
 

ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”           ГОД.9, БР.5, ЮНИ 2013 г.

  Това е времето на разпадането на Римска-
та империя. През 395 г. император Теодосий  
Велики я разделя на Източна, със столица 
Константинопол и Западна със столица Рим. 
Оформят се и две църкви – Римокатолическа 
и Източно-православна. Между тях има над-
превара за влияние. Господства схващането, 
че латински, гръцки и еврейски са боговдъх-
новените езици и проповядването може да 
се осъществява само на тях. В Римокатоличес-
ката църква се проповядва на латински, а в 
източно-православната – на гръцки. На всич-
ки други езици е забранено. 
 През 863 г. хан Борис I приема християнската 
вяра и титлата княз. През 864 г. се извършва 
масово покръстване на българите, но в църк-
вата се говори на гръцки. Със започналите 
борби за независима българска църква въз-
никва проблемът с писмеността. 
 Братята Методий (815 г.) и Кирил (826 г.) са 
родени в гр.Солун, в семейство на военен уп-
равител. Бащата умира рано, децата остават 
под закрилата на влиятелния си чичо. Мето-
дий десет години успешно управлява славян-
ска област, но се отказва от административ-
ната си дейност и неизвестно защо отива в 
манастира „Полихрон”. Отначало е монах, по-
късно – игумен. Съвременни историци пред-
полагат, че хан Борис I е този, който поръчва 
създаването на азбуката. Това обяснява при-
чината за оттеглянето на Методи в манастира, 
където през 855 г., заедно с Кирил, създават 
първообраза на славянобългарската азбука 
– глаголицата. Кирил също от малък показва 
удивителни способности към философия и 
поезия. Учи в Магнаурската школа. След за-
вършването си остава там  като преподавател 
по философия. От 860 до 867 г. Методий и Ки-
рил участват в няколко мисии, където утвърж-
дават християнството  и славянското богослу-
жение.
 Създаването на глаголицата се смята за най-
значимото дело на Кирил и Методи. Започват 
в 855 г. и я завършват през 862-863 г. 

продължава на стр.3

МОТИВИ ЗА 
СЪЗДАВАНЕ НА 

СЛАВЯНОБЪЛГАРСКАТА 
АЗБУКА  Четях историята в Марк 10 глава и си мислех, 

колко добре се справям и как изпълнявам за-
ръката на Исус „Оставете децата да дойдат 
при мен.“ Та нали това е ролята на родителя, 
да водя децата си с мен в църквата и да ги ос-
тавям да отидат при Господа. Това някак си ме 
накара да се почувствам добре в собствените 
си очи. Понякога има смисъл, обаче да преос-
мисляме дори добрите неща, които вършим 
и да си зададем въпроса, дали това е всичко, 
което мога да направя и има ли нещо повече 
на което съм способен? Достатъчно ли е, прос-
то да вкарам детето в двора на църквата и има 
ли някаква разлика между това да ОСТАВИШ 
детето да дойде при Исус и да го ДОВЕДЕШ 
при нозете Му?
 Този въпрос ме накара да отворя Библията 
си и да прочета отново историята от Марк 
10:13,14 – „Тогава доведохa при Него дечи-
ца, за да се докосне до тях, а учениците ги 
смъмриха. Но Исус като видя, възнегодува и 
им каза: Оставете дечицата да дойдат при 
Мене; не ги възпирайте, защото на такива е 
Божието царство.“
 Във времето, когато Исус Христос е живял и 
служил не е било прието, едно дете да оти-
де и да губи времето на някой важен човек. 
Възрастните хора, особено ако са мъже и то 
известни и учени, не са отделяли време за 
разговори и общуване с децата. Децата са 
имали много ясни параметри на позволено 

