
 

ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”     ГОД.9, БР.2, ФЕВРУАРИ 2013 г.

   Тъкмо когато прочетох в новините: 
„Българинът – пръв в класацията на нещаст-
ните и недоволните” ми попадна книгата на 
Джойс Майер „Радостта по пътя към целта”. 
„Лесно им е на американците, те и в затвора 
живеят по-добре от нас!” – каза един познат. 
Защо сме нещастни, недоволни и сърдити 
е друга тема. Бихме ли могли да сме по-
радостни, щастливи и доволни? Българите 
напоследък мислят само за пари. Винаги ли 
милионерите са радостни? Около 40% от 
щастието ни се повлиява от това, какво 
правим, за да сме щастливи.  
   Знаем, че човекът е дух, душа и тяло. 
Душата е разум, воля и чувства. Чувствата 
включват и радостта. Тя е от най-значимите 
положителни емоции на човека. Варира от 
тиха наслада до буйна веселба и смях до 
сълзи. Може да е харесване, възхищение, 
нежност, задоволство, блаженство, добро 
настроение, щастие, забавление, бодрост, 
преживяване на успех, удовлетворение и 
др. Показваме я чрез мимики и жестове. 
Обикновено възниква при конкретни случки 
и преживявания. Много хора мислят, че ако 
„изключат” емоциите си ще са по-силни. 
Можем да работим, да се грижим за семей-
ството и децата, да вършим разни неща, но 
без истински да се наслаждаваме на живота. 
Без радостта, хората биха били като роботи 
обгърнати от тъга, страх и безнадеждност. 
Радостта е като подправката към храната, 
подобрява вкуса. 
 Поради постоянната си борба за достигане 
на някакви жизнени стандарти, човек про-
пуска да се наслаждава на живота си. Още 
при Сътворението Бог ни показва творческа 
радост. В Битие 1 глава след всеки творчески 
акт се казва: „Бог видя, че беше добро”, 
достойно за възхищение. На планината Синай 
Той представи благословенията (живота) и 
проклятията и каза: „Изберете живота!” 
На еврейски „живот” значи „свеж, силен, 
щастлив, радостен”. Исус ни е дал живот не 
само да го изживеем някак си, а да получим 
наслада: „Аз дойдох за, да имат живот и да 
го имат изобилно.” (Йоан 10:10). 

продължава на стр.2 

РАДОСТТА КАТО 
СТИЛ НА ЖИВОТ

 Безспорно, едно от най-прекрасните творе-
ния на Бога е човека. С частица от Божия Дух; 
с душа, изградена от ум, чувства и воля; с хар-
монично и красивo тяло, човек наистина се 
отличава измежду всички други творения на 
Бога. Но, това което най-много отличава човека 
от другите създания на земята е възможността 
му да мисли. Способността човек да разсъж-
дава, го превръща в интелектуална личност с 
право на свободен избор. Въпреки, че човек 
знае много за своите мисли, все пак те си 
остават една неразгадана докрай тайна. Как 
се формират мислите на човека, какво точно 
представляват те, кое е това което ги направ-
лява, как могат да се контролират?
 Много често ние не изразяваме своите 
истински мисли пред останалите. Като цяло, 
не искаме хората да знаят нашите мисли 
за тях. Може да мислим едно за някогo, но 
чрез думите си, или чрез нашето поведение 
да изявяваме различно отношение. Това се 
нарича лицемерие. А то е грях пред Бога. Ето 
защо е важно ние да обръщаме изключително 
голямо внимание на това, какви са мислите ни. 
Цар Соломон казва: „Каквито са мислите в 
душата на човека – такъв е и той.” – Пр.23:7. 
Често в мислите на човека има гордост, има 
завист, омраза, похот, но не винаги човек 
разкрива това пред околните. Ето защо е 
важно, когато искаме да променим животa 
си, да променим не само своето говорене и 

