
	 Основната	тема	на	Евангелието	е	спасението.	
Спасението	е	събирателна	дума,	употребявана	
в	различен	контекст	и	изповядваща	идеята	за	
избавление	 от	 различни	 опасности	 и	 беди	 и	
достигане	 на	 безопасност.	 Библията	 изявява,	
че	Бог,	Който	спаси	израелтяните	от	египетско	
робство	(Изх.15:2),	пророк	Йона	от	стомаха	на	
рибата	 (Йон	 2:10),	 псалмопевеца	 от	 смъртта	
(Пс.116:8)	 и	 пътуващите	 в	 кораба	 от	 погибел	
в	 бушуващото	море	 (Деян.27:31),	ще	 спаси	 и	
всички	вярващи	в	Христос	от	силата	на	греха	и	
неговите	последствия.	По	същия	начин,	както	
тези	 земни	 избавления	 са	 изцяло	 заслуга	 на	
Бога,	и	те	по	никакъв	начин	не	могат	да	бъдат	
причислени	 към	 случаите,	 когато	 хората	 се	
спасяват	сами,	така	стоят	нещата	и	със	спасе-
нието	на	човека	от	греха	и	смъртта.	
	 От	 какво	 са	 спасени	 вярващите	 в	 Бога?	 На	
първо	място,	от	своето	предишно	положение,	
когато	те	са	се	намирали	под	Божия	гняв,	под	
властта	на	греха,	и	под	господството	на	смъртта:	
„Така че както грехът беше царувал и докара 
смъртта, така да царува благодатта чрез 
правдата и да докара вечен живот чрез Исус 
Христос, нашия Господ”	–	Римл.5:21;	от	своето	
естествено	 състояние,	 при	 което	 чрез	 тях	 са	
управлявали	 грехът,	 плътта	 и	 сатана	 (Йоан	
8:34;	Римл.8:7-14;	1Йоан	5:19);	от	страховете,	
пораждани	 от	 греховния	 начин	 на	 живот	
(Римл.8:15;	2Тим.1:7);	както	и	от	многото	нера-
зумни	 навици,	 като	 част	 от	 начина	 на	 живот	

(Ефес.4:17-24;	1Сол.4:3-8).
	 По	какъв	начин	вярващите	хора	се	спасяват	
от	всичко	това?	Библията	ни	изявява,	че	това	
става	 единствено	 и	 само	 чрез	 Христос	 и	 в	
Христос!	Нашето	спасение	включва	в	себе	си,	
на	първо	място	 това,	че	Христос	умря	за	нас,	
а	 на	 второ	 това,	 че	 Христос	 живее	 в	 нас:	
„Пребъдвайте в Мен и Аз във вас. Както 
пръчката не може да даде плод от само 
себе си, ако не остане на лозата, така и 
вие не можете, ако не пребъдете в Мен.” 
–	Йоан	 15:4,	 и	 ние,	живеейки	 в	 Христос,	 сме	
съединени	с	Него	в	Неговата	смърт,	и	в	Неговия	
възкресенски	 живот	 (Римл.6:3-10;	 Кол.2:12).	
Този	жизнено	важен	за	нас	съюз,	сформиран	в	
момент	и	в	резултат	на	нашето	новорождение	
и	поддържан	от	Божия	страна	чрез	Духа,	а	от	
наша	 страна	 –	 чрез	 вяра,	 предполага,	 че	 ние	
се	намираме	пред	Бога	в	отношения	на	завет,	
в	 смисъла	 на	 нашето	 вечно	 избиране	 в	
Христос:	 „Както ни е избрал в Него преди 
създаването на света, за да бъдем святи и 
без недостатък пред Него в любов; като ни 
е предопределил да Му бъдем осиновени чрез 
Исус Христос, по благоволението на Своята 
воля.”	 –	 Ефес.1:4-5.	От	 самото	начало	 е	било	
предопределено,	 че	 Неговият	 Син	 Исус	 ще	
стане	нашият	представител	пред	Бога,	нашата	
глава,	 и	 Този,	 Който	 ще	 понесе	 на	 Себе	 Си	
нашия	грях:	
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СПАСЕНИЕТО НА ЧОВЕКА

