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ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

„Не вярвайте на всеки дух, а изпитвайте духовете
дали са от Бога” – 1Йоан 4:1

СУЕВЕРИЯТА
Безспорно едно от най-скъпоценните
неща, които имаме в живота си е вярата.
Вяра, която ни помага да приемем съществуването на Бога и на вечния живот и
най-вече съдейства за спасението на
нашите безсмъртни души. Но както човек
изопачава всяко добро нещо, често така се
случва и с вярата. Днес могат да се открият
много хора които вярват, но не на Бога и
на Неговото Слово, а на много суетни и
празни неща: Като чукане на дърво, за да
не чуе дявола; търсене на четирилистна
детелина; носенето на различни видове
талисмани; правене на погачи с късмети;
поставяне на подкови по вратите, или
на пари зад щандовете в магазините;
даване на курбан; раздаване на храна за
мъртвите; молитви пред чудодейни икони; определяне на характера на човека
и предсказване чрез зодии; носене на
мартеници; съобразяване с числото 13 и
още мн.др. Вярване в неща, които нямат
възможността и силата да помагат на
човека, но напротив да го объркат още
повече и да го довеждат до духовно
робство. Всички тези неща се наричат
СУЕВЕРИЯ. За жалост трябва да признаем,
че някои от тези суеверия се срещат и
сред вярващите.
Суеверието е вид вяра, но лъжлива и
празна вяра. Истинската вяра е вярата в
Божиите обещания дадени в Неговото
Слово, а празната вяра е вярата в човешки
предания, измислици и лъжи. Понеже
човек е създаден да бъде близо до Бога и
да общува с Него, но ако той се отдалечи
от Него, вярата в сърцето му се замества
от суеверия. До голяма степен причини
за пораждане на суеверията се явяват
народните обичаи, легендите и митовете
натрупани с годините в отделните народи.

Но зад повечето от тях стои Сатана, който
цели да отдалечава човека от правия път,
и да го прави свой послушен слуга и роб.
Суеверия е имало в древността, има ги
и днес. Но това, което трябва да знаем
със сигурност, че нито едно суеверие не
може да направи човека свободен, или
щастлив. Напротив, суеверията правят
човека зависим от напразни очаквания.
Още, суеверията винаги отдалечават
човека от Бога и го приближават към
Сатана. Всяват страх и го правят жертва
на идолопоклонство. И най-вече трябва
да знаем, че всяко суеверие е грях, който  
води след себе си още много други
грехове.
Вярата в Бога и суеверията са несъвместими неща. Бог се гнуси от тях, осъжда ги
и дори ги забранява. Неговото желание
е сред нас да няма и помен от суеверия.
Някога Той каза на Израел: „Да не правите,
както правят в Египетската земя, където сте живели, и да не правите, както
правят в Ханаанската земя, в която Аз
ви завеждам; и да не ходите според
техните наредби. А Моите закони да
спазвате и Моите наредби да пазите и
да изпълнявате. Аз съм Йехова, вашият
Бог” – Лев.18:3,4. Това е желанието на
Бога и днес към нас Неговата Църква.
Така че, нека да проверим себе си, да
не би и ние подобно на света около нас
да допуснем суеверията да навлязат
в живота ни и да заместят истинската
спасителна вяра в нашите сърца. И нека
да помним, че най-ефикасното средство
за предпазване и освобождаване от всяко
суеверие си остава Божието Слово.
п-р Румен Борджиев

ДЖОН НОКС
Джон Нокс е един от главните водачи на
движението за обновление на Църквата
в Шотландия. Роден е през 1513 година
в района на Хадингтън близо до град
Единбург. Получава образованието си в
престижния университет „Сейнт  Ендрюс”
и след дипломирането си е ръкоположен
за пастор на една от местните църкви.
През 1543 година Нокс подробно се запознава с някои от трудовете на големите реформатори и започва да защитава
идеите описани в тях и ги включва в
проповедите си. Той застава начело на
бунт с център университета „Сейнт
Ендрюс”. След потушаването на бунта
Нокс е заловен и осъден на година и
седем месеца каторга на една френска
галера.
След като изтърпява наказанието си той
се установява в Англия, управлявана по
това време от крал Едуард VІ (1547-1553
г.), който открито защитава Реформация-           
та. Нокс взема дейно участие в подготовката около издаването на творбата
продължава на стр.2
Блажен онзи, чийто помощник е
Якововият Бог, чиято надежда е
в Господа, неговия Бог.