държание, а най-вече своите мисли. Защото 
мислите са нашата душевност. Христос каза 
на юдеите: „Или направете дървото добро 
и плода му добър; или направете дървото 
лошо и плода му лош; защото по плода се 
познава дървото. Рожби ехидни! Как можете 
да говорите добро, като сте зли? Защото 
от онова, което препълва сърцето, говорят 
устата. Добрият човек от доброто си 
съкровище изважда добри неща; а злият 
човек от злото си съкровище изважда зли 
неща.” – Мат.12:33-35. 
 Мислите са изключително важни в живота 
на човека. До голяма степен, те се явяват като 
движеща сила за неговото поведение. Пове-
чето от делата и постъпките на човека са плод 
на неговите мисли. Затова няма да сбъркаме 
ако кажем, че мислите на човека определят и 
неговия живот. Сатана знае това много добре, 
и когато изкушава някого, той започва от 
неговите мисли. Дяволът знае, че ако успее да 
завладее мислите на човека, той е постигнал 
твърде много. Ето защо е необходимо да 
пазим контрол над своите мисли. Божието 
Слово ни съветва: „Повече от всичко друго, 
което пазиш, пази сърцето си, защото от 
него са изворите на живота.” – Пр.4:23. Ако 
тези думи се отнасят за сърцето на човека, то 
те са актуални и за неговите мисли, защото 
духовното сърце и мислите на човека са 
свързани тясно. 

продължава на стр.3

МИСЛИТЕ НА ЧОВЕКА

„Божият мир, който никой ум не може да схване, 
ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус.”  – Фил.4:7

Не може добро дърво да дава лоши плодове; 
или лошо дърво да дава добри плодове. - Мат. 7:18



 

 РАДОСТТА КАТО СТИЛ НА ЖИВОТ
 продължение от стр.1 

 Божията воля за нас е „винаги да се 
радваме” (1 Сол.5:16)  и  „радостта ни да е 
пълна” (Йоан 15:11). Дали наистина се наслаж-
даваме на живота си? 
 Мислете позитивно! Позитивно настроени-
те хора са по-радостни. Другите са неспокой-
ни, депресивни, без самочувствие. Мислете 
за доброто, което ви предстои и ще сте 
физически и психически здрави. Преоткрийте 
детето във вас. Всеки ден децата се радват 
и без повод. Възрастните могат да се поучат 
от тях. Прекарвайте време с близки хора. 
Сърдечното отношение към другите помага 
да останете радостни. Усмихвайте се по-често, 
това променя вътрешната нагласа към света 
и ни прави по-добри. Вашата усмивка може 
да накара и човека отсреща да се засмее. 

Спортувайте, разхождайте се. Физическите 
упражнения са мощно средство за добро 
настроение. Усамотявайте се от време на 
време. Дори и на най-общителните хора  им 
е необходима тишина. Спокойствието и уеди-
нението създават и радост. Наслаждавайте се 
на всеки момент. Малките неща могат да ни 
подскажат, че животът си заслужава да го изжи-
веем с наслада. Усмихнете се на слънцето, на 
есенните багри, на снега. Споделяйте радостта 
си с приятели. И „за всичко благодарете” 
(1Сол.5:18). Хората, които изразяват благодар-
ност се чувстват по-добре. Когато радостта е 
истинска, човек се чувства значим и доволен 
от живота си. Тогава има енергия да се бори 
за радостта, която заслужава. Да правим жи-
вота си радостен е все едно да предпочетем 

истинския парфюм пред разводнения му 
вариант. 
 Как да превърнем радостта в състояние на 
духа ни и стил на живот?  В духовно отношение 
радостта е плод на духа. „Божието царство 
не е ядене и пиене, а правда, мир и радост в 
Святия Дух.” (Римл.14:17). Открийте целта на 
живота си. Нашата цел е един ден да бъдем 
с Бога в небето. Преследвайте целите, които 
съответстват на ценностната ви система. 
Помолете Бог да ви покаже кои неща ограбват 
радостта ви. Често това е недоволството от 
другите и от себе си. Обмислете миналото 
си, простете на когото трябва и на себе си. 
И вземете решение да заживеете живота, 
какъвто Бог го е предвидил. 