	 Със	 сигурност	 проповедникът	 и	 писателят	
Чарлз	 Хедън	 Спърджън	 е	 човекът,	 който	
обобщава	 постиженията	 на	 християнското	
богословие	за	целия	ХІХ	век.	Той	е	роден	на	19	
юни	1834	година,	точно	10	дни	след	смъртта	на	
видния	мисионер	 Уилям	 Кери	 в	 семейството	
на	Джон	и	Елизабет	Спърджън.	Голяма	част	от	
детството	си	Чарлз	прекарва	в	своя	роден	град	
Келведон,	 графство	 Есекс,	 Великобритания.	
На	 6	 януари	 1850	 година,	 когато	 е	 едва	 на	
15	 години	 той	 се	 покайва	 за	 греховете	 си	 и	
става	 християнин.	 Спърджън	 често	 разказва	
на	 приятелите	 си	 за	 обстоятелствата,	 които	
Бог	 използва,	 за	 да	 го	 доведе	 до	 спасение.	
Ето	 неговия	 разказ:	 „Един	 зимен	 ден	 се	
отправих	 към	 църквата,	 където	 обикновено	
ходех	 на	 богослужение.	 Но	 виелицата	 беше	
толкова	 силна,	 че	 трябваше	 да	 се	 откажа	 от	
намерението	 си	 и	 да	 свия	 в	 най-близката	
уличка.	 Там	 видях	 малка,	 непозната	 за	 мен	
църква	и	влязох	в	нея.	Това	беше	молитвения	
дом	 на	 методистите.	 Бях	 чувал,	 че	 тяхното	
гръмко	 пеене	 може	 да	 доведе	 до	 сериозно	
главоболие.	 Седнах	 на	 последната	 пейка	 и	
скоро	 службата	 започна.	 Проповедникът	 се	
изправи	на	амвона	и	прочете	следния	текст	от	
Писанието	–	Към Мене погледнете и спасени 
бъдете всички земни краища, защото Аз Съм 
Бог и няма друг	–	Ис.45:22.	Той	погледна	право	
към	мен,	сякаш	всички	мои	съкровени	мисли	
бяха	разкрити	и	каза:	„Млади	човече,	ти	си	в	
голяма	нужда.	Ти	никога	няма	да	се	избавиш	
от	нея,	ако	не	погледнеш	към	Христос!”	И	като	
повдигна	ръката	си	към	небето	той	извика	със	
силен	глас:	„Трябва	само	с	вяра	да	погледнеш	
към	 Христос!”	 И	 аз	 погледнах.	 Пред	 мен	 се	
откри	 пътя	 на	 спасението	 и	 моето	 сърце	 се	
изпълни	с	радост.	Не	знам	за	какво	говори	по-
нататък	 проповедникът,	 защото	 не	 можах	 да	
се	съсредоточа	върху	неговата	проповед.
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ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

Той ще слезе като дъжд върху окосена ливада,
като ситен дъжд, който оросява земята.
Псалом 72:6

„Защото по благодат сте спасени чрез вяра,
и то не от самите вас; това е дар от Бога.”  – Ефес.2:8



СУЕВЕРИЯ ЗА 
ПРЕДСКАЗАНИЯ

СУЕВЕРИЯ

	 Във	времената	на	езичество	гадателите	заема-
ли	 почетно	 място	 всред	 уважаваните	 личности.	
От	 привилегия	 за	 избрани,	 постепенно	 гадател-
ството	се	прехвърлило	и	обхванало	ежедневието	
и	на	обикновените	хора	(кой	не	би	искал	да	знае,	
какво	му	предстои?)…
	 От	 раждането	 до	 смъртта,	 векове	 наред,	
животът	 на	 човека	 бил	 обвързан	 с	 поличби	
и	 предсказания	 за	 бъдещето.	 Случайностите	
се	 обявявали	 за	 закономерности,	 без	 да	 има	
смущения	 дали	 е	 истина.	 Откривали	 знаци	
навсякъде	 и	 във	 всичко	 –	 в	 природни	 явления,	
насекоми,	птици	и	животни,	човешки	дейности	и	
случки,	сънища.	Ето	някои	от	тях:	„ако	те	полази	
паяк	–	ще	 ти	дойдат	 гости;	 ако	от	масата	падне	
вилица	 –	 ще	 дойде	 жена;	 ако	 падне	 нож	 –	 ще	
дойде	мъж;	 ако	 ти	 трепне	 дясното	 око	 –	ще	 се	
сбъдне	това,	което	си	намислил;	нещо	лошо	ще	те	
сполети,	ако	три	пъти	чуеш	бухал,	или	кукувица;	
ако	 	 човек	има	бенки	по	 гърба	–	ще	е	щастлив;	
ако	те	ухапе	мравка	–	ще	се	скараш	с	някого;	ако	
ти	 трепне	 носа	 –	ще	 те	 повишат	 в	 службата,	 но	
ако	те	сърби	–	ще	се	ядосваш;	ако	видиш	да	летят	
заедно	три	пеперуди	–	ще	ти	се	случи	нещастие;	
ако	 хълцаш,	 значи	 някой	 те	 споменава.	 За	 да	
разбереш	кой,	намисляш	някого	от	познатите	си,	
навлажняваш	със	слюнка	малкия	пръст	на	дясната	
си	ръка	и	го	прекарваш	през	дясната	вежда.	Ако	
на	 пръста	има	 косъмче,	 значи	 за	 теб	 си	 спомня	
този,	 когото	 си	 намислил;	 ако	 кихнеш	 –	 някой	
говори	 за	 теб.	 За	 да	 разбереш	 кой	 е,	 трябва	да	
ти	кажат	едно	трицифрено	число	–	събираш	трите	
цифри	и	полученото	число	е	номерът	в	азбуката	
на	първата	буква	на	този,	който	говори	за	теб.	Ако	
те	засърби	лявата	ръка....,	ако	се	спънеш	с	десния		
крак...”,	и	т.н.	и	т.н.	
	 Колкото	 и	 да	 се	 мъчим	 да	 открием	 някаква	
връзка	 между	 тези	 явления,	 няма	 да	 можем.	
Суеверните	предсказания	се	предавали	от	поко-
ление	на	поколение,	едни	се	забравяли,	други	се	
прибавяли	и	се	натрупвали…	та	чак	до	днес.	Сега	
на	тях	се	 гледа	колкото	несериозно,	толкова	и	с	
надежда	или	страх.	

