
 

ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”                            ГОД.10, БР.5, МАЙ 2014 г.

	 На	 26	 април,	 събота,	 дворът	 на	 църквата	
беше	 необичайно	 изпълнен	 с	 деца	 и	 мла-
дежи.	Радостната	 глъчка	беше	допълвана	от	
вълнуващите	подготовки	на	родители	и	учи-
тели.	Децата	тичаха	и	си	взимаха	довиждане	
с	родителите	си,	а	младежите	пренасяха	по-
следния	багаж.	
	 След	кратка	молитва	всички	пътуващи	–	15	
деца,	5	младежи,	9	учители	и	5	родители,	тръг-
нахме	на	Първото	ни	мисионерско	пътуване.	
Дeстинацията	 ни	 беше	 Родопите	 –	 едно	 от	
най-красивите	места	в	България.	А	желанието	
ни	бе	да	споделим	най-големия	християнски	
празник	 –	 Възкресение	 Христово	 с	 децата	 и	
родителите	от	Девин	и	околността.	
	 Благодарим	на	всички	наши	братя	и	сестри	
и	на	цялата	църква	за	молитвите,	защото	вяр-
вам,	че	тези	молитви	ни	подкрепяха	в	служе-
нието	ни.
	 Може	би,	някой	би	попитал,	защо	отидохте?	
Отговорът	е	прост	–	защото	искахме	да	зане-
сем	най-важната	вест	в	света	–	ХРИСТОС	ВЪЗ-
КРЪСНА!	ТОЙ	Е	ЖИВ	И	ЖИВЕЕ	В	СЪРЦАТА	НИ!
	 Бяхме	 подготвили	 пантомима,	 която	 без	
думи	разказва,	как	човекът	е	създаден	от	Бога,	
как	злото	навлиза	в	света	и	отделя	човечество-
то	от	Бога	и	как	Божият	Син	Христос	Исус	умря	
за	 греховете	 ни	 и	 възкръсна,	 за	 да	 ни	 опра-
вдае.	Дори	тези,	които	не	познават	историята	
от	 Библията,	 разбраха	 и	 бяха	 докоснати	 до	
сълзи	от	това,	което	децата	от	Неделното	Учи-
лище,	заедно	със	своите	учители	представиха.	
Веднага	 след	 изпълнението	 на	 пантомимата,	
децата	се	преобличаха	и	заставаха	на	сцената	
като	 част	 от	 Вокалната	 група	 „Вярност“,	 като	
изявяваха	 без	 страх,	 срам	 и	 притеснение,	 че	
Исус	Христос	е	техният	Спасител!	

продължава на стр.2 

ПЪРВО 
НАЦИОНАЛНО ТУРНЕ 
„ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ“

	 Благодарим	 на	 Бога	 за	 благословенията,	
които	е	изливал	над	църквата	в	Подуяне	през	
всичките	 тези	 осемдесет	 години	 на	 нейното	
същестуване.	
	 Едва	 ли	 брат	 п-р	 Ангел	 Динов,	 започвай-
ки	през	1934	г.	да	кани	в	дома	си	хора,	които	
вярват	в	Бога	е	предвиждал,	че	един	ден	това	
ще	 прерастне	 в	 отделна	 църква	 и	 за	 десетки	
години	 напред	ще	 служи	 за	 спасение	 и	 бла-
гословение	 на	 стотици	 и	 хиляди,	 но	 Бог	 със	
сигурност	е	виждал.	И	Той	не	само	е	виждал,	
но	 е	 и	 благоволил	 в	 това	 начинание.	 И	 ако	
търсим	причината,	поради	която	десетилетия	
по-късно	 констатираме	 тези	 резултати,	 то	 от-
говора	се	корени	именно	в	думите	на	Божия	

