Град	 Коринт,	 наричан	 още	 „Портата	 на	 Пело-
понес“,	 се	 намира	 в	 района	 на	Южна	 Гърция,	 в	
североизточната	 част	 на	 полуострова.	 Коринт	 е	
разположен	в	тясната	крайбрежна	равнина,	като	
на	изток	граничи	със	Сароническия,	а	на	запад	–	с	
Коринтския	залив.	През	града	минава	магистра-
ла,	която	го	свързва	със	столицата	Атина.	Благо-
дарение	на	нея	днес	Коринт	е	важен	транспортен	
център	на	едноименната	област.
	 Първите	сериозни	археологически	проучвания	
на	града	започват	през	1896	г.,	като	с	малки	пре-
късвания	продължават	и	до	днес.	Според	архео-
лозите	Коринт	е	съществувал	още	от	най-дълбока	
древност.	Около	400	г.	пр.Хр.	той	е	един	от	най-
големите	градове-държави	с	население	около	90	
000	души.	В	периода	на	най-значим	разцвет	дос-
тига	внушителните	600	000	жители,	занимаващи	
се	основно	с	търговия	и	различни	занаяти.	Важен	
източник	на	доходи	по	онова	 време	е	 високият	
транзитен	 данък,	 с	 който	 се	 облага	 всичко	 пре-
возвано	по	море	в	едноименната	област.	Живо-
тът	в	Коринт	е	по-спокоен	и	охолен	в	сравнение	
с	 другите	 части	 на	 древна	 Елада.	 Самата	 дума	
„коринтянин”	се	превръща	в	нарицателно	опре-
деление	за	човек,	 стремящ	се	към	удоволствия,	
свързани	с	поквара	и	разпуснатост	на	нравите.
	 През	втората	половина	на	VI	в.	пр.Хр.	Атина	ос-
порва	могъществото	на	Коринт,	което	дава	нача-
лото	на	Пелопонеската	война	(431–404	г.	пр.Хр.),	
в	 която	 Коринт	 се	 съюзява	 със	 Спарта.	 Първо-
начално	 атиняните	 претърпяват	 поражение,	 но	
впоследствие	 Спарта	 застава	 на	 тяхна	 страна.	
Коринтяните	 се	 съюзяват	 с	 други	 градове	 и	 по-
беждават	 в	 т.нар.	 Коринтска	 война	 (395–387	 г.	
пр.Хр.).	Въпреки	постигнатата	победа	влиянието	
на	Коринт	започва	да	намалява.	През	338	г.	пр.Хр.	
градът	 е	 завладян	 от	 Филип	 Македонски.	 През	
146	г.	пр.Хр.	попада	под	римска	власт,	а	по-къс-
но	е	владян	от	Византийската	империя,	рицарите	
кръстоносци	и	османските	турци.	

 ПРИЯТЕЛ С БОГА

 продължение	от	стр.1
	 Като	 човек,	 сключил	 завет,	 Авраам	 беше	
изправен	 пред	 избора	 да	 наруши	 или	 да	 из-
пълни	завета	си.	Този	човек	на	вярата	избра	да	
изпълни	завета	си,	без	дори	да	знае,	че	това	е	
изпитание.
	 Никога	не	 знаем	кога	 едно	нещо	е	изпита-
ние	за	нас,	докато	то	не	остане	зад	гърба	ни.	
Имаше	само	две	неща,	които	Авраам	ценеше	
повече	от	своя	обещан	Исаак	–	това	бе	любов-
та	му	към	Господа	и	страхът	му	от	Него.	Авраам	
изпълни	всичко,	което	Бог	му	заръча,	и	в	по-
следния	 момент,	 когато	 вдигна	 ножа	 си	 над	
Исаак,	Бог	го	възпря.	„Да	не	вдигнеш	ръката	
си	върху	момчето	и	да	не	му	сториш	нещо,	
защото	сега	зная,	че	ти	се	боиш	от	Бога	и	не	
пожали	сина	си,	единствения	си	син,	за	Мене”	
(Бит.	22:12).
	 С	 края	 на	 това	 изпитание	 Бог	 откри	 една	
нова	черта	от	Себе	Си.	Той	се	изяви	като	Еова-
Ире,	т.е.	Господ	ще	промисли.
	 Има	още	един	човек,	когото	Бог	нарече	свой	
приятел	–	Моисей.	„И	Господ	говореше	на	Мои-	
сей	лице	с	лице,	както	човек	говори	с	прияте-
ля	си”	 (Изх.	33:11).	Този	човек	познаваше	Бо-
жиите	пътища.	А	Бог	разкрива	Своите	пътища	
само	на	онези,	които	Му	се	боят.	Когато	Му	се	
боим,	той	ни	нарича	приятели	и	ни	разкрива	
намеренията	и	желанията	на	сърцето	Си.	„Вие	
сте	Ми	 приятели,	 ако	 вършите	 онова,	 кое-
то	ви	заповядвам.	Не	ви	наричам	вече	слуги,	
защото	слугата	не	знае	какво	върши	госпо-
дарят	му;	а	вас	наричам	приятели,	защото	
ви	явявам	всичко,	което	съм	чул	от	Отца	Си”	
(Йоан	15:14-15).
	 Белегът,	че	сме	приятели	на	Бога,	е,	 когато	
живеем	 според	 ценностите	 на	 Божието	 цар-
ство.
	 И	така	–	бъди	приятел	с	Бог!	Доверявай	Му	
се,	покорявай	Му	се	и	живей	според	Словото	
Му!

