
 

ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”           ГОД.9, БР.6, ЮЛИ 2013 г.

  Бях в кафене с вярваща сестра. Тя разпале-
но недоволстваше от храната в ресторантите, 
от некачествените продукти в магазините! Не 
можела да си носи сандвичи от вкъщи! Обяс-
няваше колко е взискателна... Слушах я с не-
доумение. Взискателна или капризна, мислех 
да й кажа, но как да й го кажа с любов? Ка-
призна християнка звучи някак неестествено. 
 Можем да определим капризността като 
необосновано желание, ненужно изискване, 
граничещо с перфекционизъм, нескромност 
или липса на смирение. Не винаги самата 
личност осъзнава високата степен на своите 
изисквания. Често приема това като нужда 
или просто желание – „аз съм си такъв”. И 
трябва някой да насочи вниманието им. Дру-
ги го осъзнават, но не знаят как да го прео-
долеят. При всички случаи е необходимо 
самонаблюдение и реална преценка на жела-
нията, нуждите и поведението. А защо един 
християнин да не притежава такава характе-
рова черта? Нали всеки е уникален? Да, ама 
не!
 Защо ходим на църква, слушаме пропове-
ди, четем Библията, не питам – за какво се 
молим? И като четем и слушаме, разбираме 
ли, че това не е само думи за евреите в ми-
налото, но и за нас, сега? И каква е целта на 
повярването ни – да отидем на небето, да но 
какви? Казано е: „Бъдете свети, понеже Аз 
съм свят” (1Петр.1:16). 

продължава на стр.3

ИМА ЛИ КАПРИЗНИ 
ХРИСТИЯНИ?

 В своето послание ап.Павел разкрива пред 
вярващите от църквата в град Рим тайната на 
духовното мислене и резултатите от него. Той 
пише следните думи: „Защото тези, които са 
плътски, копнеят за плътското; а тези, кои-
то са духовни – за духовното. Понеже копне-
жът на плътта значи смърт, а копнежът на 
Духа значи живот и мир.“ (Римл.8:5,6). Кога-
то умът на вярващия се стреми към духовно-
то като естествен резултат в него се изявяват 
изобилния живот, обещан от Христос (Йоан 
10:10), съчетан с Неговия Божествен мир 
(Фил.4:7). Отсъствието на духовно мислене 
неминуемо води до отделяне от Бога и смърт. 
Апостолът е повече от категоричен: „Тези, кои-
то са плътски не могат да угодят на Бога“ 
(Римл.8:8) и „ако живеете плътски ще умре-
те“ (Римл.8:13). Всъщност всеки новороден 
християнин изпитва едновременно стремеж 
към плътското и духовното. Поради тази при-
чина голяма част от живота на вярващия е 
свързан с борба и противопоставяне. Ап. Павел 
умело обяснява същността на тази борба на 
галатяните: „Защото плътта силно желае 
противното на Духа, а Духът – противнота 
на плътта; понеже те се противопоставят 
едно на друго, за да не можете да вършите 
това, което искате“ (Гал. 5:17). 
 Думата „духовен“ има две основни значе-
ния в Новия Завет. Преди всичко тя се свързва 
с действието на Святия Дух, без чиято помощ 
човек не може да стане духовен, а остава плът-
ски или земен. Ап.Павел изяснява това: „Вие 
обаче не сте плътски, а духовни, ако живее 
във вас Божия Дух“ (Римл.8:9). Второто зна-
чение на думата „духовен“ се отнася до новия 
свръхестествен живот на вяра, за всеки, чийто 
човешки дух е роден от Бога. В тази връзка 
Исус казва на Никодим: „Роденото от плът-
та е плът, а роденото от Духа е дух“ (Йоан 
3:6). 

