
 

ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”                           ГОД.10, БР.6, ЮНИ 2014 г.

	 Изпитанията	 са	 трудни,	 продължителни	
и	 неприятни	 обстоятелства	 в	 ежедневието.	
Може	 да	 са	 от	 финансов	 или	 здравословен	
характер,	 междуличностни	 взаимоотноше-
ния,	 душевни	 и	 духовни	 сътресения	 и	 пре-
живявания	и	др.	 Те	 няма	да	 се	 разминат	 на	
никого,	 защото	 са	 един	 от	 начините	 за	 из-
граждането	 на	 християнския	 характер,	 при-
ближаване	към	христоподобие,	израстването	
в	святост,	път	към	зрялост.
	 Изпитът	 е	 проверка	 на	 знанията.	 В	 духо-
вен	 смисъл	 –	 на	 силата	 и	 степента	 на	 вяра-
та.	Как	иначе	ще	разберем	имаме	ли	любов	
към	 ближния,	 ако	 не	 покажем	 загриженост	
на	 дело;	 че	 се	 доверяваме	 на	 Бога,	 ако	 не	
изпаднем	в	нужда;	че	можем	да	прощаваме,	
ако	не	преживеем	огорчение?	Бог	ни	преду-
преждава:	 „Възлюбени, не се чудете на ог-
неното изпитание, което идва върху вас, 
за да ви опита, като че ви се случва нещо 
чудно”	 1Петр.4:12.	 Той	 ги	 допуска:	 „с цел: 
изпитването на вашата вяра, което е по-
скъпоценно от златото, което гине, но пак 
се изпитва чрез огън – да излезе за хвала и 
слава, и почест, когато се яви Исус Христос” 
1Петр.1:7.	И	за	да	ни	усъвършенства,	защото	
„изпитанието на вашата вяра произвеж-
да твърдост. А твърдостта нека извърши 
делото си съвършено, за да бъдете съвър-
шени и цялостни, без никакъв недостатък” 
Яков	 1:3,4.	 „Господ знае как да избави бла-
гочестивите от напаст”	 2Петр.2:9,	 както	
„избави праведния Лот, на когото беше 
дотегнал развратният живот на нечести-
вите”	 2Петр.2:7.	 Кратковременните	 изпита-
ния	са	незначителни	в	сравнение	с	радостта	
от	 спасението,	 което	 ни	 очаква.	 Затова	 си	
заслужава	да	ги	изтърпяваме	„които с Божи-
ята сила сте пазени чрез вяра за спасение, 
готово да се открие в последното време. В 
което се радвате, ако и за малко време да 
скърбите сега (ако е необходимо) в разни 
изпитания”1Петр.1:5,6.	 А	и	нашите	 времен-
ни	страдания	никак	не	могат	да	се	сравнят	с	
Христовите	 страдания,	 които	 Той	 изтърпя	 за	
спасението	ни.	