 АнАСтАСИя ВАСИлеВА  

СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

ДАНАИЛ и ПЛАМЕНА ПЕЙЧЕВИ
 Данаил и Пламена са двама млади, опитали 
за известно време вкуса на живота далеч 
от Бога. Но сега, с взаимно преплетени ръце 
двамата буквално са сграбчили силно Божията 
ръка. Тази силна ръка е затворила завинаги 
зад гърба им вратата, зееща към сковаващия 
лед на страха, болестите и унинието в живота 
им. Дани и Плами с признателност разказват 
за животворната промяна в живота им, 
откакто Бог царува в сърцата им. Разказът им 
е като река, на моменти клокочи весело, но в 
следващия момент сякаш минава през тъмни 
усои.
 Дани е роден в Пазaрджик, но  семейството 
му живее в село Сестримо. Детето расте в 
християнски дом, в който вярата произхожда 
от прадядо му. От преди 10 години Дани 
идва в София и по думите му „се отклонява 
от вярата и тръгва по лошия път”. Плами 
работи в ресторанта, в който той вечеря след 
работа. След време те отново се виждат в една 
дискотека. 
 Пламена е родом от Лом, и е едно от чети-
рите деца в семейството. В дома им вярваща 
е само баба й, която я води като малка на 
църква. След време семейството й заживява 
в София. Когато Дани и Плами започват да 
се срещат, той й споделя, че е вярващ. Тъй 
като това звучи непонятно на момичето, тя 
решава да провери в интернет какво означава 
„евангелист”. Когато разучава за вярата тя 
прави връзка с всичко, което нейната  баба  й 
e  говорила като малка. Това се потвърждава 
и от думите на Дани, който й разказва в какво 
точно вярва. След една година на 29 август 
2008 г. Дани и Плами  се женят в град  Лом. 
Но за младоженците това е началото на един 
особено мъчителен период. Тъй като Плами е 
била силно пристрастена към цигарите, това е 
създавало много конфликти между двамата. 

При едно от спречкванията тя заявява: „И по 
корем да се влача, пак няма да спра да пуша”. 
Още на другия ден здравословното състояние 
на Плами рязко се влошава. Диагнозата й е 
цистит, но тя е толкова зле, че е прикована на 
легло един месец, а в продължение на две 
години е много зле. Силно обезпокоени 
родителите на Дани ги канят на църква. Но 
момичето е толкова болно, че се налага да 
напусне работа и родителите на Дани да я 
гледат в Сестримо. 
 Лицата на двамата приемат особен израз 
при спомена за този период. Тя не само 
не може да става, не може да се храни, но 
и е скована от страх и депресия. Очите на 
Пламена се изпълват с нежна благодарност, 
когато разказва за обгрижването й от роди-
телите на Дани, които не са я оставяли и 
минута сама. Кадрите се редуват пред очите 
й – вярващите, които я утешават и се молят за 
нея, без да я познават. Пастирът, който се моли 
и й говори за Божиите истини. Постоянството 
на една жена от църквата, която я посещава 
и насърчава всеки ден. Църквата измолваща 
Плами. Тя самата започва да се моли. И така 
ден след ден, момичето живее, благодарение 
на молитвите, жертвоготовността и любовта 