и непозволено. Те са знаели, че могат да си 
играят около големите, да слушат разговори-
те им, но да не ги безпокоят с въпроси или с 
поведение, още по-малко е било възможно да 
очакват някакво специално внимание, освен в 
определените за това моменти. От евангелия-
та разбираме, че същото е било положението 
и с децата около Исус.
 Родителите са ги водели със себе си, те са ти-
чали, играели са, забавлявали са се или просто 
са заспивали, докато Исус е обучавал родители-
те им. Какво тогава изведнъж се променя тол-
кова много, че кара апостолите да се намесят и 
реагират против детското присъствие? „Тогава 
доведоха при Него дечица,...” - Марк 10:13.
 Родителите или близките на децата, бяха на-
правили нещо екстремно, извънредно и нео-
бичайно. Бяха специално взели децата си и ги 
доведоха при нозете на Исус, за да се докосне 
до тях… Представям си, как апостолите са из-
гледали ентусиазираните и възторжени роди-
тели – с негодувание, с високомерие, дори с 
презрение, че не познават принципите и тра-
дициите, че не спазват благоприличие и нор-
ми… Но родителите имаха една далеч по-ви-
сока цел – Исус Христос да се докосне до гла-
вичките и сърцата им. Затова и бяха готови да 
преодолеят, както непослушанието и мрънка-
нето на децата си, че искат да си играят на 
спокойствие, така и недоволните погледи на 
апостолите. 

продължава на стр.2

ДЕЦАТА ПРИ НОЗЕТЕ НА ИСУС

„Истина ви казвам, ако не се обърнете и не станете като 
дечицата, няма да влезете в небесното царство.” – Мат.18:3

За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепя.
 Фил. 4:13



 

 ДЕЦАТА ПРИ НОЗЕТЕ НА ИСУС
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 Те осъзнаваха, че тази среща ще бъде като 
светлина, която ще свети в живота на малките 
им съкровища, дори и когато пораснат. Всъщ-
ност тези родители бяха изпълнили Библейска-
та заповед да водят и „възпитават детето в 
подходящия за него път“ Притчи 22:6 Какво 
щеше да стане, обаче, ако родителите не бяха 
довели „младенците си“ при Спасителя? От-
говорите могат да бъдат различни, по-важно 
е дали аз довеждам детето си при нозете на 
Исус? Всички ние, водим децата си на църква 
и това е добро. Те си тичат около нас, забавля-
ват се, запълват това ценно за нашето духовно 
израстване време, с разни игри и други неща. 
Защото вероятно смятаме, че децата са малки 
и без това не могат да разбират дълбочините 

на проповедта. Ако искаме Исус да се докосне 
до сърцето на детето ни, трябва да го доведем 
до самите Му нозе. Понякога се налага да пре-
одолеем детското разсейване, желание за игра 
и усещането за скука. Понякога трябва да на-
мерим онова място и общение, което може да 
помогне на малкия човек по достъпен начин да 
чуе за Божията любов. 
 Сатана винаги много целенасочено е търсел 
начин да не допуска децата да се докосват до 
Исус. През различните епохи и политически 
строеве, методите и средствата за спиране са 
били различни. Днес методът се нарича – пра-
вото на детето само да избере в какво да вяр-
ва. Светът иска да ни наложи своите критерии 
и норми за възпитание, за издигане на свобод-

ната воля на детето в култ, като важно условие, 
с което да се съобразяваме. В същото време, 
учебните програми все по-често поднасят на 
децата ни задължително знание и обучение, кое-
то противоречи на християнските принципи и 
морал. Ето защо смятам, че в сегашния век на 
тотална подмяна на Божиите принципи и цен-
ности, не е достатъчно само да позволим на 
детето да бъде част от придружаващото, Исуса, 
множество. Защото днес децата ни се нуждаят 
от нещо по-добро и то е да ги ДОВЕДЕМ при 
нозете на Исус, за да се докоснат до Христос и 
това да остави отпечатък в живота им, който те 
няма да забравят никога. 