продължава на стр.4 

 ЧАРЛЗ СПЪРДЖЪН

  продължение от стр.1
 „Една	 мисъл	 запълваше	 моето	 съзнание	
–	 бях	 опростен!	 Мислех	 си,	 че	 е	 нужно	 да	
направя	 много	 добри	 дела,	 за	 да	 се	 спася,	 но	
чух	едно	единствено	слово	–	Погледни.	То	стана	
спасително	за	мен.	Аз	погледнах	към	Исус	с	целия	
си	ум	и	сила	и	посветих	на	Него	целия	си	живот.”
	 На	4	април	1850	година	Чарлз	е	приет	за	член	на	
една	църква	в	Нюмаркет.	На	3	май	той	получава	
водно	кръщение.	Същата	година	Спърджън	отива	
в	 Кеймбридж,	 където	 става	 учител	 в	 неделното	
училище	 към	 една	 от	 местните	 църкви.	 Изнася	
първата	 си	 проповед	 през	 зимата	 на	 1850-51	
година	пред	един	свой	добър	приятел.	Въпреки	
че	 е	 само	 на	 15	 години	 още	 тогава	 става	 ясно,	
че	 неговото	 ниво	 на	 проповядване	 е	 далеч	 над	
средното.	През	1851	година	той	е	ръкоположен	за	
пастор	на	една	малка	баптистка	църква	в	графство	
Кебриджшир.	Две	години	по-късно	Чарлз	публи-
кува	 първата	 си	 книга.	 Тя	 представлява	 малка	
благовестителска	брошура.
	 През	април	1854	година,	след	като	проповядва	
три	 месеца	 на	 изпитателен	 срок,	 Спърджън	 е	
назначен	за	енорийски	свещеник	на	катедралата	
„Парк	стрийт”.	В	рамките	на	няколко	месеца	той	
се	 развива	 успешно	 като	 проповедник.	 Пропо-
ведите,	които	изнася	се	отпечатват	всяка	седмица	
в	 голям	 тираж.	До	 смъртта	 си	през	1892	 година	
той	 изнася	 близо	 3	 600	 проповеди.	 Спърджън	
говори	на	достъпен	език	и	 се	обръща	директно	
към	 слушателите	 си.	 Броят	 на	 желаещите	 да	 го	
слушат	 бързо	 нараства	 и	 той	 премества	 служе-
нието	 си	 в	 по-голямата	 зала	 Егзитър	 Хол,	 а	 по-
късно	–	и	в	Съри	Мюзик	Хол.	На	тези	две	места	
Спърджън	проповядва	на	повече	от	10	000	души.	
На	 22	 годишна	 възраст	 той	 става	 най-изявеният	
проповедник	във	Великобритания.	
	 На	 8	 януари	 1856	 година	 Чарлз	 се	 жени	 за	
Сузана,	от	която	има	два	сина	близнаци	–	Чарлз	и	
Томас,	родени	на	20	септември	с.г.	На	19	октомври	
1856	 година,	 когато	 Спърджън	 проповядва	 за	
първи	 път	 в	 Съри	 Мюзик	 Хол	 в	 залата	 избухва	
силен	пожар,	при	който	загиват	няколко	човека.	
Това	 събитие	 изключително	 много	 обезсърчава	
прочутия	 проповедник.	 До	 края	 на	 своя	 живот	
той	 се	бори	 с	 тежка	депресия	породена	от	 тази	
трагедия.	През	1857	година	по	идея	на	Спърджън	
започва	изграждането	на	колеж,	който	посмъртно	
носи	 неговото	 име.	 На	 7	 октомври	 с.г.	 той	 про-
повядва	 пред	 най-голямата	 публика	 събирана	
дотогава	на	едно	място	–	23	654	души.	
	 На	18	март	1861	година	Чарлз	започва	да	говори	
в	една	от	най-големите	църкви	на	Великобритания	
–	 Метрополитън	 Табернакъл,	 която	 разполага	 с	
5	000	седящи	и	1	000	места	за	правостоящи.	Той	
разкрива	 пред	 вярващите	 истините	 на	 Божието	
Слово	 няколко	 пъти	 седмично	 в	 продължение	
на	 30	 години.	 През	 1866	 година	 Спърджън	 за	
първи	 път	 публикува	 сборник	 с	 химни.	 Малко	
преди	 отпечатването	 на	 книгата	 той	 се	 обявява	
категорично	 против	 учението	 на	 Англиканската	
църква	 относно	 водното	 кръщение.	 Според	
него	 покаянието	 води	 до	 приемане	 на	 водно	

