
Още при сътворението Бог постави човека 

да владее над цялото Му творение. И като 

белег на тази власт Той даде на човека 

правото да наименува творенията Му според 

както би ги нарекъл.  

“И Господ Бог създаде от земята 

всички полски зверове и всички 

въздушни птици; и ги приведе при 

човека, за да види как ще ги наименува; 

и с каквото име назовеше човекът всяко 

одушевено същество, това име му остана” 

(Битие 2:19) 

И до днес това право се използва от 

човека. Всеки откривател на нов вид 

насекомо, на нова планета, на нова земя и 

т.н. дава име на обекта на неговото откритие. 

А всеки човек, колкото и малък и 

незначителен да е, колкото необразован и 

неграмотен да е има едно свещено право – да 

даде име на своите деца. 

Има едно име от Судан, което съдържа 

уникална информация за цялото човечество. 

Може би реката на времето е позаличила 

истинското  му значение и истинското му 

предназначение, но пред любознателния 

читател, който е склонен да поразмисли над 

смисъла му, ще се открие един нов свят. 

НАДЖИ. Като че ли просто едно име. Но 

когато попитах, какво означава, бях поразена 

от отговора: “Нещо като “спасен”... или 

“който говори с Бога”. Като Авраам... ама 

аз не съм чак такъв...”. Дали това последното 

беше проява на излишна скромност? Не 

мисля. Просто неудобство, да не би хората да 

си помислят, че човекът с това име е по-

различен от останалите. А какво лошо има в 

това да си по-различен от останалите и да си 

по-подобен на Авраам. Лошо ли е в Ноевите 

времена да си по-различен от погиващите и 

да си по-подобен на Ной? Не само, че не е 

лошо, а даже е животоспасяващо. 

“И като бяха Ноевите дни, така ще 

бъде пришествието на Човешкия Син” 

(Матей 24:37)  

НАДЖИ – Спасеният, който говори с Бога. 

Човекът, който за пръв път е нарекъл детето 

си с това име, е знаел няколко неща: 

1. За да се нарече някой “спасен”, преди това 

трябва да е бил човек, който се нуждае от 

спасение. 

2. Щом се нарича “спасен”, трябва да е 

преживял спасение. 

3. Щом е имало спасение, няма как да се мине 

без Спасител. 

4. И за да не се чудим за какво спасение 

става дума, е подчертано, че този, 

“спасеният”, е човек, който говори с Бога. 

В този свят човек попада в различни беди и 

винаги се нуждае от спасение. Той може да бъде 

спасен от болест, от смърт, от безпаричие, от 

провали, от глад, от жажда, от природни бедствия 

и т.н. Ако и в много случаи това да става чрез 

намесата на хора, все пак има само един Спасител 

– Исус Христос, Който нарежда събития и хора в 

определен ред, който мнозина невежи наричат 

“късмет”. По времето, когато беше физически на 

земята, та дори до днес, Той спасява и вярващи и 

невярващи; и благодарни, и неблагодарни; и 

добрите, и злите; и праведните и неправедните. 

“... защото Той прави слънцето Си да 

изгрява на злите и на добрите, и дава дъжд 

на праведните и на неправедните” (Матей 5: 

45) 

Мнозина и до днес свидетелстват как са били 

по чудо спасени от катастрофи, бедствия и т.н. И 

все пак те постъпват като деветимата прокажени, 

които, отивайки към свещениците се очистиха, но 

не се върнаха да благодарят на Исус. Само един 

самарянин се отдели от тях и настигна Исус, за да 

Му се поклони (Лука 17:12-19). Все пак, не е 

никак лошо да се отделиш от другите, ако накрая 

ще можеш да чуеш думи от Исус. Помисли върху 

това. И бъди “спасеният, който говори с Бога”. 

