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	 Доколко	 добрите	 дела	 спомагат	 за	 спасе-
нието	ни?	В	Словото	ясно	пише:	„Нито едно 
създание няма да се оправдае пред Бога чрез 
дела, изисквани от закона, понеже чрез за-
кона става само познаването на греха” 
Римл.3:20;	и	още:	„Защото по благодат сте 
спасени чрез вяра, и то не от самите вас; 
това е дар от Бога; не чрез дела, за да не 
се похвали никой”	–	Ефес.2:8,9.	Защо	тогава	са	
необходими	добрите	дела?	 „Защото както 
тялото, отделено от духа, е мъртво, така 
и вярата, отделена от дела, е мъртва” 
Яков	2:	26.		
	 След	1989	г.	в	България	се	създадоха	много	
благотворителни	организации	с	различни	мо-
тиви.	Като	Христови	последователи	на	нас	е	
заръчано:	„каквото и да вършите със слово 
или дело, вършете всичко в името на Господ 
Исус, като благодарите, чрез Него на Бога 
Отца”	Кол.3:17.	Но	и	още	се	казва:	 „внима-
вайте да не вършите делата на правдата 
си пред човеците, за да ви виждат; „нека 
лявата ти ръка не узнае какво прави дясна-
та…за да става твоята милостиня в тай-
но”	–	Мат.6:1-4.
	 Добрите	 дела,	 според	 библейския	 стан-
дарт,	 са	 синтезирани	 в	 думите	 на	 Христос	
към	 богатия	 юноша	 (Марк	 10:19).	 Всъщност	
това	 са	 едни	 от	 основните	 Божии	 заповеди.	
Животът	 на	 християнина	 трябва	 да	 е	 низ	 от	
добри	дела	„Научете се да правите добро, 
настоявайте за правосъдие, поправяйте уг-
нетителя, отсъждайте право на сирачето, 
застъпвайте се за вдовицата”	 –	 Ис.1:17.	
Апостол	 Павел	 в	 Кол.3:12	 казва:	 „Облечете 
се с милосърдие, благост, смирение, кро-
тост, дълготърпение.”	 Цялостното	 ни	 по-
ведение	 да	 бъде	 насочено	 към	 добри	 дела	
„нека всеки от нас угажда на ближния си за 
негово добро; и нека се грижим един за друг, 
така че да се поощряваме към любов и до-
бри дела”	 –	 Римл.15:2.	 Своите	 да	 имат	 пре-
димство	„нека да правим добро на всички, а 
най-вече на своите по вяра”	Гал.6:10.	Жените	
да	 се	украсяват	 със	 скромна	премяна,	цело-
мъдрие	и	добри	дела	(1Тим.2:10).	

продължава на стр.2

ПО ДЕЛАТА 
ЩЕ НИ ПОЗНАЯТ

	 Някога	Христос	повика	трима	от	Своите	уче-
ници	 и	 се	 изкачи	 с	 тях	 на	 близката	 планина.	
Там,	в	присъствието	на	Моисей	и	Илия	Христос	
се	преобрази,	като	изяви	пред	Своите	учени-
ци	Божествената	Си	слава.	Така	Петър,	Йоан	и	
Яков	можаха	да	видят	Неговата	истинска	същ-
ност.	И	впечатлени	но	и	объркани	от	преживя-
ното,	 Петър	 побърза	 да	 предложи:	 „Господи, 
добре е да сме тук! Ако искаш, аз ще напра-
вя три шатри, за Теб една, за Моисей една и 
една за Илия”	–	Мат.17:4.	
	 След	това	преживяване,	апостолите	не	бяха	
същите.	 Те	 също	 бяха	 преобразени.	 Те	 вече	
имаха	едно	неопровержимо	доказателство,	че	
Този	Когото	са	последвали,	наистина	е	Месия.	
Но	освен	 апостолите	ние	 също	имаме	нужда	
да	видим	Христос	в	Неговата	слава.	За	да	зна-
ем,	че	Този,	в	Когото	сме	повярвали,	наистина	
е	Спасителя	на	света.	Но	също	и	ние	да	бъдем	
преобразени.	
	 Ако	 преображението	 на	 Христос	 беше	 не-
обходимо	 за	 другите	 около	 Него,	 то	 нашето	
преобразяване	е	нужно	за	самите	нас.	И	ако	за	
Христос	преображението	не	беше	наложител-
но,	то	нашето	преобразяване	е	повече	от	задъл-
жително.	И	всичко	това	се	налага	поради	факта,	
че	 ние	 сме	 твърде	 несъвършени.	 Йов	 казва:	
„Човек се ражда като диво осле”	–	Йов	11:12.	

