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	 Пастор	д-р	Николай	Николов	е	дългогоди-
шен	 проповедник,	 учител	 и	 мисионер	 в	
Източна	 Европа.	 Той	 е	 роден	 през	 1900	
година	 в	 Бургас.	 Неговата	 майка	 Мария	
Иконописова	 завършва	 престижния	 Роберт	
колеж	в	Цариград.	Тя	е	новородена	християнка	
и	подтиква	своя	син	още	от	дете	да	посещава	
богослуженията	 на	 местната	 Конгрешанска	
църква,	 като	 се	 опитва	 да	 разпали	 неговия	
интерес	 към	 Божието	 Слово.	 Олга	 Попова,	
която	е	сестра	на	Мария,	се	омъжва	за	пастор	
Дионисий	Заплишний	украинец	по	произход.	
Три	месеца	след	сватбата	им	те	са	призовани	
да	 служат	на	Бога	 като	мисионери.	Николай	
получава	 новорождение	 на	 14	 години.	 Пет	
години	по-късно	е	приет	за	студент	по	право	
в	Софийския	университет.	
	 През	1920	година	с	финансовата	подкрепа	
на	своя	братовчед	Николов	заминава	за	САЩ,	
за	да	завърши	юридическото	си	образование,	
установява	се	в	Ню	Йорк	и	получава	кръщение	
в	 Святия	 Дух	 по	 време	 на	 богослужение.	 В	
края	на	1924	година	той	се	оженва	за	Марта	
Нагел.	Успоредно	с	посещаването	на	различни	
църкви,	Николай	завършва	Библейския	колеж	
Бетъл	 в	 град	 Нюарк,	 Ню	 Джърси	 през	 1926	
година.	След	завършването	той	е	ръкоположен	
за	пастор	и	 за	 кратко	проповядва	в	няколко	
църкви	в	Ню	Йорк	и	Ню	Джърси.	
	 Николай	 Николов	 се	 завръща	 в	 България	
през	1926	година	заедно	със	семейството	си	
и	прекарва	пет	години	в	Бургас,	където	служи	
като	пастор	и	евангелизатор.	Две	години	след	
завръщането	 си	 той	 основава,	 а	 по-късно	 е	
определен	за	председател	на	СЕПЦ.	Неговото	
избиране	става	факт	на	първия	учредителен	
събор	 на	 съюза,	 проведен	 от	 28	 до	 31	март	
1928	година	с	участието	на	някои	от	следните	
делегати:	
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	 Безспорно,	едно	от	най-ценните	благослове-
ния,	които	християните	притежаваме	е	вярата.	
Вяра,	чрез	която	приемаме	съществуването	на	
Бога;	вяра,	чрез	която	сме	убедени	в	истин-
ността	 на	 Библията;	 вяра,	 чрез	 която	 получа-
ваме	 и	 това	 тъй	 ценно	 спасение	 на	 нашите	
безсмъртни	души.	Но	както	всяка	скъпоценно-
ст,	така	и	вярата	има	своята	диаметрална	проти-
воположност,	и	за	нея	това	е	съмнението.
	 Най-общо,	съмнението	e	отсъствие,	липса	на	
твърда	 убеденост.	 Да	 се	 съмняваш,	 означава	
да	 поставиш	 под	 въпрос	 дадено	 твърдение.	
Затова	и	съмнението	може	да	бъде	наречено	
отричане,	 несъгласие	 с	 истината.	 Още,	 то	
представлява	 липса	 на	 доверие.	 И	 трябва	 да	
си	 признаем,	 че	 всеки	 от	 нас	 в	 определени	
моменти	е	проявявал	съмнение.	И	тогава	съм-
нението	се	превръща	в	най-мощното	оръжие	
в	 ръката	 на	 Сатана,	 чрез	 което	 той	 воюва	
против	нас.	Съзнавайки	важността	на	вярата	и	
вредата	от	съмнението,	Христос	казва:	„Който 
каже на тази планина: Вдигни се и се хвърли 
в морето и не се усъмни в сърцето си, а 
повярва, че онова, което казва, се сбъдва – 
ще му стане.”	–	Марк	11:23.	В	духовния	свят,	
съмнението	е	ръждата	на	вярата.

