
 

ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”   ГОД.9, БР.1, ЯНУАРИ 2013 г.

  Всеки е взимал решения като: от 1-ви 
започвам диета, или да тичам, или нещо ново 
и знае разочарованието, когато след седмица 
всичко тръгва по старому. Често в живота 
си започваме нещо ново: женитба, работа, 
учебна година, влизаме в ново жилище, за-
познаваме се с нови хора и др. Каква стра-
тегия да следваме тогава? 
 В Библията има примери за хора, изпра-
вяни пред нови обстоятелства. Данаил във 
Вавилон – неотклонно следва Божиите изиск-
вания и успешно преминава изпитанията; 
Йосиф в двореца на фараона и най-трудните 
ситуации не го отклоняват от Божиите прин-
ципи, с които е закърмен и Бог го възнагради. 
Самсон постъпи по своя воля и си докара 
сериозни житейски проблеми и фатален край. 
Духовното начало при християнина започва 
с новорождението „ако не се роди някой 
отгоре (отново) не може да види Божието 
царство” (Йоан 3:3). 
 Да търсим Божието водителство! Обикно-
вено искаме Бог да ни каже, къде да работим 
или живеем, за кого да се оженим… Той е дал 
подробности в Словото Си и ни позволява 
сами да взимаме решения, като знаем, че 
„Страх от Господа е начало на мъдростта.” 
(Пр.9:10). Как да разберем дали е Божията 
воля това, което ще започнем? Да си отгово-
рим: Говорил ли ни е Бог лично и конкретно 
за това? Тази дейност ще прославя ли Бога? 
Ще спомогне ли за нашето духовно развитие? 
Библията казва ли нещо против това, което 
искаме? Ако първите три отговора са положи-
телни, можем сами да вземем решение. Ако 
имаме близко общение с Господа и наистина 
искаме Неговата воля да бъде в живота ни, 
Бог ще постави  желанията Си в нашето сърце: 
“Наслаждавай се в Господа и Той ще ти даде 
желанията на сърцето ти.” (Пс.37:4). 
 Да търсим Божието благословение и под-
крепа. Дори и след като се уверим, че сме на 
правилен път, не бива да очакваме гладко и 
безпроблемно „пътуване”. Преодоляването на 
трудностите е закалка, но „Не се безпокойте 
за нищо; но във всяко нещо, с молитва и 
молба изказвайте прошенията си на Бога с 
благодарение.” (Фил 4:6). 

продължава на стр.2 

НАЧАЛАТА 
В ЖИВОТА НИ 

 Благовестието е едно от петте основни 
служения дадени от Бога на Църквата за 
изграждане на Неговото царство на земята. 
Най-общо, благовестителят е вярващ, който 
споделя с хората вестта за кръстната смърт 
и възкресение на Христос от гроба като 
заместителна жертва за света, с цел да бъде 
доведен грешника до вяра, покаяние и спа-
сение. Благовестителя не се ангажира толкова 
с изграждането на вярващите, а най-вече 
с първите стъпки в техния духовен живот. 
Всъщност, неговото служение е да доведе 
грешника до новорождение и кръщение. Така 
че, служението на благовестителя е насочено 
преди всичко извън църквата.
 Типичен пример за благовестител е дякон 
Филип. Служител, когото Бог употреби много 
хора да чуят благовестието и да бъдат дове-
дени до покаяние и спасение. Но най-съвър-
шения пример за това служение е Самия 
Господ Исус Христос. „Исус дойде в Галилея и 
проповядваше Божието благовестие, като 
казваше: Времето се изпълни и Божието 
царство наближи; покайте се и повярвайте 
в благовестието.” – Марк 1:14,15. За служе-
нието на Христос като благовестител има кон-
кретно пророчество в Стария завет: „Духът 
на Господа Йехова е на мен; защото Господ 
ме е помазал да благовествам на кротките, 
пратил ме е да превържа съкрушените сърца, 
да проглася освобождение на пленниците и 
отваряне затвора на вързаните…” – Ис.61:1. 