Син	казани	към	църквата	в	древния	град	Фи-
ладелфия:	„Ето, поставих пред теб отворе-
ни врати, които никой не може да затвори.” 
Неoспорим	факт	е,	че	Бог	затваря	и	никой	след	
Него	не	може	да	отваря,	но	и	Той	отваря	и	кой	
е	онзи,	който	ще	може	да	затвори.	Когато	Бог	
благоволява	и	подкрепя	дадено	дело	Той	дава	
и	 силата	 и	мъдростта	 и	 водителството,	 за	 да	
може	то	да	пребъде.	
	 Но	нека	да	знаем,	че	тези	думи	на	Спасите-
ля,	в	никакъв	случай	не	са	изречени	само	към	
една	локална	църква	или	само	за	даден	вяр-
ващ,	а	по-скоро	послание	към	всички,	които	са	
Негови.	

продължава на стр.3

ОТВОРЕНИ ВРАТИ ПРЕД ЦЪРКВАТА

„Ето, поставих пред теб отворени врати, които никой не може 
да затвори, понеже, като имаш само малка сила, пак си опазил 

Моето слово и не си се отрекъл от името Ми.” – Откр.3:8

80 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

СЪБОР НА СЕПЦ В БЪЛГАРИЯ

	 На	25	и	26	април	в	гр.Сливен	се	проведе	21-я	
редовен	събор	на	Съюза	на	Евангелските	Пет-
десятни	Църкви	 в	 България,	 от	 който	 Съюз	 е	
част	и	Църквата	в	Подуяне.	
	 През	първия	ден	на	събора	бяха	представе-
ни	 отчети	 за	 духовната	 и	финансова	 дейност	
на	Съюза	за	периода	от	последните	четири	го-
дини.	През	втория	ден	беше	направен	избор	
за	Председател	и	за	ново	Ръководство	на	СЕПЦ	
за	периода	2014-2017	г.	След	проведеното	гла-
суване	беше	избран	следния	състав	на	новото	
ръководство:
1.	п-р	Иван	Врачев	–	Председател																					

(ЕПЦ	св.Троица-гр.Пловдив)
2.	п-р	Румен	Борджиев	–	зам.	Председател	

(ЕПЦ-Подуяне)
3.	п-р	Пламен	Ганчев	–	зам.	Председател	

(ЕПЦ-гр.Русе)

4.	п-р	Александър	Иванов	–	секретар									
(ЕПЦ-гр.Перник)

5.	п-р	Веселин	Йотов	(ЕПЦ-гр.Хасково)
6.	п-р	Пламен	Василев	(ЕПЦ-гр.Шумен)
7.	п-р	Людмил	Арсов	(ЕПЦ	Приятели-гр.София)
8.	п-р	Трайчо	Стефанов	(ЕПЦ	св.Йоан-гр.София)
9.	п-р	Николай	Сомов	(ЕПЦ-гр.Смолян)
10.	п-р	Христо	Якимов	(ЕПЦ-гр.Несебър)
11.	п-р	Пеньо	Киришев	(ЕПЦ-гр.Пазарджик)

	 Нека	Бог	да	продължи	да	благославя	всички	
църкви	и	да	употребява	вярващите	в	тях	за	из-
граждане	на	Своето	царство	на	земята.

п-р Румен Борджиев  



 ПЪРВО НАЦИОНАЛНО ТУРНЕ „ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ“

 продължение от стр.1
 Истинска	радост	 за	цялата	публика	беше	и	
детско	фолклорно	 трио	 „Нуша“,	 което	 с	мно-
го	любов	и	професионализъм,	ни	даряваше	с	
красотата	на	българската	родопска	песен!
	 Младежкото	хваление	мощно	възвести	Исус	
Христос	 като	 Господ	и	Спасител,	 а	присъства-
щите	в	залата	на	Културния	дом	в	Девин	ста-
наха	на	крака	и	пяха	заедно	с	нас:	„Разменям	
скръбта	си,	за	радостта	в	моя	Бог!“	
	 Бяхме	 въоръжени	 и	 със	 сериозен	 арсенал	
от	игри,	подаръци	и	много	любов!	Всяка	кар-
тичка,	 направена	 от	 деца	 и	 учителки,	 всяка	
игра	измислена	и	проведена,	 всеки	подарък,	
имаше	една	единствена	цел	–	да	показва	Бо-
жията	любов,	която	накара	Самия	Син	на	Бога	
Христос	Исус	–	да	умре	на	кръста	и	да	плати	
цената	за	моя	и	твоя	грях!	От	любов	към	мен	
и	теб!	„Защото Бог толкова възлюби света, 
че даде Своя Единороден Син, за да не погине 

нито един, който вярва в Него, но да има ве-
чен живот!”

