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	 Древният	град	Бергам,	познат	още	под	име-
то	 Бергамон	 или	 Пергам	 възниква	 през	 III	
в.пр.Хр.	 като	 малко	 безименно	 село,	 разпо-
ложено	по	поречието	на	река	Селиниус.	То	се	
намира	на	около	60	км	от	град	Смирна.	Сели-
щето	лесно	е	завладяно	от	колонисти,	които	
го	обявяват	за	първата	гръцка	колония	в	райо-
на	 на	Мала	 Азия.	 Завоевателите	 го	 наричат	
Пергам,	по	името	на	главната	крепост	в	град	
Троя.	Според	друга	хипотеза	името	се	свързва	
с	митичния	герой	Пергам.	Преведена	буквал-
но	 думата	 означава	 висока	 кула.	 Селището	
бързо	се	разраства	на	големина,	което	заедно	
с	увеличаване	броя	на	населението	е	пред-
поставка	то	да	се	превърне	в	град.	Няколко	
века	по-късно	той	става	столица	на	едноимен-
ното	 царство,	 където	 управляват	 общо	 21	
царе.	 Александър	 Велики	 завзема	 града,	 но	
не	 го	разрушава,	а	 след	смъртта	на	бележи-
тия	завоевател	той	преминава	във	владение	
на	един	от	неговите	пълководци	–	Лизимах.	
През	 133	 г.пр.Хр.	 Пергам	 е	 покорен	 от	 Рим-
ската	 империя.	 Неговите	 жители	 са	 изклю-
чително	 предани	 съюзници	 на	 Рим,	 поради	
което	получават	правото	сами	да	назначават	
управител	на	града,	на	когото	е	разрешено	да	
сече	монети	 със	 своя	 образ.	 Така	Пергам	 се	
сдобива	със	самоуправление,	което	води	до	
увеличаване	числеността	на	населението	и	то	
достига	120	000	души.	По-нататъшната	съдба	
на	 града	 е	 неизвестна.	 По	 всяка	 вероятност	
той	е	разрушен	при	земетресение	или	е	раз-
грабен	при	нашествия	на	различни	племена,	
като	 впоследствие	 е	 изоставен	 от	 местните	
жители.
	 Пергам	е	известен	с	две	сгради	и	с	едно	
откритие,	което	променя	историята	на	чове-
чеството.	Първата	сграда	е	прочутата	библио-
тека,	 построена	 при	 управлението	 на	 Евмен	
II	(221-158	г.пр.Хр.),	която	със	своите	200	000	
съхранени	 ръкописа	 се	 нарежда	 на	 второ	
място	след	Александрийската.	През	VII	в.	тя	
е	опожарена	от	египетския	халиф	Омар	(589-
644	г.).	
	 Другата	значима	сграда	е	т.	нар.	асклепион,	
построен	през	IV	в.пр.Хр.	от	местния	жител	
Арчиас,	който	след	падане	от	кон	е	изпратен	
да	се	лекува	в	асклепиона	в	град	Епидавър.	