ПРЕОБРАЗЯВАНЕТО НА 
ХРИСТИЯНИНА 

„А всички ние, с открито лице като в огледало, като гледаме 
Господнята слава, се преобразяваме в същия образ от слава в 

слава, както от Господния Дух”  – 2Кор.3:18

И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, 
чрез нашия Господ Исус Христос.

Римл. 5:11

НАУЧИ МЕ, ГОСПОДИ

Осле,	 което	 трябва	 да	 бъде	 превъзпитано.	 И	
сигурно,	Бог	повече	от	нас	знае	нуждата	от	на-
шето	преобразяване.	Така	че,	когато	си	спом-
няме	за	Христовото	преображение,	ние	трябва	
да	осъзнаем	и	необходимостта	от	нашето	пре-
образяване.	
	 Преобразяването	 ни	 трябва	 да	 започне	 от	
нашия	ум.	Всичко	започва	от	ума	–	и	изкуше-
нията	 и	 освещението.	 Затова	 апостол	 Павел	
ни	съветва:	„И недейте се съобразява с този 
свят, но се преобразявайте чрез обновяване-
то на ума си, за да познаете от опит какво 
е Божията воля – това, което е добро, бла-
гоугодно на Него и съвършено”	 –	 Римл.12:2.	
Преобразяване	по	модела	на	Христос.	 За	нас	
Той	трябва	да	бъде	съвършен	пример	за	под-
ражание.	 Дори	 само	 общувайки	 с	 Него,	 ние	
ставаме	подобни	на	Него.	„А ние всички, с от-
крито лице като в огледало, като гледаме 
Господната слава, се преобразяваме в същия 
образ, от слава в слава, както от Господния 
Дух”	–	2Кор.3:18.	А	двата	най-силни	начини	за	
общуване	с	Христос	са	чрез	Словото	и	молит-
вата.
	 Нашето	 преобразяване	 трябва	 да	 обхване	
цялостния	ни	живот.	Както	мислите,	така	и	чув-
ствата,	а	най-вече	и	волята.	

продължава на стр.3



 ПО ДЕЛАТА ЩЕ НИ ПОЗНАЯТ

 продължение от стр.1 

 Да	се	грижим	за	роднините	си:	вярващите	да	
се	грижат	за	роднините	си	–	вдовици,	за	да	„не 
се обременява църквата”	1Тим.5:16.	Богатите	
„да богатеят с добри дела, да бъдат щедри, 
съчувствителни”	1Тим.6:17,18.	В	Проповедта	
на	планината	Христос	ни	разкрива	едно	важно	
изискване:	„правете добро на тези, които ви 
мразят”	–	Лука	6:27.
	 Защо	 трябва	 да	 вършим	 добри	 дела?	 Това	
е	част	от	същността	на	християнското	поведе-
ние	„защото сме Негово творение, създаде-
ни в Христос Исус за добри дела, в които Бог 
отнапред е наредил да ходим”	–	Ефес.2:10.	И	
самото	Слово	е	написано	с	такава	цел	„да бъде 
Божият човек усъвършенстван, съвършено 
подготвен за всяко добро дело”	–	2Тим.3:17.	
Така	с	поведението	си	прославяме	Бога	„нека 

свети вашата светлина пред човеците, за да 
виждат добрите ви дела и да прославят ва-
шия Отец, Който е на небесата”	–	Мат.5:16.	
Защото	в	съдния	ден	делата	ни	ще	свидетелст-
ват	за	нас	„защото всички трябва да заста-
нем открити пред Христовото съдилище, 
за да получи всеки според каквото е правил в 
тялото – било добро или зло”	–	2Кор.5:10.
	 Как	да	 вършим	добри	дела?	На	първо	мяс-
то	с	мъдрост	от	Господа.	Ако	човек	„е мъдър и 
разумен – нека показва своите дела, чрез до-
брия си живот, с кротостта на мъдростта” 
–	Яков	3:13.	Дори	да	страдаме,	когато	вършим	
добро	 по	 Божията	 воля	 „това е угодно пред 
Бога”	–	1Петр.2:20.	Създателят	ни	предупреж-
дава	 „да не ни дотяга да вършим добро” – 
Гал.6:9,	защото	вижда,	че	понякога	сме	склон-