ТаНя КОНярОва

СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

ВЛАДИМИР и ЕЛЕНА СТОЕВИ
 Влади и Ели са семейство, чийто стаж все 
още е в месеци, но ако се потопите в атмосфе-
рата на искреното и сърдечно общуване с тях, 
ще откриете как Бог грижливо ги е подготвял 
един за друг. Двамата с обич се изслушват и 
взаимно си помагат в нареждане пъзела на 
живота си. Ели е от Плевен и е от християнско 
семейство. От малки със сестра си Теодора 
посещават неделно училище. Ели е скътала в 
сърцето си истинска благодарност за натрупа-
ните знания там, а по-късно тя става неделна 
учителка. Животът на момичето прави един 
кръг с точки Плевен, Велико Търново, Варна, 
Пловдив и София. Където и да е, Ели винаги  
плува в свои води с приятели християни, като 
животът й е изцяло свързан с църквата. Каран-
дила 2011 г. се оказва повратен момент в жи-
вота на Влади и Ели. Вечерта след огромната 
буря Ели се включва в игра, но не им достига 
един човек. Приятелката й вижда едно момче 
и го кани, а то много бързо се съгласява. „Слу-
чайното” появяване на Влади е  животопроме-
нящо за двамата. Една година след тази нощ, 
Ели и Влади са завинаги свързани заедно. 
 Влади е от Сливен. Когато е на 13 посяга 
към наркотиците, а на 17 преживява смъртта 
на брат си. Това е „фаталната вълна”, която го 
потопява в дилърство, наркомания и безскру-
пулност. След 3 месечно принудително лече-
ние, Влади заминава за София. Тук, по думите 
му, всяка следваща вълна, е все по-брутална. 
Пред очите му губи живота си негова прия-
телка от свръхдоза, а той затъва все повече 
в наркотиците. Родителите му го изпращат в 
комуна в Белмекен. От там са най-травмира-
щите и страшни спомени за него. Това е място 
на издевателства и ужаси, без контрол и право 
на завръщане. Влади успява да се откопчи и да 
се завърне у дома. Там завършва с отличие и 
заминава за София като студент. Макар и при-
видно щастлив, дълбоко в себе си той винаги 
е чувствал, че нещо му липсва. Един ден отно-

во посяга към наркотика и така…две години. 
Пред очите му изчезват придобивки, приятел-
ство, всичко. Влади осъзнава, че ако не спре 
с наркотиците, тялото му няма да издържи. 
Приет в токсикология в Сливен, той е подло-
жен на толкова много медикаменти, че губи 
съня си. 
 Отчаяно от безизходица и безсъние мом-
чето вижда само един изход – самоубийство. 
В този момент майка му показва брошура на 
християнската комуна „Рето”. Принуден от 
обстоятелствата Влади заминава за Испания. 
Още стъпил в комуната му е зачислен отговор-
ник, който му говори за промяната в собстве-
ния си живот и любовта на Исус. Влади не же-
лае да слуша и се държи зле. Изправен пред 
дилемата да мие чинии, или да слуша на съ-
бранията той избира по-лесното. „Абсурдните 
неща”, които чува сякаш са за мъртви души, но 
той осъзнава, че мъртвата душа е той самият, 
а останалите са жизнени и силни. На третият 
месец, по време на събранието той започва 
да плаче и всичката горест, мъка и отчаяние 
сякаш изтичат от него. Още същия ден по не-
гово желание е кръстен във вода. Влади става 
отговорник в комуната и разказва на другите 
за промяната си. А тя е видима – не пие, не 
пуши, не псува. 
 След една година Влади се връща в Бълга-

рия,  за да навакса пропуснатото. Тук той бързо 
получава всичко, за което е мечтал – занимава 
се с информационни технологии, печели мно-
го, кара скъпа кола. Но след един тежък мо-
мент отново посяга към наркотика. Преситен 
материално и осъзнал пълното безсмислие в 
гоненето на тази цел, той се връща отново в 
„Рето”. Там, една сутрин на игрището Влади 
преживява реална среща с Бога. Така, получил 
отговор на всичките си въпроси Влади разби-
ра, че е на правилното място. Потопен в Божи-
ята пълнота, той получава кръщение в Святия 
Дух – истинско освобождение и мир. Убеден, 
че е в центъра на Божията воля той усърдно 
работи и подготвя „новите”. Когато отново 
чувства призив да се завърне у дома, Влади 
започва усърдно да се моли, като желае и ли-
дерите да се молят и постят за него. С духовно 
настроени сетива, той жадува да се подчини 
само на Божието намерение. Знаците, които 
получава са много, но се случва и нещо без-
прецедентно - дават му пари. Това е чудо, тъй 
като няма такава практика за хилядите напус-
нали. За Влади това е огромна благословия и 
уверение, че Бог му дава зелена светлина за 
един нов живот. Пристигнал в Сливен, още 
вечерта се среща с пастора на петдесятната 
църква. И се гмурва дълбоко в благодатния во-
довъртеж на християнският живот. През 2011 
г., на Карандила Влади съзира и харесва Ели от 
пръв поглед. Негов приятел му предлага да ги 
запознае. Но опознал Божиите прийоми Вла-
ди отказва. „Защото, ако е от Бога няма нуж-
да”.  
 Сега,  Влади и Ели щастливи и озарени си 
спомнят за странното появяване на Влади в 
кръга на играта. Когато, сякаш небесни ръце го 
поставят там, измежду стотиците младежи...
Защото, когато е от Бога…