ЦВЕТОМИр	ЦОНЕВ	
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Дати: 05–11 август      
тема на лагера: 

„Кой е Добър?” 

	 Младежкият	християнски	лагер	–	Карандила	води	началото	си	от	далечната	
1934	г.	Това	е	лагер	за	посветени	млади	хора,	които	искат	да	израстват	духовно	
и	да	задълбочат	познанията	и	взаимоотношенията	си	с	Господ.
	 Всяка	първа	седмица	на	м.	август	в	местността	Карандила	край	гр.	Сливен	се	
събират	хиляди	млади	хора	от	цяла	България	с	мисията	да	съхранят	и	доразвият	
ценностите	на	библейската	вяра.
	 И	 тази	 година	младежите	 от	 нашата	 църква	 са	 решили	да	 бъдат	 част	 от	
Карандила	 –	 2018.	 Бъди	 и	 ти	 част	 от	 това	 вълнуващо	 и	 запомнящо	 се	
преживяване.

ИНА	ТАБАКОВА
(Необходимо	е	предварително	записване	при	отговорника	на	групата.)

 МЛАДЕЖКИ 
ЛАГЕР 

КАРАНДИЛА



РЕДАКЦИОННО КАРЕ

www.youtube.com/user/poduenechurch/videos

ЧЕСТИТО 
на Алекс и Яница

ЧЕСТИТО 
на Яне и Ина

МОЛИТВЕНА ЗАКУСКА

	 В	съботното	утро	на	30	юни	сестри	от	църк-
вата	 и	 региона	 се	 събраха	 за	 благословено	
молитвено	общение.	Под	милото	ръководство	
на	сестра	Ева	Борджиева	започнахме	„Молит-
вената	закуска”	с	топъл	чай,	кафе	и	сладкиши	
и	продължихме	 с	насърчения,	 благодатни	ре-
цитали	 на	 библейски	 стихове,	 псалми,	 богов-
дъхновени	 хваления,	 стихотворения,	 песни	 и,	
разбира	 се,	 усърдна	 молитва	 за	 очистване	 и	
прошка.
	 Мотото	на	събирането	ни	беше	Лука	11:9	–	
„Искайте	и	ще	ви	се	даде;	търсете	и	ще	наме-
рите;	хлопайте	и	ще	ви	се	отвори.”	На	осно-
вание	на	Господните	думи	сестрите	положиха	
своите	 нужди	 в	 молитва,	 обединяваща	 както	
общите	 нужди	 за	 семействата,	 децата,	 вну-
ците,	 така	и	 конкретни	нужди	 за	младите	не-
омъжени	сестри,	мира	в	семействата	ни,	бла-
гословение	за	бъдещите	майки,	изцеление	на	
болните	и	грижа	към	вдовиците	в	църквата	ни.	
Заключителната	молитва	бе	положена	с	много	
жар	за	благословение	на	църквата	ни	и	благо-
вестителската	ни	дейност.	Всяка	сестра	получи	по	
един	Нов	Завет	и	заръка	да	го	положи	в	ръцете	на	
някой,	на	когото	ще	сподели	Божия	път!
	 Такава	накратко	беше	програмата	ни	през	този	благословен	предобед,	но	реално	се	слу-
чиха	толкова	много	неща,	които	не	мога	да	опиша	в	кратките	редове	на	този	текст.	Затова	
очаквайте	следващото	подобно	събиране	и	не	го	пропускайте,	защото	Бог	е	с	нас	и	излива	
изобилно	Своето	благословение	и	вдъхновение	и	кара	душите	ни	да	ликуват!