ни	 да	 кажем:	 Е,	 все	 аз	 ли	 да	 съм	 глупав,	 да	
правя	добро,	защо	на	мене	някой	не	направи?	
Но,	„Бог не е неправеден, та да забрави това, 
което извършихте и любовта, която пока-
захте към Неговото име, като послужихте 
и още служите на светиите”	–	Евр.6:10.	Из-
борът	да	вършим	добри	дела	не	е	ли	наш.	Въз-
държането	от	добро	дело	не	е	добро,	защото	
„ако някой знае да прави добро и не го прави, 
той си навлича грях”	–	Яков	4:17.	
	 Това	 са	 само	 част	 от	 размисли	 по	 темата.	
Може	самостоятелно	да	продължим	да	я	изу-
чаваме	и	да	я	практикуваме	„за да постъпва-
те достойно за Господа, да Му бъдете угодни 
във всичко, като принасяте плод във всяко 
добро дело и като растете в познаването на 
Бога”	–	Кол.1:10.

АНАсТАсИя ВАсИлеВА                                                                     

	 Щастлива	съм,	че	мога	да	споделя	великите	
дела,	които	Бог	извърши	в	живота	ми.	Благо-
даря	 Му,	 че	 точно	 преди	 да	 напиша	 свиде-
телството	си,	Бог	ми	припомни	по	невероятен	
начин	от	какво	ме	е	избавил.	В	какво	съм	била	
преди	 Господ	 да	ме	 спаси,	 без	 да	 разбирам.	
Защото	бях	в	тъмнината	и	„богът	на	този	свят”	
беше	заслепил	ума	ми.	
	 Всъщност	аз	служех	на	дявола	чрез	окулти-
зъм,	 магьосничество,	 чародейство	 с	 власт	 от	
него	 по	 най-различни	 начини.	 Занимавах	 се	
усърдно	 с	 йога,	 като	 „зарибявах”	много	 хора	
около	мен	и	дори	за	кратко	преподавах.	Ходех	
на	 курс	 по	 астрология,	 и	 правех	 хороскопи.	
Правех	 и	 най-различни	 медитации	 –	 свърз-
ване	с	„висшия	разум”.	А	точно	преди	Бог	да	
почне	да	ми	се	открива,	бях	започнала		да	пра-
щам	интензивно	 и	 на	 други	 хора	 „позитивна	
енергия,	 светлина	и	любов”	 (както	ме	учеха).	
Започнах	и	да	се	възприемам	като	бог	и	си	каз-
вах	като	мантра	„Аз	съм,	който	аз	съм”.	С	всич-
ко	това	си	мислех,	че	правя	добро	на	себе	си	и	
на	другите.	Виждах,	как	се	променям	към	„до-
бро”	и	 ставам	 „по-добър	 човек”.	Мечтите	ми	
се	сбъдваха,	мислех	си,	че	рая	е	на		земята.	Бях	
два	пъти	в	Индия	при	моя	гуру	и	по	различни	
„духовни”	места.	 Покланях	 се	 на	 всевъзмож-
ни	идоли	в	хиндуистки,	будистки,	джайнистки	
храмове,	на	гурута,	на	Далай	Лама.	Това	за	мен	
бяха	 „прекрасни”	 духовни	 преживявания	 на	
„мир,	радост,	любов	към	всички	хора”.	Истина	
е,	че	сам	дявола	се	преправя	на	светъл	ангел.	
След	като	повярвах	Бог	ми	разкри,	че	съм	била	
в	духовно	блудство,	много	по-грешно	от	физи-
ческото.	 Изумявах	 се	 и	Му	 благодарях	 за	 ог-
ромната	милост	и	нежния	и	любящ	начин,	по	
който	ме	избави	от	всичко	това.

	 От	малка	се	питах,	какъв	е	смисъла	на	живо-
та.	В	себе	си	знаех,	че	хората	сме	вечни	и	има	
там	Някой	горе.	Майка	ми	е	казвала,	че	жена-
та,	която	ме	е	гледала	ме	водила	на	църква,	а	
по	късно	сме	били	на	почивка	при	вярващи	в	
Банско.	Когато	страдах	като	тийнеджерка	оти-
вах	 пред	 „Алексанър	 Невски”,	 гледах	 образа	
на	 Исус	 и	 чувствах,	 че	 има	 Някой,	 Който	 ме	
обича.	Ходих	в	православни	църкви	(не	знаех,	
че	има	и	други)	и	се	чувствах	добре	там.	Дори	
и	след	като	започнах	с	окултизма	на	18	годи-
ни,	медитирах	и	в	църквите.	
	 След	 второто	 си	 пътешествие	 в	 Индия	 се	
срещнах	с	Иво	Димитров	(от	нашата	църква),	
който	 преподава	 танци.	 Посещавахме	 ги	 с	
най-добрата	 ми	 приятелка,	 с	 която	 се	 зани-
мавахме	 с	окултизъм.	Чрез	Иво	 тя	повярва	в	
Господ	Исус	Христос.	Тя	беше	човекът,	от	който	
чух	спасителния	за	мен	стих	„Аз съм пътят, 
истината, и животът; никой не идва при 
Отца освен чрез Мен”.	В	продължение	на	поч-
ти	година	аз	не	можех	да	приема,	че	това	е	ис-