Представянето подготви
ЕлЕНа ИваНОва



 МОТИВИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЛАВЯНОБЪЛГАРСКАТА АЗБУКА   
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 Буквите са оригинални. Азбуката не прилича 
на нито една от тогавашните европейски азбу-
ки. Основните елементи са кръст, триъгълник 
и кръг. Кръстът изразява християнството изоб-
що. Триъгълникът – на Светата Троица – Бог, 
Син и Дух, а кръгът – Божията вечност. С тези 
три символа тя е своеобразна възхвала на 
Бога. По-късно кирилицата, като по-практична, 
постепенно измества глаголицата. Някои исто-
рици я приписват на Климент Охридски, който 
я нарекъл на името на Кирил. До 862 г. Кирил 
и Методий превеждат евангелски текстове, 
молитви и четива за църковни служби, части 
от Псалтира и др. По молба на княз Ростислав, 
който искал да предотврати немското влия-
ние в църквата си, през 863 г. византийският 
император изпраща братята във Велика Мо-
равия. Там престояват три години и половина. 
Провеждането на богослужение на славянски 

език, обаче влиза в противоречие с каноните 
на триезичието. Затова те тръгват да защитят 
делото си пред папата в Рим. Преди това участ-
ват в духовен събор във Венеция. Тук Кирил 
произнася изключителна реч срещу триезич-
ниците. През 867 г. пристигат в Рим. Блестящи-
ят полемичен дар на Кирил принуждава папа 
Адриан II да признае официално славянските 
книги. Братята са посрещнати с големи почести 
и са  ръкоположени, а книгите им – одобрени. 
Това е голяма победа. В славянските църкви в 
Рим Божието Слово започва да се проповядва 
на славянски език. Така старобългарският език 
става трети културен език в Европа. През 869 
г. Кирил се разболява тежко и на 42 годишна 
възраст умира в Рим. След смъртта му Методий 
продължава богослуженията на славянки език 
в Панония и пак си навлича недоволството на 
немското духовенство. През 870 г. е изправен 

пред църковен съд и заточен за три години. 
Връща се във Великоморавия, превежда от 
гръцки език почти всички библейски книги. 
Умира през 885 г. Оставя много преводни и 
оригинални трудове и подготвя около 200 све-
щеници, проповядващи християнската вяра на 
славянски език.
 Кирил и Методи създават славянската азбу-
ка и превеждат Библията и богослужебни тек-
стове, с основната цел – да предадат Божието 
Слово на славянските народи. С превода и по-
пуляризирането на Библията на старославян-
ски език (придобил популярност в неговата ру-
ска редакция като църковно-славянски език) и 
разпространяване на християнството сред сла-
вяните братята Кирил и Методи променят то-
гавашния християнски свят. След тяхното дело 
последвала истинска културна революция.

 аНасТасИя васИлЕва                                                                       

ПРАЗНИЦИ, ПРАЗНИЦИ!

 Този съботен ден бе малко по-различен от останалите. 
Заедно с международният Ден на детето, отбелязахме по-
добаващо и завършването на учебната година на Неделното 
училище.

 Програмата беше динамична и забавна. Редуваха се игри 
за малки и големи със сценки, от които разбрахме какви мо-
гат да бъдат последствията от необмислените и прибърза-
ни думи, както – как да реагираме на клюкарството, за да 
запазим приятелствата си, следвайки посланията в Словото. 
Голяма радост беше и гост-хвалението на Младежкото слу-
жение към нашата църква, което ни накара да се вдъхновим 
истински.

 Всяка група показа умения и знания. Малките „лекуваха” 
разбити сърца, батковците и каките показаха нещата, които 
са изработвали през годината с помощта на учителките. С 
мъничко тъга се разделихме с бъдещите тийнейджъри, но 
и с надежда и очакване на новото, вълнуващото, което те-
първа предстои. Със затаен дъх и сълзи в очите ще носим 
най-силното и животопроменящо послание за Божията лю-
бов, което децата ни представиха чрез пантомимата „Исус 
Христос спаси живота ми!”.