продължава на стр.3 

ИЗПИТАНИЯТА 
И НАШИТЕ 
РЕАКЦИИ	 Господ	 Исус	 Христос	 беше	 изпратен	 на	

земята,	 за	 да	 приближи	 хората	 до	 Божия-
та	 Слава	 и	 да	 ги	 направи	 част	 от	 нея.	 След	
грехопадението	човекът	започва	да	изпитва	
необходимост	 от	 сигурен	 и	 верен	 водач,	 с	
който	да	се	придвижва	безопасно	през	труд-
ностите	на	живота.
	 Цар	 Давид	 ясно	 осъзнава	 нуждата	 от	 во-
дителство	 и	 се	 моли:	 „Господи, води ме в 
правдата Си, направи пътя ми ясен пред 
мен”	(Пс.5:8)	и	„води ме по вечния Си път” 
(Пс.139:24).
	 Днес	 оплетени	 в	 лабиринта	 на	 много	 чо-
вешки	 философии	 и	 религиозни	 учения	 за	
нас	като	вярващи	е	от	изключителна	важност	
да	не	забравяме	кой	е	пътят,	по	който	трябва	
да	вървим	и	да	познаваме	в	дълбочина	своя	
водач.	Думите	на	Исус	слагат	край	на	всяко	
колебание,	 двоумение	 или	 съмнение:	 „Аз 
съм пътят, истината и животът; никой 
не идва при Отец, освен чрез Мен!”	 (Йоан	
14:6).
	 Нашият	Господ	и	Спасител	не	само	ни	даде	
пример	 със	 Своя	 земен	 живот	 и	 служение,	
но	ни	призова	да	Го	следваме,	а	Той	е	винаги	
готов	да	ни	 води.	На	 три	места	 в	Новия	 За-
вет	 (Деян.3:15;	 5:31	и	 Евр.12:2)	 е	 употребе-
на	 гръцката	 дума	 „архегос”,	 която	 означава	
начинател,	основател,	вожд	и	водач.	В	пър-
вите	два	стиха	Исус	е	описан	като	Началник	
на	живота	и	Спасител	на	Израел,	а	в	Евр.12:2	
е	представен	като	начинател	и	усъвършител	

ИСУС ХРИСТОС – ВОДАЧ ЗА ВСЕКИ 

„Аз съм светлината на света; който Ме следва, няма да ходи
в тъмнината, но ще има светлината на живота.”  – Йоан 8:12

Ти си моя закрила и моя защита; 
аз се уповавам на Твоето слово.
Псалом 119:114

НАУЧИ МЕ, ГОСПОДИ

на	вярата,	Този,	Който	я	изгражда,	за	да	дос-
тигнем	с	Негова	и	нейна	помощ	до	Божията	
слава.
	 Когато	 изпаднем	 в	 безизходица	и	 надеж-
дата	 за	 бърз	 и	 благоприятен	 изход	 от	 нея	
започне	 да	 намалява	 е	 добре	 да	 помним,	
че	Бог	има	решение	на	нашия	проблем	и	не	
ни	е	забравил.	Божието	обещание	отправе-
но	към	нас	от	книгата	на	пророк	Исая	гласи:	
„Така казва Господ, Изкупителят Ти, Свя-
тият Израилев. Аз Съм Господ, Твоят Бог, 
Който те учи за ползата ти, Който те 
води в пътя, по който трябва да ходиш” 
(Ис.48:17).	Самият	Исус	постави	служението	
Си	под	водителството	на	Своя	Отец	и	това	на	
Святия	Дух.	 Когато	 сме	 близо	 до	Исус,	 ние,	
повярвалите	в	Него	можем	да	преминем	на-
пълно	безопасно	през	всяко	обстоятелство.	

продължава на стр.2



от	 живота	 ни.	 Апостол	 Павел	 обяснява	 тази	
истина	 с	 думите,	 които	 отправя	 към	 вярва-
щите	 от	 Коринтската	 църква:	 „Благодаря на 
Бога, Който винаги ни води в победно шест-
вие чрез Христос и на всяко място изявява 
чрез нас благоуханието на познанието за 
Него”	(2Кор.2:14).
	 Ние	сме	водени	от	Исус	от	вяра	към	вяра,	
от	 сила	 в	 сила,	 от	 слава	 в	 слава.	 Обгърнати	
от	преобразяващата	Божия	любов,	премина-
ли	през	много	битки	и	победи,	 странници	и	
пришълци	на	този	свят,	но	обединени	в	едно	
царско	 свещенство,	 което	 разкрива	 превъз-
ходството	на	Царя	на	Царете	и	водени	от	Исус	
за	достигането	на	една	обща	цел	–	дома	на	
Отца	и	влизането	в	Неговата	непреходна	сла-
ва!