тината	–	та	аз	вярвах,	че	има	много	пътища	до	
Бог!	Но	започнах	да	Го	питам	лично,	а	и	да	чета	
Новият	Завет,	както	приятелката	ми	ме	посъ-
ветва.	Желаех	да	питам	и	Иво	защо	йогата	не	е	
път	към	Бога.	С	отговора	чух	за	първи	път	бла-
гата	вест,	че	Христос	извървя	пътя,	който	се	оп-
итвах	сама	да	извървя	за	да	„стана”	като	Бог.	И	
изкупи	на	кръста	моите	грехове,	за	да	приема	
като	дар	Божествения	живот	и	да	бъда	проме-
нена	и	подобна	на	Него.	Бях	много	впечатлена	
и	радостна	от	това,	което	Исус	е	направил	за	
мен!	И	макар	да	не	го	разбирах	напълно	с	ума	
си,	в	сърцето	си	знаех,	че	това	е	истина.	
	 Четейки	последователно	Новият	Завет,	още	
в	началото	от	устата	ми	излезе:	„Прости	ми	Гос-
поди	Исусе,	защото	съм	грешница”.	Не	разби-
рах	какво	ми	се	случва,	но	плачех	и	същевре-
менно	ми	олекна	по	начин,	по	който	никога	не	
бях	 усещала.	Оттогава	 тази	 чудна	Книга	 про-
дължава	да	променя	живота	ми	по	прекрасен	
начин.	В	продължение	на	месеци	Бог	ме	воде-
ше	да	се	покайвам	за	греховете	си,	да	Го	опоз-
навам	чрез	Словото	Му,	учеше	ме	да	се	моля.	
А	през	2012	г.	влязох	за	първи	път	в	църквата	
ни.	 Имах	 приятел,	 когото	 много	 обичах	 и	 не	
си	представях	да	се	разделя	с	него.	Но	Господ	
с	 невероятна	 нежност	 и	 търпение	 ми	 откри	
лично,	че	това	не	е	добре	за	мен	–	да	живея	в	
блудство	и	с	благодатта	Си	ме	изведе.	Нямам	
думи	да	изразя	благодарността	 си	 към	Исус!	
Въпреки	 „невероятните”	 си	 преживявания	 в	
окултизма	и	в	света	не	съм	си	представяла,	че	
има	такава	радост,	мир	и	любов	като	Неговите.	
И	днес	убедена	с	всичко	в	мен	мога	да	кажа,	
че	 Исус	 Христос	 е	 пътя,	 истината	 и	 живота!

ВеселИНА ВелеВА

САМО ИСУС Е ПЪТЯТ

СВИДЕТЕЛСТВО

НАУЧИ МЕ, ГОСПОДИ



те	 мерки	 за	 нашето	 духовно	 преобразява-
не,	 но	 те	 също	оказват	 голямо	 въздействие.	
Дори	 в	 някои	 случаи	 те	 са	 по-ефективни	 от	
всичко	 друго.	 „Никое наказание не се виж-
да на времето да е за радост, а е тежко, 
но после принася правда като мирен плод 
за тези, които са се обучавали чрез него” – 
Евр.12:11.	Така	че,	нека	Бог	да	продължи	да	
работи	с	нас,	за	да	се	преобразяваме	и	ние,	
както	 Христос	 се	 преобрази	 на	 планината	
пред	Своите	ученици.
	 Истина	 е,	 че	 колкото	 повече	 се	 преобра-
зяваме,	 толкова	 повече	 заприличваме	 на	
Христос,	 за	да	може	един	ден	да	бъдем	 съ-
вършено	копие	на	Христос.	И	тогава,	не	само	
духовния	 човек	 в	 нас,	 ни	 и	 нашето	 тяло	ще	
бъде	преобразено	подобно	на	Неговото.	Па-
вел	 вярвайки	 това	 заявява:	 „Нашето граж-
данство е на небесата, отгдето и очаква-
ме спасител – Господ Исус Христос, Който 
ще преобрази нашето унизено тяло, за да 
стане съобразно с Неговото славно тяло” 
–	Фил.3:20,21.	 Така	 че,	 последствията	 от	 на-
шето	преобразяване	са	за	вечността.	Затова,	