	 Една	 от	 основните	 причини	 за	 поява	 на	
съмнението	са	ВИДИМИТЕ	НЕЩА.	Всички	ние	
живеем	 в	 един	 материален	 свят	 със	 своите	
естествени	 закони,	 а	 за	 много	 хора	 невиди-
мият,	духовния	 свят	е	под	 съмнение.	А	 той	е	
точно	 толкова	 реален,	 както	 и	 видимия.	 И	
ако	 човек	 гледа	 само	 на	материалния	 свят	 и	
се	 съобразява	 само	 с	 неговите	 закони,	 и	 от-
хвърля	 истините	 на	 Библията	 по	 отношение	
на	духовния	свят,	това	вече	е	предпоставка	за	
зараждане	на	съмнение.	Нека	да	си	спомним	
случая	с	апостол	Петър,	когато	тръгна	да	върви	
по	водата.	Докато	гледаше	на	Исус,	той	вървеше	
по	 водата,	 но	 когато	 погледна	 на	 вълните,	
започна	 да	 потъва.	 И	 се	 наложи	 Исус	 да	 го	
спасява,	като	му	и	каза:	„Маловерецо, защо 
се усъмни?”	 –	Мат.14:31.	 Ако	 и	 ние	 подобно	
на	Петър	 гледаме	 само	на	 видимите	неща,	 в	
сърцата	ни	ще	има	съмнение	и	недоверие	към	
Бога.
	 Втората	 съществена	 причина	 за	 поява	 на	
съмненията	 е	 ЗАСЛУШВАНЕТО	 В	 ГЛАСА	 НА	
САТАНА.	 Сатана	 много	 по-добре	 от	 нас	 знае	
силата	 на	 вярата	 и	 затова	 се	 стреми	 да	 из-
гражда	 съмнения	 в	 нашите	 сърца.	 Той	 по-
стоянно	говори,	пита,	задава	въпроси…	
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„Истина ви казвам: Който каже на тази планина: 
Вдигни се и се хвърли в морето и не се усъмни в 

сърцето си, а повярва, че онова, което казва, 
се сбъдва – ще му стане.” – Марк 11:23

Сред множеството грижи на сърцето ми 
Твоите утешения веселят душата ми.

Псалом 94:19

Николай Николов със семейството си



 

 СЪМНЕНИЯТА

СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

КАМЕН И СЛАВА РАДЕВИ

	 Когато	човек	общува	с	Камен	и	Слава,	няма	
как	да	не	се	впечатли	и	зарадва	–	те	са	с	кра-
тък	 семеен	 живот,	 а	 характерите	 им	 истин-
ски	 се	 преливат	 един	 в	 друг.	 Осезателен	 е	
хармоничния	 синкоп	 на	 сърцата,	 мислите	 и	
усмивките	им.	Вероятно	и	Бог	 с	усмивка	 ги	е	
поставил	в	един	екип.	
	 Но	не	така	е	било,	когато	са	се	срещнали	през	
2007	г.	 Тъкмо	обратното.	Слава	е	отраснала	в	
дом,	където	името	на	Бога	се	е	тачило	много	
преди	 тя	 да	 се	 роди.	 Израсло	 в	 пастирско	
семейство	 в	 Кнежа,	 момичето	 е	 изградило	
в	 себе	 си	 истински	 християнски	 светоглед.	
Завършила	 икономика	 във	 Варна,	 идва	 в	
София,	 за	 да	 си	 търси	 работа.	 Заживява	 със	
сестра	си	Ани	и	двете	посещават	Подуeнската	
църква.	Работата,	която	открива	е	точно	това,	
за	което	се	е	молила;	там	Слава	не	крие	своята	
лична	вяра	и	убеждения.	
	 Един	 ден	 вратата	 се	 отваря	 и	 шефът	 й	 я	
запитва	неслужебния	въпрос:	„Сигурно	протес-
танти	 се	 женят	 за	 протестанти?“.	 Отговорът	
е	 „Да”,	 а	 човекът,	 който	 иска	 да	 го	 чуе,	 е	
Камен.	 Вратата	 се	 затваря,	 а	 Камен	 не	може	
да	проумее,	 как	да	осъществи	контакт	 с	 това	
така	 различно	 момиче.	 Възхитен	 от	 нейната	
кротост,	доброта	и	 точност	 той	всячески	иска	
да	я	спечели,	но	на	всичките	му	опити	нейната	
реакция	е	–	„забрави”.		След	като	излизат	два	
пъти	 с	 колеги	 той	декларира:	 „Щом	вярваш,	
добре,	вярвай	си,	това	не	ми	пречи”.	
	 Израснал	 в	 атеистичен	 дом,	 Камен	 вярва	
само	 на	 своите	 сили	 и	 потенциал.	 Слава	 го	
кани	 на	 църква,	 но	 той	 се	 пита	 –	 какъв	му	 е	
проблема	 на	 това	 момиче,	 че	 аз	 не	 вярвам?	
Един	ден,	без	особено	желание,	той	прекрачва	

