
 

ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”        ГОД.9, БР.7, АВГУСТ 2013 г.

 Разговаряхме със сестра, която упорито се 
стараеше да откаже цигарите. „Зависимост е! 
Устоявам, но, когато нещо ме изкара от релси, 
посягам към цигарата!” 
 За зависимости се заговори по-сериозно 
през последните 20-тина години. Зависимост 
може да се получи към работа, спорт, игри, 
хоби, храни, напитки, лекарства, интернет, 
порнография, хазарт, порочни навици и др. 
Започва неусетно от стрес, недоволство, пре-
небрегване връзката с Бога и Словото. Как 
да разберем дали сме пристрастени? Кога-
то чувстваме, че не можем без определено 
нещо, което започва да пречи на нормалния 
ход на живота ни, вреди на здравето и на 
взаимоотношенията ни с Бога. Че зависимо-
стите не са желателни разбираме от жизнен 
опит и от Словото: „Всичко ми е позволено, 
ала не всичко е полезно; всичко ми е позво-
лено, но не искам да съм обладан (зависим) 
от нищо” – 1Кор.6:12. Зависимостта е грях, а 
повторяемостта му – порок. „Затова, възлю-
бени, като очаквате тези неща, старайте 
се да бъдете чисти и непорочни пред Него, 
с мир в сърцата си” – 2Петр.3:14. Трябва да 
прекъснеш, защото „грехът лежи пред вра-
тата и се стреми към теб; но ти трябва 
да го владееш” – Бит.4:7. Как? Като осъзнаем 
проблема.
 Понякога човек мисли, че това е безобидно 
удоволствие или необходимост, което може 
да преустанови, когато поиска. Неуспешните 
опити за скъсване не го безпокоят. Необходи-
мо е: самонаблюдение „Нека издирим и из-
питаме пътищата си и нека се върнем при 
Господа” – Пл.Ерем.3:40; самоанализиране 
– защо постъпваме по определен начин „Из-
питай ме, Боже, и познай сърцето ми; опи-
тай ме и разбери мислите ми” – Пс.139:23; 
да признаем греха си и да вземем решение 
за отказ: „Който крие престъпленията си, 
няма да успее, а който ги изповяда и оставя, 
ще намери милост” Пр.28:13; да се обърнем 
към Бога с цялостно покаяние (с разум, воля 
и чувства): 

продължава на стр.4

САМОКОНТРОЛ 
И СЕБЕВЛАДЕЕНЕ

 Някога в Антиохия повярвалите в Христос за 
първи път бяха наречени християни. Това име 
дадено още през I-ви век се употребява към 
всички последователи на Исус Христос и до 
наши дни. Днес има много хора, които носят 
името християни, но с живота си не показват 
да са такива. Съществува друго име, което 
много подхожда на тези, които принадлежат 
на Господа. И това е името ХРИСТОВИ. 
 Вярно, че тези в Антиохия, които за първи 
път бяха наречени християни бяха истински 
Христови последователи. Тогава не е същест-
вувала разлика между понятията, но за жалост 
днес не е така. В наши дни, думата християнин е 
станала по-скоро нарицателен израз, отколко-
то нещо конкретно и определящо. Днес, може 
да се срещнат хора, цели семейства, градове и 
дори нации, които казват, че са християни, а в 
същност никога не са познали Христос. 
 И така: Християнин или Христов? Какво оз-
начава да си Христов?
 На първо място този, който е Христов, а не 
само християнин е РОДЕН ДУХОВНО. За да бъде 
човек свързан жизнено с някого не е достатъч-
но само да вземе неговото име. Необходимо 
е и да е роден от него. Исаак наследи благо-
словенията на своя баща Авраам дадени му 
от Бога, но Исаак беше роден син на Авраам. 
Всички искаме да наследим благословенията 
в Христос, но за това е нужно да сме родени 
в Него. Приемането на името на даден род не 
прави човека да е от този род. При духовното 
раждане, вярващият взема не само името на 