кръщение,	 а	не	обратното.	През	1866	 година	
Спърджън	 публикува	 т.н.	 „безмълвна	 книга”	
–	 учебно	 помагало,	 използвано	 и	 до	 днес	 за	
представяне	 на	 Благата	 вест	 с	 помощта	 на	
цветове	и	илюстрации.	Основните	цветове	са	
черен,	 червен	 и	 бял.	 Черният	 символизира	
греха	на	човека,	червеният	–	кръвта	на	Христос,	
а	 белият	 –	 Божията	 святост	 и	 съвършенство.	
През	1867	година	Чарлз	открива	дом	за	сираци,	
който	реално	започва	да	функционира	след	12	
години.	През	1979	година	домът	е	закрит.	
	 В	 сравнително	 млада	 възраст	 Спърджън	
започва	 да	 страда	 от	 много	 различни	 забо-
лявания,	 които	 се	 влошават	 с	 напредването	
на	 годините.	 Той	 боледува	 от	 ревматизъм,	
подагра	 и	 има	 сериозни	 проблеми	 с	
бъбреците.	 През	 1891	 година	 отива	 да	 се	
лекува	 в	 град	Ментон,	Югоизточна	Франция,	
където	 умира	 на	 31	 януари	 1892	 година	 на	
57	 години.	Неговият	 син	 Том	 става	 пастор	 на	
църквата	 Метрополитън	 Табернакъл	 след	
смъртта	на	баща	си.	
	 По	 време	 на	 своя	живот	 Спърджън	 пропо-
вядва	на	около	10	000	000	души,	често	до	10	
пъти	всяка	седмица	на	различни	места.	Него-
вите	проповеди	 са	 преведени	на	 голям	брой	
езици.	 Освен	 забележителни	 ораторски	 уме-
ния	 той	 притежава	 бърза	мисъл	и	 умение	 за	
точно	представяне	на	фактите.	Също	така	Чарлз	
е	 талантлив	 християнски	 писател.	 Спърджън	
е	автор	на	55	книги	с	разнообразна	тематика	
–	 проповеди,	 автобиографии,	 поезия,	 химни,	
коментари	върху	Библията	и	др.	 те	 са	преве-
дени	 на	 много	 езици	 –	 арабски,	 арменски,	
бенгалски,	 български,	 кастилски	 и	 на	 езика	
на	слепите	Брайл.	Заради	големите	си	пости-
жения	 в	 областта	 на	 богословието	 той	 е	
наричан	„кралят	на	проповедниците”.

НИКолАй СИМеоНов

ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

Отново	детска	глъч…	Децата	се	завръщат	от	лагери,	почивки	и	любимото	село	при	баба	и	дядо.	
И	ето,	че		с	трепетно	очакване	подреждат	тетрадките	и	учебниците	в	новата	ученическа	чанта.	

Дворът	на	църквата	ни	също	се	изпълни	с	детски		викове	и	тичащи	деца	под	зоркото	око	на	родителите	си.