НИКИ СИМеОНОВ 

 ИСУС ХРИСТОС – ВОДАЧ ЗА ВСЕКИ

 продължение от стр.1
	 Нека	не	забравяме,	че	Божият	Син	измина	
преди	 нас	 целият	 път	 на	 радости	 и	 страда-
ния,	на	блаженство	и	разочарования,	на	из-
кушения	и	победи.
	 Исус	познава	не	само	пътя,	но	и	всеки	един	
от	нас	съвършено.	Той	ни	води	индивидуал-
но	в	съответствие	с	духовното	ни	състояние.	
Докато	растем	в	по-дълбокото	познаване	на	
Бога,	понякога	ще	ни	се	струва,	че	Той	ни	е	
изоставил.	Колкото	и	да	се	чувстваме	самот-
ни,	 нека	 продължим	да	 вярваме,	 че	 Спаси-
телят	е	винаги	близо	до	нас	и	да	не	спираме	
да	се	доверяваме	искрено	и	смирено	на	Не-
говата	сила	(Втор.32:11,12).
	 Където	 и	 да	 се	 намираме	 можем	 винаги	
напълно	да	се	доверим	на	Божието	водител-
ство,	защото	Той	е	верен	да	ни	подкрепи	не	
само	в	трудните	моменти,	но	и	във	всеки	миг	

	 Заре	и	Марияна	са	семейството,	което	някак	
„в	 тайно“	ни	изненадват	 с	 красивите	декора-
ции	в	църквата.	Зад	живите	и	уханни	цветя	и	
смелите	 решения	 прозира	 стилната	 ръка	 на	
Марияна.	 А	 тя	 с	 дълбока	 признателност	 раз-
казва,	че	този	талант	и	финес	са	й	дар	от	Бога.	
Както	и	за	огромната	Му	милост	и	вярност	към	
дома	им.
	 Двамата	са	от	един	и	същи	квартал	в	София.	
Мариянка	расте	в	прекрасен	дом,	обградена	с	
много	любов.	Още	от	съвсем	малка	тя	знае	от	
баба	си	за	Христос.	От	нея	малкото	момиче	на-
следява	Нов	завет,	в	който	е	записвало	молит-
вите	си.	Тя	е	обичала	да	посещава	храма	„Све-
та	Петка“,	където	един	човек	й	подава	лист.	На	
него	е	написан	91	Псалм,	който	тя	наизустява.	
По-късно	търсещото	Бога	момиче	се	моли	Той	
да	 избере	 съпругът	 й.	 Отговорът	 не	 закъсня-
ва.	Менделсон	звучи	за	Зарe	и	Марияна	на	07	
февруари	1988	г.	И	тъй	като	и	двамата	вярват	
в	Бога	от	деца,	 те	 са	 венчани	в	 храма	 „Света	
Неделя“.	След	една	година	се	ражда	Свилен,	а	
малко	след	това	и	дъщеричката	им	Маргарита.
Една	 вечер	 Заре	 кани	 приятеля	 си	 Стефан	 от	
детството,	 който	 е	 син	на	пастор.	 Той	отгова-
ря	на	многото	въпроси	на	Марияна	за	Бога.	А	
съпругата	му	Даниела,	с	която	заедно	отглеж-
дат	 децата	 си,	 й	 благовества	 и	 я	 съветва	 да	
чете	 Библията.	 В	 този	 момент	 на	Марияна	 й	
откриват	киста	с	размер	на	лимон.	Едва	на	20	
години,	тя	горещо	се	моли	на	Бога	да	премах-
не	кистата.	Водена	от	Него,	тя	преживява	свое-
то	искрено	покаяние.	Вече	прочела	Библията	
решава	да	посети	Първа	евангелска	църква.	И	
възхитена,	 че	 там	 се	 проповядва	 това,	 което	
е	 чела,	 започва	 да	 посещава	 всички	 служби.	
Когато	 отива	 на	 операция,	 се	 оказва,	 че	 кис-
тата	е	изчезнала.	 За	чудесната	Божия	милост	
Марияна	е	свидетелствала	много	пъти.	Но	точ-
но	когато	 тръгва	 смело	по	Божия	път,	по	ред	
причини	младата	жена	изпада	в	тежка	депре-
сия.	 Тя	 съвпада	 с	престоя	й	 вкъщи	с	малките	