ТаНя КоНяРова

	 От	 цялото	 си	 сърце	 благодаря	 на	 Бог	 за	 на-
шето	Първо	 национално	 турне	 „Възкресение	
Христово-2014”.	Бих	искал	да	изразя	своята	при-
знателност	към	всички	доброволци	и	дарители,	
които	 се	 включиха	 и	 ни	 подкрепиха	 в	 нашето	
пътуване	 и	 празнуване	 на	 Христовото	 Възкре-
сение	 в	 Родопите.	 Тържествената	 ни	 програма	
по	време	на	турнето	нямаше	да	бъде	възможна	
без	участието	и	усилията	на	децата	и	учителите	
от	Неделното	училище,	Детската	вокална	група	
„Вярност“,	 Фолклорно	 трио	 „Нуша“	 и	 на	 Мла-
дежката	 инструментална	 група	 „INFINITY“.	 Вяр-
вам,	че	тези	концерти	ще	оставят	ярка	следа	в	
съзнанията	и	душите	на	слушателите	ни,	но	и	на	
всеки	един	от	нас,	който	направи	своите	„пър-

ви	стъпки“	по	пътя	на	изпълнение	на	Великото					
Божие	поръчение.	

алЕКС ЦвЕТКов 

	 „вярвам в Бога, но защо трябва да ходя в 
църква? Не мога ли да се моля и да чета Сло-
вото у дома”.	 Често	 сме	 били	 свидетели	 на	
подобни	разсъждения?	
	 Чувайки	 думата	 църква	 (εκκλησιαν	 ст.гр.)	
много	хора	обикновено	подразбират	сграда	на	
православен	 храм.	Но	в	библейския	 контекст	
думата	има	две	значения	–	локално	събрание	
от	хора,	вярващи	в	Исус	Христос.	И	в	този	сми-
съл	Бог	има	много	местни	църкви	на	земята.	
„вие, филипяни, знаете, че когато излязох 
от Македония и почнах делото на благове-
стието, нито една църква, освен единстве-
но вие, не влезе във връзка с мен за даване и 
вземане”	(Фил.4:15).	И	на	второ	място	църква	
означава	 духовната	 общност	 на	 всемирното	

Христово	 тяло	 на	 земята	 –	 „И всичко покори 
под краката Му и Го постави да бъде гла-
ва над всичко за църквата, която е Негово 
тяло, изпълнено с пълнотата на Този, Кой-
то изпълва всичко във всички”	(Ефес.1:22,23).	
А	изискването	вярващите	да	се	събират	заед-
но	е	Божията	воля	„като не преставаме да се 
събираме заедно, както някои имат обичай 
да престават, а да се увещаваме един друг, и 
толкова повече, колкото виждате, че денят 
наближава”	(Евр.10:25).	
	 Днес,	храм	на	Бога	не	е	постройка,	а	духов-
ната	същност	вътре	в	душите	и	сърцата	на	вяр-
ващите.	„Ще положа закона Си във вътреш-
ностите им и ще го напиша в сърцата им” 
(Ер.31:33).	 На	 нас,	 духовните	 наследници	 и	