продължава на стр.3

ПОСЛАНИЕТО ДО 
ЦЪРКВАТА В ПЕРГАМ

„Ако сме умрели с Христос, вярваме, че и ще живеем с Него.” – 
Римл.6:8

ЦЪРКВИТЕ В КНИГАТА ОТКРОВЕНИЕ

	 Всички	ние,	 повярвалите	 в	Исус	 Христос	и	
приели	Неговата	изкупителна	жерта	на	кръста,	
искаме	един	ден	да	бъдем	и	в	НЕБЕСНАТА	МУ	
СЛАВА.	И	 това	наше	желание	е	основано	на	
конкретно	 обещание	 дадено	 лично	 от	 Хрис-
тос:	 „Като отида и ви приготвя място, пак 
ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че 
където съм Аз, да бъдете и вие”	–	Йоан.14:3.	
Освен	за	спасение	от	ада,	ние	сме	определе-
ни	 да	 бъдем	 и	 завинаги	 с	 Господа.	 „Никакво 
проклятие няма да има вече; и престолът на 
Бога и на Агнеца ще бъде в него и Неговите 
слуги ще Му служат. Те ще гледат лицето 
Му и Неговото име ще бъде на челата им. 
Нощ няма да има вече; и няма да имат нужда 
от осветяване от светило или от слънчева 
светлина, защото Господ Бог ги осветява. И 
те ще царуват до вечни векове”	–	Откр.22:3-
5.	 Така	 че,	 нашето	 бъдеще,	 нашата	 съдба	 за	
вечността	е	да	бъдем	в	присъствието	на	Бога.
	 Но,	за	да	бъдем	с	Христос	в	небесната	Му	
слава,	 преди	 това	 е	 необходимо	 да	 бъдем	
с	Него	и	 в	СМЪРТТА	МУ.	Няма	вечен	живот	 с	
Господа	 без	 смърт.	 Това	 ни	 е	 показан	 лич-
но	 от	 Христос.	 Дори	 и	 Той	 преди	 да	 влезе	 в	
славата	 на	 Своя	 Отец,	 трябваше	 да	 премине	
през	 смъртта.	 Ние	 имаме	 обещание	 за	 ве-
чен	живот,	 само	 ако	 преминем	през	 смъртта	
с	Христос.	„Ако сме се съединили с Него чрез 
смърт, подобна на Неговата, ще се съединим 
и чрез възкресение, подобно на Неговото”	–	
Римл.6:5.	Чрез	Христовата	смърт	ние	умираме,	
за	да	бъдем	вечно	в	Неговата	слава.	„Ние, жи-
вите, винаги сме предавани на смърт заради 

ЕДНО С ХРИСТОС
Исус, за да се яви и животът на Исус в наша-
та смъртна плът”	 –	 2Кор.4:11.	 Ако	 искаме	
да	бъдем	с	Христос	в	небето	трябва	да	знаем,	
че	има	нещо	в	нас,	което	преди	това	трябва	да	
умре.	Смъртта	на	стария	човек,	трябва	да	бъде	
съдба	за	всеки,	който	иска	да	бъде	с	Господа.	
Разбойникът	на	кръста	получи	обещанието,	че	
ще	бъде	с	Христос	в	славата	Му,	но	преди	това	
трябваше	да	умре	с	Него.	Апостол	Павел	ни	за-
явява:	„Съразпнах се с Христос и сега вече не 
аз живея, а Христос живее в мен”	–	Гал.2:20.	И	
след	като	сме	станали	едно	с	Христос	в	смърт-
та	Му,	сме	обречени	да	бъдем	и	едно	в	Него-
вата	слава.	„И така, ако сте били възкресени 
заедно с Христос, търсете това, което е 
горе, където седи Христос отдясно на Бога. 
Мислете за горното, а не за земното; защо-
то умряхте и животът ви е скрит с Христос 
в Бога”	 –	 Кол.3:1-3.	 Ако	искаме	да	бъдем	 с	
Христос	в	небето	трябва	да	бъдем	готови	и	да	
умрем	с	Него.	
	 Но,	за	да	достигне	човек	да	бъде	едно	с	Хрис-
тос	в	смъртта	Му,	трябва	преди	това	да	бъде	с	
Него	и	в	ИЗПИТАНИЯТА	МУ.	За	смъртта	на	гре-
ховния	човек	в	нас	са	нужни	изпитанията.	
 Те	са	гвоздеите,	които	ни	приковават	на	кръс-
та	и	които	съдействат	за	умъртвяват	порочния	
човек	в	нас.	
	 Без	 смърт,	 няма	 слава,	 но	и	без	изпитания	
няма	смърт.	Преди	Христос	да	умре	на	кръста,	
Той	 премина	 през	 изпитанията.	 Всеки	 един,	
който	 устои	 с	 Него	 в	 изпитанията,	 е	 готов	 за	
Славата	Му.	
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Ако сме умрели с Христос, 
вярваме, че и ще живеем с Него.

