
 

ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”          ГОД.8, БР.3, МАРТ 2012 г.

	 Уилям	 Франклин	 Младши,	 познат	 повече	
под	 името	 Били	 Греъм	 с	 право	 е	 смятан	 за	
един	от	 най-популярните	 евангелизатори	на	
ХХ	 век.	 Той	 придобива	 световна	 известност,	
след	като	негови	проповеди	са	излъчвани	по	
радиото	 и	 телевизията	 по	 цялата	 територия	
на	 САЩ.	 Греъм	 е	 духовен	 съветник	 на	 12	
американски	президенти	от	 Хари	Труман	до	
Барак	Обама.	Той	влиза	в	челната	десятка	на	
личностите,	които	формират	обществената	и	
религиозна	история	на	ХХ-тото	столетие.	
	 Греъм	 проповядва	 вестта	 за	 спасение	 на	
повече	 хора,	 отколкото	 всеки	 друг	 човек	 в	
световната	 история.	 Според	 служители	 на	
неговата	организация	повече	от	три	милиона	
души	са	приели	Христос	за	личен	спасител	на	
евангелизации,	организирани	от	Били	Греъм.	
През	2008	г.	е	изчислено,	че	публиката,	която	
слуша	и	гледа	неговите	проповеди	наброява	
приблизително	2,2	милиарда	души	по	целия	
свят.	
	 Били	 Греъм	е	 роден	на	 7	 ноември	1918	 г.	
в	 семейството	 на	 Уилям	 Франклин	 Греъм	 І	
и	 Мороу	 Софей	 в	 град	 Шарлот,	 Северна	
Каролина.	 В	 ранното	 си	 детство	 подтикван	
главно	от	родителите	си,	той	често	посещава	
Презвитерианската	църква,	където	по	време	на	
едно	от	богослуженията	се	покайва.	По-късно	
Греъм	 участва	 активно	 в	 т.н.	 „съживителни	
събрания”	 провеждани	 в	 родния	 му	 град	 и	
ръководени	 от	 евангелизатора	 Мардохей	
Хям.	 След	 службите	 Хям	 често	 гостува	 във	
фермата	на	семейство	Греъм	и	насочва	Били	
към	служението	на	евангелизатор.	
	 Първоначално	 Били	 Греъм	 завършва	
гимназия	 в	 град	 Шарлот,	 а	 след	 това	
продължава	 образованието	 си	 в	 известния	
Боб	 Джоунс	 Колеж,	 който	 се	 намира	 в	
Кливланд.

продължава на стр.3

БИЛИ ГРЕЪМ

ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

	 Някога	Бог	изпрати	ангел	Гавраил	при	Дева	
Мария,	за	да	й	благовести,	че	тя	е	избраната	от	
Него,	за	да	роди	Спасителя	на	света	Господ	Исус	
Христос.	Но	в	преносен	смисъл,	това	послание	
не	беше	само	за	Мария.	Днес,	то	е	и	за	цялата	
Христова	 Църква,	 дори	 това	 е	 послание	 и	 за	
всеки	отделен	вярващ.	Защото	и	днес	Бог	иска	
Неговия	 Син	 да	 се	 „ражда”	 на	 земята,	 за	 да	
продължи	 да	 спасява	 безсмъртните	 души	 от	
ада.
	 Но	за	да	бъде	днес	Христос	изявен	на	света	
Бог	търси	духовно	чисти	и	непорочни	вярващи.	
Тази	 необходима	 за	 Бога	 духовна	 чистота	 е	
ясно	олицетворена	в	девствеността	на	Мария.	
Тя	беше	и	физически	и	духовно	чиста.	Бог	иска	
да	употребява	духовно	чисти	сърца,	чрез	които	
Неговия	 Син	 да	 бъде	 изявяван	 пред	 света.	
Църквата	и	всеки	един	от	нас	трябва	да	бъдем	
духовно	 чисти,	 за	 да	 бъдем	 употребявани	 от	
Бога.	
	 Когато	 ангел	 Гавраил	 се	 яви	 на	 Мария	 я	
поздрави	 с	 думите:	 „Здравей	 благодатна!”	
Благодатен,	 означава	 някой	 който	 излъчва,	
който	 дава	 благодат.	 Трябва	 да	 знаем,	 че	
днес	 Църквата	 е	 призвана	 не	 само	 да	 полу-
чава	 благодат,	 а	 и	 да	 дава.	 Сами	 по	 себе	 си,	
вярващите	 нямаме	 собствена	 правда,	 нито	
собствена	 благодат,	 но	 това,	 което	 получава-

