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 Често виждаме по телевизията призиви за 
помощ и състрадание. Някои откликват, други – 
загрижени за собственото благополучие или по-
тънали в ежедневните си проблеми не обръщат 
никакво внимание. Напоследък състраданието, 
съчувствието и съпричастността са пренебрегва-
ни. Да откликваш на страданието на другия зна-
чи, да покажеш, че си заедно с него в болката му. 
 Една от отличителните черти на христовите 
последователи е изразяване на любов. „По това 
ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако 
имате любов помежду си” казва Христос в Йоан 
13:35. И „Това е Моята заповед: Да се обичате 
един друг, както Аз ви възлюбих” – Йоан 15:12. 
А състрадаването е неотменна съставка на лю-
бовта. Тя като същностна черта от Божия харак-
тер трябва да присъства и в нас, тъй като сме сът-
ворени по Негов образ и подобие. Притъпените 
прояви на състрадаване са вследствие на отда-
лечаване от Бога. Състраданието има връзка с 
милостта, която е още един компонент на хрис-
топодобния характер на истинския християнин.
 Поради състрадание пророк Илия съживи 
момчето на вдовицата (3Цар.17:19-23). Христос 
се просълзи, при смъртта на Лазар и страдание-
то на сестра му (Йоан.11:33-35). В Зах.7:9 Господ 
на Силите казва: „Съдете справедливо и показ-
вайте милост и състрадание всеки към брат 
си”, а във Фил.2:3,4 сме съветвани: „Със смире-
номъдрие нека всеки смята другия по-горен от 
себе си. Не гледайте всеки само за своето, а 
всеки и за чуждото.”
 Как да проявяваме състрадание? Първо вни-
мателно да разберем за проблема и тогава да 
реагираме. Думите са едно от най-силните оръ-
жия. С правилно подбраните думи можем да 
променим отношението към нас, да манипули-
раме, да променяме милиони съдби, да убеж-
даваме, да привличаме или да отблъскваме. И 
както с всяко едно оръжие, с него трябва да се 
борави внимателно. Ето една притча, която ни 
говори за важността на нашите думи: Един вла-
детел сънувал сън, как всичките му зъби един по 
един падат. Той се уплашил и повикал най-из-
вестния тълкувател на сънища. Гадателят изслу-
шал съня и загрижено казал: „Господарю, сънят 
означава, че един по един ще загубите всичките 
си близки.“ Владетелят се разгневил и наредил 
да го хвърлят в затвора. На другия ден решил да 
извика друг гадател. Когато чул съня, той радост-
но възкликнал:

 продължава на стр.2 

СЪСТРАДАНИЕТО

 На 15 септември 1990 г. пастир Румен Борджиев 
поема руля на църквата в Подуяне. През всич-
ките тези 25 г. той и съпругата му Ева служат 
всеотдайно на вярващите. Отдадени само и един-
ствено на пастируване, по-точно на душегри-
жие: любящо, бдително, подкрепящо, увеща-
ващо, назидаващо..., с разширени сърца за 
това прекрасно задължение.
 До толкова сме свикнали със земния ни пастир; 
с неговата визия и усмивка, непринуденост и 
грижовност, както и с предаване на Божестве-
ните откровения, че признаваме, трудно ни е, 
когато отсъства. Едва ли има човек в църквата, 
който да не иска да го попита нещо. И така:

Пастирю, всички знаем, че призивът е свято 
нещо. Би ли ни разказал как откликна на Бо-
жия призив? Какво се случи на 15 септември 
1990 г.?
 През 1990 г. предишният пастир брат Тодор 
Енчев се пенсионира и се яви нуждата от нов 
ръководител на църквата. Подехме кампания 
по намиране на нов пастир, като канихме раз-
лични служители от други църкви, но до избор 
така и не се стигна. Тогава на 15 септември се 
проведе събрание на членовете на църквата, 
като на него беше взето решение аз да поема 
временно ръководството на църквата, докато 
бъде намерен титуляр. И както в повечето слу-
чи става – временното се превръща в постоян-
но, или поне за 25 г. Но поглеждайки сега на-
зад във времето осъзнавам, че това е бил вид 
призив и водителство от Бога за моето посве-
щение в служение. Не съм сигурен обаче, ако 
тогава ми беше предложено да поема църква-
та за постоянно дали щях да приема. Явно, че 
Бог знае, как да реализира Своите намерения.