ВРЕМЕ Е ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ
НА 9 ОкТОМВРИ, НЕДЕЛя ОТ 10.00 ЧАсА

 ЩЕ бъДЕ ОТкРИВАНЕТО НА НОВАТА УЧЕбНА гОДИНА.
ПРЕДИ ТОВА Е НЕОбхОДИМО ДА ЗАПИШЕТЕ ДЕТЕТО сИ, 

НЕЗАВИсИМО ОТ ТОВА, ЧЕ МИНАЛАТА гОДИНА Е 
ПОсЕЩАВАЛО НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ. 

В ПРОДъЛжЕНИЕ НА 5 ПОРЕДНИ НЕДЕЛИ – 
ОТ 4 сЕПТЕМВРИ ДО 2 ОкТОМВРИ – 

сЛЕД сУТРЕШНИТЕ бОгОсЛУжЕНИя, НА ВТОРИя ЕТАж, ЩЕ МОжЕ 
ДА ЗАПИШЕТЕ ВАШЕТО ДЕТЕ, ВНУЧЕ ИЛИ ПРИяТЕЛскО ДЕТЕ.

Условията за записване:
1.	Детето	да	е	родено	между	1999	и	2009	г.
2.	Попълване	на	декларация	от	родителя	на	детето.

очакваме ви, скъпи деца и родители. 
Предстоят ни интересни и вълнуващи приключения, екзотични пътешествия и нови Библейски истории!

                                                               ТАНя КоНяровА



 

продължение от стр.1 
„Защото и Христос един път пострада за 
греховете, Праведният за неправедните, за 
да ни приведе при Бога, като беше умърт-
вен по плът, но оживотворен по Дух.” – 
1Петр.3:18.
	 Вярващият	 човек	 е	 спасен	 от	 греха	 и	
смъртта,	 но	 защо	 е	 спасен	от	 всичко	 това?	
Библията	 изявява,	 че	 той	 е	 спасен,	 за	 да	
може	и	в	земния	си	живот,	и	във	вечността	да	
живее	 в	 любов	 към	 Бога-Отца,	 Сина	 и	 Духа,	
и	 към	 своите	 ближни.	 Източник	 на	 любовта	
на	 човека	 към	 Бога	 представлява	 знанието	
за	 Божествената	 изкупителна	 любов	 към	 нас	

КАРАНДИЛА

НИЕ УСТОЯХМЕ, ПАЛАТКИТЕ – НЕ

	 „Карандила”	е	местност	в	Стара	планина,	в	която	ежегодно	ЕПЦ–гр.Сливен	организира	Християнски	
младежки	лагер.	Но	за	нас,	младежите	от	Църквата	в	Подуяне,	 това	не	е	просто	младежки	лагер,	а	
среща	с	нашия	Спасител.	Високо	над	суетата	на	 този	свят,	местността	 се	превръща	в	 „Планината	на	
преображението”.	
	 През	 тази	 година	 групата	 ни	 отново	 беше	 една	 от	 най-големите	 и	 най-шумните	 на	 лагера.	 По-
радостното	бе,	че	бяхме	не	само	младежи,	но	присъстваха	и	няколко	семейства	от	църквата	ни	с	децата	
си.	Темата	на	лагера	беше	„Устояване	в	последното	време”,	а	Бог	беше	вложил	живо	слово	в	сърцата	на	
говорителите.	Благодарни	сме!
	 Благодарни	сме	и	за	бурята,	която	ни	връхлетя	на	третия	ден.	Силният	вятър	събори	голяма	част	от	
палатките	ни,	а	проливният	дъжд	ги	наводни	 (заедно	с	багажа	в	 тях).	Но	дори	в	 това	приключение,	
усетихме	Божията	грижа	и	милост	към	нас.	
	 През	седмицата,	в	която	бяхме	отделени	от	ежедневието,	с	което	сме	свикнали,	имахме	възможност	
не	само	да	се	сближим	с	приятелите	си,	но	и	да	се	доближим	до	Исус	и	да	опознаем	характера	Му.	
Очакваме	лагера	през	следващата	година,	а	до	тогава	–	ще	устояваме!