ме	 от	 Бога,	 трябва	 да	 го	 раздаваме.	 И	 нека	
да	осъзнаем,	 че	 както	някога	Божието	благо-
воление	беше	над	Мария,	така	то	е	и	над	нас	
за	 да	 изпълним	 съвършената	 Божия	 воля	 по	
разкриването	на	Спасителя	пред	света.
	 Всъщност,	най-важното	послание	към	Мария	
бе:	„Ще заченеш в утробата си и ще родиш 
син, Когото ще наречеш Исус.”	 –	 Лука	 1:31.	
Като	духовни	личности,	ние	също	„раждаме”.	
Въпросът	е	обаче,	какво	раждаме?	Ще	раждаме	
това,	кoeто	зачеваме.	Мария	роди	Божия	Син	
понеже	зачена	от	Божия	Дух.	Затова	е	нужно	
да	внимаваме	на	кого	предоставяме	ума	си	и	
сърцето	си	като	духовна	утроба.	И	нека	и	ние	
подобно	на	Мария	да	предоставяме	себе	си	на	
Божието	слово,	за	да	може	да	даваме	добър	
резултат	в	живота	си.
	 Живеем	 в	 един	 изключително	 напрегнат	 и	
нечист	свят,	и	за	нас	понякога	наистина	е	много	
трудно	 да	 опазим	 и	 да	 предоставим	 себе	 си	
чисти	 и	 непорочни	 на	 Бога.	 Но	 нека	 думите	
казани	от	ангел	Гавраил	към	Мария	да	бъдат	
думи	на	насърчение	и	за	всички	нас:	„За Бога 
няма нищо невъзможно”	–	Лука	1:37.	Ако	Бог	
можа	да	извърши	това	свръхестествено	дело	в	
живота	на	Мария,	безспорно	Той	може	да	 го	
извършва	и	в	нашия	живот.

продължава на стр.2 

БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
ЛИЧНО И ЗА НАС

„Здравей, благодатна! Господ е с тебе.” – Лука 1:28

Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават 
да се сравнят със славата, която има да се открие за нас.
 Рим.8:18



ОБЩО МЛАДЕЖКО В ЕПЦ ПОДУЯНЕ

 

 продължение от стр.1

	 Забележителни	са	и	думите,	с	които	Мария	
се	 отзова	 на	 посланието	 от	 небето:	 „Ето 
Господнята слугиня пред теб; нека ми бъде 
според твоите думи”	–	Лука	1:38.	Макар,	че	
Мария	продължаваше	да	има	много	въпроси,	
но	 намери	 сили	да	 повярва	 и	 да	 предостави	
себе	си	на	Божията	воля.	
 Естествено	е	и	ние	да	имаме	много	неясноти	
в	живота	си,	но	нека	да	знаем,	че	ако	намерим	
сили	и	вяра	да	отдадем	себе	си	на	Бога,	то	Той	
е,	Който	ще	се	погрижи	и	за	всичко	останало.	
От	 наша	 страна	 се	 изисква	 само	 да	 кажем:	
предоставям	 се	 Боже	 на	 Твоята	 воля	 и	 нека	
бъде	така,	както	Ти	си	решил.