 Когато вярващият води активен духовен 
живот, той лесно насочва мислите си към ду-
ховните неща и им се наслаждава. Неговият 
балансиран духовен живот поражда естест-
вен стремеж към духовното и отдалечаване от 
земното, което е временно и отминава бързо. 
 Основно стремежът към духовното се ко-
рени в ума на човека, който насочва своите 
мисли в тази посока. Като логичен резултат от 
тях се засилва интересът към духовните исти-
ни и се постига истински дълбок и траен мир 
в сърцето на вярващия. Нещо повече – спо-
ред ап.Павел един от основните белези, кой-
то разкрива, че човек е християнин е свързан 
с промяна на неговото мислене и постоянно 
обновяване на ума. Затова той пише: „Прео-
бразявайте се чрез обновяването на ума си“ 
(Римл.12:2), а на друго място допълва: „Мис-
лете за горното, а не за земното“ (Кол.3:2).  
Някои вярващи бързо и лесно се привързват 
към земните неща, които светът предлага. 
Това води до влошаване на духовния им живот. 
 За да не се допусне изпадане в подобно със-
тояние всеки може да си отговори на следния 
въпрос: дали мислите ми са по Божията воля или 
следват естествените ми желания и копн ежи?!

НиколАй СиМеоНоВ

ХРИСТИЯНИТЕ И 
ДУХОВНОТО МИСЛЕНЕ

„Недейте се съобразява с този век, но се преобразявайте 
чрез обновяването на ума си.” – Римл.12:2

Нека се радват и се веселят 
в Теб всички, които Те търсят;

Онези, които обичат спасението Ти, 
Нека казват винаги: 

Да се величае Господ.
 Псалом 40:16



 

ВЯРНОСТТА НА БОГА В СВИДЕТЕЛСТВА

*  *  *  
„Призови Ме в ден на напаст; 

и Аз ще те избавя; 
и ти ще Ме прославиш” – Пс.50:15

 Верен е Бог и ме избави. Моят ден на напаст 
дойде на 27 юни, когато катастрофирах по ма-
гистралата с 130 км/ч. Единственото, което успях 
да кажа докато колата се обръщаше и въртеше 
беше „Господи“ и Той ме чу. Не се помолих с мно-
го думи, простичко Го призовах в бедствието си 
и Той беше там. Слава на Бог, че не само опази 
живота ми, но нямам никакви травми и наранява-
ния, дори обикновени драскотини! Нито една от 
четирите въздушни възглавници не се отвори, но 
вярвам, че е било за добро. Колата е абсолютно 
смачкана, но аз съм жива и здрава! 
 Бог е верен и милостив! 

елена Станева

плакала от благодарност към Бога за Неговата 
вярност и милост към всички нас.

Ваша сестра в Господа

*  *  *  
 Благодаря на Бога за голямата милост, която 
показа към мен. Преди време ми поставиха лоша 
диагноза. Цялото ни семейство се молихме Бог 
да премахне симптомите и диагнозата да бъде 
отхвърлена. Благодаря на Бога, че при втория 
преглед постановиха, че съм напълно здрава. 
Да бъде вечна слава на нашия верен и милостив 
Бога, Който и днес върши чудеса. Благодаря на 
Господа за църквата и за служителите, които Той е 
поставил в нея. Благодаря и за любовта и на вяр-
ващите, които се молиха за мен.
 С много признателност в сърцето!    
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БЛАГОДАРНОСТИ

СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

ЦВЕТАН и АНЕЛИЯ БОЧЕВИ
 Цецо, Ани и двете им момчета са семейство 
щедро благословенo и обдарено от Бога. В 
този дом цари не само радост и непринуде-
ност, но и увереността, че са разпознали Божи-
ята воля за себе си.
 Двамата са от Плевен. Цецо завършва Во-
енно училище и кандидатства в НСО, където 
работи и до сега. Връщайки се назад, той с 
признателност споделя, че през каквото и да 
е преминал, Бог Го е съхранявал. През 2001 г., 
споделяйки квартира със своя приятел и коле-
га Гошо, Цецо чува за Бога, но „подминава тази 
хубава вест”. Една вечер Цецо споделя свое 
разочарование и Гошо се моли за него, след 
което изненадващо му предлага да го запоз-
нае с една вярваща лекарка от Плевен. След 
пет месеца двамата се разхождат в Плевен  и 
срещат Ани с приятелка, но Гошо пропуска да 
ги запознае. Няколко дни по-късно Цецо е по-
викан да излезе, ако желае да се запознае с 
лекарката. Макар и късно и много уморен, той 
се отзовава и 22 май 2001 г. се оказва денят за 
Божията специална среща.  
 Ани е повярвала седем години преди този 
ден. Нейна приятелка я кани на църква, тя 
отива, но тъй като учи медицина, решава че 
няма „да си губи времето” с четене на Библия 
и ходене по църкви. И така, две години, докато 
тръгне по пътя на истинската вяра. Още в на-
чалото Ани е впечатлена от коректността на 
Цецо. През месец юли, когато двамата са на 
църква в Плевен, след призив за покаяние, той 
излиза и предава живота си на Исус. Това при 
него става съвсем естествено, тъй като винаги 
е спазвал християнска етика. „Толкова хубаво 
ми беше да чуя, че Някой мисли за мен и само 
трябва да Му се изповядам и ще ми бъде 
простено”. Покаянието на Цецо е звезден миг 