прага	на	църквата	ни.	Всичко	му	е	странно,	но	
истината	е,	че	проповедта	го	грабва.	Той	тръгва	
на	 църква,	 но	 само	 за	 да	 спори	 със	 Слава.	
Един	ден,	виждайки,	че	нищо	не	става,	тя	му	
подарява	Библията	си,	подчертавана	прилеж-
но	от	детството	й.	Думите	й	са:	„Повече	не	мога	
да	ти	говоря,	ето	ти	моята	Библия.	Ако	е	рекъл	
Бог,	 тя	 ще	 се	 върне	 при	 мен”.	 Осъзнавайки	
жеста,	Камен	започва	да	чете	Новият	Завет,	
който	 му	 е	 увлекателен.	 Упорито	 посещава	
и	 богослуженията	 и	 така	 стъпка	 по	 стъпка	
напредва.	 Една	 вечер	 той	проплаква:	 „Боже,	
толкова	ли	съм	лош?“.	Това	е	мигът	на	неговото	
примирение	с	Бога,	в	който	осъзнава,	че	уж	
всичко	 му	 е	 наред,	 но	 има	 някаква	 огромна	
празнина.	Миг,	 в	 който	Исус	му	отговаря	и	 я	
запълва.	 Когато	 споделя	 със	 Слава	 за	 този	
прелом,	тя	му	казва,	че	това	е	покаянието,	но	
все	още	е	дистанцирана	и	със	смесени	чувства.	
Той	решава	да	вземе	водно	кръщение	и	след	
разговор	 с	 пастира,	 си	 задава	 въпроса:	 „Аз	
заради	 нея	 ли	 ходя	 на	 църква	 или	 заради	
Бог?”	И		в	сърцето	си		усеща	истински	копнеж	
по	Бога.	

	 След	време	Камен	подарява	годежен	пръс-
тен	на	Слава,	но	отговорът	й	е	„Не“.	Израснала	
в	църква	тя	е	наясно,	че	има	и	„имитации”	на	
вяра.	Тя	казва,	че	не	е	готова,	но	не	му	връща	
кутийката	с	пръстена.	Камен	изпитва	истински	
сърцето	си	и	решава	да	вземе	водно	кръщение.	
Денят	е	22.11.2008	г.,	часът	около	16,	мястото	
–	река	Искър,	условията	–	режещ	вятър,	дори	
завалява	 сняг,	 духовното	 лице	 –	 бащата	 на	
Слава.	 Камен	 е	 абсолютно	 уверен,	 че	 това	 е	
момента.	Когатовлиза	в	ледената	река	небето	
над	тях	е	с	надвиснали	сиви	облаци.	В	този	миг	
той	 отправя	 отчаяна	 молитва	 за	 потвържде-
ние,	 че	 върви	 в	 правилната	 посока.	 „Боже,	
моля	те,	ако	Те	има,	ако	всичко,	което	съм	чул	
е	 вярно	 направи	 така,	 че	 да	 изгрее	 слънце.”	
Когато	 излиза	 от	 реката,	 всички	 виждат,	 как	
облаците	се	разкъсват	и	слънцето	се	показва	
зад	тях.	
	 След	един	месец	Слава	му	връща	кутийката	
с	пръстена.	„Да,	ти	повярва,	но	не	искам	да	те	
лъжа.	Вътре	е	отговора.”	Премалял,	той	отва-
ря	и	чете:	„Да.”	Получили	одобрение	от	роди-
телите	 му	 във	 Варна,	 те	 заминават	 на	 25	
декември	 за	 Кнежа	 за	 благословение	 и	 от	
нейните	 родители.	 След	 обяд,	 докато	 Камен	
почива	 в	 една	 стая,	 се	моли	 горещо	 на	 Бога	
за	духовно	кръщение.	В	този	момент	в	устата	
му	 напират	 непознати	 думи.	 Той	 е	 толкова	
изумен,	че	не	смее	да	си	отвори	устните.
	 На	07.02.2009	г.	в	Подуенската	църква	Камен	
и	Слава	покорно	сгъват	колене	пред	Бога,	 за		
да	бъдат	венчани,	за	да	бъдат	завинаги	заедно	
„в	добро	и	зло,	в	богатство	и	бедност…”