п-р РумЕн БоРджИЕв

 БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
 ЛИЧНО И ЗА НАС

СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

ИВАЙЛО И ДАНИЕЛА ГЕНОВИ

	 След	една	година	Иво	и	Дани	ще	отпразнуват	
двадесет	 години	 откакто	 са	 се	 запознали.	
Вглеждайки	 се	 в	младите	 им	 лица,	 бихме	 се	
запитали:	Възможно	ли	е?	Да,	и	това	са	години	
на	 истинска	 любов	 и	 силна	 привързаност.	 Те	
са	 и	 щастливи	 родители	 на	 десетгодишния	
Николай.	 В	 запознанството	 на	 Иво	 и	 Дани	
отново	 откриваме	 Божиите	 разнообразни	
нюанси	–	двамата	са	повярвали	в	една	и	съща	
година,	 приемат	 духовно	 и	 водно	 кръщение	
приблизително	по	едно	и	също	време,	но	без	
да	се	познават,	 три	години	посещават	една	и	
съща	църква	в	родния	си	Добрич,	но	без	да	се	
забележат.
	 Дани	 е	 ученичка	 в	 10	 клас,	 когато	 братов-
чедката	й	от	Шабла	идва	в	Добрич,	за	да	посети	
евангелската	 църква.	 Дани	 са	 четири	 деца.	
Тя	 и	 сестра	 й,	 която	 й	 е	 близначка,	 отварят	
сърцето	 си	 за	 Исус.	 Годината	 е	 1991.	 Тогава	
църквата	 е	 наброявала	 1200	 човека,	 целият	
клас	 на	 Дани,	 приятели,	 съседи,	 всички	 са	
там.	Момичето	с	радост	съобщава	на	баща	си,	
че	със	събраните	си	пари	ще	си	купи	Библия.	
Когато	 дядо	 им	 се	 разболява	 тежко,	 двете	
сестри	 се	 молят	 горещо	 за	 него.	 Но	 когато	
той	 почива,	 Дани	 разбира,	 че	 Бог	 не	 е	 като	
златна	рибка,	а	че	най-важното	е	спасението.	
След	 време	 и	 брат	 й	 се	 покайва.	 Тя	 служи	 с	
много	 плам	 с	 тийнейджърите	 –	 посещават	
старчески	домове,	села,	молитвени	групи,	пее	
в	хвалението.	Момичето	е	прието	в	Шумен	да	
учи	 музикална	 педагогика.	 Влизането	 й	 там	
е	 чудо,	 тъй	 като	 не	 е	 учила	 хармония	 и	 не	 е	
свирила	достатъчно.	Молитвата	за	бъдещия	й	
съпруг	и	била	не	само	той	да	е	вярващ,	но	и	да	
разбира	от	хубава	музика.	На	Рождество	1993	

г.	сестра	й	я	запознава	с	Иво.	След	два	дни	тя	
отива	да	свири	в	читалището,	където	чува,	че	
някой	свири	виртуозно	Бетовен.	Наднича	и	с	
огромна	изненада	открива,	че	това	е	Иво.	Така	
се	 ражда	 любовта	 им,	 но	 от	 сватбата	 им	 ги	
делят	 седем	 години.	И	 само	Божията	помощ	
ги	крепи,	за	да	дочакат	този	така	желан	миг.	
	 Божият	 план	 за	дома	на	Иво	 е	да	 повярва	
първо	той,	но	за	 това	са	се	молили	двете	му	
лели.	 Иво	 е	 блестящ	 ученик	 в	 английската	
гимназия,	а	и	изключителен	волейболист.	На	
15	г.	той	е	поразен	от	изпълнението	на	пиано	
на	 негов	 връстник	 и	 това	 разгаря	 любовта	
му	 към	 пианото.	Изборът	му	 е	 Бетовен,	 като	
сам	 разчита	 Лунната	 соната,	 свирейки	 я	 две	
години	 без	 учител.	 Макар	 че	 е	 насочен	 да	
кандидатства	в	Пловдив,	леля	му	от	София	го	
кани	и	го	предава	в	ръцете	на	Стефан	Врачев.	
До	 приемните	 изпити	 е	 имало	 много	 малко	
време,	 а	 той	 е	 бил	 напълно	 неподготвен	 по	
солфеж	 и	 хармония.	 Стефан	 Врачев	 и	 друга	
вярваща	музикантка	дават	всичко	от	себе	си,	
за	да	помогнат	на	момчето.	В	тези	решителни	
двадесет	 дни	 сякаш	 люспи	 падат	 от	 очите	