Знаем, че началото на 90-те години е период 
на духовно съживление. Ти си бил само на 29 
години. Трудно ли беше да си нов пастир в 
онези години?
 В духовно отношение това беше изключи-
телно благоприятен период за страната ни, 
който не знам дали скоро ще се повтори. След 
45 години на безбожие и властващ атеизъм, в 
страната ни се беше образувал огромен духовен 
вакуум. През онези години, всяко споделено 

Интервю: 
Пастир РУМЕН БОРДЖИЕВ – 

25 г. СЛУЖЕНИЕ

„Благодаря на Христос Исус, нашия Господ, Който ми даде сила, 
че ме сметна за верен и ме постави на службата.” – 1Тим.1:12

ОБЛИКЪТ НА ХРИСТИЯНИНА

благовестие беше посрещано с вяра в сърца-
та на хората. Това довеждаше до спасение на 
много грешници. Бяха извършвани кръщения 
часове наред на стотици новоповярвали. Но 
сега осъзнавам, че църквата в България, която 
години наред се беше молила за тази духов-
на вълна, не беше подготвена да поеме целия 
прилив на ново попълнение. И поради това, 
някои от новоповярвалите не бяха достатъчно 
обгрижени, което по-късно доведе до тяхното 
отпадане от вярата.  
 Тогава, като млад човек и нов пастир съм се 
старал да търся Божията подкрепа и Неговото 
водителство, за да имам силата и мъдростта 
да служа за духовното израстване на вярващи-
те. Не съм си задавал въпроса, дали ми е труд-
но, или не. Опитвал съм се да върша Божието 
дело и да виждам добрите резултати, което е 
водило до удовлетворение и радост.

Знаем,че произхождаш от евангелско семей-
ство с дълбоки корени. Всяка вечер в дома ви 
е имало богослужения, а дядо ти е бил пас-
тир. Все пак това не се случва с всеки, да рас-
теш в дом-църква.
 Изключително съм благодарен на Бога, че 
Той е предопределил да се родя в семейство, 
което познава Бога и вярва в Неговото Слово.
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 СЪСТРАДАНИЕТО
 продължение от стр.1 
 „Много добра новина. Вие ще надживеете всич-
ките си роднини.“ Владетелят щедро го възнагра-
дил. Учудени придворните попитали тълкувателя: 
Ти каза на господаря същото, като предишния. 
Защо ти получи награда, а той отиде в затвора? 
„И двамата изтълкувахме съня еднакво, но го ка-
захме по различен начин. Важно е не само какво 
казваш, а и как го казваш“ – отговорил той.
 Изслушайте и обмислете конкретната ситуация, 
без пристрастие. Не е добре да си послужим с из-
рази, като: „колко гадно”, или „покай се, вероят-
но Бог те наказва за някакъв грях”, или „трябва да 

търпиш, такъв ти е кръста”. Съчувствени думи като 
„разбирам те, съчувствам ти, всичко е в Божиите 
ръце, а Той е милостив” ще намалят напрежение-
то и ще предразположат страдащия да сподели 
мъката си.
 Не винаги в живота ни се случва да покажем 
върховно себеотрицание и героизъм. Но в обик-
новените, ежедневни събития можем да открием 
много възможности за състрадаване, съпричаст-
ност и съчувствие. Достатъчно е да забелязваме 
страдащите около нас. Дали ще бъде съвет, отде-
ляне на време, дали ще придружим съседката до 

поликлиниката или ще я изслушаме с внимание, 
ще откликнем на молба или предложим помощта 
си ще зависи от необходимостта на конкретния 
случай. Ако преценим, че можем да помогнем с 
нещо – нека да го направим. Но обещаем ли, озна-
чава, че трябва да го изпълним.
 И да не забравяме, че състрадаването е необхо-
димо, за да правим това, което Господ иска от нас: 
„Понеже сте направили това на един от тези 
най-малки Мои братя, на Мен сте го направили” 
– Мат.25:40.