Но Христос не само ни дава пример на благо-
вестител, но Той ни и заповядва: „Идете по 
целия свят и проповядвайте благовестието 
на всяко създание. Който повярва и се 
кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва, 
ще бъде осъден.” – Марк 16:15,16. Така че, Бог 
желае вярващите да бъдат благовестители, за 
да може света да чуе за Него. Благовестител 
може да бъде всеки вярващ. И благодарение 
на благовестителите, един ден всички ще чуят 
за Христос. Дори това е един от белезите за 
Христово пришествие. „Tова благовестие на 
царството ще бъде проповядвано по целия 
свят за свидетелство на всички народи; и 
тогава ще дойде краят.” – Мат.24:14.
 Нека да знаем, че благовестието може да 
бъде предавано както с думи, но също и 
чрез дела. Дори чрез делата, понякога бла-
говестието е много по-ефективно и по-въз-
действащо. Апостол Павел пише до вярващите 
в Солун: „Нашето благовестване между вас 
не беше само с думи, но и със сила, със Святия 
Дух и с голяма увереност; както и знаете 
какви се показахме помежду ви заради вас.” 
– 1 Сол.1:5.
 За да бъде успешно служението на даден 
благовестител, от него се изисква да прите-
жава и конкретни качества. И на пъво място 
– изключително добро познаване на Божието 
слово. 

продължава на стр.3

БЛАГОВЕСТИЕТО

„Не се срамувам от благовестието Христово; понеже е 
Божия сила за спасение на всеки, който вярва.”  – Лука 8:15

Аз уповавам на Твоята милост
И сърцето ми ще се радва в спасението Ти. 

 Псалом 13:5



 

 НАЧАЛАТА В ЖИВОТА НИ

 продължение от стр.1 
 Да имаме реални цели и очаквания. Колкото 
и силно да искаме нещо, да преценим дали 
дейността е според възможностите ни. Напри-
мер - искаме да учим, а имаме семейство и 
деца, можем ли да носим „две дини под една 
мишница”? Дали ще пренебрегнем семейст-
вото си? Или желаем работата, която изисква 
8 часа пред компютъра, а по природа обичаме 
движението? Да преценим ресурсите си: „Кой 
от вас, когато иска да съгради кула, не 
сяда първо да пресметне разноските, дали 
ще има с какво да я доизкара.”(Лук. 14:28). 
Предварително да проучим откъде и как ще се 
снабдим с нужните средства. Да се съобразим 
и с библейските принципи за финансите, които 
не насърчават заемите: „който взема на заем 
е слуга на заемодавеца” (Пр 22:7). 

 Добра организация. Без да пренебрегваме 
духовната страна, във всяка област от живота 
си християнинът трябва да действа разумно, 
компетентно и на съвременно ниво. Много 
важна е активността. Да сме решителни. Да не 
изпаднем в положението на магарето, което не 
можело да реши, коя от двете купчинки слама 
да изяде и така си умряло от глад, защото 
„Който се взира във вятъра няма да сее;             
и който гледа на облаците няма да жъне.”            
(Екл 11:4). 
 Като преценим фактите – да действаме. До-
брите мениджъри работят с непълна информа-
ция (бъдещето е в Божиите ръце). Реализи-
раме бързо простите решения, а останалите 
– в крачка. Разделяме задачите на малки 
стъпки. Намираме си помощник. Спазваме сро-

ковете и християнските принципи. Планира-
нето и корекции в плана е важен принцип за 
успех. В живота няма перфектен план, има 
перфектни изпълнения. Ще бъдем успешни, 
ако имаме приоритети! Следим постигнатото 
и ревизираме плана според резултатите или 
обстоятелствата. Устояваме докрай „По-добре 
е свършването на една работа, отколкото 
започването й.” (Екл.7:8). Има дейности, при 
които един започва, а друг довършва, но ре-
зултатите зависят от Господа: „Аз насадих,  Аполос 
напои, но Господ прави да расте.” (1 Кор 3:6). 
 И накрая, да не забравяме да благодарим на 
Бога за помощта и да се наградим за усилията, 
устояването и добре свършената работа.

 АНАСТАСИя ВАСИлеВА  

СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

ГЕОРГИ и КАТЯ ЗАХАРИЕВИ
 Георги и Катя са двойка, която привлича като 
с магнит. Всеки би забелязал физическата им 
красота и дори прилика. Но след разговор с 
тях, е неизбежно да не се впечатлиш от тяхната 
красива душевност и невероятна нежност 
помежду им. Видимо е, че Бог ги е подбрал 
грижливо един за друг, като още по-грижливо 
преди това ги е свързал с невидимата нишка 
на Своята любов. 
 Катя е родом от Троян. Първата й среща с 
Бога е, когато е на 12 години. Баща й получава 
тежък инсулт и е в безсъзнание. Чува разговор 
на близки, че състоянието му е критично. 
Детето застава в ъгъла на стаята, сякаш в 
„определено място“ и измолва живота на татко 
си. Без никой да я учил. Това са незабравими 
мигове, защото не само, че той оживява, но 
и тя усеща, че Бог е в нея. В десети клас Катя 
се записва на курс за манекенки. Момичето, 
водещо курса, впечатлява не само с хубостта 
си, но и с различната си ценностна система. 
Двете се сближават и Катя вижда нагледно 
приоритетите на едно вярващо момиче. 
Вярата в Бога и изключително чистият живот 
са емблематични за Данчето. След време, 
с известна борба в себе си, Катя пристъпва 
за първи път в църквата на приятелката си в 
Ловеч. Следват около пет години в живота 
й, в които, за да насити глада си за Бога, 
Катя посещава православни и протестантски 
църкви. Като студентка тя работи няколко 
години в гр.Хисаря и посещава църквата с 
пастор Божидар Симеонов в Пловдив. Макар 
и учещо право, момичето дълго работи в 
хотелския сектор. За да е близко до баща си, 
който е зле, тя се завръща в Троян. Периодът 
е тежък за нея в много аспекти. Но един 
ден се случва нещо „случайно“. Като шеф 
на маркетинг в хотел „Троян Плаза“ Катя се 