Римл.6:8



ДИМО и ТРЕНКА ЖЕЛЕВИ

СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

  
	 Едно	цяло,	неразделни	и	единни,	брат	Димо	и	
сестра	Тренче	отпразуваха	60	годишния	си	брак!	
И	зарадваха	църквата	ни,	защото	те	са	ценно	бла-
гословение	за	нас.
	 Двамата	 произлизат	 от	 едни	 от	 най-старите	
евангелски	семейства.	Родители	им	са	съвремен-
ници	на	началото	на	Петдесятното	движение.
	 Родителите	на	сестра	Тренче	Никола	и	Цветан-
ка	Николови	с	още	7-8	диши	са	сред	съоснова-
телите	на	Подуенската	църква.	Необходимостта	
от	 нея	 е	 възникнала	 поради	 отдалечеността	 на	
квартала	 от	Първа	Петдесятна	 в	 София.	Отнача-
ло	във	Втора	петдесятна	църква	пастируват	Ангел	
Динов	и	 баща	й,	 но	 точно	 в	 деня	 на	 обявяване	
на	войната,	1941	г.,	едва	30	годишен	баща	й	по-
чива.	Майка	й	остава	сама	с	трите	им	дъщери	на	
3,	5,	и	7	години.	Неимоверно	трудно	тя	не	само	
ги	отглежда,	но	им	предава	непоклатимата	си	
вяра.	Въпреки	гоненията	домът	им	на	бул.	„Хр.Бо-
тев”	е	познат	на	всички	вярващи	като	„Аврамов	
дом“.	Нямало	е	човек	от	провинцията,	който	да	
не	 е	 приютяван	 там:	младежи,	 войници,	млади	
жени,	млади	семейства.	Баба	Цена	е	посрещала	
и	обгрижвала	всеки	ден	Божия	народ,	не	само	с	
молитви,	хваления	и	общение,	но	и	никой	не	си	е	
тръгвал	гладен.	„Тя беше стълб на вярата, пре-
красен пример за поколения след нея. До послед-
ния си дъх тя пееше, молеше се и благодареше 
на Бога. Никога не се оплакваше, въпреки, че жи-
вотът й беше изключително труден.”
	 Сестра	Тренче	си	спомня	как	след	училище	по	
прeстилки	са	бързали	за	богослужения.	Силни	се-
мейни	групи	са	се	молили	на	различни	места	за	
кръщение	в	Святият	Дух.	Така	тя	е	кръстена	в	Свя-
тият	Дух	едва	на	11	години,	а	водното	й	кръщение	
е	в	р.Искър	на	13	години.	
	 Брат	Димо,	откато	се	помни	той	и	целият	му	
род	са	вярващи.	Роден	в	село	Пъстрен,	Староза-
горско,	той	е	едно	от	4	деца	в	дома	им.	Той	живо	
си	 спомня	 първите	 вестители	 на	 Петдесятното	
движение	от	Америка	–	Дионисий	Заплишний	и	
Воронаев.	„По онова време идваха много гости 
в селото ни, както и в Стара и Нова Загора, 
Ямбол, Чирпан, Пазарджик, Пловдив, и всички 
села наоколо. Слави Рахнев, Жечо Попов, Георги 
Чернев, и много пастори често гостуваха в се-
лото ни.”	Родителите	на	Димо	–	Груди	и	Бисерка	
са	повярвали	първи	от	селото	заедно	с	бащата	на	
п-р	Динко	Желев.	 Благовестителите	 са	 разпъва-
ли	карти,	онагледяващи	Библията,	които	Димо	
помни	 още	 от	 невръстно	 дете.	 А	 след	 като	 са	
отпътували	са	им	изпращали	снимки	за	спомен.	
Малките	деца	са	се	събирали	в	плевните	и	са	се	
молили	за	духовно	кръщение,	така	още	в	1-2	клас	
Димо	приема	Святият	Дух.	По-късно	в	р.Бетечка	
приема	и	 водно	 кръщение.	 Спомените	на	брат	