 АНАСТАСия ВАСилеВА

 Интервю: Пастир РУМЕН БОРДЖИЕВ 
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 Определено това е изиграло важна роля при 
формирането ми като християнин и по-късно 
като служител. Знаем, че няма спасение по на-
следство, но има наследствено знание за Бога 
и вяра в Него. От онези години в съзнанието 
ми са се запечатали не толкова основни бого-
словски доктрини, а примера на посветения 
християнски живот на вярващия. Оценявам и 
молитвите, които близките ми са принасяли за 
мен още от най-ранна възраст.

Какво е като служител да бъдеш винаги на-
блюдаван под лупа? Как се носи този кръст?
 Ако Божият служител постоянно мисли, че е 
наблюдаван от хората, това не е добре за него. 
По-правилно е да знае, че винаги е гледан от 
Бога. Апостол Павел съветва: „Не работете 
само за пред очи, като човекоугодници, а 
като Христови слуги изпълнявайте от душа 
Божията воля” – Ефес.6:6.

Във фейсбук имаш близо 1800 приятели. Кол-
ко ли са и номерата в телефона на пасти-
ра?! Как все пак успяваш да поддържаш всич-
ки тези контакти?
 Не мисля, че контактите във виртуалното 
пространство са мерилото за близостта на 
служителя до хората. Естествено, че не е въз-
можно да се откликне на всеки един апел, но аз 
предпочитам личната среща с човека и разго-
вора очи в очи, отколкото да използвам съвре-
менните технологии за общуване. Но факт е, 
че те спестяват много време.

А до колко служението на пастира касае само 
него, или цялото му семейство?
 До голяма степен служението на пастира за-
сяга цялото му семейство. Не е възможно една 
част от него да бъде посветена, а другите да 
не носят този товар. И тук искам да благодаря 
на Бога за съпругата, която ми е дал. Явно, в 
своето предузнание Той е предопределил и 
семейството ни, с което можем да Му служим. 

Сестра ева, какво е да си съпруга на пастир в 
продължение на 25 г.?
 Ако трябва да отговоря с една дума – благо-
словение!

 Обръщайки се назад в годините осъзнавам, 
че Бог поради Своето предузнание ме е под-
готвял за това служение. Благодарна съм, че 
съм родена във вярващо семейство и че и ро-
дителите на моите родители са част от нашата 
църква. Може би, поради това е и голямата ми 
любов към нея, в която съм родена и физиче-
ски и духовно. 
 Когато през 1990 г. поехме това служение не 
знаех за колко време ще бъдем в него. Един-
ственото ми желание беше, обичайки Бога с 
цялото си сърце, да Му служа чрез хората око-
ло себе си. Нито за миг не съм се питала дали 
ще ми е трудно и какво ще ми струва. Тогава 
дъщеря ни беше на 6 г., а сина ни на 1 г. Освен 
отговорността по тяхното отглеждане, върху 
нас беше и грижата за стотиците вярващи, 
които имаха нужда от наставяне, изграждане 
и най-вече от любов. Поглеждайки назад мога 
да кажа, че само Бог ни е дал силите, за да се 
справим с толкова трудна и отговорна задача. 
Благодарна съм и на родителите ни, които ни 
помагаха в грижата за децата. 
 Всички повярвали през тези години са ми 
били като деца – духовно родени и отглежда-
ни с много радост, а и със сълзи понякога. Ста-
рала съм се да служа на Бога с цялото си сърце 
и душа и да подкрепям съпруга си във всичко. 
За мен е Божия милост и привилегия да имам 
служението, което ми е поверил, не заради 
мои заслуги, но защото Той така е решил. Оби-
чам думите от Пс.91:14 – „Понеже той е поло-
жил в Мен любовта си, казва Господ…”

(Попитах няколко човека, какъв въпрос биха 
задали на пастира ни. Ето някои от тях):
Би ли споделил пастира за най-голямата 
трудност в служението си?
 Не мога да посоча отделен случай, но ко-
гато нямам конкретен отговор по възникнал 
казус, определено е трудност в служението. А, 
такива моменти има. Тогава се опитвам чрез 
Словото, или в молитва да поискам отговора 
от Бога. 