му	и	 той	разбира	неща,	 които	другите	 учат	 с	
години.	Когато	отива	с	тях	на	църква	за	първи	
път,	 той	 разбира	 думите	 им,	 че	 само	 Бог	
може	да	му	 помогне	 да	 влезе	 в	 академията.	
Иво	 взима	 отлично	 изпитите.	 Три	 дни	 преди	
изпита	по	пиано	Иво	отново	отива	на	църква,	
където	 на	 призива	 за	 покаяние	 скача	 като	
пружина.	От	седемдесет	и	три	кандидата	Иво	
е	 първото	 прието	 момче.	 Той	 проумява,	 че	
Бог	 го	 е	 привел	 към	 Себе	 си	 чрез	 музиката.	
Седмица	след	това	сем.Врачеви	го	канят	в	зала	
Универсиада,	 където	 със	 стотици	 вярващи	
той	получава	духовно	 кръщение.	 Заминал	на	
гости	на	планина,	той	чете	и	сам	проумява,	че	
водното	кръщение	е	изключително	важно.	Бог	
му	посочва	и	къде	–	в	Русе,	където	го	кръщава	
п-р	Тимотей	Пеев,	съпруг	на	другата	му	леля.	В	
живота	си	Иво	има	няколко	преломни	момента.	
Когато	 е	 на	 12	 години	 изпада	 в	 клинична	
смърт	 за	 около	 десет	 минути.	 Летейки	 през	
тунел,	 той	 вижда	 милиони	 същества,	 които	
пеят	 невероятни	 песни.	 Събуждайки	 се,	 той	
още	пеел.	Когато	е	на	планината,	 той	изпада	
в	 съмнения.	 Тогава	 сънува	 сън:	 Исус	 застава	
пред	него,	лицето	Му	излъчвало	много	любов	
и	 лек	 укор	 за	 съмненията	 му.	 Оттогава	 Иво	
никога	 не	 се	 съмнява.	На	 7	 октомври	 2000	 г.	
е	 дългоочакваната	 сватба,	 но	 двадесет	 и	 пет	
дни	преди	нея	Иво	катастрофира	тежко	с	ТИР.	
Два	дни	е	в	кома,	но	сватбата	става	реалност.	
Взаимна	 обич,	 нежност,	 посветеност	 това	 е	
част	от	визитката	на	сем.		Генови.	А	логото	й	–	
Бог	!

Представянето подготви
ЕлЕна Иванова

 
“Ето колко е добро и колко 

угодно да живеят братя 
в единодушие! угодно е 
като онова скъпоценно 

миро на главата, което 
слизаше по брадата, 

аароновата брада, 
което се стичаше по 

яката на одеждите му; 
угодно е като ермонската 

роса, която слиза на 
сионските хълмове; защото 

Господ там е заръчал 
благословението – живота довека”	–	Пс.	133.

 

	 Това	Божие	слово	преживяхме	на	10	март,	когато	в	църквата	ни	се	проведе	първото	за	
годината	Общо	събиране	на	младежки	групи	от	църкви	в	София	и	района.	Като	домакини	
посрещнахме	над	350	приятели	и	познати	от	над	10	различни	църкви	и	в	продължение	на	
4	часа	(отново	ни	бяха	недостатъчни!)		общувахме,	покланяхме	се	пред	Господа,	слушахме	
поучение	и	се	зарадвахме	като	деца	на	Царя!