ЕлЕна ИВаноВа

душата	 му	 се	 прокрадна	 съмнението	 и	 той	
изпрати	 да	 попитат	 Исус:	 „Ти ли си онзи, 
Който има да дойде, или друг да очакваме?” 
–	Мат.11:3.	Затова	не	трябва	да	допускаме	да	
се	отделяме	от	общението	с	другите	вярващи	и	
да	ставаме	лесна	плячка	в	ръката	на	Сатана.
	 Нужно	е	да	осъзнаем,	че	съмненията	довеж-
дат	 до	 много	 негативни	 резултати	 в	 нашия	
духовен	живот.	Като	цяло	те	пречат	на	духов-
ния	 ни	 растеж,	 правят	молитвите	 ни	 неефек-
тивни	 и	 ни	 лишават	 от	 благословенията	 на	
Бога.	 Пример	 за	 това	 е	 съновникът	 на	 цар	
Йорам,	 който	 се	 усъмни	 в	 думите	 на	 пророк	
Елисей	предсказващ	скорошния	изход	от	 глада	
в	Самария	(4Цар.7).	Именно	поради	това,	ние	
трябва	да	се	противопоставяме	с	всички	сили	и	
средства	на	съмненията,	а	когато	ги	откриваме	
в	нас	да	се	стремим	да	ги	премахнем.

	 Едно	от	най-ефективните	средства	за	проти-
вопоставяне	 на	 съмненията	 е	 ЛИЧНО	 И	 ПО-
СТОЯННО	ОБЩЕНИЕ	С	БОГА.	Факт	е,	че	всяка	
среща	на	общението	с	Бога	 спомага	 за	пре-
махване	на	съмненията.	Така,	както	стана	и	с	
апостол	Тома	след	срещата	му	с	възкръсналия	
Христос.	 И	 второто	 силно	 средство	 за	 борба	
срещу	 съмненията	 е	 самото	 БОЖИЕ	 СЛОВО.	
Нищо	не	може	да	съхрани	и	предпази	сърцата	
ни	от	съмненията	така,	както	Божието	Слово.	
Затова	и	апостол	Павел	казва	с	голяма	увере-
ност:	 „Вярата е от слушане, а слушането 
– от Христовото слово.”	–	Римл.10:17.	Нека	
и	ние,	чрез	помощта	на	Божието	Слово	и	обще-
нието	с	Бога	да	отблъскваме	всяко	съмнение	
от	сърцата	си.