за Ани. Но тя е и притеснена, тъй като винаги 
си е представяла, че съпругът й ще е „улегнал” 
християнин. И макар, че младият мъж е с пре-
красен характер и бързо крачи във вярата, тя 
се отдава на молитва и изпитване. 
 За Цецо Ани е не само с кристален морал, 
но и човекът, отворил очите му за Словото. Той 
е абсолютно убеден, че тя е избраницата му. 
„Ани, ще се омъжиш ли за мен?” – мечтаните 
за всяко момиче думи кънтят на 22 септември. 
Мястото – поле с пет декара царевица, която 
тъкмо е обрана от семейството на Ани. Свиде-
тели – всичките й роднини. В тон с дълбокото 
уважение на Цецо към семейството в ръката 
му е блестяла кутийка с годежен пръстен. Ани 
никога няма да забрави съдбовните изнена-
ди; не само от предложението и мястото, но 
и от пръстена. Понеже двамата са го харесали, 
но когато решила да го покаже на приятелка в 
магазина, той вече е бил мистериозно изчез-
нал. Тъй като Цецо никога не е имал друг вари-
ант, освен „да”, той вече е намислил и датата 
за венчавка – 21 декември. В този ден, венча-
ни от Бога двамата с обич поемат по своя общ 
път. „От тогава всичко ми е хубаво, спасение-

то, семейният живот с Ани, всичко.” 
 Дни след сватбата те вече живеят в София. 
Тук, на 22.10.2002 година се ражда синът им 
Борислав. От 2006 г. те посещават църквата 
ни, а през 2007 г. доктор Бочева вече е невро-
лог. Точно когато са притиснати от трудности 
двамата се изправят пред дилемата да отпъ-
туват ли за САЩ, тъй като са спечелили зелена 
карта. И двамата имат прекрасни професии, 
които няма как да практикуват там. Те търсят 
Божията воля и желаят пастирското семейство 
да се моли за тях. Двамата си вземат отпуски 
за два месеца, купуват си билети в двете по-
соки и на 21.07.2008 г. летят за Бъфало. Всич-
ко там им харесва, но сърцата им остават тук. 
Научавайки професиите им всички им се чудят 
какво правят там. А една жена казва: „Не бър-
кайте екскурзията с емиграцията.” 
 Завърнали се обратно, сега те обичат и 
ценят България повече от преди. Ето част от 
благословенията, които се изливат над дома 
им, когато се завръщат: На Цецо не само му 
е увеличена заплатата, но и е издигнат в йе-
рархията и става полковник; по чуден начин 
наследяват недвижим имот; 25.05.2009 г. се 
ражда малкият Владимир. Ани се завръща в 
болницата и там е сюрпризирана с вестта, че 
ще пътува в много страни. Вече е обиколила 
почти цяла Европа и два пъти е посетила САЩ 
– „а там щях да съм прислужница”. Когато 
едно семейство е съвършено уверено, че е в 
центъра на Божията воля, когато в него има 
детска глъч, а мама и тати с радост изреждат 
Божиите благословения, няма как всеки, до-
коснал се до този дом да не усети благоухан-
ния аромат на Божиите хора.

Представянето подготви
елеНА иВАНоВА

 Мили братя и сестри, от цялото си сърце и душа 
благодаря на нашия жив, всемогъщ и любящ Бог. 
На 25 юни по-малкият ми син тръгна на работа 
много ядосан. Карал с голяма скорост и докато аз 
съм се молила за него той е катастрофирал много 
лошо. От колата нищо не става, но синът ми е жив 
и здрав само с леки порязвания по лявата ръка. 
След няколко часа, като научих за станалото съм 



 ИМА ЛИ КАПРИЗНИ ХРИСТИЯНИ?