им	 деца.	 За	Марияна	 това	 са	 специалните	 й	
години	с	Бога,	 в	 които	Той	й	 се	разкрива	 със	
Своята	 безусловна	 подкрепа	 и	 вярност.	 Заре	
преживява	с	нея	всеки	един	труден	момент	и	
прави	всичко	по	силите	си	да	й	помогне.	Тя	е	
винаги	на	църква	 с	децата,	 и	на	 групи	 с	изу-
чаване	на	Библията.	Вече	духовно	опитнa	не	
спира	да	благодари	на	Бога,	макар	че	все	още	
няма	подобрение.	Един	ден	тя	е	поканена	на	
изцелително	 събрание	 в	 петдесятна	 църква.	
Там	пасторът	се	моли	специално	за	нея.	Това	
е	 денят,	 в	 който	 Бог	 й	 подарява	 освобожде-
ние	и	изцеление!	Денят,	 в	 който	 спира	 зави-
наги	 с	 лекарствата.	 Разпознаваща	 Божията	
съвършена	намеса,	тя	с	вълнение	споделя	за	
отношенията	 си	 с	 Господа	 през	 тези	 години,	
белязани	 с	 чувствителна	 близост	 и	 любов.	
„От ония, които уповават на Теб нито един 
няма да се посрами”,	думи	запечатани	дълбо-
ко	в	нея	като	рема	от	Господа	са	я	утешавали	и	
крепяли.	„Безкрайно	съм	благодарна	на	Бога	
за	тези	години!“	
	 Вече	 изцелена,	 Бог	 я	 употребява	 за	 мно-
го	 хора	 със	 същият	 проблем.	 За	 щастливата	
млада	жена	се	открива	един	нов	живот.	Учила	
фотография,	тя	си	търси	подходяща	работа.	И	
тъй	като	домът	им	е	обсипан	с	красиви	неща,	
изработени	от	самата	нея,	приятелката	й	я	на-
сърчава	да	се	занимава	с	това.	Марияна	зап-
рята	 ръкави	 и	 започва	 да	 твори.	 А	 благосло-

венията	 са	 очевидни	 –	 красивите	 й	 изделия	
красят	цяла	София	по	празниците.	Тя	вече	15	
години	се	занимава	с	украса	и	декорация,	а	от	
10	години	и	сватбена	агенция.	
	 Заре	има	свой	бизнес,	но	неотлъчно	е	до	съп-
ругата	си.	Той	е	благодарен	на	Бога	за	всички	
добрини	 към	 дома	 им.	 А	 връщайки	 лентата,	
разказва	 как	 15	 години	 Мариянка	 и	 децата	
са	 се	 молили	 за	 повярването	 му.	 Веднъж	 тя	
и	 нейна	 приятелка	 решават	 да	 постят	 за	 съ-
прузите	 си.	 В	 последния	ден	от	 поста	 Заре	е	
разтърсен	от	ситуация.	Когато	я	споделя	с	при-
ятеля	си	Толи,	той	го	кани	на	църква.	Така	на	16	
май	2006	г.	Заре	влиза	в	Подуянската	църква.	
Той	дотолкова	е	впечатлен	от	проповедта,	че	я	
определя	като	„поръчкова“	за	него.	От	тогава	
е	винаги	в	неделя	на	църква,	освен	ако	нямат	
сватба.	А	Мариянка,	щастлива	от	Божието	бла-
говоление	към	Заре	дори	не	е	можела	да	по-
вярва,	че	се	случва.
	 С	вълнение	те	споделят	за	благословенията	
и	 безбройните	 чудеса	 в	 дома	 им.	 Най-скоро	
случилото	 им	 се	 чудо	 е	 с	 бащата	 на	 Мари-
яна.	 При	 регистрирани	 15	 единици	 туморни	
маркери,	след	като	е	бил	помазан,	 те	спадат	
до	0.06!	Това	е	изумило	лекаря	му,	на	когото	
Мариянка	е	благовествала.	Родителите	й	също	
посещават	църквата	ни.	
	 Разказвайки,	двамата	пленяват	 с	бликащи-
те	от	тях	радост	и	чувство	за	хумор,	и	оставят	
дълго	след	себе	си	диря	на	чудесно	настрое-
ние.
	 Когато	се	любувате	на	красивите	флорални	
съчетания	 в	 църквата	 ни,	 или	 ако	 молитве-
ния	дом	е	пременен	в	бяло	 за	 сватба,	 бъде-
те	 уверени,	 че	Марианка	 и	 Заре	 са	 творили.	
А	 от	 сърцата	 на	двамата	 извира	 същата	 тази	
хармоничност	и	цветност.	Защото	Бог	царува	в	
дома	им!