Този в Когото е роден, но и чертите на Неговия 
характер. „Aко някой е в Христос, той е ново 
създание; старото премина; ето, всичко 
стана ново” – 2Кор.5:17. Всички ние веднъж 
сме родени по плът в своите семейства, но вто-
ри път трябва да сме родени по дух в Христос. 
След новорождението, човек става притежа-
ние на Христос. „Вие, обаче, не сте плътски, 
а духовни, ако живее във вас Божият Дух. Но 
ако някой няма Христовия Дух, той не е Не-
гов. Обаче, ако Христос е във вас, то при все 
че тялото е мъртво поради греха, духът е 
жив поради правдата” – Римл.8:9,10. И тук е 
мястото да се запитаме, ние само на име ли 
сме християни, или наистина сме Христови? 
Има ли ден и час в нашия живот, когато сме 
се покаяли за греховете си, изповядали сме ги 
пред Бога и сме Го помолили Той да ги прости 
и да ни омие с кръвта на Своя Син. Има ли ден 
и час в нашия живот, когато сме приели Исуса 
за свой личен Спасител? Ако сме преживели 
всичко това, означава, че наистина сме Хри-
стови. В противен случай само се наричаме 
християнин.
 На второ място, този който е Христов, ЖИВЕЕ 
И ХОДИ с Исус Христос. Много хора са имали 
първоначална среща с Христос, дори някой от 
тях са били и родени духовно от Него, но пора-
ди липсата на постоянно следване на Словото  
Му са останали само „християни“, без да са 
Христови. Да си Христов означава ежедневно 
да ходиш с Христос. Така, както и Енох някога 
ходеше с Бога всеки ден. 

продължава на стр.3

ХРИСТИЯНИН ИЛИ ХРИСТОВ

„Истина, истина ти казвам: Ако не се роди някой от вода и Дух, 
не може да влезе в Божието царство.”  – Йоан 3:5

Твоите свидетелства са верни. На Твоя дом, Господи, 
подобава святост за винаги.

Псалом 93:5



 СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

МИТКО и ФАНИ ПЕТРОВИ

 Срещнете ли Фани и Митко, независимо 
дали са един до друг в църквата, или всеки за-
обиколен от приятели, ще ви грабнат усмивки-
те им. Сякаш са се наговорили. Не е нужно да 
ги питаме как е почти едногодишния им брак. 
Благите им широки усмивки говорят кристал-
но ясно. Това е на прима виста, но научвайки 
как Бог ги е съчетал, няма как да не се възхи-
тим от чудните Му замисли. Родени в Сливен, 
учили в една гимназия и университет, посеща-
вали една и съща църква. Но не е това, което 
си мислите. Защото като учащи не са се вижда-
ли, а в църквата са били на „здравей, как си”.
 Когато Митко е на 16 години, в дома им е 
поканен  Илия Миланов да се помоли за бо-
лният му дядо. В момента, когато чува за Бога, 
момчето се покайва и новорaжда. След някол-
ко дни в дома им идват вярващи и го канят на 
църква. Годината е 1991, а в сградата се поме-
щават съборната и петдесятната църкви. Кога-
то Митко пристъпва там, младежите са толко-
ва много, че изпълват голямата зала и балкона. 
Сплотени и търсещи Бога, те се събират 2 пъти 
седмично по 5-6 часа. В тази благодатна ат-
мосфера, той сключва воден завет 14 дена 
след покаянието си, а дни след това получава 
и духовно кръщение. Когато е на 18 г., Митко 
вече е студент в Пловдив, след, което идва и 
казармата. Там той не крие вярата си, а това 
е водило до различни реакции. Следват 10 
години, през които той работи в една и съща 
фирма.
 Фани е на 10 г., когато няколко  деца  реша-
ват да оставят играта и отидат в евангелската 
църква. Там тя усеща присъствието на Святи-
ят Дух и пази спомена за песните. Фани расте 
като ”номинална православна”. По-точно като 
невярвaща, която знае, че има Бог, Който е до-
бър и отзивчив. Но без да чувства отговорност 
пред Него за решенията си. Като студентка в 
Пловдив изведнъж , както всичко й е наред, тя 