Какво най-много радва пастира ни?
 Удовлетвореността от добрите резултати. 
Да бъде спасен човек; или някой, който след-
ствие на молитвите е изцерен от Бога; или 

друг, който е успял да се пребори с конкретна 
зависимост или слабост... Няма по-голяма ра-
дост от това, да видиш живота на даден човек 
променен вследствие на грижите, които си по-
ложил за него.

имало ли е моменти, когато е искал да се 
откаже и кое му е помогнало да продължи?
 Моменти на трудности е имало и ще има, но 
вярата, че всичко е в Божията ръка ми е пома-
гало да продължа напред и да не се откажа.

След толкова години няма ли опасност приз-
ванието да стане занаят?
 Определено съществува опасност повтаряе-
мостта в служението да доведе до рутинност 
и навик. Но е важно служителя редовно да 
проверява себе си, дали всичко, което върши 
е с добри и правилни мотиви, или го прави по 
задължение.

Как иска пастирът ни да види църквата през 
следващите 25 години?
 Мечтата ми е да видя всеки отделен вярващ 
с конкретно служение. Това би променило, 
както местната ни църква, а така също и света 
около нас.

и накрая един въпрос, но ако е възможно от-
говорът да е ДА. Ако сега си на 29 г. и тряб-
ва да избираш, но знаеш и всичко, което ти 
предстои, би ли приел пастирския жезъл 
отново?
 (Смее се) ДА! Но само при едно условие: Ня-
кога Моисей каза на Бога: „Ако Ти не дойдеш 
с мен, не ни извеждай оттук” – Изх.33:15. Не 
бих искал да знам предварително, какво ме 
очаква и тогава да приема, а само да знам, че 
Бог ще бъде с мен – бих приел. А Той е казал: 
„Аз съм с вас през всички дни до свършека на 
века” – Мат.28:20.

 Благодаря! искам от името на вярващи-
те в църквата да благодаря и на двама ви 
за всеки ден от тези 25 години на Божията 
нива. Бог да ви благослови и да прибавя още 
много плодове в пастирското ви служение.

 интервюто подготви 
елеНА иВАНоВА

ОБЛИКЪТ НА ХРИСТИЯНИНА



КАРАНДИЛА

  Това, което прави християнския лагер Карандила, толкова 
специално място е единството на тялото Христово. Ето 
защо всяка година, вярващи млади хора от цяла България 
се събират, защото виждат, че има сила, когато светиите се 
обединяват заедно в хваление, молитва и общение. Всеки, 
който е присъствал знае, че едно от предизвикателствата и 
красотата на лагера е откъснатия от цивилизацията начин 
на живот. Да спиш на палатка под открито небе, да имаш 
ограничен достъп на вода, да се редиш на опашка за тоа-
летната са неща, които обикновено ги имаме за даденост, но 

там далеч от забързания и натоварен начин на живот, като че ли не ни пречат толкова. Единственото, 
което можеш да правиш е да се наслаждаваш на Божието творение, да общуваш свободно с куп хора 
и да търсиш неограничено присъствието на Бог.
 Голямо благословение за нашата група е, когато сутрин с отварянето на очите, се събираме заед-
но за закуска, имаме време за молитва и за хваление. Освен нас, се усеща как дърветата и всичко 
което е там, прославя и хвали Създателя. След това идва време за проповед, после цял ден време 
за общение, вечерта пак проповед и така цяла една седмица, изпълнена с много емоции. Имахме 
рожденици, ядохме торти, правихме разходки, на които изкачвахме върхове, спортувахме и най-
вече се забавлявахме. Всеки ден Господ ни говореше, насърчаваше или изобличаваше по време 
на службите чрез различните говорители. Едно невероятно време, което Бог ни подари, беше по 
време на молитвата за кръщение в Святия дух, когато всички 
заедно, в единство застанахме да искаме за приятелите ни 
този небесен дар.
 Основната тема на лагера беше „Наистина ли...“ – Бог 
може и да не ми говори; Бог не беше разпознат от своя на-
род; Бог е Цар и т.н. Въпроси, които все някога сме си зада-
вали и ще продължаваме да си задаваме още много подоб-
ни, тъй като Господ е неизследим.
 На високата планина, сред цялата красива природа, далеч 
от суетата на света, всички се чувствахме като на планината на преображението, близо до Създате-
ля и Неговата слава. Но това, което Бог ни казва е, че трябва да слезем долу и да бъдем светлина за 
погиващия свят.
 иНА ТАБАКоВА