Но има една беда, в която е потопено цялото 

човечество (съзнавайки или не). Една 

наследствена малформация, генетично предадена  

от праотеца ни Адам. Тази беда е ГРЕХЪТ. И ако 

още си мислиш, че човек може да те избави от 

болест, от бедност, от смърт, от бедствие и 

т.н..., то от тази напаст, наречена грях, никой 

човек не може да те избави. 

“Ни един от тях не може никак да 

изкупи брата си, нито да даде Богу откуп 

за него; (Защото толкова скъп е откупът 

на душата им, щото всеки трябва да се 

оставя от това за винаги), та да живее 

вечно и да не види изтление” Псалми 

49:7-8 

И ако физическите малформации оставят 

човек сляп, глух, ням или инвалид, то грехът 

оставя човека сляп за духовните реалности, 

глух за Божия глас, неспособен да говори на 

Бога (защото грехът е като стена между него и 

Бога) и с ръце и крака, неизползваеми за 

Божието дело. Един жив труп! Далече от 

Божието призвание и цел за живота си. 

Исус Христос дойде на земята именно, за 

да принесе Себе Си в жертва за греха, за да 

изкупи и освободи хората за Бога. Това, което 

беше невъзможно за човека, да умре за греха 

на ближния си, за него, неопетнения Син 

Божий, беше възможно. Защото всеки човек 

трябваше да умре за своя си грях и само 

безгрешен човек можеше да умре вместо 

грешниците. Затова дойде Божия Син на 

света: “Божият Агнец, Който носи греха 

на света!” (Йоан 1:29). 

Ако приемеш със смирено и покаяно 

сърце жертвата Му, ако се обърнеш от греха 

към Бога и помолиш за прошка – ще получиш 

опрощение и изцеление от греха. И тогава ще 

можеш да говориш с Бога, за да разбереш 

Божия план за живота си. 

 “И недейте се съобразява с тоя век, 

но преобразявайте се чрез обновяването 

на ума си, за да познаете от опит що е 

Божията воля, - това, което е добро, 

благоугодно Нему и съвършено” 

(Римляни 12:2) 

Тогава не само ще носиш името НАДЖИ, 

тогава ще бъдеш “НАДЖИ”!!! ... 



Решение: 
Приемаш ли днес Исус Христос за 

твой Господар и личен Спасител от 
греха? 

 

Молитва за прошка:  

О, Боже, бъди милостив към 
мене, грешника. Прости ми всички 
беззакония.  

Изчисти ме от всякаква 
нечистота и грях. 

 Направи ме чист чрез 
скъпоценната кръв на Исус Христос.  

От сега нататък, чрез силата на 
Святия Дух, аз отхвърлям греха.  

 
Посвещавам живота си в служба 

на Теб за доброто на другите, за да 
ходя в светлината на Твоето Слово, 
като го изучавам.  

Аз вярвам, че Ти ми прости сега, 
съгласно Словото Си. Благодаря Ти! 

Аз Те помолих за това в Името на 
Исус Христос. Амин! 

 

 
Име: ____________________________ 
    

Дата:________   Подпис:________ 
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БЪЛГАРИЯ 
 

БОГОСЛУЖЕНИЕ: 

 

 

Неделя, .....ч. 

Гр. .............. 

Ул. .............. 

Тел:.............. 

 

"А на ония, които Го приеха, даде право да 

станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в 

Неговото име"  (Евангелие от Йоан, 3:16) 

"... думата е близо при тебе, в устата ти и в 

сърцето ти, сиреч думата на вярата която 

проповядваме. Защото, ако изповядаш с устата 

си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, 

че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. 

Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с 

уста прави изповед и се спасява. Защото 

писанието казва: "Никой, който вярва в Него, не ще 

се посрами" (Римляни, 10:8-11). 

 

Ние сме загрижени за вашето духовно 
израстване. 

За повече подкрепа ни пишете или ни се 
обадете: 

 

тел/факс: +359 58 66-11-88 

GSM: +359 898 423 428; +359 899 115 680 

taiwonina@yahoo.co.uk 

 

Или посетете страницата ни: 

www.dclm-bulgaria.org 
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