Вярващата й приятелка, я моли да занесе па-
кет на Митко в Сливен. Двамата се виждат, но 
нищо не се случва между тях. Така отминават 
9 години. През 2006 г. Фани заживява в София 
и става част от църквата ни. Но  изтощена от 
чакане на Божиите обещания за съпруг и неу-
довлетворена от работата си, тя се отдалечава 
от Бога. През март 2011 г. по време на нощно 
спускане със ски Фани, си удря главата в мета-
лен стълб. Изпада в безсъзнание за около 15 
минути. Когато спасителите я взимат, тя осъз-
нава, че може и да не оживее. „Къде ще отида 
сега; в рая или в ада?” Започва горещо да се 
моли на Бога да й прости. В ума й проблясва, 
че самата тя е отказала да прости; и че се е 
отдалечила много от Бога. Опростена и оце-
ляла, на Фани й се е налага да лежи в София. 
Веднъж, преглеждайки пощата си, тя праща 
имейл, но по грешка го получава Митко. При 
това, без двамата да си знаят имейлите. По-
знал името й, той й отговаря шеговито. Когато 
се срещат по-късно в Сливен, Бог нашепва в 
сърцето на Митко за Фани. Видели се с нови 
очи и водени от Бога, двамата млади навлизат 
в един нов сезон на отношенията си. След една 
година  те се сгодяват. А на 15.09.2012 г. в Созо-
пол,  Митко и Фани виждат изпълнени мечтите 
и молитвите си. Под открито небе, венчани от 
трима пастири, те коленичат пред Бога, за да 
се посветят един на друг. Семейство Петрови 
служат в църквата ни като водят тийнейджър-
ските събирания. Те не крият любовта, загри-
жеността и посветеността си към тези деца.  
 Когато срещнете Митко и Фани и видите 
щастливите им усмивки, бъдете сигурни, че те 
ще греят на лицата им и за в бъдеще. Не само 
защото са специално подбрани един за друг на 
Божието специално време, а и защото Бог ви-
наги държи на думата Си…

Представянето подготви
ЕлЕНа ИВаНОВа

изпада в паника, че нещо лошо ще й се случи. 
Измъчено, момичето търси духовна помощ в 
православната църква. Там е усещала слабо  
облекчение, но щом е излизала отново я зали-
вало страшното чувство. Бягство от него Фани 
търсила в  студентски купони, но безуспешно. 
Уединила се в дома си, тя вижда Библията и я 
прелиства. Изумена открива, че Бог й говори 
в прав текст. Уплашена от конкретните случки 
в живота си, но през Божиите очи, Фани иска 
да захвърли Книгата. Но „една сила искаше 
да довърша четенето до последната капка.” 
Изобличена,  започва да моли Бога за прош-
ка, но не усеща примирение. Посъветвана да 
се пречисти и изповяда, тя изпълнява чинно 
всичко. В деня на изповедта, очаквайки све-
щеника, осмисля живота си. В този момент 
Фани преживява искрено покаяние. „Извед-
нъж почувствах, че съм носила в душата си 
един голям чувал с камъни. Две ръце дойдоха, 
взеха го и край.” Потопена в мир и радост, тя 
открива, че е изминало дълго време, а свеще-
никът така и не дошъл. 
 Следва период, в който Бог я води чрез Сло-
вото. След две годишно лутане тя прекрачва 
прага на евангелска църква в Пловдив, къде-
то е  посрещната с много любов. При второто 
си посещение, докато пее, Фани е кръстена в 
Святият Дух. Следва и водното й кръщение. 