Представянето подготви
еЛеНА ИВАНОВА

СВЕТОЗАР и МАРИЯНА ВЕНКОВИ

СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

От 3 до 9 август 2014 г. 

ще се проведе 

младежкият християнски лагер

КАРАНДИЛА

Някои от говорителите на лагера: 

п-р Иван Врачев, п-р Пламен Ганчев,

 п-р Трайчо Стефанов, п-р Людмил Арсов, 

п-р Пейчо Мухтарски, 

п-р Георги Зафиров...

„Писах на вас, младежи, защото

сте силни и Божието слово 

пребъдва във вас,

и победихте лукавия”     

– 1Йоан 2:14



 ИЗПИТАНИЯТА И НАШИТЕ РЕАКЦИИ

 продължение от стр.1 
 Преминавайки	през	 тях	ние	поне	малко	 се	
доближаваме	до	Него,	затова	„радвайте, че с 
това вие имате общение в страданията на 
Христос, за да се зарадвате много и когато 
се яви Неговата слава”	1Петр.4:13.	
	 Възхищаваме	се	на	вярата	и	устояването	на		
Мойсей,	Йов,	Йосиф,	Давид,	Мария	–	майката	
на	Христос	и	др.,	но	на	тях	изпитанията	също	
не	 са	 им	 били	 спестени:	 „ето, облажаваме 
онези, които са останали твърди. Чули сте 
за търпението на Йов и сте видели сетнина-
та, дадена му от Господа, че Господ е много 
жалостив и милостив”	 Яков	 5:11.	 Даже	 на-
против,	не	можем	да	се	похвалим	с	нито	едно	
от	това,	което	споменава	ап.	Павел	за	своя	жи-
вот	(2Кор.11:23-28).
	 Израстването	е	процес,	чийто	етапи	можем	
да	 подредим	 така:	 Бог	 ни	изважда	от	 зоната	
на	 комфорта.	 Ние	 реагираме	 с	 ропот,	 недо-
волство,	тревожност,	страх,	объркване.	Когато	
изпитанието	 премине	 осъзнаваме	 Божията	

помощ.	При	 следващото	–	 търсим	повече	Не-
говата	 подкрепа	 и	 осъзнавайки	 смисъла	 им	
очакваме	„излизането”	с	по-голяма	увереност.	
Уповаваме	на	стиха:	„Никакво изпитание не ви 
е постигнало освен това, което може да носи 
човек; но верен е Бог, Който няма да ви оста-
ви да бъдете изпитани повече, отколкото ви 
е силата, а заедно с изпитанието ще даде и 
изходен път, така че да можете да го издър-
жите”	1Кор.10:13.	Понякога	се	проваляме,	но	
така	се	учим	на	покорство,	молитва,	доверие,	
издръжливост,	укрепваме	и	израстваме.
	 Какво	 може	 да	 ни	 попречи	 в	 устояването?	
Особено	пагубни	са	колебливостта,	съмнения-
та,	недоверието,	недоволството,	критикарство-
то.	Те	дори	застрашават	с	отпадане	от	вярата.
	 Как	 да	 реагираме	 като	 ни	 е	 трудно	 и	 тъж-
но?	Противно	на	човешкото	разбиране	Бог	ни	
съветва	–	радвайте	се.	Защото,	след	всяко	из-
питание	заякваме	и	оставаме	спокойни	в	най-
голямата	 буря.	 Безчувствени	 ли	 ставаме?	 Не,	