хората,	 а	 свидетелство	 за	 нашата	 любов	 към	
Него	 е	 любовта	 ни	 към	 ближните	 хора:	 „Ние 
обичаме Него, защото първо Той възлюби 
нас. Ако някой каже: обичам Бога, а мрази 
брат си, той е лъжец; защото който не 
обича брат си, когото е видял, не може 
да обича Бога, Когото не е видял. И тази 
заповед имаме от Него: Който обича Бога, 
да обича и брат си.”	–	1Йоан	4:19-21.	
	 Основната	 цел	 на	 Бога	 е:	 сега,	 и	 в	 бъдеще	
време,	 разбира	 се,	 и	 както	 и	 преди	 Го	 е	
правил,	 да	изразява	Своята	 любов	 към	нас	 в	
Христос	 Исус,	 а	 нашата	 цел	 като	 християни	

трябва	да	е	неизменното	изразяване	на	своята	
любов	 към	 триединния	 Бог	 и	 ближните	 ни,	
чрез	 поклонение	 и	 служение	 според	 призва-
нието	ни	в	Христос	Исус.	Животът	ни	в	любов	
и	 поклонение	 към	 Бога	 –	 това	 е	 нашата	 по-
стоянна	 надежда	 за	 слава,	 нашето	 спасение	
сега	и	нашето	щастие	завинаги.
	 Нека	 Бог	 да	 ни	 благославя,	 и	 Той	 да	 ни	
помага,	за	да	живеем	по	този	угоден	на	Него	
начин!	

Превод от руски 
/Женевска Библия/

ДИМчо МАрИНов 

 СПАСЕНИЕТО НА ЧОВЕКА

За	първи. Общението	с	Бога	
и	с	вярващи. Кръщението	в	Святия	Дух. Да,	много! Естествено,	

другата	година	пак.

За	първи	път.
Молитвата	за	кръщение	
в	Святия	Дух	и	службите	
(най-вече	вечерните).

Има	много	неща,	
които	не	бих	забравила,	
но	може	би	едно	от	
тях	е	невероятното	
хваление.

Да,	определено	се	
запознах	с	нови	хора	и	
най-интересното	е,	че	
за	една	седмица	успяхме	
да	станем	приятели.

Да.

За	втори	път	бях	
на	Карандила.	
Първият	път	
беше	през	2006	г.

Общението	с	Бог,	
естествено. Общението	с	Бог.

Да,	сприятелих	се	с	около	
4-5	човека.	Странното	
беше,	че	Бог	използва	
бурята	на	Карандила,	за	
да	мога	да	се	запозная	с	
някой	(в	противен	случай,	
най-вероятно,	нямаше	
да	се	запозная	с	никой).

Представям	си	
Карандила	като	една	
малка	бледа	сянка	на	
„Святия	Ерусалим”...	А	
кой	не	би	отишъл	там?!	
Но	за	разлика	от	лагера,	
това	ще	бъде
за	вечността!

За	първи	път.

Приближаването	до	
Бог.	Но	най-важното	
е	всичко,	което	сме	
си	взели	оттам	да	го	
приложим	в	живота	си.

Благодарен	съм	на	Бог	
за	всичко	и	най-вече	
за	начина,	по	който	
се	чувствах	там	горе.	
Благодарен	съм	
и	за	бурята.

Да,	имам	няколко	
нови	приятелства.

Определено	да!	
Ако	е	по	волята	
на	Бог,	там	съм	и	
следващата	година.

Това	беше	третата	
ми	година	на	
Карандила.

Макар,	че	темата	беше	
"Устояване	в	последно	
време",	най-ценното,	
което	научих	тази	
година	е,	че	Бог	
освобождава	оковите	
независимо	дали	ти	се	
чувстваш	готов	или	не.	

Никога	няма	да	забравя	
трудностите,	които	
имахме	по	време	на	
лагера	тази	година.	
Времето	беше	много	
ужасно	и	имаше	момент,	
в	който	се	чудех	как
ще	устоим	до	края	
на	седмицата.

Да,	за	тази	една	
седмица	се	завързват	
нови	приятелства	и	се	
заздравяват	старите.

Разбира	се,	че	бих	
отишла	отново.	
Дори	с	нетърпение	
чакам	другата	
година.	:)	

Тази	година	бях	
за	пръв	път	на	
Карандила	и	
страшно	много	
ми	хареса.

Най-ценно	за	мен	бе	
една	от	проповедите	на	
Пейчо,	която	страшно	
много	ме	насърчи.

Никога	няма	да	забравя	
бурята,	защото	за	пръв	
път	виждах	такова	нещо!

Да,	сприятелих	се	с	много	
нови	хора.

Със	сигурност	бих	
отишъл	пак	на	
Карандила,	защото	си	
прекарах	невероятно.

Въпрос За кой път си 
на карандила?

кое беше 
най-ценното за теб?

кое никога няма 
да забравиш?

Имаш ли нови
приятелства 
след лагера?