 ПРЕОБРАЗЯВАНЕТО НА ХРИСТИЯНИНА 

 продължение от стр.1 

 Преобразяване,	 което	 трябва	 да	 се	 раз-
простре	и	върху	духа	и	върху	душата,	но	да	
достигне	 и	 тялото.	 И	 всъщност,	 външното	
ни	преобразяване	е	белег	за	вътрешното	ни	
състояние.	 Но	 нека	 и	 да	 не	 забравяме,	 че	
всяко	 наше	 преобразяване	 е	 дело	 на	 Свя-
тия	Дух.	Без	Дъхът	на	Бога,	всичко	си	остава	
едно	добро	пожелание.	
	 В	процеса	на	нашето	преобразяване,	тряб-
ва	 да	 отдадем	 заслуженото	 и	 на	 изпитани-
ята,	 които	 Бог	 допуска	 в	 живота	 ни.	 „смя-
тайте го за голяма радост, братя мои, 
когато попадате в разни изпитания, като 
знаете, че изпи-танието на вашата вяра 
произвежда твърдост. А твърдостта 
нека извърши делото си съвършено, за да 
бъдете съвършени и цели, без никакъв не-
достатък”	–	Яков	1:2-4.	Изпитанията,	които	
оказват	 огромно	 значение	 за	 нашето	 тран-
сформиране.	 Нека	 да	 знаем,	 че	 Давид,	 за	
който	Бог	казва,	че	беше	човек	по	Неговото	
сърце	преживя	много	изпитания.
	 Нека	да	споменем	дори	и	наказанията	от	
Бога.	 Разбира	 се,	 това	 са	 най-непопулярни-

нека	 да	 продължим	 да	 се	 преобразяваме.	
Нека	 с	 вяра,	 всеки	 ден	 да	 се	 „изкачваме	 на	
планината	 Тавор”	 и	 гледайки	 славата	 на	
Христос,	да	ставаме	подобни	на	Него.	
 

п-р РуМеН БОРДжИеВ  

  
  
	 ,,Защото във всичко това ставаме повече 
от победители чрез Този, Който ни е възлю-
бил”	(Римл.8:37).
	 Всеки	човек	на	тази	земя	независимо	ново-
роден	или	не,	иска	да	е	победител	в	живота	–	
да	печели,	а	не	да	губи,	да	надвива	и	тържест-
вува,	а	не	да	бъде	повален	и	сломен.	С	цената	
на	много	усилия	и	огромно	постоянство	побе-
дите	са	напълно	възможни.	Немалко	хора	със	
силата	на	своята	воля,	с	упорство	и	неуморен	
труд	успяват	да	се	издигнат	и	да	постигнат	це-
лите,	които	преследват.	Вътрешните	резултати	
от	натрупаните	успехи	най-често	се	свързват	с	
огромно	материално	богатство	съпроводено	с	
голяма	известност,	а	външните	–	са	чувството	
на	задоволство	от	изявените	способности	и	ра-
достта	от	възнаградения	труд.

Въпреки	 това	 е	 очевидно,	 че	 успехът	 може	
да	бъде	постигнат	и	по	нечестен	начин.	Дори	
тогава	 той	 се	 свързва	 с	 ожесточени	 борби	 и	
победи.	 С	 помощта	 на	 измамата	 крадецът	
надвива	немотията,	хитрият	придобива	богат-
ства,	безсъвестният	получава	власт,	жестокият	
властва	над	смирените,	нечестивият	разорява	
праведния.
	 Тези	примери	разкриват	само	едни	привид-
ни,	лесни	победи.	Те	са	краткотрайни	и	неза-
доволителни,	защото	не	довеждат	до	изграж-
дането	 на	 една	 облагородена	 душа	 или	 до	
силен	и	устойчив	на	изпитания	характер.
	 Истинската	победа	 е	много	повече	от	 над-
мощие,	 сломяване	 на	 противник,	 справяне	 с	
трудностите	 или	 преодоляване	 на	 неприят-
ностите	и	нещастията.	Тя	е	извор	на	духовни	
благословения,	както	за	победителя,	така	и	за	
околните.
	 Съществените	и	реални	победи	идват	чрез	
вяра	в	Бога.	Този,	който	е	свързан	с	Него	и	под-
крепян	от	Святия	Дух;	който	поставя	волята	на	
Господа	над	 своята	може	да	 стане	повече	от	
победител.	Той	ще	укрепи	своя	дух	и	ще	научи	
тайната	да	бъде	доволен	в	каквото	и	състояние	
да	се	намира.	„Зная и в оскъдност да живея, 
зная и в изобилие да живея; във всяко нещо и 