Ива ЦвЕтКова



На 10 април (вторник) от 19.30 ч. 
в Католическата църква  „Св.Йосиф” 

ще се проведе концерт, с участието на музиканти 
от евангелските църкви в София 
и хорът от Църквата в Подуяне.

Заповядайте да отпразнуваме Великденските празници 
под звуците на музиката и да бъдем благословени.

Начало: 19.30 ч.
Място: Католическа църква  „Св.Йосиф”

бул. „Княз Борис І”  No125  (срещу ЦУМ)

ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

 БИЛИ ГРЕЪМ

  продължение от стр.1 

 Докато	се	обучава	остава	силно	впечатлен	от	
проповедите	на	пастор	Чарли	Янг	и	се	опитва	
да	 му	 подражава.	 След	 един	 семестър	 той	
се	отказва	от	следването	си	и	се	записва	във	
Флорида	Байбъл	Институт	(дн.Тринити	Колеж).	
В	крайна	сметка	завършва	колежа	Уитън,	щата	
Илинойс	 специалност	 антропология	 през	
1943	г.	По	време	на	следването	Греъм	приема	
Библията	 за	непогрешимо	Божествено	Слово	
и	 решава	 да	 посвети	 живота	 си	 на	 неговото	
проповядване.	Съществена	роля	за	вземането	
на	 това	решение	има	известната	писателка	и	
педагог	Хенриета	Миърс,	която	му	помага	при	
изучаването	на	Божието	Слово.	
	 На	13	август	1943	г.	скоро	след	дипломира-
нето	Били	Греъм	се	жени	за	Рут	Бел,	дъщеря	
на	мисионери	в	Китай.	От	бракът	им	се	раждат	
пет	деца.	Били	и	Рут	имат	общо	19	внуци	и	28	
правнуци.	
	 Докато	 се	 обучава	 в	 Уитън,	 Греъм	 става	
пастор	 на	 Организацията	 за	 „обединение	 на	
Евангелието”.	След	това	за	кратко	е	пастор	на	

църква	 в	 Западен	 Спрингс.	 Неговият	 приятел	
Тери	 Джонсън,	 който	 ръководи	 местното	
радио	 „Песни	 в	 нощта”	 споделя,	 че	 то	 е	
пред	 закриване	 поради	 липса	 на	 аудитория.	
За	 да	 не	 бъде	 закрито	 Били	 Греъм	 започва	
собствено	 радиопредаване	 насочено	 към	
споделяне	 на	 благовестието,	 което	 бързо	
добива	популярност.	През	1948	г.	Греъм	става	
президент	 на	 Северозападния	 Библейски	
Колеж	„Сейнт	Пол”	и	се	задържа	на	този	пост	до	
1952	г.	Той	е	едва	на	30	години	и	е	най-младият	
президент	на	колеж	в	САЩ.	След	като	му	изтича	
мандата	Греъм	решава	да	стане	свещеник	във	
въоръжените	сили,	но	се	разболява	от	заушка.	
След	възстановяването	си	той	служи	като	еван-
гелизатор	 за	 организацията	 JFCI,	 основана	
от	 Тори	 Джонсън	 и	 евангелизатора	 Чарлз	
Темпълтън	от	Канада.	По	време	на	работата	си	
Греъм	осъществява	серия	от	пътувания	в	САЩ	и	
Европа.	
	 През	1947	г.	той	провежда	серия	от	евангели-
зации.	 Били	 Греъм	 наема	 някое	 обширно	