изкупени	от	Христос,	апостол	Павел	казва:	„Не 
знаете ли, че сте храм на Бога и че Божи-
ят Дух живее във вас?”	(1Кор.3:16).	И	всички	
ние	чрез	изкупителната	жертва	на	Христос	се	
вграждаме	в	неръкотворен	Божий	храм.	„вие 
сте членове на Божието семейство понеже 
бяхте съградени върху основата на апосто-
лите и пророците, като крайъгълен камък е 
сам Христос Исус, върху Когото цялото зда-
ние расте за свят храм в Господа, в който 
и вие се вграждате заедно в Духа за Божие 
обиталище”	 (Еф.2:18-22).	 Така	 че,	 на	 всяко	
място,	където	се	събират	вярващите	и	се	сре-
щат	с	Бога	е	Божий	храм	и	църква.
	 Какви	 християни	 обикновено	 не	 желаят	 да	
посещават	църковните	събрания?	Християни,	
които	 нямат	 яснота	 за	 Божиите	 изисквания;	
влияещи	 се	 от	 ортодоксалното	 разбиране	 за	
посещаване	на	Божия	храм	само	на	празници;	
склонни	да	критикуват	реда	и	взаимоотноше-
нията	между	вярващите;	 които	не	могат	да	
простят	обида	от	някого;	оправдават	се	с	липса	
на	време	или	далечно	разстояние.	Отсъствието	
от	богослужение,	дори	само	веднъж	е	загуба.	
Бог	може	да	направи	така,	че	отделеното	за	бо-
гослужение	време	да	не	се	отрази	отрицателно	
върху	задълженията	ти	през	седмицата.
	 Какви	са	рисковете	от	това	да	не	си	част	от	
църковно	общество?	Не	живееш	в	съгласие	
с	 едно	 от	 Божиите	 изисквания;	 губиш	много	
време	 в	 търсене	 на	 истината;	 рискуваш	 да	
попаднеш	 на	 неточни	 тълкувания,	 свободни	
интерпретации	и	залитания	на	различни	авто-
ри,	вярвания	и	деноминации,	които	да	прие-
меш	за	своя	истина;	неразбиране	и	погрешно	
лично	 тълкуване	 на	 Словото;	 по-слаб	 си	 във	
вярата,	 поради	 което	 лесно	 може	 да	 бъдеш	
изкушен	да	живееш,	както	си	искаш	и	дори	да	
отпаднеш	от	вярата;	липсва	ти	подкрепата	на	
други	вярващи	–	в	трудни	моменти,	изпитания	
и	изкушения...

продължава на стр.4

ХРИСТИЯНСТВОТО НЕ Е ЗАНИМАНИЕ ЗА САМОТЕН БЕГАЧ

НАУЧИ МЕ, ГОСПОДИ

НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ В ПАЗАРДЖИК

	 По	инициатива	на	евангелските	църкви	в	Па-
зарджик	 на	 Възкресение	 в	 концертната	 зала	
на	 града	 се	 проведе	 общо	 богослужение.	 За	
гост-проповедник	на	тържествената	служба	бе	
поканен	 Председателят	 на	 ОЕЦ	 п-р	 Николай	
Неделчев,	 а	 водещата	 роля	 в	 поклонението	
беше	поверена	на	групата	за	хваление	и	хорът	
при	Църквата	в	Подуяне.	

	 Нека	Бог	да	благослава	варващите	в	Пазар-
джик,	 а	 тази	 инициатива	 да	 бъде	 подета	 от	
още	много	градове	в	страната.

„Като хвалеха Бога, и печелеха благоволение-
то на целия народ, Господ всеки ден прибавя-
ше към църквата онези, които се спасяваха” 

–	Деян.2:47.



възможност	и	да	я	реализираме.	Истина	е,	че	
не	винаги	на	момента	виждаме	реалните	ре-
зултати	 от	 конкретното	 служение,	 но	 когато	
мотивите	на	дадено	начинание	са	чисти	и	ис-
крени,	то	дори	и	да	не	доживеем	очакваните	
плодове,	те	пак	със	сигурност	ще	дойдат.	
	 Поглеждайки	 назад	 към	 миналото	 искам	
да	 благодарим	 на	 Бога	 за	 милостта	Му	 към	
нашата	 църква,	 но	 поглеждаки	 напред	 към	
бъдещето	 нека	 да	 вярваме,	 че	 Той	 ще	 про-
дължи	 да	 държи	 вратата	 пред	 нас	 широко	
отворена,	за	да	помагаме	на	още	много	хора	
да	 приемат	 спасение	 и	 вечен	 живот.	 Нека							