би ли отишъл отново?

Дани	
Христова

Благовеста	
Маринова

Ивайло	
Иванов

Иван	
Колев

Екатерина	
Георгиева

Димитър	
Платов

Материалът е подготвен от:	Ива	Цветкова	и	Роси	Сугарева				снимки:	Ивайло	Иванов



Слави Димов
Ева Борджиева

Надежда Каридова

ЕПЦ Подуяне
ул.”Острово” 10

гр.София
GSM: 0897-868-040

Е-mail: buletin@poduene.org
Web: www.poduene.org

РЕДАКЦИОННО КАРЕ

 продължение от стр.2 
 „Не	 зная	 дали	 им	 вярвам	 или	 не,	 но	 все	
пак,	 имам	 едно	 наум”	 –	 споделя	 читател	 в	
интернет-форум.	Какво	да	бъде	отношението	
на	 християните?	 Основното	 е	 да	 познаваме	
Божието	Слово,	където	ясно	е	казано,	че	гада-
телството	е	мерзост	пред	Бога:	„Да няма сред 
тебе някой, който да прекарва сина си или 
дъщеря си през огън, нито един чародей, 
окултист, гадател или магьосник, никакъв 
баяч, запитвач на зли духове, врач или човек, 
който извиква духове на мъртви; защото 
всеки, който прави тези дела, е омразен на 
Господа.”	–	Втор.18:10-12.	А	ние	като	вярващи	
трябва	 да	 съдействаме	 за	 изкореняване	 на	
езическия	мироглед	у	нашия	народ.	
    

АНАСТАСИя вАСИлевА

СУЕВЕРИЯ

	 Много	 години	 се	 опитвах	 да	 заобиколя	
книгата	Йов.	Някак,	 възникваха	 въпроси,	 които	
не	ми	 помагаха	 особено.	 В	 онези	 времена,	
Сатана	участваше	в	големите	духовни	форуми	и	
се	очакваше	от	един	човек,	застанал	между	Бог	
и	Сатана	да	разреши	важен	въпрос:	ще	се	отрече	
ли	човека	от	своя	Създател.	Ако	Йов	в	периодa	
на	бедствие	(незнаем	колко	продължи),	имаше	
злато,	 сребро,	 хубави	 дрехи,	 и	 с	 каквото	 бе	
благословен	да	притежава,	би	ли	помогнало	това	
богатство	на	физическото	му	състояние?	Щеше	
ли	 да	 бъде	 по-лесно	 да	 устои	 на	 физическите	
неудобства.	Целият	покрит	с	циреи,	рани,	и	кой	
знай	 какво	още...	 какво	да	облече?	Но	 както	и	
да	е...	 той	притежаваше	всичко,	а	сега	–	нищо.	
Беше	богат	имотен...,	съвсем	нищо	ли	нямаше	в	
ръцете	си	сега,	за	да	се	облекчи	поне	малко...	и	
на	малкото	би	бил	благодарен!	Имаше!	Съзрях	
изведнъж.	Бог	ми	показа...	имаше	една	черепка	
(Йов	 2:8),	 с	 която	 се	 облекчаваше,	 чешеше	 се	
с	 нея.	 Само	 това!	 Нищо	 друго!	 Дори	 не	 беше	
камъче,	 а	 само	 едно	 парченце	 от	 счупено	
гърне.	Ако	случайно	го	видиш	на	улицата	няма	
да	се	наведеш	да	го	вземеш,	дори	няма	и	да	го	
подритнеш.	 Това	 имаше	 само	 в	 ръката	 си	 и	 то	
постоянно	го	облекчаваше!	
	 Стоеше	ли	пред	Йов	дилемата	–	да	се	отрече	
или	не?	Не!	Не	 стоеше.	 Той	беше	 създаден	да	
бъде	 победител.	 Победител	 –	 полугол,	 завит	
с	 някакви	 дрипи,	 върху	 пепелта	 на	 земята	 без	
подкрепа	 и	 приятели,	 дори	 съпругата	 му	 не	
го	 подкрепи.	 Приятелите	 –	 те	 се	 нуждаеха	 от	
неговата	 помощ.	 Ако	 такива	 са	 приятелите,	
какви	 тогава	 са	 враговете?	 Те	 разбиваха	 и	
къртеха	и	малкото	 твърдост	която	бе	останала.	
Една	черепка	с	нея	се	облекчаваше.	
	 Много	дълго	избягвах	тази	книга.	Срам	ме	е	да	
кажа.	Страхувах	се	от	нея.	След	това	откровение	