място,	организира	група	до	5	000	души,	която	
пее	християнски	песни,	след	което	проповядва	
Благата	вест	и	кани	хората	да	излязат	напред	и	
така	да	засвидетелстват	покаянието	си	–	метод,	
използван	за	пръв	път	от	Д.	Муди.	Доведените	
до	 спасение	 хора	 разговарят	 с	 някои	 от	 хри-
стиянските	 съветници,	 за	 да	 получат	 допъл-
нителни	 съвети.	 Греъм	 организира	 евангели-
зации	в	Лондон	в	продължение	на	12	седмици;	
в	Ню	Йорк	–	общо	16	седмици	и	др.	
	 През	1950	г.	е	основана	Били	Греъм	Евангел-
ска	 Асоциация	 със	 седалище	 в	 Минеаполис.	
По-късно	е	преместена	в	Шарлот.	
	 Били	Греъм	е	и	талантлив	християнски	писа-
тел.	 Той	 е	 автор	 на	 28	 книги,	 голяма	 част	 от	
които	имат	няколко	издания.	В	България	най-
популярната	му	книга	е	„Мир	с	Бога”.	В	нашата	
страна	 през	 февруари	 1993	 г.	 се	 проведоха	
няколко	 евангелизационни	 богослужения	 в	
НДК	предавани	чрез	сателитна	връзка	с	Били	
Греъм	от	които	има	повярвали	хора	и	в	нашата	
църква.

 нИКолай СИмЕонов  

СУЕВЕРИЯ

СУЕВЕРИЯ И СИМВОЛИТЕ ИМ ЗА ВЕЛИКДЕН

	 Върху	основата	на	великденските	празници,	
през	 годините	 са	 наслагвани	много	 езически	
обичаи	и	ритуали.	Така	оригиналните	символи	
на	празника	са	придобили	различно	значение.	
Много	преди	раждането	на	Спасителя,	хората	
са	 празнували	 възраждането	 на	 природата	
–	 пролетта.	 Тържествата	 в	 чест	 на	 богинята		
Еострe		били	организирани		по	време	на	про-
летното	равноденствие.	
	 Какво	 празнуваме	 ние	 на	 Великден	 –	
Христовото	 Възкресение	 или	 празника	 на	
пролетта?	 За	 повечето	 българи	 Великден	 e	
повод	 да	 посетят	 роднините	 по	 селата,	 да	
хапнат	 агнешко	 и	 козунак,	 да	 се	 чукнат	 с	
червени	яйца	„за	здраве”	и	да	си	отпочинат.	
	 Какви	 езически	 символи	 има	 при	 празну-
ването	на	Великден	у	нас?	Козунакът	е	сладък	
обре-ден	хляб,	който	традиционно	се	приготвя	
за	Великден.	Преди	1915	г.	в	България	обред-
ните	 великденски	 хлябове	 са	 били	 „колак“,	
„пармак“	и	„кравай“.		Отгоре	поставяли	фигур-
ки	на:	конче,	крава,	змиорка,	хамбар,	слънца,	
растения,	 кръстове,	 бобови	 зърна,	 стафиди.	
Историята	 на	 козунака	 в	 сегашния	 му	 вид	
започва	в	17	век	във	Франция,	 след	което	 се	
пренася	 и	 в	 цяла	 Европа.	 По-късно	 някои	
християни	 му	 придава	 смисъл	 на	 тялото	 на	
Божия	 агнец	 –	 Христос.	 Изобразеният	 отгоре	
кръст	 символизира	 триумфът	 на	 Христос	 над	
смъртта.	 т.	 е.	 победата	 на	 живота	 (пролетта)		
над	смъртта	(	имата).
	 Боядисаните	яйца.	В	тях	българинът	веднъж
в	 годината	 излива	 цялата	 си	 вяра	 –	 шарена,	
празнична,	 възкресенска.	 В	 езически	 смисъл,	

яйцето	 символизира	 новия	 живот,	 безсмър-
тието	 и	 надеждата.	 Както	 пилето	 се	 излюпва	
от	черупката	си,	така	и	пролетта	възражда	нов	
живот,	разчупвайки	оковите	на	зимата.	
	 С	 боядисаните	 яйца	 са	 свързани	 много	
езически	обичаи	и	гадания.	Ако	яйцето	е	сне-
сено	 в	 четвъртък	 преди	 изгрев	 слънце,	 има	
магическа	 сила.	 Първото	 яйце	 се	 боядисва	
в	 червено.	 С	 него	 се	 потъркват	 бузките	 на	
малките	деца	за	здраве.	То	се	пази	до	Велики	