 ОТВОРЕНИ ВРАТИ ПРЕД ЦЪРКВАТА

 продължение от стр.1

 И	 всеки,	 който	 приеме	 с	 вяра	 Христови	
думи	 като	 лично	 послание,	 те	 оживяват	 в	
него	 и	 се	 превръщат	 в	 реално	 благослове-
ние.	Божия-та	съвършена	воля	е	и	днес,	ние,	
които	 сме	 познали	 Неговата	 милост	 да	 ос-
ъзнаем,	че	и	пред	нас	има	отворени	врати,	
които	трябва	да	оползотворим.	Врати	и	въз-
можности	 за	 благовестие	 и	 служение	 пред	
всеки	вярващ.	Едва	ли	всеки	от	нас	ще	бъде	
употребен	за	 създаване	на	нова	църква,	но	
съм	сигурен,	 че	пред	всеки	от	нас	Бог	е	от-
ворил	 врата	 за	 служение.	 Изисква	 се	 само	
да	 осъзнаем	 тази	 предоставена	 ни	 от	 Бога	

Господ	 Исус	 Христос	 да	 продължава	 да	 из-
лива	Святия	Си	Дух	и	небесната	Си	благодат	
над	нас,	за	да	бъдем	способни	да	изпълним	
волята	Му	 и	 един	 ден	 застанали	 пред	 Него	
да	 получим	 наградата,	 която	 Той	 е	 обещал	
на	всички,	които	са	Му	служили	с	вярност.	„И 
така, не напускайте дръзновението си, за 
което имате голяма награда”	–	Евр.10:35.

ЧЕСТИТ ОСЕМДЕСЕТ ГОДИШЕН
 ЮБИЛЕЙ НА ЦЪРКВАТА В ПОДУЯНЕ!

п-р РуМЕН БоРДжИЕв  

ИНТЕРВЮ

Как ти предложиха да станеш свещенослу-
жител в църквата ни?
По	начало	бях	много	активен	духовно	и	посто-
янно	благовествах.	На	1	януари	1961	г.	станах	
член	на	църквата	ни,	а	по-късно	ме	избраха	и	
за	член	на	Духовният	съвет.	След	заминаване-
то	на	п-р	Харалан	Попов	в	Швеция,	на	1	януари	
1963	г.	ме	избраха	за	помощник	на	п-р	Ангел	
Динов.	 Бях	 ръкоположен	 за	 проповедник	 от	
брат	Костадин	 Томов	и	от	 брат	Ангел	Динов.	
Бях	помощник	в	църквата	доста	 години,	като	
проповядвах	и	се	грижех	и	за	църквите	в	Елин	
Пелин,	Нови	хан,	Пирдоп,	Смолско,	Мирково.	
На	29	август	1976	 г.	почина	п-р	Ангел	Динов.	
Предната	 вечер	 го	 бяха	 приели	 в	 болница	 и	
той	беше	заръчал	аз	да	имам	грижа	за	служ-
бата.	От	тогава	до	1990	г.	бях	пастир	на	църк-
вата	ни.

В същото време е комунизъм?
Комунизъм,	капититализъм,	но	християнство-
то	си	е	християнство.	През	комунизма	църква-
та	беше	много	по-чиста,	по-бойка,	по-ревност-
на.	 Никой	 не	 ходеше	 за	 помощ	 или	 някакви	
облаги,	а	знеха,	че	в	църквата	се	дава,	жертва	
се.	Член	и	секретар	на	ЦК	живееха	до	нас.	Ис-
каха	ми	Библии.	Бил	съм	гонен	много,	но	съм	
бил	уважаван.	Мен,	ако	ме	търпяха	като	пас-
тир	е	защото	знаеха,	че	държа	на	чесността,	на	
любов	към	ближния,	на	любов	към	Бога.