си	мисля,	колко	ли	са	моите	черепки.	Може	би	ще	
съставят	една	не	малка	колекция.	Какво	прави	
Сатана	 със	 съкровищата,	 които	 ни	 ограбва?	
За	 какво	 са	му?	 Бог	 –	 ясно!	 Плати	 с	 кръвта	 си	
за	 нашите	 лоши	 неща,	 изкупи	 всичко	 на	 най-
висока	цена	и	ги	унищожи,	няма	ги	вече.	Той	не	
ги	 помни!	 Ако	 Йов	 притежаваше	 генералното	
пълномощно,	което	имаме	днес:	кръвта	и	името	
на	Исус	Христос,	би	ли	победил	чрез	тях?	Те	не	са	
символ,	а	средство.	Мислим	си	,че	нашето	време	
е	 най-трудно.	 Едва	 ли	 след	 победата	 на	 Исус	
Христос	 на	 кръста	 Сатана	 участва	 вече	 в	 тези	
форуми.	Йов	трябваше	да	докаже,	че	живот	по	
Божията	воля	е	възможен.	Пред	цялата	Вселена	
ще	се	разкрие	с	какви	мотиви	служим	на	Бога.	
Когато	искаме	благословения	готови	ли	сме	да	
устоим	мотивите,	заради	които	ги	искаме.	
	 Да,	 Йов	 бе	 този	 който	 живееше	 праведен	
живот	 във	 вражеската	 територия.	 Врагът	 при-
лежно	 картотекира	 посветените	 Божии	 чада.	
Те	 са	 опасни	 за	 неговото	 царство.	 Срещу	 тях	
има	 специална	 стратегия,	 лесно	 обвини	 Йов	 в	
лицемерие.	 Битката	 от	 небето	 се	 разиграваше	
на	територията	на	един	човешки	живот.	Цялото	
небе	 тръпнеше	 в	 очакване:	 ще	 се	 отрече	 ли	
Божият	приятел.	Йов	 вярваше	в	Бога,	 но	и	Бог	
вярваше	в	него.	Макар,	че	не	счете	за	нужно	да	
предупреди	 своя	 човек	 за	 идващото	 бедствие.	
Горкият	човек	нищо	не	подозираше.	А	даде	ли	
Бог	обяснение,	защо	се	случи	това?	Не,	не	даде!	
Страданието	идва,	не	защото	то	е	Божията	воля,	
а	защото	вършим	Божията	воля.	Както	преди	20	
години	 се	 събудих	 с	 думите:	 ”Бог	 е	 жив”,	 така	
сега	 се	 събуждаме	 с	 думата	 „победа,	 победа”.	
Врагът	дебне	отвсякъде,	но	ние	сме	определени	
и	благословени	да	победим.	

БоЖИНКА СТоИМеНовА
 

БОЖИЯТА ВОЛЯ

СПОДЕЛЕНИ РАЗМИШЛЕНИЯ

 СУЕВЕРИЯ ЗА 

 ПРЕДСКАЗАНИЯ

НОВ ЧЛЕН 

НА ЕПЦ - 

“ПОДУЯНЕ”

Юлия Сугарева

Станка Стоева

ЧЕСТИТ
20 ГОДИШЕН 

ЮБИЛЕЙ
на Йоран и 

Даниела Свенсон
 

„Господ Бог е слънце и щит; Господ ще 
даде благодат и слава; няма да лиши от 

никакво добро ходещите с незлобие.”

 Пс.84:11

От	4	октомври	2011	г.	
в	продължение	на	12	седмици
	/всеки	вторник	от	18.30	ч/

ще	се	проведе

бИбЛЕЙскИ кУРс
„ОсНОВНИ ИсТИНИ НА ВяРАТА”

/2-ро ниво/

ТЕМИ:
1 – вяРата
2 – заКонЪт и БлаГоДатта
3 – Делата
4 – ДаРБите на святия ДУХ – 
 оБщ пРеГлеД
5 – ДаРБите на святия ДУХ – 
 поДРоБно РазГлежДане
6 – плоДЪт на святия ДУХ
7 – сЪнища, виДения и отКРовения
8 – БРаК и сеМеЙство
 9 – анГелите и ДУХовния свят
10 – ДУХовно воЮване
11 – постЪт
12 – втоРото иДване на ХРистос

жЕЛАЕЩИТЕ ДА УЧАсТВАТ В кУРсА, 
сЛЕДВА ДА сЕ ЗАПИШАТ НАЙ-късНО 

ДО 2 ОкТОМВРИ 2011 г


