
Свидетелство за прослава на Бог 

от Димитър Лазаров от град Козлодуй 

 

„Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, 

Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е 

силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го 

издържите.“ 

1 Коринтяни 10:13  

 

Искам да благодаря на Бог за две събития в моя живот, за две изпитания, които 

преминах в продължение на една година и три месеца. 

 

1. Първото съм го нарекъл "Излекуване от затлъстяване 2 степен". 

Декември месец 2016 г. Отидох на лекар ортопед със силни болки в петата и 

ахилесовото сухожилие на левия крак. Болките бяха толкова силни и 

прогресиращи, че не можех нормално да се движа и да работя. Обмислях да си 

купя бастун за да си помагам при ходене. Ортопедът видя рентгеновата снимка на 

стъпалото и постави диагноза, като с прости думи ми обясни, че поради не 

минаващо възпаление сухожилието е започнало да се вкостява и с голяма 

вероятност ще се стигне до скъсването му. Лекарят ми каза, че по най-бързия начин 

трябва да отслабна с поне 20 килограма за да облекча сухожилието и избегна 

скъсването му. Тогава си казах, както повелява словото в Яков 5:14, че ще се 

обърна към презвитерите да ме помажат в Господното име и чрез вяра Бог ще ми 

излекува болеста в сухожилието. Да отбележа само, че към декември 2016 г. 

теглото ми беше 115 кг. при ръст 168 см. Бях със затлъстяване 2 степен. Освен това 

често имах високо кръвно налягане и бях в преддиабетно състояние с тежка 

инсулинова резизтентност. 

Презвитерът в църква се моли за мен и ме помаза, но вместо изцеление Бог ми даде 

слово – живо слово, което толкова силно ме докосна, че стана моята вътрешна 

мотивация за цяла една година:  

 

„Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще ядете, нито за тялото си, 



какво ще облечете. Защото животът е повече от храната, и тялото от облеклото.“ 

Лука 12:22, 23 

 

Тогава Бог ми говори, че аз съм господар на храната и аз ще казвам коя храна да 

консумирам и коя не. Бог ме насочи, че трябва да се науча да се храня правилно, но 

нямах знанията за това. Насочих се към лекар диетолог, който ми обясняваше 

принципите на правилното хранене, казваше ми с какво да се храня и какво да 

избягвам да консумирам – осъзнах, че точно това Бог искаше от мен. Но 

забранените храни бяха най-изкусителни и примамливи. Точно тогава изповядвах 

словото от Лука 12:22, 23, и казвах на искусителните храни, че аз съм им господар 

и няма да ги ям. Бог по чуден начин оживяваше това слово в мен и притъпяваше 

силата на изкушението. Това беше ден след ден по няколко пъти на ден аз се борих 

със сладкишите, баниците, тортите, еклерите, бисквитите и други вкусотии, които 

бяха забранени за мен. 

Винаги през живота си съм бил дебел и многократно съм правил опити да отслабна 

по най-различни методи, диети и спортове, но този път отслабвах - лекувах се от 

затлъстяване чрез Божието слово и Бог ме благославяше ден след ден. 

В продължение на седем месеца свалих от себе си 45 килограма и промених 

размера на дрехите си от 2XL на М. Хипертонията и преддиабетното състояние 

изчезнаха от самосебе си. 

Съпругата ми Валя, която също беше пълна се вдъхнови от успеха ми и се включи 

с мен в това дело. Казвам дело защото наистина се бях посветил на това да 

отслабна. С Божията помощ тя отслабна 30 килограма. Именно тогава опитах 

истински словото : 

 

„По-добре са двама, отколкото един, Понеже те имат добра награда за труда си; 

Защото, ако паднат, единият ще дигне другаря си; Но горко на оня, който е сам, когато 

падне, И няма друг да го дигне. И ако легнат двама заедно ще се стоплят; А един как ще 

се стопли <сам>? И ако някой надвие на един, който е сам, Двама ще му се опрат; И 

тройното въже не се къса скоро.“ 

Еклесиаст 4:9-12: 

 



Сега като бяхме двама, беше много по лесно. 

Това на което Бог ме научи за една година е силата на постоянството. Дори когато 

дадено нещо е по Божията воля, без да се прояви постоянство, няма да постигнем 

победата и може да се провалим. Словото ни учи: 

 

„Който ще въздаде на всеки според делата му: вечен живот на тия, които с 

постоянство в добри дела търсят слава, почест и безсмъртие;“ 

Римляни 2:6-7 

 

 

2. Второто изпитание, за което искам да благодаря на Бог, съм нарекъл 

"Обучение в силата на изговореното слово". 

 

„Който въздържа устата си и езика си Опазва душата си от смущения.“ 

Притчи 21:23 

 

Благодаря на Бог за изпитанието което преминах през януари, февруари и март 

месец 2018 г. Изпитание, в което Бог ми даде невероятен урок за силата на думите 

които говорим. 

На 2 януари 2018 г. пътувах сам с автомобила си от град Варна за град Айтос. При 

Ахелой качих един човек на стоп. Съжалих го защото беше инвалид с две 

патерици. Този човек се оказа неподходящ спътник – беше идолополконник на бог 

Кришна. Извади от раницата си една ароматна свещ, каза че е от олтара на Кришна, 

и искаше да прекади мен и колата ми за здраве. Аз веднага му се съпротивих и му 

казах, че вярвам в Исус Христос. Стана много разгорещен спор в колата кой е 

истинският бог. 