Псалом 146:5

СПОДЕЛЕНИ РАЗМИШЛЕНИЯ

ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

СКРИТИЯТ В СЪРЦЕТО ЧОВЕК –
ПРАВЕДНИК ИЛИ ГРЕШНИК?
„Но ако в сърцето си имате горчива завист
и свадливост, не се хвалете и не лъжете
против истината. Това не е мъдрост,
която слиза отгоре, а е земна, животинска,
бесовска; защото където има завист и
свадливост, там има бъркотия и всякакво
лошо нещо” ( Яков 3:14-16).
Боже, пишеш в Словото си: „Голяма сила
има усърдната молитва на праведния” (Яков
5:16), но кой от нас може да се нарече праведен
пред Теб, когато „нашата праведност е като
мръсна дрипа”? Щом у праведният Йов ти
намери недостатък и го счете за грешен, то
нима ще дръзе всякой четящ Словото Ти да
мисли себе си за праведен само, за да чуеш
молитвата му и ще настоява „дързостно” изповядвайки: „Нали, така пишеш в Словото
Си, Господи?” ; и ще Те цитира, ще размахва
думите Ти като знаме, но не защото им вярва,
а за да предизвика и изпита Твоята вярност!
Понякога си мисля, Татко мой, не те ли дотяга от
нашите молитви, молитвите на т.нар. вярващи,
които много знаем за Теб, а малко Ти вярваме;
които сме станали като ходещи библии и щом

СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

БРАНКИ И

Родени в София, Бранки и Илияна се запознават
преди четири години в църквата в Подуяне, когато
всеки от тях вече е предал живота си на Господа.
Бранки се обръща към Бога още в тийнейджърска възраст, чрез свой приятел, който му
разказва за Бога и го води в общество от вярващи
хора. Въпреки че родителите му не одобряват това
решение, Бранки предава живота си на Господа,
приема водно и духовно кръщение. Вече обикнал
Бога, тъкмо сред тези вярващи, той се научава и на
дисциплина във вярата. Няколко години по-късно
обаче, вероятно заради някои духовни проблеми,
те престават да се събират. Осъзнавайки нуждата
от духовно семейство, през февруари 2004 г.,
Бранки взима трудното в този момент решение
да се премести в друга църква. Избира тази в
Подуяне, заради любовта, която вижда в братята
и сестрите и поради глад да служи на другите.
Тук обаче се сблъсква с друга трудност – да се

срещнем някой слушател не пропускаме да
му напомним за неговата греховност и да
изтъкнем нашата праведност!?
Но, кой е праведния и кой грешния, Господи?
Нима е праведен някой само, защото чете
и цитира Словото Ти, а е грешен онзи, който
не го е чел? Нима е праведен някой, защото
ходи на църква, а е грешен онзи, който не
ходи? Нима е праведен някой, който твърди,
че много се моли, а е грешен онзи, който
едва шепти в сърцето си думи към Теб, без
да подозира, че току що се е помолил? Нима
е праведен някой, защото е вярващ от 30 г., а
е грешен онзи, който Те познава от днес? На
стажа ни във вярата ли гледаш, Господи или на
сърцето? И като казваш, че „има голяма сила
усърдната молитва”, тя е силна, защото е
молитва на праведен или защото е сърдечна?
Срещу кого употребяваме тази сила и какво е
молитва от сърцето? Това ли, да задоволиш
моите желания и нужди по-напред от тези
на другите, защото са по-важни от техните
или молитвата е оръжие, с което да браня