това	е	„онзи мир, който никой ум не може да 
разбере”	Фил.4:7.	Така	Бог	държи	вниманието	
ни	върху	Себе	си.	Никога	не	 трябва	да	 забра-
вяме	 условието	 за	 издръжливост.	 Христос	 ни	
го	казва	в	Йоан	15:5	„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”.	 И	 по-
нататък	 обяснява	 именно	 това	 изчистване,	
което	 се	 получава,	 чрез	 изпитанията:	 „Аз съм 
истинската лоза и Отец ми е земеделецът. 
Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, Той 
я отрязва; и всяка що дава плод, очистя я, за 
да дава повече плод”	Йоан	15:1,2.	Затова	и	ап.	
Павел	в	„Посланието	от	затвора”	споделя:	„За 
всичко имам сила, чрез Онзи, Който ме под-
крепява”	Фил.4:13.	Освен	това	имаме	стабилно	
Божие	обещание:	„Никак няма да те оставя и 
никак няма да те забравя”	Евр.13:5.

АНАСТАСИя ВАСИЛеВА                                                                     

ЗАВЪРШВАНЕ НА НЕДЕЛНОТО УЧИЛИщЕ

„ИСУС	ХРИСТОС	ИДВА	СКОРО“!Това	беше	темата	на	Неделното	Училище	през	изминалата	учебна	
години!	Много	уроци,	стихчета,	песни	и	програми	бяха	направени.	Но	както	обикновено,	празни-
ка	за	края	на	учебната	година	е	едно	от	най-приятните	ни	преживявания.
На	1	юни	–	Денят	на	детето,	ние	имахме	един	истински	празник.	ШерлокА	Холмс	и	ДжоанА	Уот-
сън	ни	бяха	на	гости	и	ни	помогнаха	още	веднъж	да	си	напомним,	че	Исус	Христос	е	жив	и	че	
много	 скоро	ще	 дойде	 втори	 път!	 Докато	 „течеше	 разследването“,	 успяхме	 да	 чуем	 и	 видим,	
какво	са	научили	и	правили	децата	от	различните	групи	през	тази	година.	Всички	се	представиха	
чудесно,	затова	и	получиха	подаръци!	
Песните,	игрите	и	почерпката	също	много	ни	зарадваха.	Накрая	никой	не	искаше	да	си	тръгва,	
но	се	разделихме	с	обещание	–	догодина	отново	да	бъдем	заедно!	

Но	преди	това,	ни	предстои	едно	събитие,	очаквано	с	особено	вълнение	
и	нетърпение	от	деца,	учители	и	родители	–	ЛЕТНИЯ	ЛАГЕР!
Тази	година	лагерът	ще	бъде	в	Базата	на	морски	комплекс	

Академика,	Черноморец	от	30	юли	до	4	август.

Темата	ни	е	„Страхът	от	Господа“	Пс.147:11.
Очакваме	всички,	които	желаят	да	се	запишат	

да	се	свържат	с	Валентина	Йончева	–	0899-499-191,	
или	Таня	Конярова	–	0897-868-035.

Краен	срок	на	записване	13	юли	(неделя).

Бог	да	благославя	и	пази	децата	ни,	
а	на	нас	родителите	да	даде	мъдрост,

за	да	ги	възпитаваме	и	изграждаме	в	Божията	любов!

НАУЧИ МЕ, ГОСПОДИ



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

НОВ ЧЛЕН НА ЕПЦ – 
“ПОДУЯНЕ”

СТОйКО ВЕЛИЧКОВ

ЧАКАШ ЛИ, ЧАКАЙКИ?!