 В поредица от няколко статии ще разгледаме 
посланията, които Господ Исус Христос отправя 
към 7-те църкви включени в книгата Откровение, 
препредадени и записани от апостол Йоан. Пос-
ланията накратко ще бъдат разтълкувани и обясне-
ни с цел да се разкрие тяхната значимост за тялото 
Христово и за всеки отделен вярващ. Но преди да 
пристъпим към разглеждането им е добре да си 
припомним някои интересни факти, свързани с по-
следната книга от Свещеното Писание.
 Българската дума ОТКРОВЕНИЕ идва от ста-
рогръцката дума „апокалипсис”, която е съставе-
на от две части – глагола „апо”, който означава 
вдигам, повдигам и „калима” – покривало. Така 
че, откровение на гръцки означава правя явно и 
открито онова, което е било скрито до определен 
момент. Тази дума е употребявана много често в 
древногръцката литература и история от личности 

като Херодот, Платон, Плутарх и др. Апостол Па-
вел също я употребява в своите послания всеки 
път, когато пише за второто идване на Христос. 
 Физическият автор на книгата е апостол Йоан, 
но неин вдъхновител е Самият Бог. Апостолът не 
представя свои собствени мисли и идеи, а запис-
ва само онова, което е видял и чул от Бога. През 
397 г. на Вселенски църковен събор в град Кар-
таген (дн.Тунис) книгата Откровение официално 
е призната за боговдъхновена и включена като 
последна в Библията.
 Книгата Откровение е написана по време на 
заточението на апостол Йоан на остров Патмос, 
който тогава е включен в пределите на Римската 
империя. Островът е разположен в Егейско море 
на 70 км югозападно от град Ефес, дълъг е 15 км и 
широк 8 км. Той е бил използван като място за за-
точение на лица, противници на императорската 
власт. За да може те да бъдат откъснати напълно 
от цивилизования свят спомага местоположение-
то на острова. Той е бил трудно достъпен, слабо 
заселен и без почти никаква растителност. Кога-
то апостолът е отведен на острова от римските 
власти през 95 г. сл.Хр. той съумява да използва 
своето изгнание, за да напише две от книгите на 
Библията – четвъртото Евангелие и Откровението. 
 Основната тема на книгата Откровение е вто-
рото идване на Христос вече не като Спасител 
на грешните човеци, а като Върховен Съдия. Той 

ще разгледа подробно всички дела на светиите, 
преди да им даде обещаната награда, ще осъди 
„великата блудница” Вавилон, Сатана, лъжепро-
рока, антихрист, народите, които са се поклонили 
на звяра и онези хора, приели на челото или на 
ръката си числото 666.
 Откровението на апостол Йоан е написано по-
ради две основни причини, които взаимно се до-
пълват. От една страна книгата подробно описва 
бъдещи събития, които ще обхванат целия свят и 
ще предопределят съдбата на човечеството, а от 
друга като техен антипод е представен Христос в 
Неговото величие, сила и слава, като прославен 
Цар на Царете и Господ, Който владее над всичко 
и всички.
 Книгата, написана от Йоан определено има про-
рочески характер и е насочена към разкриване 
на бъдещи събития. Друга характерна особеност 
на творбата е нейната символичност. Тя съдържа 
много думи, които трябва да се разгледат в тех-
ния исторически контекст или чрез придаване 
друго значение на думата в търсене на нейния 
скрит смисъл. Различните образи в книгата също 
представляват символни изображения, които не 
трябва да се възприемат буквално. Подобни сим-
волни елементи се съдържат и на отделни места 
в посланията до 7-те църкви. 