среща с Георги. Той работи във фирма за 
организиране на мероприятия и „случайно“ е 
тук вместо колежката си. Още същия ден Жоро 
я кани на кафе, но поради ангажименти тя 
закъснява… с един час. След три месеца Катя 
идва в София и за голяма изненада на Жоро 
му звъни. Макар и в по-късен период, те се 
срещат. Катя държи да му каже, че за нея е от 
изключителна важност съпругът й да вярва в 
Бога, защото тя вярва. Изненадана чува – „и аз 
вярвам“. Тя започва да му говори, но и той й 
говори.
 Жоро е роден в Ботевград, но семейството 
му живее в София. Когато е на 4 години, негов 
чичо му дава книжка за Исус. От малък той се 
самоопределя като богобоязлив, предпазващ 
се да не извърши нещо лошо. Всяка вечер 
малкото момче се е молело за близките си 
и е благодаряло на Бога, без някой да му е 
говорил за Божиите истини. Често е четял 
и Библия, но без да знае, че това е Словото 
Божие. И въпреки, че е знаел за Исус, той не 
е разбирал връзката между Исус и Бог Отец. 
И така, докато Катя не се появява в живота 
му. Когато тя му разказва за протестантската 
църква, той дори не знае за какво става 
въпрос. Посещавайки храма в Ловеч, той 
се чувства странно, тъй като е свикнал да се 

моли сам, но всъщност всичко му допада. На 
24 август 2008 г. Жоро и Катя се вричат един на 
друг, а 29 май 2010 г. е другата значима дата – 
раждането на дъщеричката им Азария. 
 Младото семейство се установява в София. 
В началото Катя посещава сама църквата ни, 
в която намира нужната й духовна храна. 
След известно време вече двамата са един 
до друг на богослужения. Жоро споделя, че в 
Подуянската църква е намерил огромна утеха 
от молитвите на братята и сестрите в един 
труден период от живота му. След това всичко 
лошо изчезва и сега Жоро и Катя с дълбока 
признателност към Бога разказват за Неговата 
милост към дома им. През 2012 г., шофирайки 
в един мразовит ден към Велико Търново 
служебната кола на Катя започва да се върти 
на един завой. Малко преди това тя вижда как 
Исус я прегръща, сякаш да я предпази. Изходът 
– колата е смачкана, а Катя невредима. Макар 
и юрист, тя дълги години е в туристическата 
сфера. И повече от естествено е било жела-
нието й да работи по специалността си. 
Започва да се моли упорито и си иска работа 
от Бога. За шест месеца изпраща стотици CV-
та. И след като започва да пости, мечтата й се 
превръща в реалност. Сега Катя работи като 
юрист консулт. Бог влага в сърцето й да пости 
за четири свои приятелки, които нямат деца. И 
чудото става – две от тях забременяват! Отго-
вори на молитви, мечти, копнежи, усмивки, 
топли думи, има ли нещо по-добро за един 
дом? Жоро и Катя  са едно истинско щастливо 
семейство, обдарени от Бога с много благо-
словения. И оставящо дълго след себе си 
аромата на любовта и радостта един от друг.