Брат Тошко, имал ли си някакви особени 
трудности като пастир на църквата?
Какви	трудности	(смее	се),	то	само	трудности	
имаше.	Навсякъде	ограничения.	Такава	беше	
политиката.	Пастир	Динов	казваше:	„Ако	ние	
сме	на	власт,	ще	позволим	ли	на	комунистите	
да	развиват	атеизъм?”	Бяха	определили	ден	и	
час	на	църквата	да	сe	събори,	искаха	на	нейно	
място	да	построят	жилищен	блок.	Молихме	се	
постихме,	 ходихме	 на	 много	 места	 и	 накрая	
остана.	Това	е	идейна	борба	между	атеизъм	и	
християнство.	Дяволът	гони	този,	който	свети.	
Враговете	на	църквата,	комунистите	винаги	са	

търсели	поводи	да	опетнят	и	да	унищожат	да-
дени	движения	или	личности.

А какви бяха взаимоотношенията в църк-
вата през тези трудни комунистически 
години?
Исторически	погледнато,	винаги	по	време	на	
гонение	църквата	е	била	по-чиста.

А повлия ли на църквата падането на 
режима?
Още	 преди	 да	 падне	 комунизма	 Горбачов	
даде	известна	свобода	и	в	България	започнаха	
да	идват	всякакви	политически	и	религиозни		
организации.	От	една	страна,	 хубаво,	дойде	
свобода,	 но	 от	 друга	 страна,	 дойдоха	 хора	
носещи	различни	духовни	учения.	Започна	да	
навлиза	учението	за	просперитета,	с	който	аз	
не	бях	съгласен,	а	също	и	разни	крайни	петде-
сятни	течения.	Приемах	ги	като	екстравагант-
ни	и	плътски	служения.	По	това	време	предло-
жихме	Румен	Борджиев,	който	беше	член	на	
Духовният	съвет	и	Ангел	Папазов	да	се	грижат	
за	младежките	събрания.

Трудно ти е било...
Пастирската	 работа	 поначало	 е	 трудна.	 От	
една	 страна	 ограничават,	 но	 от	 друга	 Бог	 си	
работи.

Какво би пожелал на Подуянската църква, 
по случай юбилея?
На	моите	братя	и	сестри	желая	единство	и	лю-
бов	в	Христос!	Желая	да	бъдем	верни	докрай	
в	Господа	Исуса	Христа.	Дали	ще	бъдем	в	мал-
ка	или	голяма	зала,	в	малка	или	голяма	църк-
ва,	да	бъдем	от	църквата	Господна.	Да	бъдем	
готови	за	среща	с	Него!

Интервюто взе
ЕлЕНа ИваНова

ДА БЪДЕМ ВЕРНИ ДОКРАЙ НА ГОСПОДА 

 осемдесет години Подуянска църква! Бога-
ти и златни години на духовно замогване и 
хиляди преобразени животи. Години, в които 
служители доброволно и с достойнство са 
дарили част от живота си. Брат п-р Тодор 
Енчев е оставил своя личен отпечатък и при-
нос в историята на църквата ни. Няма как 
да разговаряте с него и да не откриете една 
убедителна силна личност, със солидна вяра 
в Бога. И с невероятна чувствителност към 
Святият Дух.

Брат Тошко, би ли споделил от кога си в 
Подуянската църква?
1950	е	 годината	на	повярването	ми.	Няколко	
дни	 след	като	повярвах	в	Бога	и	приех	Хрис-
та	за	личен	Спасител	и	получих	кръщението	в	
Святият	Дух,	бях	на	молитва	в	един	дом,	къде-
то	се	срещнах	с	моята	бъдеща	съпруга	Миче-
то.	Родът	на	жена	ми	е	посещавал	Подуянската	
църква,	но	по-късно	са	се	събирали	и	в	дома	й,	
в	кв.„Лозенец”.	На	26	юли	1950	 г.	 сключихме	
граждански	 брак.	 Последваха	 две	 години,	 в	
които	попаднах	на	лагер	в	Белене	и	други	7-8	
лагера.	Едва	завърнал	се,	заминах	в	казарма-
та	за	три	години.	През	цялото	това	време	съм	
свидетелствал	на	хиляди	как	 съм	познал	Гос-
пода,	за	прощението	и	кръщението,	за	мира,	
който	дава	Господ.	След	завръщането	у	дома	
(1955	г.)	започнахме	с	жена	ми	всяка	вечер	да	
посещаваме	служби	–	във	всички	петдесятни	
общества.