ДЖОН НОКС
продължение от стр.1

„Книга за общи молитви” излязла от
печат през 1552 година. Една година покъсно на английския престол се възкачва
Мария І Тюдор (1553-1558 г.), известна с
прозвището си Кървавата Мери.
По време на нейното управление
настъпва гонение на протестантите и
много от тях са изгорени на клада. За да
спаси живота си Нокс бяга във Франкфурт,
където започва да проповядва в една
малка църква, съставена предимно от
избягали английски протестанти. Опитът
на видния реформатор да наложи някои
от либералните идеи на протестантизма
среща неодобрението на Ричард Кокс
и група негови съмишленици, които
настояват за консервативно управление
на църквата. В крайна сметка Джон Нокс
продължава на стр.4 е принуден да напусне града. През 1558
година той се установява в Женева,
където написва творбата „Първи зов на
тръбата срещу чудовищното управление
на жените” посветена на тираничното
ИЛИЯНА
управление на Мария І Тюдор.
През 1559 година Нокс се завръща в
сближи с младежите, за да има така нужното на
всеки християнин духовно общение. Следват две Шотландия, където година по-късно
не лесни в това отношение години, след които заедно с шестима свои последователи
обаче Бог благославя живота му. След неделните
съставя т.н. Шотландска изповед. Тя
служби започва да излиза с част от младежите и  
включва основните учения и идеи на
в тази компания се запознава с Илияна.
Тя самата също от скоро излиза с младежите. християнската вяра осмислени от гледна
До някъде по същата причина..., но не само. точка на протестантството. Този документ
Повярвала на 17 години, чрез своя съученичка
поставя началото на Реформацията в
и близка приятелка, тя се присъединява към
църквата в Подуяне, където много скоро взима Шотландия и е официално признат от
и водно кръщение. Поради отдалечеността местното правителство. Използва се от
на църквата възможностите й да посещава 1560 до 1647 година, когато е заменен от
богослуженията са ограничени, а тези за обще- Уестминстърската изповед. В Шотландия
ние с младежите – почти липсват. По време на
видният богослов написва още няколко
студентския си живот, Илияна започва да прекарва по-дълго време със същите младежи, с книги: „Книга за дисциплината” (1561 г.);
„Книга за общия ред” (1564 г.) и „История
които и Бранки вече се е сближил.
Опознавайки се в компания и двамата успяват на Реформацията в кралство Шотландия”,
да оценят качествата и характера на другия.
излязла в пълен обем през 1644 година.
Венчани са от п-р Иван Иванов на 08.07.2007 г.,
а от девет месеца насам имат и нова причина Въпреки съпротивата на шотландската
за щастие – малкият им син Дани, когото бла- кралица Мария Стюард (1542-1587 г.)
гославяме да порасне силен мъж за Бога.   Нокс успява да наложи Реформацията в
Специален поздрав към всички братя и сестри Шотландия. Той умира през 1572 година.
от Илияна и Бранки с Яков 3:2 – „Защото ние
Макар че богословите не го споменават
всички в много неща грешим; а който не греши
в говорене, той е съвършен мъж, способен да много често той остава като една от
водещите личности в реформаторското
обуздае и цялото тяло.”
движение.
Представянето подготви
Фани Тодорова

Николай Симеонов

АКО НЕ СТЕ БИЛИ С НАС НА ЛАГЕРА
Може би ще се запитате, могат ли да се случат толкова много неща само за 5 дни? Разбира
се! На християнския лагер на Неделното училище имахме точно такова, изпълнено с
преживявания, занимания и благословения време. Местонахождение – гр. Ковачевци;
климат – полупланински :)
И така, стартирахме с плаж и бурно цамбуркане в басейна, тъй като въпреки “дъждовната”
прогноза дъжд не валеше, а ние бяхме прегряли от емоции. На следващия ден, всичко
тръгна по програма – молитви и хваления, библейски беседи, ръчен труд, игри и една
изненада, но за нея – малко по-късно. Но първо, игрите. Когато има играчка има и плачка.
Бог използваше дори и тях за коригиране и нагаждане
на характери и темперамент. Важното е, че всеки искаше и даваше прошка, сълзите секваха
и смеха продължаваше.
А сега изненадата: СЕРИАЛ. Не, не турски. Естествено, че библейски – „Блудната дъщеря”,
по притчата за Блудния син. Главните роли бяха изпълнени от учители и помощник-учители
в лицето на тийнейджърите. Децата не само се вълнуваха от сюжета, но и търсеха поуките
и изводите по време на дискусиите. Вярваме, че всяко едно от тях е осъзнало, че Божията
любов е безкрайна и има сила да прощава всеки грях.
За финал имахме най-смиряващото, най-вълнуващото и най-радостното занимание
– да поканим Святия Божи Дух сред нас. Едната вечер това предизвика проливане
на сълзи, но на покаяние и любов към Бога. На втората вечер дългоочакваният
лагерен огън беше запален от батковците-тинейджъри и всички, макар и атакувани
от досадните комари сведохме смирено глави в молитва за кръщение. Между
децата имаше много ревностни за този чудесен Божи дар, и четири от тях
отнесоха Свят подарък в сърцата и домовете си. Слава на нашия Господ Исус
Христос!
Краят настъпи, но ние не искахме да се разделяме. Бог ни беше свързал
с невероятната Си любов и отнесохме със себе си нещо много ценно –
копнежа, следващото лято, Господ да ни подари ново
благовремие, нови изненади, както и своите безценни дарове.
„Благодарни сме ти, Боже, за твоята любов…”
Борислава Иванова

…БЕЗ ЛЮБОВ…
Съзнание за дълг без любов прави                        
човека мрачен.