мирогледа	 си	 за	 секунди.	 Изведнъж	 става	
така,	 че	 всичко,	 което	 е	 било	 изключително	
важно	до	момента	избледнява,	 смалява	 се	и	
изчезва.	Всички	ангажименти,	срещи	и	плано-
ве	вече	не	са	от	значение.
	 Какво	ли	може	да	се	случи,	че	да	промени	
човек	дотолкова	и	за	един	миг	време?!
	 Срещата	със	Създателя	–	как	ви	се	струва?!	
Със	сигурност	подобна	среща	може	да	повлияе	
така!
	 Можем	ли	да	поставим	себе	си	в	такава	си-
туация?	Можем	ли	да	подредим	СЕГА	правил-

но	приоритетите	в	живота	си?	Защо	трябва	да	
чакаме	последния	момент?	Може	ли	все	отла-
гайки,	 чакайки	 последния	 момент	 и	 хабейки	
времето	си	с	маловажни,	дори	ненужни	неща,	
да	ПРОПУСНЕМ	този	момент?	И	да	се	окаже,	
че	е	твърде	късно	за	промяна.
	 Ние	 живеем	 тук	 и	 сега!	 Имаме	 власт	 над	
това,	което	се	случва	в	момента.	В	нашата	ръка	
са	решенията,	които	взимаме	и	изборите,	кои-
то	правим.
	 Не	чакай	последния	момент!	Защо	да	те	за-
вари	неподготвен!	Не	утре,	не	другата	седми-
ца...	Бъди	готов	СЕГА!
	 „Затова, бдете, защото не знаете в кой 
ден ще дойде вашият Господ...в час, кой-
то не мислите, Човешкият Син ще дойде.” 
(Мат.24:42,44)
	 Въпросът	ми	е:	Чакаш	ли	Исус,	чакайки	Го?	
Или	 чакаш,	 като	 че	 не	 очакваш	 нищо?	 „Вни-
мавайте, бдете и молете се; защото не 
знаете, кога ще настане времето... А как-
вото казвам на вас, на всички го казвам: 
Бдете.”(Марк	13:33,37)

ЛОрА ДОБреВА

 

„Понеже, ако живеем, за Господа живеем, и ако умираме, за Господа 
умираме; и така, живеем ли, умираме ли, Господни сме” – римл.14:8

На 30 май 2014 г. на 83 години почина

СОНЯ ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА

   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 единството на Христовата църква.
l За страдащите заради вярата в Бога.
l За опазване на мира и цялостта на 

семействата в църквата.
l За здравословното състояние на Ина.
l За безработните и финансово 

затруднените в църквата.
l За предстоящите кандидатстуденстки 

изпити.
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

	 Ден,	като	всеки	друг.	Утро,	като	всяко	друго.	
За	едни	хора	утро,	за	други	–	вечер.	Всичко	е	
нормално.	Хората	по	цялата	земя	правят	оби-
чайните	 си	 неща.	 Някои	 стават	 от	 сън.	 Други	
вече	са	се	приготвили	за	поредния	натоварен	
на	работното	място	ден.	Трети	притеснено	си	
оправят	тоалета	и	се	мъчат	да	си	дадат	споко-
ен	и	нормален	вид,	 защото	 след	броени	ми-
нути	 им	 предстои	 интервю	 за	 така	 желаната	
работа.	Млада	дама	се	наблюдава	с	часове	в	
огледалото	–	тя	е	оставила	косите	си	в	ръцете	
на	опитна	фризьорка,	която	ще	ги	превърне	в	
най-прекрасната	сватбена	прическа.	Децата	се	
приготвят	за	училище...	Както	вече	споменах,	
ден,	като	всеки	друг…
	 НО!	Точно	в	най-забързаното	време,	в	най-
„неподходящия”	 момент,	 в	 така	 наречения	
„час-пик”,	 когато	 всички	 хора	 са	навън	по	 за-
дръстванията,	 или	 гонят	 автобус,	 или	 се	 ог-
леждат	за	такси	се	случва	нещо!	Дълго	чакано	
и	 същевременно	 неочаквано	 и	 изненадващо	
събитие	събира	погледите	на	вселената.	Вече	
нищо	 друго	 няма	 значение.	 Човек	 променя	