ЧЕСТИТО 
на Павел и Ина 

за Данаил

ЧЕСТИТО 
на Георги и Весела 

за Дария



 ХРИСТИЯНИН ИЛИ ХРИСТОВ
 продължение от стр.1 

 Има християни, които са съгласни да се на-
ричат такива, да носят кръстчета на себе си, 
да ходят в църквата, но когато стане въпрос, 
че трябва да ходят всеки ден с Христос или да 
Му служат, си проличава доколко са Христови. 
Някога ап.Павел писа на вярващите в гр.Колос: 
„Затова и ние от деня, когато чухме за 
това, не преставаме да се молим за вас и 
да искаме от Бога да се изпълните с позна-
нието на Неговата воля чрез пълна духовна 
мъдрост и разбиране, за да постъпвате до-

стойно за Господа, да Му бъдете угодни във 
всичко, като принасяте плод във всяко добро 
дело и като растете в познаването на Бога” 
– Кол.1:9,10.
 И на трето място, този който е Христов, ОЧАК-
ВА ВТОРИ ПЪТ ХРИСТОС. Когато принадлежим 
на някого и го обичаме, искаме колкото се може 
повече време да бъдем заедно. Ако наистина 
сме Христови, а не само християни, ще искаме 
да бъдем с Христос и ще Го очакваме втори път. 
Днес, има много „християни“ на земята които 

изобщо не вярват, че Христос ще дойде втори 
път, нито пък искат това, защото с живота си не 
са готови да Го посрещнат. Това е доказател-
ство, че те не са Христови. Истинските Христови 
последователи, не само очакват своя Спасител, 
но и искат час по-скоро Той да се завърне.
 И така, днес на земята има милиарди хора, 
които наричат себе си християни, но колко от 
тях са наистина Христови?

п-р РуМЕН БОРДжИЕВ 

 Тихо е. И горещо. Толкова горещо, че въздухът трепери. По поляната се виждат около 
стотина души. Сутрешното богослужение тъкмо е свършило и след обяда хората търсят 
спасение от жегата кой както може. Едни се навъртат около фризерите със сладолед, други се 
скриват под дебелата сянка на голямата шатра, позиционирана в средата на поляната, а трети 
(авантюристично) тръгват на походи из гората.
 Прахолякът щедро полепва по нас и оставя трайни следи. Привечер краката ни са повече 
почернели от мръсотия, отколкото от слънцето, но всички сме доволни. Защо ли? Защото знаем, 
че по-добре е да се справим с прахта, отколкото с калта. Ура, тази година на лагера на Карандила 
не валя дъжд! Нито капчица през всичките 7 дни! Господ ни подари слънчево и топло време, а 
и много предпоставки за създаване на приятелства. 
Организаторите от ЕПЦ-Сливен отново се бяха постарали да имаме необходимите за планински 
условия „удобства“ и не щадяха сили и средства за това винаги да има прясно изпечена скара 
и ледени напитки.
 Темата на лагера тази година беше „Живот на поклонение“. Освен познатите ни вече 
говорители (Янчо Ганев, Трайчо Стефанов и Пейчо Мухтаров), организаторите бяха поканили 
нови и непознати за някои от нас лица. Зарадвахме се на задълбочените и вдъхновяващи 
послания на Влади Райчинов и Ники Иванов, които дебютираха като говорители на лагера, но 
иначе са изградени Божии служители, водени от Святия Дух.
 Богослуженията ни бяха впечатляващи не просто заради многочисленото присъствие на 
хора (над 1000 души), но и заради помазанието, което Господ изливаше върху нас всеки път, 
когато издигахме глас в хваление и с „дух и истина“ се покланяхме. Сутрешната и вечерната 
жертва на хвала поставяше нависоко Божието име в сърцата ни и от ден на ден разбирахме, че 
се приближаваме пред престола. Заедно!
 За желаещите да научат повече за хвалението и поклонението, имаше организиран 
следобеден семинар с гост-говорител Дейвид Ритер (Божий мъж с огромен опит в композирането 
и писането на християнска музика). А феновете на спорта с охота се включиха във футболните и 
волейболните турнири. 
 Как беше групата на ЕПЦ-Подуяне ли? Огледайте се вижте лицата ни! Греем от щастие и сме 
благодарни на Бога, че за пореден път ни даде възможност да сме заедно и да стоим пред Него, 
отделени от ежедневните занимания. Бяхме над 50 души, хранехме се заедно, покорявахме 
планински пътеки заедно, укрепвахме отношенията по между си заедно и търсехме Божието 
лице... отново заедно. И когато единството е на почит, различията не оказват влияние. А нашето 
единство е в Господа на силите, на Когото сме избрали да се покланяме! С живота си!