 Със свити сърца говорихме за покварата, която се шири в 
съвременното общество. Дадохме си сметка, че само вярата 
и Църквата Христова са нашето убежище. Отново си напом-
нихме, че ние като родители, сме длъжни да водим децата 
си при Господа, защото на нас е поверена грижата за без-
смъртните им души.

 Накъдето и да се обърнеш се виждаха усмихнати и щаст-
ливи лица, залата се изпълваше с детска смях. Всички – от 
най-малките до най-големите с радост в сърцата хвалеха 
Бога. Весело лято и до нови срещи си пожелахме от сърце! 

Ива ДрИНчЕва

Обичаме да пеем, особено една от любимите ни 

 песни – „Да, Исус е на трона”...

Децата от Втора група наистина ни изненадаха 

 със своите знания и ентусиазъм
Първа група обичат да играят на килима

Сценката, която ни накара да се замислим за    

 силата на Божията любов
Най-хубавото е времето на летния лагер и 

 В А К А Н Ц И Я Т А!

Някои от учителките в неделното училище   

 отсъстваха, но другите бяхме щастливи да   

  празнуваме заедно!



БЛАГОДАРНОСТ И 
В ИЗПИТАНИЯТА

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

 Господи, благодаря Ти за изпитанието, в което се 
намирам! Благодаря Ти, че отвори духовните ми 
очи и уши! Благодаря Ти за трудностите, през които 
преминавам аз и моите близки! Благодаря Ти, че 
за това време ме научи на много неща и още про-
дължаваш да ме учиш! Няма да спра да Ти благода-
ря, няма да спра да Те славословя, защото знам, че 
„в немощ се показваш силен”! Аз знам в Кого вяр-
вам, знам на Кого уповавам: Във Всевишния, във 
Всемогъщия Бог! И ако Ти си с нас, кой може да е 
против нас?! Благославям Те Господи! Благословени 
и всички уповаващи в Теб! 

БЛАГОДАРНОСТИ

Участниците в годишната 
конференция на българските 
църкви в САЩ проведена от 
24 до 27 май в Далас, Тексас

На 23 юни (неделя) 
ПЕТДЕСЯТНИЦА

от 18:00 ч. ще се проведе 

ОБЩО 
БОГОСЛУЖЕНИЕ 

на вярващите от 
църквите в район 

Подуяне

АБИТУРИЕНТИ 
ОТ ВИПУСК 
2012 - 2013 г.

СЕмЕЕН 
ИЗЛЕТ ВЪВ 
ВЕЛИНГРАД

   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 Лични срещи с пастира – четвъртък 
 от 16-20 ч.

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МОЛИТВА:

l За успеха на благовестието.
l За духовно обновление на църквата.
l За мира в страната и по света.
l За запазване на страната ни от 

природни бедствия.
l За болните с онкологични диагнози.
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

ОБЩЕНИЕ НА ВДОВИЦИТЕ
 Велики и Святи Боже, Ти, Kойто си Бог на лю-
бовта и милостта, изпълнен с величие и слава, 
който ни даряваш с всяко благословение, било 
то духовно, здравословно или 
материално, грижиш се за 
чадата си и отделяш в Своето 
Слово специално внимание за 
чужденеца, сирачето и вдови-
цата. Благодаря Ти, че изпъл-
ни с радост и задушевно об-
щение вдовиците от църквата.
 На 6 май събрани заедно, 
прекарахме много приятни ми- 
гове с молитва, песни, реци-
тали и много поучително слово, споделено от 
младите ни сестри. Получихме и много хубави 
подаръци, а накрая бяхме поканени на хубава, 
богата трапеза сервирана с любов и старание, 
където нищо не липсваше.
 Бог да благослови преизобилно с всяко бла-
гословение организаторите и изпълнителите 

на това прекрасно мероприятие. Пожелава-
ме на всички семейни и бъдещи семейства, 
да прекарат до края на живота си със своите 

съпрузи и съпру-
ги и Бог да бъде с 
всички нас.

 Още веднъж Ти  
благодаря Госпо-
ди!

ваша сестра