на новото й обкръжение. Дани всяка вечер 
пътува от София, за да е до нея. Той също се 
моли горещо на Бога за милост. През 2009 г. 
двамата сключват воден завет с Бога, следва 
и духовното кръщение на Плами. И чудото 
става – една година след това тя е напълно 
възстановена и изцерена!  
 В Подуянската църква идват по покана на 
семейство Зашеви. Загърбили този тежък 
период от живота си, Дани и Плами с искрена 
и неподправена радост разказват за мечтите 
и копнежите си. Но това, на което се връщат 
отново и отново е благодарността, горещата 
им благодарност за Божията доброта към 
тях. Осъзнали това ценно благословение – да 
прославят Бога със свидетелство и благо-
дарности, те сякаш изтичат от тях двамата. 
Благодарността на Плами, за това, че Бог 
я среща с Дани. За родителите му, които е 
обикнала истински. За това, че е здрава и 
завинаги освободена от цигарите, от депресия 
и от страха да не е сама. На Дани, за това, 
че Бог го е завърнал отново при себе си. 
Благодарност за изпитанието, от което са из-
лезли със силна вяра и много обичащи Бога. 
За любящата и воюваща църква в Сестримо. 
За новите им съпружески взаимоотношения, 
откакто познават Исус. Накрая Плами споделя 
с невероятната си усмивка: „Имаше време, 
когато ми казваха, че всичко съдейства за 
добро и не можех да приема, че това  е истина, 
но сега разбирам колко ни обича Бог. Ако си 
предузнат от Него, Той ще направи всичко, за 
да те приведе.”
 Данаил  и Пламена са засмяни, топли и от-
крити. Те наистина са стиснали силно Божията 
ръка и в това е тайната на истинската хармония 
и любов между тях!

Представянето подготви
еленА ИВАноВА



 МИСЛИТЕ НА ЧОВЕКА

 продължение от стр.1

 Как можем да пазим мислите си? Като не 
ги оставяме свободни. Мислите на човека са 
врата, която не трябва да бъде оставяна без 
надзор. Всеки от нас е отговорен, какви мисли 
позволява да завладеят неговото съзнание. 
Не е възможно да не дойдат отрицателни и 
негативни мисли, но ние сме длъжни да не 

им даваме подслон. Като насочваме мислите 
си към Бога. Всъщност, доколкото е възможно 
нашите умове трябва да бъдат заети с мисли 
за Бога и за Неговото царство. Ако ние не 
правим това, то тогава умовете ни ще бъдат 
заети с други мисли. Като се молим Бог да 
оправя мислите ни. Чуваме цар Давид да се 
моли: „Изпитай ме, Боже, и познай сърцето 

ми; опитай ме и разбери мислите ми; и виж 
дали има в мене оскърбителен път; и ме води 
по вечния път.” – Пс.139:23,24. Всъщност това 
трябва да бъде молитвата на всеки един от нас. 
Нека да внимаваме за нашите мисли и да се 
стремим винаги да бъдат заети с Бога.

п-р Румен БоРДжИеВ

 На 10 февруари в църквата беше извършено ръкополагане на нови 
служители: Брат Иван Петков за презвитер и братята Иван Павлов, Живко 
Иванов, Валери Димитров, Иво Сугарев, Марио Мирчев и Драган Драганов 
(Ибро) за дякони. В ръкополагането участваха п-р Гильо Гилев и презвитерите 
Георги Папазов, Иван Владинков и Стефан Сотиров. 

 Нека Бог да благославя всички Свои служители и да продължи да ги 
употребява за изграждане на царство Си на земята. 

 „Аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да принасяте плод,     
и плодът ви да бъде траен.” – Йоан 15:16