 
 п-р РуМЕн БоРджИЕВ

 продължение от стр.1

	 И	 когато	 човек	 се	 заслуша	 в	 неговия	 глас,	
допуска	 зараждането	 на	 съмнението.	 Както	
слушането	на	Божия	глас	довежда	до	разраст-
ване	 на	 вярата,	 така	 пък	 слушането	 гласа	 на	
Сатана	довежда	дo	появата	на	съмнение.	Нека	
да	 си	 спомним,	 какво	 каза	 змията	 на	 Ева	 в	
Едемската	 градина:	 „Истина ли каза Бог да 
не ядете от всяко дърво в градината?” – 
Бит.3:1.	Заслушването	на	Ева	в	гласа	на	змията,	
доведе	до	зараждане	на	съмнение	относно	
Божията	заповед.
	 И	не	на	последно	място,	съмненията	се	за-
раждат,	 КОГАТО	 ЧОВЕК	 Е	 ОТДЕЛЕН	 ОТ	 ДРУ-
ГИТЕ	 ВЯРВАЩИ.	 Сатана	 знае,	 че	 когато	 сме	
заедно	 е	 много	 по-трудно	 да	 ни	 атакува	 и	
затова	 използва	 случаите,	 когато	 сме	 сами.	
Показателен	 е	 случаят	 с	 Йоан	 Кръстител	 в	
затвора.	 Когато	 беше	 отделен	 от	 своите,	 в	



	 Събота	сутрин	е.	По	това	време	обикновено	в	сградата	на	църквата	ни	е	тихо	и	спокойно.	
Но	 не	 и	 днес!	 Весел	детски	 смях	 и	музика	 огласят	 двора	и	 салона,	 разноцветни	балони	и	
пъстри	цветя	са	накацали	по	стените,	празнично	облечени	и	развълнувани	родители	очакват	с	
нетърпение	изявата	на	своето	дете.	По	традиция	лятото	започва	с	тържественото	завършване	
на	учебната	 година	на	Неделното	училище.	Каква	радост	и	насърчение	е	 за	всички	нас	да	
видим,	колко	много	са	научили	през	годината	дечицата	ни	и	как	израстват	в	познаване	на	Бога	
пред	очите	ни.	Малките	ученици	ни	представиха,	как	биха	благовествали	за	Исус	Христос,	ако	
са	мисионери	сред	племена	и	народи	с	ралични	вярвания	и	езически	обичаи.																																																						
	 Разбира	се,	имаше	много	песни,	игри,	вкусна	почерпка,	подаръци	и	свидетелство	за	успешно	
завършена	година!	

	 Да,	наистина	лятото	е	тук	и	знанията	за	мисионерст-
вото	 няма	 да	 останат	 на	 сцената	 на	 празнично	 укра-
сената	 ни	 църква,	 защото	 ни	 предстоят	 вълнуващи	
преживявания	и	възможности!
	 Една	от	тях	е	християнския	летен	лагер	„ПРИЯТЕЛ-
СТВОТО“	 на	 местността	 „Трите	 буки“	 над	 Кюстендил.	
Лагерът	 ще	 се	 проведе	 от	 29	 юли	 до	 2	 август,	 в	
който	 могат	 да	 участват	 деца	 от	 1	 клас	 до	 6	 клас	
включително.	
	 Вярваме,	че	Бог	ще	ни	благослови	с	прекрасно	време	
за	игри,	разходки,	споделяне,	молитва	и	благовестие!
	 Лятото	е	тук!	Пожелаваме	си	да	е	слънчево,	усмих-
нато	и	вълнуващо	за	всички!

Валя ЙончЕВа

 НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

 продължение от стр.1 

 Николай	 Николов,	 Марта	 Николова,	 Данка	
Райнова,	 Драган	 Петрович,	 Донка	 Кинарева,	
пастор	 Георги	 Чернев,	 Сийка	 Дрянова,	 Пею	
Чифутов,	 Катя	 Делибашева,	 Васил	 Цачев,	
Цвета	и	Лозанка	Станчеви,	Никола	Ценков,	
Стефан	Степанов	и	др.	На	събора	се	обсъжда	и	
приема	устав	и	се	избират	неговите	ръководни	
структури:	Общ	съвет	и	изпълнителна	комисия	
начело		с	пастор	Николай	Николов.	Утвърдено	
е	 придобилото	 популярност	 име	 Съюз	 на	
Евангелските	 Петдесятни	 Църкви	 в	 България,	
което	остава	непроменено	до	днес.	По	своята	
структура	съюзът	наподобява	Асамблеи	на	Бога	
в	САЩ,	чийто	представител	е	Николай	Николов.	
Той	обикаля	сам	градове	и	села,	за	да	обедини	
евангелските	християни	в	отделни	общности	и	
да	ги	приобщи	към	новосъздадения	съюз.	
	 От	1935	до	1938	година	Николов	е	директор	
на	 създадения	 от	 него	 Библейски	 институт	 в	
град	Данцинг	 (дн.	 гр.	 Гданск,	 Полша),	 където	