  АЛЕКСАНДрИНА	АрНАуТСКА

 На 07.06.2018 г. на 79 годишна възраст почина сестра 

ИваНа (ЖаНа) васИлева Тодорова

„Защото знаем, че ако се развали земният ни дом, 
телесната ни скиния, имаме от Бога здание на небесата, 

дом неръкотворен, вечен” –	2Кор.5:1

СТРАДАНИЯ, ДОВЕЛИ ДО ИЗЦЕЛЕНИЕ И ПРОМЯНА

БЛАГОДАРНОСТИ

z	Преди	известно	време	почувствах	силни	болки	
в	кръста	и	гърба.	Явно	беше	някаква	остра	форма	
на	дискова	херния.	Наложи	се	да	вляза	в	болница	
и	да	ми	бъдат	поставени	системи.
	 Докато	си	седях	в	стаята,	изведнъж	момичето	
на	съседното	легло	започна	да	повръща.	Потър-
сих	лекарите,	но	беше	трудно	да	ги	открия.	Тога-
ва	чух	ясно	в	сърцето	си	Божият	глас	да	ми	казва:	
„Иди	и	се	моли	за	нея.”	Покорих	се.	Отидох	до	нея	
с	предложение	за	молитва	и	тя	се	съгласи.	Оказа	
се,	че	е	посещавала	евангелска	църква	в	гр.	Пле-
вен	и	дори	има	водно	кръщение,	но	след	като	се	
омъжила	във	Видин,	престанала	да	посещава	бо-
гослужения.	Но	Бог	търси	изгубените	Си	и	иска	да	
ги	спаси.
	 Първоначално	 тя	 само	плачеше,	 но	 след	 това	
започна	да	се	моли.	Бог	чу	молитвите	ни	и	тя	прес-
тана	да	повръща,	а	малко	по-късно	заспа	успокое-
на.	След	молитвата	аз	осъзнах,	че	и	мен	кръстът	

вече	не	ме	боли.	Острата	болка	си	беше	отишла.
	 На	другия	ден	момичето	не	спря	да	се	храни.	
Подарих	на	всички	в	стаята	Новия	Завет.	Дадох	им	
и	сайта	на	църквата	с	проповедите.	Благодаря	на	
Бог	за	чудото,	което	направи,	но	най-вече	Му	бла-
годаря,	че	ме	учи	да	чувам	и	разпознавам	Неговия	
глас	и	да	Му	се	покорявам.			x

ВЕНИ	ДИМИТрОВА

z	Искам	да	благодаря	на	Бога	за	това,	че	ме	на-
прави	друг	човек,	угоден	на	Себе	Си.
	 Аз	съм	вярваща	от	тридесет	и	шест	години.	Че-
тях	 си	 вкъщи	 словото,	 ходех	 на	 църква,	 слушах	
хубави	проповеди,	пеех	песнички,	плясках	с	ръце	
и...толкова.	 Навън	 от	 дома	 и	 църквата	 –	 нищо.	
Но	 през	 последните	 седем	 години	 Бог	 допусна	
да	преживея	 такива	 страдания,	 че	 се	промених.	
Сега	изпитанията	ми	приключиха,	но	аз	вече	съм	

различен	човек.	При	всяко	излизане	от	дома	ми,	
чантата	ми	е	пълна	с	Библии	и	християнска	лите-
ратура.	Където	и	да	ходя	–	по	разни	институции,	
болници	или	пък	на	дълъг	път,	 говоря	на	хората	
за	Бога	и	им	раздавам	Божието	слово	и	духовни	
книги.
	 Всичко	това	го	върша	с	удоволствие,	така	че	
мога	да	потвърдя	от	опит	записаното	в	Пс.	119:71	–	
„Добре	ми	е,	че	бях	наскърбен,	за	да	науча	Твои-
те	наредби.”	x

ЕЛЕНА	НАНКОВА