Питах го какво му се е случило, че е инвалид. Човекът ми каза, че има рак на 

простатата с разсейки в гръбначния стълб и щял да умре ако не го бил пазел 

Кришна. Веднага му казах, че се заблуждава и че ако Кришна е истински бог, сега 

щеше да е напълно здрав. Тогава човекът каза: „Когато дойде нещастието в човека, 

става много лошо, пази се и при теб да не дойде.“ Тогава аз вместо да се отрека от 

тия думи, в някаква мисъл на съпричастност със страданието му се съгласих с него 



и казах: „На човек наистина му става зле, когато го сполети нещастието.“ 

Около седмица след този случай аз почувствах признаци на заболяване в уринарно-

половата система. Започнах трудно да уринирам и имах болезнени полови 

сношения със съпругата ми. Беше недвусмислено, че трябва да потърся лекарска 

помощ. Бях като попарен от изследванията – туморните маркери за рак на 

простатата бяха завишени 5 пъти над нормата. Лекарят каза, че трябва непременно 

да ми направи биопсия за да докаже или отхвърли рак на простатата. Аз отказах 

към този момент да се подложа на това изследване. Болките и дискомфорта бяха 

силни и почти непрестанни, като бях изплашен накъде ще отидат нещата. Бях 

много объркан и отчаян, но счетох, че имам спешна нужда от Божията намеса 

осъзнавайки, че съм в бедствие. Потърсих молитвена помощ и духовна подкрепа от 

няколко вярващи от Шумен и Айтос. Всички бяха на мнение, че съм в изпитание на 

нанесено прокляние свързано с човека, когото бях взел на стоп на 2 януари. 

Постепенно Бог започна да ме води в "победително шествие" , осъзнавайки колко 

много значат думите които изговаряме. Със словото в Яков 3:2-12 Бог преобрази 

духовния ми мироглед за силата на езика. Осъзнах, че трябва радикално да се 

променят мисленето и говоренето ми. 

През три поредни месеца Бог насочи вниманието ми към думите които излизаха от 

устата ми, насочи молитвите ми към това да се моля Святия Дух да ми бъде 

помощник в словата които изговарям. Бог ме насочи да направя много силна 

аналогия с отслабването което преживях през изминалата година и ми говореше, че 

аз съм господар на езика си и аз ще решавам кои думи да изговарям и кои да 

зепрещавам. Осъзнах, че трябва от устата ми да излизат Божиите истини, като по 

този начин обновявам ума си. Аналогията с отслабването беше толкова силна, че аз 

вече знаех какво трябва да направя – може и да ми е малка вярата но тя трябва да е 

в Божията истина и да е с неуморно, непрестанно, неспиращо постоянство. Всеки 

ден по 10 пъти на ден изповядвах Божиите истини. 

Имах периоди в които се будех сутрин и ме нападаха мисли, че съм болен, че 

нещата не могат да се променят, но Бог със своите мъдрост, милост и 

дълготърпение ми беше дал слово: 

 

„... събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и 



пленяваме всеки разум да се покорява на Христа.“ 

2Коринтяни 10:5 

 

Сутрин се будех в 5 часа и изповядвах 2 Коринтяни 10:5. Молех се Бог да ми даде 

вяра, духовна мъдрост, за да познавам Бог и волята Му. Молех се да се науча да 

разпознавам лошите мисли и да не ги изговарям. 

Молех се дори в колата си като разчупих проклятието. С Божията милост и 

молитвите на светиите започна бавно подобрение на състоянието ми. Имах дни на 

отчаяние и дни на победи, но едно знаех – Бог има план и важна част от този план е 

чистотата на говоренето ми. В продължение на 3 месеца аз изцяло промених 

начина си на говорене, отрекох се от клюки, свади, одумвания, хули, мрънкания, 

оплаквания и срамотно говорене – проблеми които съм носел с години. Нямах 

много голяма вяра, но Бог често ми припомняше за силата на постоянството и ако 

постоянството е в Неговата благодат, то победата ще дойде и то за да се прослави 

Бог.  

Един ден ми се обади пастиря на църквата в Айтос и ми каза че докато се е молил 

за мен Бог му е дал слово: 

 

„Извикай към Мене и ще ти отговоря, И ще ти покажа велики и тайни неща, Които не 

знаеш. Ето, ще донеса в него здраве и изцеление, и ще ги изцеля, И ще им открия изобилие 

на мир и на вярност.“ 

Еремия 33:3, 6 

 

На 02.04.2018 г. повторих изследванията си – туморните маркери бяха в нормата, 

както е при всеки здрав човек. 

Без да отнемам от славата на Бог, аз не твърдя, че съм изцелен от рак на простатата, 

това се доказва само чрез биопсия, от която аз се отказах, но казвам, че Бог 

извърши повече от изцеление в мен, показа ми отворената врата в мен за огнените 

стрели на нечестивия. Моля Бог за духовна мъдрост и проумяване за да разбирам 

Христос и словото Му както е записано: 

 

„за да се утешат сърцата им, та, свързани заедно в любов за всяко обогатяване със 



съвършено проумяване, да познаят тайната Божия, <сиреч>, Христа, в Когото са 

скрити всичките съкровища на премъдростта и на знанието.“ 

Колосяни 2:2-3 

 

За всичко да бъде превъзвишен нашият Бог Отец и Спасител, при Когото идваме с 

дръзновение заради Господа Исус Христос, Който ни примири с Бог и ни даде 

Святия си Дух! 

 

Молете се за църквата и Божието дело на благовестие в град Козлодуй. 

 

Димитър Лазаров / 04.04.2018 г. 