 продължение от стр.1 

 Тъй като освещението е това, което ще ни 
доведе до небето „нека очистим себе си 
от плътска и духовна нечистота, като се 
усъвършенстваме в святост със страх от 
Бога” (2Кор.7:1). Бог е обещал, че ако първо 
търсим Неговото царство и Неговата правда 
(Мат.6:33), Той ще задоволи нуждите ни от 
храна, облекло и покрив над главата – „...всич-
ко това ще ви се прибави” (Лука 12:31). А ос-
таналото – искания, желания, потребности Той 
ще прецени кога, как и в какво количество и 
качество ще ни ги прибави. 
 Но за капризи? Има ли в Словото Той да е 
обещал да ни угажда на капризите? Въпреки, 
че казва „и каквото и да поискате в Мое име, 
ще го сторя, за да се прослави отец в Сина” 
(Йоан 14:13), това не означава, че и противно-
то на библейските изисквания. От нас се иска 
да се освещаваме, да израстваме, да се осво-
бождаваме от всичко, което не е в Христовия 
характер и да заприличваме на Него. Как? 
Като наблюдаваме и внимаваме в мислите си: 

„Недейте се съобразява с тоя век, но прео-
бразявайте се, чрез обновяването на ума си” 
(Римл.12:2); „...защото каквито са мислите в 
душата му – такъв е и той” (Пр.23:7). За да 
опознаваме себе си, трябва да наблюдаваме 
и анализираме поведението си, защото „...от 
плодовете им ще ги познаете” (Мат.7:20), т.е. 
от резултатите, които следват делата ни. Да 
внимаваме, какво и как правим, колко често? 
Да бъдем скромни и реалисти. Мисля, че това 
се разбира от стиховете: „по-добро е малкото 
със страх от Господа, нежели много съкрови-
ща с безпокойствие“ (Пр.15:16) или „хубаво, 
добри и верни слуго! В малкото си бил верен, 
над многото ще те поставя; влез в радост-
та на господаря си” (Мат.25:21). 
 Как да постигнем това състояние? Можем да 
се запитаме: какъв съм; какъв искам да бъда; 
как да го постигна? Ако не ни е ясно кое е пра-
вилно, какво ни липсва, или кое ни е в повече, 
можем да питаме Бога да ни открие, какво да 
променим в себе си. Да се вслушваме и в съве-

тите на Святия Дух, който ще ни подскаже отго-
вора, или да се съветваме и с по-знаещи от нас. 
Да проследим поведението и характера на 
Исус Христос. В Гал.5:22 се казва: „А плодът на 
Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, 
благост, милосърдие, вярност, кротост, се-
беобуздание”. Кои от тях притежаваме и за кои 
ще трябва да се стараем. Да обърнем внима-
ние на думите: „...което е добро, благоугодно 
Нему и съвършено” (Римл.12:2). Така можем да         
изградим по-реална представа за себе си. 
 Как да постигнем желаното освещение? Хрис-
тос казва: „Аз Съм лозата, вие сте пръчките; 
който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава 
много плод; защото отделени от Мене, не 
можете да сторите нищо” (Йоан 15:5). Труд-
но е човек да се промени изведнъж и изцяло. 
Не случайно Бог допусна израилтяните да жи-
веят 40 години в пустинята. Е, ние да не чакаме 
толкова, нека започнем едно по едно и стъпка 
по стъпка.

 АНАСТАСия ВАСилеВА                                                                       

ИГРИ, ПРИЯТЕЛСТВА И МОЛИТВИ ОТ СЪРЦЕ

 „Лагера” – това е думата, която всяка година предизвиква много вълнение, емоции и грижи. През 
есента и зимата тя носи спомени, през пролетта събужда мечти, а през лятото – е, тогава тя се превръ-
ща в реалност! Няма по-чакано и по-сложно събитие от него. Банско–2013! Ехоооо…!