ИВа ЦВЕтКОВа

ПОКЛОННИЦИ В ПАЛАТКИ



 САМОКОНТРОЛ И СЕБЕВЛАДЕЕНЕ
 продължение от стр.1 

 „Преобразявайте се чрез обновяването 
на ума си, за да познаете от опит какво е 
Божията воля – това, което е добро, благо-
угодно на Него и съвършено” – Римл.12:2; да 
изповядаме греха си: „Елате при Мен всички, 
които се трудите и сте обременени, и аз ще 
ви успокоя” – Мат.11:28. 
 Изповедта е доверие в Бога, ясен отчет пред 
себе си и решение да не се допуска отново. 
Покаянието води до опрощение: „Нека нечес-
тивият изостави пътя си и неправедният 
– помислите си, нека се обърне към Господа 
и той ще се смили над него, и към нашия Бог, 
защото той ще прощава щедро” – Ис.55:7. 
Прощението освобождава и изцелява: „Бла-
жен е онзи човек, на когото Господ няма да 
вмени грях” – Рим.4:8. Нататък да покажем 
воля и сила на характера. Христос каза на же-
ната: „Иди си, от сега не съгрешавай вече” 
Йoaн 8:11. Божието дете става чувствително 
към греха, бори се и се старае да се владее: 
„И като победите във всичко, да устоите” 
– Ефес.6:13. Трябва да се потрудите, тъй като 
„нашата борба не е срещу кръв и плът, но 
срещу началствата, срещу властите, срещу 
духовните сили на нечестието в небесните 
места” – Ефес.6:12; „Положете всяко стара-

ние и прибавете на вярата си добродетел, 
на добродетелта си благоразумие, на бла-
горазумието си себеобуздание, на себеобуз-
данието си твърдост” – 2Петр.1:5,6. Четете 
Библията ежедневно и действайте според нея; 
споделяйте в молитва всичко с Бога; общувайте 
с убедени християни; свидетелствайте за свое-
то изцеление. Пребъдвайте в молитва по всяко 
време, молете се за изпълване и контрол от 
Святия Дух, насърчавайте се с подходящи сти-
хове от Словото. Заминете някъде, прекъснете 
връзките с приятели, свързани с навика, избяг-
вайте местата, които връщат спомени, проме-
нете музиката, облеклото, парфюма. Намерете 
заместваща дейност. Необходимо е време за 
преминаване към друг начин на живот. 
 Апостол Павел обяснява действието на гре-
ха в плътта Римл.7:14-25 и подчертава необ-
ходимостта от сериозно противопоставяне. 
Лукавият не пуска лесно жертвите си и проти-
водейства. „Стойте твърдо в свободата, за 
която Христос ни освободи, и не се запли-
тайте отново в робско иго” – Гал.5:1. Бог ни 
уверява, че чрез Неговата подкрепа ще успеем 
„ако устоим, то ще и да царуваме с Него” – 
2Тим.2:12.
   аНаСтаСИя ВаСИлЕВа  

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

 

„А това е вечен живот, да познаят Теб, единствения истинен Бог, 
и Исус Христос, Когото си изпратил” – Йоан 17:3

На 3 август 2013 г. на 71 годишна възраст 
почина брат 

ГЕОРГИ НАСАЛЕВСКИ

ЧЕСТИТО 

на Иво и Дани 10 ГОДИНИ
на Живко и Диана

20 ГОДИНИ 
на Иван и Мила

   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 страдащите християни по света.
l За хората, на които е споделено 

благовестието.
l За възрастните хора в църквата.
l За водителството на Святия Дух в 
 живота ни.
l За служението на пастира и неговото 

семейство.

 ЗА КОНТАКТИ С ПАСТИРА:

l тел.: 02/ 859 24 40;  GSM: 0897 868 040
l е-mail: bordjiev@abv.bg 

 СЪОБЩЕНИЯ

„Ето, окото на Господа е върху онези, които се 
боят от Него, върху онези, които се надяват 

на Неговата милост” Пс.33:18

ЧЕСТИТА ГОДИШНИНА 