Представянето подготви
елеНА ИВАНоВА



СТИХОТВОРЕНИЕ

 БЛАГОВЕСТИЕТО

 продължение от стр.1 
 Ако даден вярващ няма добри познания 
върху Писанието, той вместо да помогне, 
може да навреди на даден човек. На второ 
място, от изключителна важност е благовес-
тителя да притежава любов към погиващите 
грешници. Никой не може да има добър 
успех в благовестието ако ясно не съзнава 
участта на обречените и не проявява истинска 
любов към тях. И на трето място за успеха 
на благовестителя е нужно да притежава и 
търпение. Много често добрите резултати 
в служението на благовестителя идват след 
време. За тях е нужно вярващият да се въо-
ръжи с търпение.
 Търпението е нужно не само за да се дочакат 
добрите резултати, но и относно обещаната 
награда. Бог е, Който призовава вярващите за 
благовестители, Той е и Който възнаграждава 

служилите с вярност. Христос заявява: „Истина 
ви казвам: Няма човек, който да е оставил 
къща или братя, или сестри, или майка, или 
баща, или деца, или ниви заради Мен и 
заради благовестието, и да не получи сега, 
в настоящото време, стократно повече, 
къщи и братя, и сестри, и майки, и деца, и 
ниви, заедно с гонения, а в идещия свят – 
вечен живот.” – Марк 10:29,30. Награда тук 
на земята, но награда най-вече за вечността. 
„Разумните ще сияят със светлината на 
простора, както и онези, които обръщат 
мнозина в правда – като звездите до вечни 
векове.” – Дан.12:3. Нека Бог да ни благославя 
и да продължи да призовава благовестители за 
Своето царство.

п-р РуМеН БоРДжИеВ

НЯКОИ ХОРА ВЯРВАТ ПОВЕЧЕ...

на ДяДо КолеДа – отКолКото на Бога;

в преражДане – отКолКото в новорожДението;

в извънземни – отКолКото в ангелите;

на звезДи – отКолКото на звезДата наД витлеем;

в митове и легенДи – отКолКото на Божието слово;

на хора – отКолКото на исус христос;

на лъжи – отКолКото на истините.

„онези, които погиват не приеха да обичат истината, за да се спасят. 
Затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват на лъжа, 

за да бъдат осъдени всички, които не са повярвали в истината, 
а са имали благоволение към неправдата.”  – 2 Сол.2:10-12 

  От 7 до 13 януари за поредна година се проведе общата молитвена седмица 
на евангелските църкви в София. След нея, нещото което ще остане в умовете 
и в сърцата ни, е важността на молитвата. Дали ще бъде за намиране на нова 
работа, за изцерение, за благословение и каквито и да е други наши нужди и 
проблеми – молитвата е отговорът. 

  Имахме много хубави моменти заедно и възможност да приемем различ-
ното в другите църкви за благословение. Да се научим на нещо, да се насърчим 
и най-вече да се обединим. Молихме се за единството в църквата Христова, 
за благословение на семейства ни, за младото поколение в България, Бог 
да призовава нови служители за делото Си, за изцерение на болните, за 
страдащата църква по света, за благословена и успешна година… 

  Имахме страхотни говорители, които ни напомниха да постоянстваме в 
благодарност към Бога, в молитва, в хваление и във вяра. Също и че трябва 
във всичко, което вършим да прославяме Христос. Подканиха по-възрастните 

да предават умения, благословения и служения на по-младите. Предложиха  ни да отделяме всеки ден време 
за най-значимия, за Този, който най-много ни обича – защото така доказваме и нашата любов към Него.

„Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете, 
защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.” – 1 Сол.5:16-18

БоНКА ШКуТоВА

Бях скитник, много пътища избродил,
и затова съм посивял от прах.
На грешници в бордеите живях,
на шутове в събранията ходех
и мерзостта разголена видях…

Гладувах аз за връх… И станах алчен
за знания, подобно Птолемей.
Трептях при всеки пролетен повей,
но вкамених се от вида на Фалша
и сред пигмеите бях пак пигмей…

Но в стаята на свойта скръб отворих
безшумно Книгата на мъдростта.
И шепота на жълтите листа
за мъдрости изконни заговори,
които и на вас ще прочета:

„Блажен е онзи, който свободата
на Бога повече в света цени!
Като дърво ще се раззелени
край извор на познания богати
и плод ще трупа в земните си дни!”

                            д-р Вениамин ПееВ

ПЪРВО 

ПСАЛМОПЕНИЕ

                         /Псалом 1:1-2/

МОЛИТВЕНА СЕДМИЦА



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

   РЕДОВНИ 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 успеха на благовестието.
l За отпадналите от вярата в Бога.
l За предпазване от лъжливи учения.
l За здрави и благословени семейства.
l За безработните в църквата.
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