Димо	за	това	време	са	за	невероятните	молитви.	
„Тъй като домовете ни бяха на земя, благовес-
тителите казваха, че докато коленете ни не 
направят дупки на земята не трябва да става-
ме.”	След	казармата,	Димо	е	назначен	като	строи-
телен	техник	в	Пловдив.	Вярващите	младежи	от	
страната	са	се	събирали	на	младежки	събори	и	
екскурзии.	Сплотени,	винаги	и	всички.	Там	Димо	
и	Тренчето	се	виждат	много	пъти,	но	се	запоз-
нават	по-отблизо	в	Пловдив	през	1955	г.	Годежът	
им	 е	 на	Нова	 година.	 А	 на	 06	февруари	 1956	 г.	
Димо	и	Тренчето	си	казват	„Да“	пред	Бога	зави-
наги.	Пастирите	Ангел	Динов,	Иван	Зарев	и	Ди-
митър	Русинов	и	много	вярващи	ги	благославят.	
„Когато се жениш пред Бога това е живота ти 
до края, решение до гроб. При нас това беше 
закон.”
	 Съвета	на	най-старата	семейна	двойка	в	църк-
вата	ни	към	младите:	 „При проблем да седнат 
спокойно и да разговарят. Ако не могат – да 
замълчат, докато им отмине, да си правят 
отстъпки. За да бъдем за пример в църквата и 
в света.”	
	 Година	след	сватбата	се	ражда	Бисерка,	а	Димо	
и	Тренчето	стават	студенти	задочно.	Тя	е	биолог,	
а	той	хидроинженер.	За	6	години	той	е	изпратен	
на	работа	в	Сирия.	Спомените	на	брат	Димо	са	
как	християни	и	мюсюлмани	са	работели	заедно,	
в	разбирателство.	А	улица	„Права”	в	Дамаск	е	из-
цяло	застроена	с	християнски	магазини	и	храмо-
ве.	Той	винаги	в	неделя	е	бил	на	богослужение	в	
препълнените	храмове.
	 Когато	двамата	разказват	за	децата,	внуците	
и	правнуците	си	София	и	Тимотей	атмосферата	
около	тях	затрептява	от	радост.	Те	са	от	щастли-
вите	 хора,	 на	 които	цялото	им	потомство	 е	 във	
вярата.	И	макар,	че	всички	са	отвъд	океана,	все-
кидневната	връзка	радва	и	топли	сърцата	им.
	 Ето	посланието	на	това	прекрасно	семейство:	
„Най-важното е да се устои до край, каквито 
и да сме били, служили, вярвали...ако накрая се 
провалим нищо не ни ползва. Понякога може да 
се обезсърчим и да нямаме сили, но Йехова-ире! 
Бог ще промисли, до тук ни е помогнал, и сме 
благодарни, да ни помага и занапред. Да усто-
им докрай.”
	 Да,	има	и	други	двойки	по	света	с	такъв	стаж,	
но	когато	съпрузите	са	в	стабилната	Божия	лю-
бов,	устояли	в	изпитаният,	винаги	молещи	се...	
Този	дом	е	наистина	за	Божия	прослава!