обучава	 млади	 хора	 от	 различни	 национал-
ности	 за	 пастири	 и	 евангелизатори.	 Един	 от	
неговите	 ученици	 е	 бъдещият	 пастор	 Иван	
Зарев.	Той	е	първият	българин,	който	се	обучава	
в	 срок	 от	 две	 години	 в	 учебното	 заведение.	
То	е	предназначено	предимно	за	младежи	от	
Източна	Европа.	
	 В	периода	1938-39	година	Николов	се	завръща	
в	България,	 за	да	обучава	и	 евангелизира,	 но	
след	обявяване	на	началото	на	Втората	световна	
война	 се	 завръща	 в	 САЩ,	 където	 е	 директор	
на	 две	 учебни	 заведения:	 Метрополитън	
Байбъл	Инститют	(1941-1950)	и	Ню	Ингланд	
Байбъл	Инститют	(1950-1952).	От	1952	до	1961	
година	 е	 преподавател	 в	 Сентръл	 Байбъл	
Инститют	 в	 Спрингфийлд,	 Мисури,	 където	 е	
избран	 за	 декан	 на	 Теологическия	 факултет.	
През	 1961	 година	 Николов	 се	 пенсионира	 по	
здравословни	причини.	
	 Няколко	 години	 по-рано	 през	 1956	 след	

успешно	 защитена	 дисертация	 на	 тема	
„Богомилството	 –	 изследване	 на	 българската	
ерес	като	израз	за	принципа	на	пуританизма“	
Николай	Николов	е	избран	за	почетен	доктор	
по	богословие	на	Ню	Йоркския	университет.	
	 Той	издава	на	български	език	две	християн-
ски	 списания,	 автор	 е	 на	 няколко	 книги	 и	
трактати,	 както	 и	 на	 сборник	 със	 събрани	 от	
него	 текстове	 на	 духовни	 химни.	 Превежда	
голяма	 част	 от	 книгите	 на	 изтъкнати	 амери-
кански	проповедници	и	богослови	на	българ-
ски	език.	Написва	няколко	статии,	отпечатани	
в	популярното	в	България	списание	„Благовес-
тител“.	Николов	умира	през	1964	година.	
	 С	живота	и	служението	си	Николай	Николов	
допринася	за	развитието	на	Евангелските	църк-
ви	 в	 България	 и	 за	 укрепване	 позициите	 на	
Петдесятното	движение	в	Източна	Европа	и	в	
част	от	страните	от	бившия	Съветски	Съюз.

 нИКолаЙ СИМЕоноВ  

СЛУЖИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ЛЯТОТО Е ТУК

 Господи	Боже,	пред	Тебе	заставам
с	болка	в	душата,	с	наранено	сърце,
с	дух	на	моление	към	Тебе	отправям
молитва	за	прошка	на	вси	грехове

Прости	ми,	че	ходих	с	омраза	в	сърцето,
прости	ми,	че	носех	в	душа	ревността,
прости	ми,	че	често	аз	бивах,	където
царува	неправда,	владей	мерзостта.

Прости	ми	лъжата	и	лошите	нрави,
че	любех	парата,	живях	в	суета,

прости	ми	таз	гордост,	която	направи
от	мене	студена	и	властна	жена.

Със	сълзи	Те	моля,	о,	Боже	прости	ми
смири,	укроти	ме	кат’	малко	дете,
твоята	милост	и	обич	дари	ми,

аз	искам	да	бъда	със	Тебе		Христе.