във всички обстоятелства съм научил тай-
ната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм 
в изобилие, и да съм в оскъдност”	(Фил.4:12).	
Дори	 когато	 е	 в	 телесна	 немощ	 той	 е	 силен.	
„Затова намирам удоволствие в немощи, в 
укори, в лишения, в гонения, в притеснения 
за Христос; защото когато съм немощен, 
тогава съм силен”	 (2Кор.12:10),	 а	 неговият	
дух	се	„издига с крила като орел“	(Ис.40:31).	
Човекът,	свързан	здраво	с	Бога	търпеливо	по-
нася	 житейските	 трудности,	 като	 постепенно	
разбира	 Божията	 съвършена	 воля.	 За	 него	
изпитанията	 и	 препятствията	 не	 са	 камък	 за	
препъване,	а	основа	на	която	да	стъпи,	за	да	
се	издигне	над	тях.	„За всичко имам сила чрез 
Онзи, Който ме укрепява”	 (Фил.4:13).	Когато	
преминава	през	„долината на плача“	с	Божия	
помощ	тя	ще	се	превърне	в	място	на	извори	
(Пс.84:6).	 Бог	 благославя	 делата	 и	живота	 на	
подобна	личност,	а	пророк	Исая	свидетелства	
за	 Божията	 милост,	 като	 отбелязва:	 ,,Той ще 
тича и няма да се умори, ще ходи и няма да 
отслабне“	(Ис.40:31).	Всеки	един	от	нас	може	
да	се	превърне	в	победител	чрез	любовта	на	
Този,	Който	ни	възлюби	преди	създаването	на	
света!

НИКОлАй сИМеОНОВ

ПОВЕЧЕ ОТ ПОБЕДИТЕЛИ



   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 Тийнейджърко общение – неделя        

от 16.00 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 в Сирия и 
Украйна

l За християнския младежки лагер 
Карандила.

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

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

ЗА СЛАВА НА 
ВСЕМОГЪЩИЯТ БОГ

	 Благодаря	 на	 Бога	 затова,	 че	 ме	 преведе	
през	трудностите	на	моето	следване	и	чрез	Не-
говата	милост	и	любов	защитих	дипломната	си	
работа	с	отличие.	Благодаря	на	Бога	и	за	всич-
ки,	които	издигаха	гласа	си	в	молитва	за	мен.	
Неговата	милост	е	безгранична	и	Той	е	верен	
за	 избраните	 си!	 Слава	 да	 бъде	 на	 Неговото	
име!

сестра Моника
                  

*  *  *  
	 Благодаря	на	живия	Бог	за	изпитанията	към	
мен	и	моето	семейство.	Той	винаги	дава	само	
толкова,	 колкото	 можем	 да	 носим.	 Осъзна-
вам,	 че	 чрез	 трудностите,	 които	 допуска	 ни	
доближава	до	Себе	си,	като	ни	прави	духовно	
по-силни.	 С	 вяра	 оставям	 всичко	 в	 Неговата	
могъща	ръка	и	 се	моля	да	бъде	Неговата	 съ-
вършена	воля.

ЧЕСТИТО 
на Стефо и Стела   

за Карина

ЧЕСТИТО 
на Траян и Кремена    

за малкия Йоан

ВОДНО КРЪЩЕНИЕ 

БЛАГОДАРНОСТИ

ЧЕСТИТА 
ГОДИШНИНА 

на брат Ангел и сестра 
Стефка Драгови 

На 8 юли 
2014 г. 

на 83 години
почина

На 18 юли 
2014 г. 

на 62 години 
почина

брат БОЧкО 
НИкОЛОВ ТОДОРОВ

брат ДИшкО  
РАДЕВ СТОйкОВ

„Знаем, че ако се развали земният ни дом, телесната ни скиния, 
имаме от Бога здание на небесата, дом неръкотворен, вечен” – 2Кор.5:1