ЗДРАВОСЛОВНО

Отговорност без любов прави                                  
човека безогледен.

ДА ПОГОВОРИМ ЗА...

Справедливост без любов прави човека суров.

АРТЕРИАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ

Интелект без любов прави човека горд.
Ред без любов прави човека дребнав.

Кръвното налягане е налягането, което кръвта
упражнява върху стените на кръвоносните съдове
при всеки удар на сърцето. Когато сърцето се свива,
то изтласква кръвта в артериите и налягането
в тях се увеличава. Обратно, когато сърцето се
отпуска между две свивания, налягането на кръвта
намалява. Следователно има две нива на кръвно
налягане: горно ниво, когато сърцето се е свило
– т.нар. систолно налягане и долно ниво, когато
сърцето се е отпуснало – т.нар. диастолно налягане.
Кръвното налягане е подложено на денонощни
колебания: най-високите стойности са рано сутрин
и в късния следобед, значително по-ниски са по
обяд и най-ниски през нощта. То варира също от
извършваната дейност – при физическо натоварване се покачва, а при покой се нормализира.
Повишеното кръвно налягане се нарича артериална хипертония и е едно от най-честите
заболявания при човека. Освен самостоятелно
заболяване, може да бъде състояние, свързано
с други болести – бъбречни, ендокринни, неврогенни. Артериалната хипертония (АХ) е състояние
на трайно повишение на диастолното налягане над
90ммНg и/или повишено систолно налягане над
140ммНg при лица над 18-годишна възраст.

Компетентност без любов прави човека властен.

Степени на АХ :
систолно арт.
налягане

диастолно
арт.
налягане

Степен 1 АХ
(лека)

140-159

90-99

Степен 2 АХ
(умерена)

160-179

100-109

Степен 3 АХ
(тежка)

>180

>110

категория

В 90-95% от случаите на АХ, причините остават
неизвестни. Рисковите фактори, които увеличават
риска от възникване на АХ са две групи: управляеми
и неуправляеми. Управляемите рискови фактори
са: наднормено тегло, повишена консумация на
готварска сол и алкохол, заседнал начин на живот,
тютюнопушене, стрес. Неуправляеми рискови фактори са: възраст, пол, раса, наследственост, генетично предразположение.
Повишеното артериално налягане (АН) причинява екстремно натоварване на сърцето и кръвоносната система. Колкото по-високи са стойно-                    
стите на АН, толкова риска от усложнения за
продължава на стр.4

Притежание без любов прави човека скъперник.
Вяра без любов прави човека фанатик.
Живот без любов няма стойност.

ИЗЛЕТ НА ВИТОША

„Нека се яви Твоето дело на
слугите Ти и Твоята слава –
върху децата им” – Пс.90:16

ЗДРАВОСЛОВНО

ЧЕСТИТО

ЧЕСТИТ

на Пламен и Нина

50 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ
на Драгомир и Стефка

ДА ПОГОВОРИМ
ЗА...
АРТЕРИАЛНАТА
ХИПЕРТОНИЯ
продължение от стр.3

„Милост и вярност се срещнаха,
правда и мир се целунаха.”
Пс.85:10

БЛАГОДАРНОСТИ

БЛАГОДАРНОСТИ И ЗА ИЗПИТАНИЯТА
Благодаря на Бога за съвършеното изцерение
от дисковата херния и от голямото страдание в
лумбалната област които имах. Благодаря Му, че
ми даде сили да стана и да отида на богослужение
и след молитва за изцеление и помазанието, което
ми беше направено си тръгнах здрава и хвалейки
Бога за милостта му към мен.

Благодаря на Бога за всеки ден и нощ, че е с нас
и се прославя. Благодаря на Бога и за всички вас
моите братя и сестри, които макар и минавайки
през трудности и бури в живота, но искам да ви
насърча да стоите твърдо в Божието призвание и
неуморно трудейки се на Неговата нива.