  РЪКОПОЛАГАНЕ НА НОВИ СЛУЖИТЕЛИ



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

ИМЕТО НА ГОСПОДА Е ЗА ХВАЛА

облечен в новите на Словото. Макар и 
далеч от дома аз вярвам, че синът ми е 
спасен и Бог ще го употреби за прослава 
на делата Му в неговия живот.
 Ако редовно четем Словото Му и на-
сочваме живота си според него, тогава 
самите ние ставаме едно писмо, което на 
свой ред се чете от другите. Нека нашия 
„прочитан живот” стане Божие писмо, 
което кани и други хора. Нека даряваме 
любов на момичетата и момчетата с 
такива проблеми, независимо къде се 
намират, дали тук или в някоя друга 
страна, за да не се чувстват отхвърлени 
дори и от най-близките си хора, както 
често се случва защото Бог обича всички, 
за Него всеки е стойностен човек. 
 Когато живеем за Бога, осветяваме пътя 
за тези, които идват след нас. Христос ни 
казва: „нека свети нашата светлина 
пред човеците, за да виждат добрите 
ни дела и да прославят нашия отец, 
Който е на небесата.” – Мат.5:16. Бъдете 
съпричастни с радостите и скърбите на 
другите. Благодаря на Бода за това, че 
е винаги с мен в радост и утеснения, 
защото живота ни поднася непрекъснато 
изпитания, но Той ми дава сила и смелост 
за справяне и пътя, по който да вървя 
във всичките области на живота. Нека 

 Искам да  споделя, колко милостив е 
нашия Бог, без дори да съм осъзнавала 
това. След години на борба и търсене 
на изход за спасение на сина ми от 
зависимостта към наркотиците Бог ми 
даде правилните хора, към които се 
обърнах за помощ – служителите на 
„Бетел” – България. Те ми подадоха ръка и 
ми вдъхнаха вяра, че има спасение стига 
човек да повярва. Те отвориха очите на 
сърцето ми за живия Бог и словото Му, 
което е изворa  на живота. И така от ден 
на ден моята вяра растеше и продължава 
да расте. Нека Бог благослови тях и всички 
служители, които работят в християнските 
центрове за зависими, за да има все 
повече спасени млади хора. На Нашият 
Бог му е известно, кога сме отчаяни 
и се нуждаем от насърчение, утеха и 
окуражаване. Познато Му е отчаяното 
състояние, в което се намираме и затова 
ни предлага вечния живот. Той знае, 
че ние хората се скитаме безцелно и 
ни предоставя една вечна цел. Прави 
всичко необходимо, за да спечели тези 
изгубени хора. Ние поехме подадената 
ни от Бога ръка и призовахме Неговото 
име за спасение. И с всеки изминал ден 
аз виждам как Бог работи, роди се един 
нов човек съблякъл старите одежди и 

се молим за спасението на тези млади 
хора, защото те имат нужда от нашата 
подкрепа.
 Цялата слава е за теб Господи от векове 
и за векове. Амин!

Признателна твоя дъщеря 
и щастлива майка

*   *   *

 Братя  и сестри,
 Благодаря на Бога от цялото си сърце 
и душа за голямата Му милост, показана 
към мен! Имах голям здравословен 
проблем. Резултатите от изследванията, 
които бях правила напоследък бяха сму-
щаващи. Имах насрочен час за преглед 
отново на 25 януари (петък). На 23 януари 
(сряда) помолих брат Илия Миланов да се 
помоли за мен. Той го направи, като след 
молитвата ми каза, че чака свидетелството 
ми. Молих Бога промяната да стане до 
петък, така че лекарката да я потвърди 
при прегледа, или Бог да ми даде знак, 
че я е започнал. И то стана! Въпреки, че 
го очаквах, беше ми чудно, че чувам това, 
което исках. Резултатите бяха напълно 
променени! Показателите бяха в норма. 
Поспорих малко с лекарката, като й 
показах предишните изследвания при-
дружени от снимки, правени от няколко 
лекари, но тя ми показа новите снимки 
от прегледа, които доказваха казаното от 
нея. Тогава благодарих на Бога пред нея 
за чудото. Предишните изследвания бяха 
от миналата седмица. 
 Кой казва, че днес не стават чудеса?! 
Бог е същия, какъвто е бил всякога – без-
крайно милостив и добър. Слава на вели-
кото Му и свято  име!

Ваша сестра в Господа 

   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 благословение на всяка местна 
църква в страната ни.

l За опазване на мира и единството           
в семействата ни.

l За благословение на поколенията 
след нас.

l За Божието водителство в живота ни.
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.
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

БЛАГОДАРНОСТИ