 НиКолАй СиМеоНоВ

ВЪВЕДЕНИЕ

 остров Патмос

ЦЪРКВИТЕ В КНИГАТА ОТКРОВЕНИЕ
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РЕДАКЦИОННО КАРЕ

На 10 септември 2015г. на 90 години почина  

ЛюБОМИР БОРИСОВ БУхОВ
„Блажени отсега нататък мъртвите, които умират в Господа..., 

защото делата им следват след тях.” – Откр.14:13

На 21 юли 2015 г. на 86 години почина 

ПАНАйОТ 
АНДОНОВ ЯНЕВ

ЧЕСТИТО за Наско
на Георги и Ваня НОВИ ЧЛЕНoВЕ НА ЕПЦ – “ПОДУЯНЕ”

ВИКТОР КАРЧОВСКИ ВЕНЕРА КАРЧОВСКА

ГРЕХЪТ

 Когато говорим за фундаменталните Библей-
ски истини, не е възможно да подминем въпро-
са за греха, въпреки, че за много от нас е не-
желана тема. 
 Едва ли е необходимо да даваме дефини-
ция за грях. Но е полезно да си припомним, 
че именно греха е явлението, през призмата 
на което, от сътворението досега, се е чертала 
човешката история. Точно грехът е причина за 
всички проклятия, заложени в природните яв-
ления, в нашите гени и в сърцата ни. Именно 
поради греха на земята не сме безсмъртни, из-
моряваме се, слаби сме както физически така 
и духовно. 
 Именно грехът е капана, чрез който човек 
попада под ударите на закона. Апостол Павел 
казва: „Жилото на смъртта е грехът, и сила-
та на греха е закона” – 1Кор.15:56. Изкривя-
ването на Божиите наредби е причината пре-
красния свят, който Бог е създал да бъде изо-
пачен, изкривен и превърнат в един малък ад. 
Аритметиката на греха е съвсем проста. Няма 
възможност да тълкуваме различните гледни 
точки за това дали едно дело е много или 
малко грешно, но ако вършиш дела в разрез с 
Божиите стандарти, съгрешаваш. Порочността 
може да бъде в рамките на човешката душа, 
на семейството, на една общност или на ця-
лата нация. Колко ще се разрасне, зависи от 

това колко ще й позволим. Грях е да прелю-
бодействаш, да крадеш, да правиш аборти, 
да вземаш и даваш рушвети, да не си плащаш 
данъците и да караш колата си с превишена 
скорост. Грях е да клюкарстваш, да лъжеш, 
да лъжесвидетелстваш да стоиш безучастен, 
когато се върши зло и да се радваш заедно с 
неправдата...
 Полезно е да знаем, че нарушаването на 
Божиите правила е слабост на всеки един от 
нас. ,,Ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе 
си и истината не е в нас” – 1Йоан 1:8. И по-
неже асоциираме греха с падението на чове-
ка, склонни сме да категоризираме хората на 
грешни и праведни. Но в Новият завет Господ 
Исус Христос ни дава една ново разделение на 
хората: не на грешни и праведни, а на такива, 
които се борят и побеждават греха и такива, 
които са се оставили той да ги завладее и вър-
вят по пътя на най-малкото съпротивление.  
 Като говорим за борба е добре да призна-
ем, че ние сами сме абсолютно безсилни в 
съпротивата срещу греха. Човек не може да 
победи греха с плътски усилия. Единственото 
средство за победа над него е да се съпричас-
тим (съединим) с Господ Исус Христос. Борбата 
с плътските страсти и похоти е чрез молитва, 
пост, изучаване на Божието Слово, хваление и 
радост в присъствието на Господа. 

Истина, истина ви 
казвам, ако някой опази 
Моето учение, няма да 
види смърт до века.

Йоан 8:51

 Може би всеки християнин се бори с опре-
делен порок, който го изкушава да консумира 
грях – област, която е най-слабото му място. 
Но Библията ни дава насърчение, че Христос 
чрез Неговата благодат прави невъзможното 
възможно и дори много лесно, тогава, когато 
вярваме с могъщата сила на Бог. „и така, сега 
няма никакво осъждане на тези, които са в 
Христос исус, които ходят не по плът, но по 
Дух” – Римл.8:1. 
 Бог да ни благослови!

 РОСЕН АТАНАСОВ