 Ние учителите, децата и родителите можем дълго да разказваме за тези 4 дни на изпитания и ра-
дост, на сълзи и смях, на конфликти и мир. И ако през първия ден всеки гледаше своето си, а през 
втория и третия се напасваха характери и интереси, то през четвъртия – последен ден, се зароди онова 
единодушие и съпричастност, които в забързаното ежедневие, откъснати един от друг, не можем да 
преживеем. Нещата понякога изглеждаха объркани и заплашителни, докато Бог, чрез нашите молит-
ви, не ги пренареди и успокои. Точно това беше и темата ни на лагера – „Молитвата – като прибежище, 
като разговор, като оръжие и като ходатайство”. Изпитана на практика в трудните моменти, далеч от 
дома и семейството, молитвата укрепваше вярата на деца и учители едновременно. Така уроците, 
преподавани с много любов и посвещение придобиваха реален смисъл в сърцата и умовете на по-
расналите ни деца. Изграждаха се приятелства, минали през доста искри и търкания, но и праз много 
игри и занимания. Особено запомнящо събитие за всички ни беше покаятелната молитва на децата, 
които в присъствието на Святия Дух изливаха сърцата си.

 Чувстваме се укрепени и обновени, а най-вече свързани с любов, която не е по симпатии, а е от 
Извора на Любовта, нашия Господ Исус Христос. 

БоРиСлАВА иВАНоВА



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

ВОДНО 
КРЪЩЕНИЕ

„Аз ви кръщавам с вода 
за покаяние; а Онзи, 

Който идва след мен, е 
по-силен от мен… Той 

ще ви кръсти със 
Святия Дух и с огън” 

– Мат.3:11

ОТ 4-10 АВГУСТ,
МЛАДЕжКИ 

хРИСТИЯНСКИ 
ЛАГЕР

КАРАНДИЛА

2013
ЗА СПРАВКИ И 
ЗАПИСВАНИЯ – 
МЛАДЕжКИЯ 
РЪКОВОДИТЕЛ

ЙОРДАН БОЯНОВ 
(ДАКАТА)

   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 духовно изразстване на 

новоповярвалите в църквата.

l За вярващите и църквите в България.

l За безработните в църквата.

l За духовното, и политическо състояние 

на страната ни.

l За Божията грижа към семействата ни.

l За успеха на кандидатстудентите.

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

 ВЯРНОСТТА НА БОГА 
 В СВИДЕТЕЛСТВА

 продължение от стр.2

*  *  *  
 „Затова ви казвам: Не се безпокойте за жи-
вота си – какво ще ядете или какво ще пиете, 
нито за тялото си – какво ще облечете. Не е 
ли животът повече от храната и тялото – от 
облеклото?” – Мат.6:25

 Благодаря на Бога в името на Господ Исус 
Христос – милостивия, верния, дълготърпеливия, 
Йехова-Ире, нашия Гриженосец. Много съм щаст-
лива, че Словото на Бога се изпълни и в моето 
изпитание, което продължи седем месеца и каса-
еше финансовото ми обезпечаване.
 Явих се на ТЕЛК за преосвидетелстване на мо-
ето здравословно състояние. Бях потресена от 
отношението, подигравките и накрая ниския про-
цент, което ме лишаваше от средствата и приви-
легиите, които имах преди това (карта, лекарства 
и др.) Обжалвах пред НЕЛК. През цялото време ту 
се насърчавах, ту идваха мрачни мисли. Изпрати-
ха ми от НОИ пенсионното решение, в което ми 
определиха 110 лв. социална пенсия. Още повече 
се притесних. Исках да се пенсионирам по въз-
раст, но не можело, понеже не ми стигали седем 
години стаж.
 Благодаря на Бога за моите верни сестри, осо-
бено една от тях, която ми даваше всякаква под-
крепа. Църквата не ни остави нас вдовиците и ни 
обсипа с много любов и финансова подкрепа. 
 Дойде деня и аз се явих пред НЕЛК. Прегледа 
продължи седем часа, дълго, обстойно и пълно. 
Преди две седмици получих новото решение от 
НЕЛК. С голяма радост прочетох, че отменя пре-
дишното (на ТЕЛК) решение и ми определя 72% с 
което ми връщат правата. 
 Благодаря на Бога! На Него да бъде слава сега и 
довека.

Сестра Цвета

*  *  *  
 Благодаря на Господа за милостта, с която пог-
ледна към мен и ме благослови, помагайки ми 
успешно да положа дългоотлаган и тежък изпит.
 Бях изгубила надежда, когато Бог направи ус-
пеха ми възможен. За Него няма невъзможни 
неща. Той прави път там, където няма път. Благо-
словено да бъде името Му! Амин!

БЛАГОДАРНОСТИ