четвъртък	 на	 следващата	 година.	 Когато	 го	
счупват,	ако	е	пълно	–	къщата	ще	бъде	пълна,	
ако	 е	 изкуфяло,	 вмирисано	 или	 червясало	
–	 лошо.	 Оцветените	 великденските	 яйца	 са	
символ	 на	 здраве,	 късмет,	 плодородие	 и	
възраждането	 на	 живота.	 Вярва	 се,	 че	 при	
рисуването	им	се	придава	положителна	енер-
гия,	която	преминава	в	тези,	които	ги	изяждат.	
Подаряват	се	в	знак	на	обич	и	радост.	

продължава на стр.4



СПЕШНА НУЖДА
Имам спешна нужда от още една минутка живот, за да повикам някой на помощ.
Имам нужда една ръка да ме посочи и да каже: ти си този човек!
Имам нужда от една сълза на покаяние, която да държи очите ми винаги влажни.
Имам нужда от една капка жива вода, за да се умия.
Имам нужда от една капка чиста кръв, за да се отрека от себе си, когато съм на кръста.
Имам нужда от искрица от Божествения огън, за саможертва.

Имам  длъжност да посоча с ръка към някой, за да започне с покаяние.
трябва ми спешно всичко това, за да премина през иглени уши.
всичко това ми трябва, без остатък, за да стигна вечността.
И още: да не спирам след сълзата; да не спирам след водата; да не спирам след кръвта; 
да не спирам да очаквам. Имам спешна нужда да продължа.
Само сълзите са мои, всичко друго е подарък от Бога. той ме води за ръка!

БожИнКа СтоИмЕнова

СПОДЕЛЕНИ РАЗМИШЛЕНИЯ

 СУЕВЕРИЯ ЗА ВЕЛИКДЕН

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.3 

 Гост	не	бива	да	си	тръгва	без	червено	яйце,	за	да	
не	излезе	късмета	от	дома;	чукането	символизира	
борбата	между	хората,	който	остане	с	най-здра-
вото	 яйце	 ще	 бъде	 най-здрав	 през	 годината.	
Част	 от	 червената	 боя,	 с	 която	 са	 боядисвани,	
се	 изхвърля	 на	 чисто	място,	 за	 да	 предпазва	 от	
зли	 духове.	 Черупките	 се	 пазят	 и	 през	 годината	
се	 използват	 за	 лекуване	 на	 болести	 и	 против	
уроки.	
	 Обичаят	 да	 се	 боядисват	 яйцата	 червени	
датира	 от	 късен	 апокриф.	 В	 него	 се	 разказва,	
че	 Мария	 Магдалена	 отнесла	 едно	 яйце	 на	
римския	император	 Тиберий	и	 започнала	да	му	
разказва	за	Христовото	възкресение.	За	да	я	спре	
императорът	казал,	че	по-скоро	ще	повярва	бяло	
яйце	да	стане	червено,	отколкото	умрял	човек	да	
оживее.	Подареното	му	яйце	почервеняло.	 Така	
императорът	приел	да	го	кръстят.	
	 Като	 християнски	 религиозен	 символ	 яйцето	
първоначално	 олицетворявало	 гробницата	 на	
Христос	и	отместения	камък.	Заради	обичая	да	се	
боядисват,	по-късно	първото	червено	боядисано	
яйце	 започва	 се	 възприема	 като	 символ	 на	
Христовата	кръв	и	знак	за	Христовото	Възкресение.	
Днес	се	произвеждат	шоколадови,	дървени,	пласт-
масови,	 стъклени	 и	 др.	 декоративни.	 Има	 дори		
изработени	от	благородни	метали	и	украсени	със	
скъпоценни	камъни.	
	 Напоследък,	 независимо,	 че	 не	 е	 българска	
традиция,	се	прокарва	тенденция	да	се	използва	
символа	на	великденския	заек.	Заекът	се	свързва	
с	плодородието,	изобилието	и		като	предвестник	
на	пролетта.	 	Хората	 	принасяли	зайци	в	жертва	
на	 саксонската	 богиня	 на	 пролетта	 Еостре.	
Стара	 английска	 легенда	 разказва,	 че	 веднъж,	
тя	превърнала		любимата	си	птица	в	заек,	който	
продължавал		да	снася	яйца,	с	които	тя	дарявала	
децата.	Затова	се	изобразява	с	кошница	с	гнездо	
от	слама.	Смисълът	на	свещено	животно	е	отмрял	
и	 остава	 образа	 на	 великденския	 заек,	 който	
радва	децата.
	 В	този	ред	на	мисли,	смятам	че	е	редно	да	си	
отговорим	на	въпроса,	какво	празнуваме	ние	на	
Великден	–	Христовото	Възкресение	или	празника	
на	пролетта?