Сестра от църквата

СПОДЕЛЕНИ РАЗМИШЛЕНИЯ

СКРИТИЯТ В СЪРЦЕТО ЧОВЕК – ПРАВЕДНИК
ИЛИ ГРЕШНИК?
продължение от стр.2

собствения си егоизъм, когато някой не
постъпва с мен както ми се иска и за това ще
се моля Ти, Боже „да го сложиш на място”,
за да бъде Азът ми задоволен?! И ето как
Аз – „усърдно молещият се праведник” манипулирам Теб – Всемогъщия и брат си –
ближния, за да стане както Аз искам и да ми
бъде на Мен добре!
Не е ли това християнско чародейство,
Господи – брат да се моли срещу брат си,
майка срещу сина си, баща срещу дъщеря си,
свекърва срещу снаха си, жена срещу мъжа си!?
Не е ли това „було на нечестието” ни, Господи;
не е ли нашето благочестие фалшиво и вярата
ни лицемерна, щом произнасяме такива молитви към Теб, Исусе; не сме ли рожби
ехидни; не сме ли книжници и фарисеи; не
сме ли мъртвешки кости; не сме ли варосани
гробници…?! И какво тогава извира от сърцето
ми, щом „от Него са изворите на живота”,
и какво тече от устата ми - горчива или сладка
вода, щом езикът ми е станал „украшение на
неправдата”?!
Праведни ли сме след всичко това,
Господи!? Нима, не е грях да се молиш срещу
ближния си? Запушваш ли си ушите, Боже,

когато чуваш децата Ти да принасят молитви
един срещу друг – не молитви, а живи клетви,
не благословии, а проклятия!? Страда ли
сърцето Ти от нашето лицемерие, срамуваш ли
се от нашето безумие, Господи? Не са ли това
бесовски молитви и какво се случва с тях, ако
Ти не ги зачиташ и не им отговаряш? Не отиват
ли тези молитви при противника ни – Дявола
и не ставаме ли така врагове и на ближния
си и на Теб, Исусе; не се ли превръщаме в
съюзници на Сатана и в негово оръжие срещу
Твоето царство на земята?
Ако ближния си гледам като свой враг,
как ще гледаш Ти на мен като свой приятел?
Нали, Ти Боже искаш от мен, заповядваш ми
в Словото Си „да обичам ближния си както
себе си”, защото „любовта не прави зло на
ближния” (Римл.3:10) и как мога да твърдя, че
обичам Теб, Невидимият, когато мразя брат си,
когото виждам? „О, нещастен аз човек! Кой
ще ме избави от тялото на тази смърт!”
(Римл.7:24) Прости безумните ми, бесовски
молитви произнесени срещу моите братя и
сестри, Господи и помилуй грешната ми душа!
А ти, праведен ли си или си грешен, братко
и сестро? Не бързай с отговора! Нека Бог да те
благослови!
Нина Стоицова

здравето е по-висок. Повишеното АН е „безмълвно и опасно” заболяване, тъй като обикновено
протича безсимптомно или с незначителни оплаквания – главоболие, замайване, задух, зрителни
смущения. АХ уврежда сърдечно-съдовата система и може да доведе до тежки усложнения –
сърдечен инфаркт, мозъчен инсулт, сърдечна и
бъбречна недостатъчност, увреждане на очите. Ето
защо профилактиката и ранното откриване на АХ
предпазват от късните усложнения на заболяването.
   Първата стъпка за справяне с АХ е здравословния
начин на живот:
t намаляване количеството на приеманата с храната сол – до 5 гр. дневно (1 чаена лъжичка без връх).
Това означава ограничена консумация на храни,
съдържащи сол – месни и колбасарски изделия,
консерви, сирене, хляб;
t увеличена консумация на растителни храни –
плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни;
t ограничена консумация на животински мазнини.
Позволени са риба, пилешко (без кожата), телешко и
заешко месо, обезмаслени и нискомаслени млека и
млечни произведения;
t поддържане на здравословно телесно тегло.
Индексът на телесната маса да бъде в границите от
18,5 до 24,9;
t контрол на холестерола и триглицеридите в
кръвта;
t преустановяване на тютюнопушенето и приема
на алкохол;
t ограничаване приема на психоактивни веществасъдържащи кофеин, протеинови и високоенергийни
добавки;
t увеличена двигателна активност.
Втората стъпка за справяне с повишеното АН е
редовен прием на предписаните анти-хипертензивни
медикаменти през целия живот. Никога не прекъсвайте
лечението си, дори да се чувствате добре, преди да сте
се консултирали с лекуващия си лекар. Контролирайте
своето АН като го измервате два пъти дневно-сутрин,
след събуждане и вечер (в интервала 21.00-22.00 часа)
както и във всички случаи на неразположение. Добрият
и правилен контрол на повишеното АН ще ви осигури
живот с добро самочувствие и работоспособност,
здраве и дълголетие, ще ви предпази от опасни
усложнения.
Д-р Десислава Димова

РЕДАКЦИОННО КАРЕ
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GSM: 0897-868-040
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