ЧЕСТИТО 

на ЛИЛИ и ГЕОРГИ 
ПАПАЗОВИ

за 50 годишния юбилей

БЛАГОДАРНОСТ ЗА НОВИЯТ НИ ДОМ

 Скъпи братя и сестри, да бъде слава и почит, 
чест и благодарност на Нашия Господ Исус 
Христос!
 Дълги години със семейството ни живяхме 
в гарсониера, на свободен наем, който беше 
висок според доходите ми, поради което бях 
подал молба в общината за общинско жилище. 
Съпругата ми не работи. Грижи се за двете ни 
дечица – сина ни на 9 и дъщеря ни на 8 години. 
В края на всяка година се налагaше да ходя да 
подавам нови документи, за актуализация 
на молбата. На 27 декември 2011 г. отново 
бях в общината по тази причина и между 
другото попитах  служителките на  „Жилищно 
настаняване” дали наближава времето за 
моето настаняване, а те ме „успокоиха”, че 
след още 5-6 години, може би...
 Сметките за консумативите се бяха натру-
пали доста сериозно, а хазяите не знаеха. Бях 
много силно притеснен, че скоро ще научат и 
в най-добрия случай ще поискат да освободим 
жилището им. А след това – накъде?! Зима е и 
навън е минус 20 градуса. За да се преместим 
в друго жилище, са ми нужни около 1000 лв., 
а аз ги нямам и нямаме близки, които могат 
да ни помогнат. При това сме в икономическа 
криза. На къде? Да се върна в провинцията, 
в тежест на старата ми майка? Не бива, но в 
края на краищата, това беше единствената ни 
алтернатива. Но какво ще работя там, как ще 
издържам семейството си, като там кризата е 
много по-жестока и също няма работа?! Ами 
сина ни е с диагноза и е свръх чувствителен 
към непознати хора. Как ще го преместя в 
друго училище? Та нали това съвсем ще го 
обърка и влоши! Не можех да си намеря 
място. По цели нощи не можех да заспя, а 
изход – никакъв и нищо не можех да направя, 
освен да се моля. Мислех да  отида да се моля 
на кмета на общината, но не вярвах, че това 
ще помогне и така и не отидох. За капак, точно 
преди Нова година на 30 декември, тотално 
ми изключиха тока. Бавно, тежко минаваха 
дните на следващите 2 седмици!
 На 12 януари ми позвъня телефона:  
 – „Господине...”
 – „Да” – казах аз с разтреперан глас и ми-
сълта – „какъв ли е следващия проблем?”
 – „Обаждаме ви се от общината. Освобож-
дава се едно жилище и ако искате, можем да 
ви настаним.” 
 В първия момент, нищо не можах да кажа. 
Зави ми се свят, щях да припадна от щастие и 
недоумение – Господи Святи Боже, с какво аз 
грешника заслужих тази милост? Та нали само 
преди дни ми казаха, че за това бленувано 

събитие, трябва да почакам още поне 5-6 
години. Господи Боже мой! Наистина ли е 
безкрайна Твоята любов и милостта на Отца 
няма край!
 Тръгнах към общината и започнах да си 
мисля: „Може би, някоя гарсониерка на първи 
или последен етаж, далече от училището на 
децата? Но каквото и да е, нали Господ чу 
молитвите ни и ни даде общинско жилище и 
то точно сега, когато не виждах никакъв изход 
и бях толкова отчаян!”
 Но нека да знаем, че имаме чудесен Бог, 
Господ Исус Христос, верен (за разлика от нас) 
на обещанията Си! Той обеща, че ще ни дава 
изпитания, но не повече отколкото е силата 
ни и накрая ще ни даде изходен път. Той 
съвършено изпълни обещанието си за нас 
и не ми стигат думите да Му благодаря, и да 
изкажа радостта си. 
 Слава на Теб Исусе!!!
 Сега се радваме с благодарение и живеем 
в огромен 3 стаен, топъл апартамент на петия 
етаж в осем етажен блок, само на 500 метра 
от любимото училище на децата и изплащаме 
старите си задължения. Всички познати ми 
казват, че за толкова кратко време да получа 
жилище от общината, е прецедент. Казват, че 
сигурно имам някаква много силна връзка в 
общината.
 – „Да” – отговарям на всички – „имам много 
силна връзка, но не в общината, не в парла-
мента или друга някоя земна институция, но 
връзка много по-силна и по-възвишена – с 
Царя на царете и Господа на господарите.”
 Нека да вярваме без да се съмнявате, да се 
молим и да уповаваме на Този, за Който няма 
невъзможно нещо – нашия Господ Исус, който 
ни насърчава в словото Си: „Искайте и ще ви 
се даде; търсете и ще намерите; хлопайте 
и ще ви се отвори.” – Лука 11:9. И: „Ако 
поискате нещо в Мое име, ще го направя.” – 
Йоан 14:14. АМИН!

 Ваш брат в Господа