анаСтаСИя ваСИлЕва 

„По-добре да отиде някой в дом на жалеене, отколкото да отиде 
в дом на пируване; защото това е кончината на всеки човек и 

живият може да го вложи в сърцето си” – Еклс.7:2

   БОГОСЛУЖЕНИЯ:
l Неделя  от 10.00 ч. и 18.00 ч.
l Сряда от 18.00 ч. – молитвено събрание
l Петък от 18.00 ч. – богослужение

 ДРУГИ МЕРОПРИЯТИЯ:

l Братско общение – вторник от 19.00 ч.

l Сестринско общение – сряда от 17.00 ч. 

l Младежко общение – събота от 18.00 ч.

l Неделно училище – неделя 10.00 ч. 
        и 18.00 ч.
l Лични срещи с пастира – четвъртък от 16-20 ч.

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МОЛИТВА:

l За единството и любовта в тялото 
Христово.

l За опазване от заблуди и лъжеучения.
l За сила за устояване пред изкушенията на 

Сатана.
l За достигане на благовестието до всички 

хора.
l За преследваните християни по света.

l За мира и благословението на Израел.
l За служението на пастира и неговото 

семейство.

 ДРУГИ СЪОБЩЕНИЯ:

l Членовете на ЕПЦ-Подуяне могат да 
ползват библиотеката към църквата, 
както и аудио, видео и DVD записи 
нa филми, проповеди и библейски 
поучения.

l Желаещите да бъдат приети за членове 
на църквата, могат да се обърнат към 
ръководството на църквата за повече 
информация.

l Интернет страницата на църквата www.
poduene.org се обновява всяка седмица, 
като там може да се гледат най-новите 
проповеди от богослуженията, както и 
много друга допълнителна информация 
за църквата ни.

 ЗА КОНТАКТИ С ПАСТИРА:

l тел.: 02/ 859 24 40;  GSM: 0897 868 040
l е-mail: bordjiev@abv.bg

 

 СЪОБЩЕНИЯ

СУЕВЕРИЯ
На 15 април (неделя) 
от 10:00 и 18:00 часа

ТЪРЖЕСТВЕНО 

ПРАЗНУВАНЕ НА

ХРИСТОВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ

На 12 април (четвъртък) 
от 18:00 часа 
отслужване на 

ГОСПОДНА 
ВЕЧЕРЯ

„Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, 
има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния 

ден. Защото Моята плът е истинска храна 
и Моята кръв е истинско питие” 

Йоан 6:54,55

Нека	отново	да	си	спомним	за	победата	
над	смъртта,	над	греха	и	над	Сатана;	
и	вярвайки	в	тази	Христова	победа	
да	знаем,	че	тя	е	и	наша	победа.

На 82 годишна възраст, премина в славата на Господа сестра

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ШИНДАРСКА