 
 



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

ИВО МАТАНОВ СИМОНА МАТАНОВА

БЛАГОДАРНОСТИ

ЧЕСТИТО 
на брат Цецо и сестра Женя

за малката София

ЧЕСТИТО 

на 

Николай и 

Биляна 

 

„Ако сме умрели с Него, то и ще живеем с Него; 
ако устоим, то и ще царуваме с Него” – 2Тим.2:11,12

На 24 април 2014 г. на 81 години почина

МАРИЯ СПАСОВА БУХОВА

НА ИЗЛЕД 

СРЕД ПРИРОДАТА

 

	 В	навечерието	на	80	годишния	юбилей	на	
църквата,	 семейното	 служение	 организи-
ра	 тридневен	 излед	 в	 подножието	 на	 връх								
Мальовица	в	Рила.	

 ХРИСТИЯНСТВОТО НЕ Е ЗАНИМАНИЕ ЗА САМОТЕН БЕГАЧ

 продължение от стр.2 
 ...ти	самият	не	можеш	да	бъдеш	пример	за	
другите;	не	изграждаш	дисциплина	и	постоян-
ство,	което	пречи	на	твоето	духовно	израства-
не;	нямаш	възможност	да	покажеш	християн-
ско	 смирение	 на	 практика;	 не	може	да	 чуеш	
свидетелства	 за	 това,	 което	Бог	е	направил	в	
живота	 на	 другите;	 губиш	 възможността	 за	
пълноценно	 служение	 и	 цялостно	 изявяване	
на	 предоставените	 ти	 от	 Бога	 способности,	
умения,	таланти	и	дарби.

	 Цар	Давид	 е	 пример	 за	 ревност	 в	 посеще-
нието	на	Божия	дом.	„Едно нещо съм поискал 
от Господа, това ще търся – да живея в дома 
Господен през всички дни на живота си, за да 
гледам привлекателността на Господа и да 
Го търся в храма Му”	 (Пс.27:4).	Нека	и	ние	с	
любов	към	Бога	и	ближния	не	само	да	вярва-
ме,	че	сме	част	от	всемирната	Христова	църк-
ва,	но	да	бъдем	и	неразделна	част	от	местното	
събрание	на	вярващите	в	Господа.

аНаСТаСИя ваСИлЕва                                                                     

НАУЧИ МЕ, ГОСПОДИ

РАЗДАВАНЕ НА 

ЛИТЕРАТУРА

	 В	 навечерието	 на	 Възкресение	 в	 квартала	
около	 църквата	 бяха	 раздадени	 над	 500	 бр.	
брошури	и	християнска	литература.	Нека	про-
дължим	да	се	молим	за	всички,	до	които	е	дос-
тигнало	Божието	слово	за	спасение	и	духовно	
обновяване.
 „Колко са прекрасни върху планините кра-
ката на онзи, който благовества, който про-
повядва мир! Който благовества добро, кой-
то проповядва спасение”	–	Ис.52:7.

   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 у-ще – неделя 10.00 ч. и 18.00 ч.
l Тийнейджърско общение – неделя 16.00 ч.
l Лични срещи с пастира – четвъртък 
 от 16-20 ч.

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МОЛИТВА:
l За страдащите вярващи заради вярата.
l За мирно разрешаване на конфликта в 

Украйна.
l За благословение на църквата в България.
l За призоване на нови благовестители.

l За разрастване и благословение на 
местната ни църква.

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.

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

 СЪОБЩЕНИЯ