Представянето подготви
ЕлЕНА ИвАНовА

 ЕДНО С ХРИСТОС
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	 Христос	каза	на	Своите	апостоли:	„вие сте 
онези, които устояхте с Мен в Моите изпи-
тания. Затова както Моят отец завещава 
царство на Мен, а Аз го завещавам на вас, да 
ядете и да пиете на трапезата Ми в Моето 
царство”	–	Лука	22:28-30.	Изпитанията	са	част	
от	живота	на	всеки	от	нас.	Това	е	нашият	кръст	
от	Бога,	това	е	нашия	път	към	Бога.	Господ	е,	
Който	определя	силата	на	изпитанието,	срока	
на	 изпитанието,	 както	 и	 изхода	 от	 него.	 „Ни-
какво изпитание не ви е постигнало освен 
това, което може да носи човек; но верен 
е Бог, Който няма да ви остави да бъдете 
изпитани повече, отколкото ви е силата, 
а заедно с изпитанието ще даде и изходен 
път, така че да можете да го издържите”	–	
1Кор.10:13.	Нека	не	отхвърляме	изпитанията,	
които	Бог	ни	налага,	но	да	знаем,	че	те	са	част	
от	пътя	към	живота	с	Христос	в	небесата.

 п-р РуМЕН БоРДЖИЕв 

ЦЪРКВИТЕ ОТ 
РАЙОН ПОДУЯНЕ

 На	 6	 февруари,	 събота,	 от	 10	 часа	 в	
сградата	на	църквата	ни	се	проведе	по-
редното	събиране	на	пастирите	на	църк-
вите	от	район	Подуяне.	Присъстваха	ръ-
ководителите	 на	 църквите	 от	 Бухово,	
Златица,	Пирдоп	 и	 Ботевград	 заедно	 с	
техните	 съпруги	и	помощници	от	църк-
вите	им.	
    

	 Преди	 работната	 среща	 и	 уточнява-
нето	на	следващите	събития,	п-р	Христо	
Христов	насърчи	всички	с	думи	от	начал-
ните	глави	на	книгата	Деяния	на	апосто-
лите.	 Акцентът	 беше	 върху	 това	 как	 да	
бъдем	успешни	и	водени	от	Святия	Дух.	
Да	работим	заедно	–	помагайки	си,	на-
сърчавайки	се	и	молещи	се	един	за	друг.	
Всички	 имаха	 възможност	 да	 споделят	
своите	 нужди,	 предизвикателства	 и	 ус-
пехи	в	 служението.	Специална	молитва	
беше	отправена	за	нуждата	от	закупува-
не	на	сграда	на	църквата	в	Ботевград.	
	 Срещата	завърши	с	работен	обяд,	но	и	
с	решение	да	се	продължи	общението	по-
между	вярващите	и	църквите	от	района.

СоНЯ ХРИСТовА



ЧУВСТВОТО БЕЗПОКОЙСТВО

ЧУВСТВАТА И ТяХНОТО ОВЛАДяВАНЕ

	 Чувството	 на	 безпокойство	 в	 известна	 сте-
пен	 е	 част	 от	живота	 в	 съвременното	 обще-
ство.	Времето,	в	което	живеем	предразполага	
към	 това	 –	 икономически	 и	 социални	 кризи,	
напрегнато	 и	 трудно	 ежедневие,	 борба	 за	
оцеляване,	 силен	 стремеж	 към	 материално	
обогатяване,	необмислени	и	не	добре	органи-
зирани	действия	и	постъпки.	Ако	не	си	напра-
виш	 добър	 финансов	 разчет	 и	 10	 дни	 преди	
края	на	месеца	останеш	без	пари,	естествено	
е,	че	ще	се	безпокоиш.	Или	започнеш	работа,	
за	която	не	си	добре	подготвен,	всеки	ден	ще	
тръгваш	с	мисълта	„какво	ли	ще	се	случи	днес,	
дали	ще	се	изложа	в	нещо?”	Във	всекидневи-
ето	възникват	множество	ситуации,	при	които	
е	уместно	и	логично	да	реагираме	с	известно	
напрежение.	Ако	не	изпитвате	никаква	загри-
женост,	свързана	с	възможни	загуби	или	про-
вал,	 значи	 нещо	 не	 е	 наред.	 В	 такъв	 смисъл	
безпокойството	е	вид	предпазен	механизъм.
	 Но	прекаленото	притеснение,	очакване	на	
нещо	неприятно,	емоционална	напрегнатост,	
съпроводена	и	 от	физически	 усещания	 „буца	
в	гърлото”,	„топка	в	стомаха”	може	да	доведе	
до	здравословни	или	семейни	проблеми.	Към	
прекалено	 безпокойство	 са	 склонни	 емоцио-
нално	 податливи	 на	 негативни	 мисли	 хора.	
Ако	те	твърдят	и	че	са	християни,	това	говори	
за	недоверчивост	към	Божията	любов	и	Него-
вата	добронамереност.
	 Нека	си	припомним	следната	случка	от	жи-
вота	на	Христос:	„Като вървяха по пътя, Той 
влезе в едно село; и някоя си жена на име Мар-
та Го прие у дома си. Тя имаше сестра на име 
Мария, която седна при краката на Господа 
и слушаше словото Му. А Марта, понеже се 