Помогни	ми	да	мога	да	пазя	Завета
Бог	да	възлюбя	от	цяла	душа,

от	себе	си	повеч’	да	любя	сестрата
и	в	пътя	Господен	да	ходя	всегда.

Възлюбих	аз	Твоето	Слово	правдиво,
то	меч	да	ми	бъде	във	скръб	и	беди,
Дъхът	Ти	Святи	ще	пазя	ревниво
и	ще	те	славя	през	всичките	дни.

ЕлЕна ВладИМИРоВа

МОЛИТВА



 „Господи, Твоето милосърдие стига до небето,
верността Ти – до облаците;

правдата Ти е като великолепните планини;
отсъжданията Ти са голяма бездна;

Ти, Господи, запазваш хора и животни.

Колко е скъпоценно Твоето милосърдие, Боже!
Затова човешките синове прибягват 

под покрова на крилете Ти.

Ще се напоят от най-доброто на дома Ти
и от ръката на Твоите сладости 

ще им дадеш да пият.

Защото в Теб е изворът на живота,
в Твоята светлина ще видим светлина.” 

Пс.36:5-9

ЗАЕДНО В ОБЩЕНИЕ

ИЗЛЕТ НА ВИТОША

„Аз ще видя лицето Ти в правда; когато се събудя,
ще се наситя от изгледа Ти.” – Пс.17:15

На 30 юни 2012 г. от 13.00 ч. в 
сградата на църквата ще се проведе

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЪРКВАТА

Събранието ще премине при следния 
ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на Председателя на Духовния съвет.
2. Отчет на Председателя на КРК.
3. Изказвания по отчетите.
4. Освобождаване от отговорност на 
 Членовете на Духовния съвет.
5. Избор на Духовен съвет.
6. Избор на КРК.
7. Предложения и насоки за бъдещата 
 дейност на църквата.

ПРИСЪСТВИЕТО НА ВСИЧКИ
РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ЦЪРКВАТА

Е НАЛОЖИТЕЛНО.

На 89 годишна възраст почина сестра

ГЕНА СПАСОВА

	 Няма	вярващ,	който	около	големия	християнски	празник	Петде-
сятница	 да	 не	 препрочита	 първите	 глави	 от	 книгата	 „Деяния	 на	
апостолите”	и	да	не	му	прави	впечатление	обхождането	на	вярва-
щите	 при	 създаването	 на	 Христовата	 църква.	 В	 нашия	 забързан	
и	 дори	 хаотичен	 свят	 всеки	 изпитва	малко	 завист	 и	 тъга,	 че	 тези	
взаимоотношения	 трудно	 биват	 постигнати	 в	 съвремието	 ни.	
Затова	 още	 повече	 сме	 благодарни	 на	 Бог	 за	 предоставената	 ни	
възможност	 да	 прекараме	 два	 от	 свободните	 си	 дни	 заедно	 със	
семействата	на	братя	и	сестри	в	Християнски	център	„Надежда”	във	
Велинград.	 Тези	 дни	 ни	 дадоха	 възможност	 да	 преживеем	 това,		
което	християните	от	ранната	църква	са	имали	като	благодат	–	да	
бъдем	заедно,	да	сме	заедно	на	трапезата,	да	служим	един	на	друг	
чрез	 молитва,	 помощ,	 да	 се	 опознаем	 и	 така	 да	 се	 сближим,	 за	
да	можем	да	се	наречем	едно	Христово	тяло,	да	се	насърчаваме,	
да	се	забавляваме,	да	се	прекланяме	на	Бог	чрез	хваление.	Едва	
седемнадесет	 семейства	 изпитаха	 това	 благословение,	 но	 Бог	 ни	
дава	 отново	 възможност	 и	 през	 септември	 да	 посетим	 този	 хри-
стиянски	център.	Все	пак	на	картината	със	силуета	на	църквата	ни	
има	място	и	за	други	семейства!

ИВан и МИла ПаВлоВИ

„А всички вярващи бяха заедно и имаха всичко общо... 
И всеки ден прекарваха  в храма единни духом и разчупваха хляб по къщите

 и се хранеха с радост и чисто сърце, като хвалеха Бога.” – Деян.2:44-47

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