усилваше в голямо шетане, пристъпи и каза: 
Господи, не Те ли е грижа, че сестра ми ме 
остави сама да прислужвам? Кажи й да ми 
помогне. Но Господ в отговор й каза: Марто, 
Марто, ти се грижиш и безпокоиш за мно-
го неща; но едно е потребно; и Мария избра 
добрата част, която няма да се отнеме от 
нея”	–	Лука	10:38-42.	Много	жени,	когато	чуят	
за	първи	път	тези	думите	на	Христос	си	казват:	
„Е	може	ли	при	много	гости	да	не	се	безпоко-
иш	как	ще	ги	посрещнеш.	Освен	това,	Христос	
е	дошъл	в	дома	ти,	да	се	изложиш	ли?”	Нека	
обърнем	внимание,	 че	Марта	 се	 залисвала	 с	
много	шетане	и	се	безпокояла	за	много	неща,	
а	 това,	 което	 е	 трябвало	 да	 прави	 е	 да	 слу-
ша	Христовото	 слово.	Какво	иска	да	ни	 каже	
Христос	в	случая?	Изучавайки	Божието	Слово	
ще	постигнеш	необходимото	без	ненужно	на-
прежение.	Още	по-ясно	Христос	пак	говори	за	
това:	 „Дойдете при Мене всички, които се 
трудите и сте обременени, и Аз ще ви успо-
коя”	–	Мат.11:28.	Това	ни	казва	и	ап.Павел:	„Не 
се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, 

с молитва и молба изказвайте прошенията 
си на Бога с благодарение; и Божият мир, 
който никой ум не може да схване, ще пази 
сърцата ви и мислите ви в Христос Исус”	–	
Фил.4:6,7.	
	 Това	не	значи,	обаче,	ние	да	стоим	безучаст-
ни	и	да	чакаме	всичко	да	ни	падне	някак	„от	
небето”.	Ние	също	трябва	да	изпълним	своята	
част,	но	усилията,	които	полагаме	да	бъдат	об-
мислени	и	без	паника.	Какво	да	правим?	
•	 Да	искаме	Бог	да	ни	открие	степента	на	на-
шето	безпокойство	и	имаме	ли	нужда	от	
корекция.	Като	отчитаме	Божиите	действия	
относно	нашите	молби,	ще	имаме	и	по-го-
лямо	доверие	към	Него.

•	 Да	се	самонаблюдаваме	дали	се	грижим	и	
безпокоим	за	много	и	маловажни	неща	или	
преценяваме	приоритетните.	Да	си	отгово-
рим	на	въпроса:	 този	проблем,	ще	има	ли	
значение	за	мен	след	5	години,	например?

•	 Да	сме	критични	към	постъпките	си.	
•	 Обикновено	човек	по-лесно	забелязва	греш-
	 ките	у	другите.	 Затова,	може	да	потърсите	
откровеното	 мнение	 на	 приятел	 или	 бли-
зък.

•	 Също,	не	упорито	и	непреклонно,	но	смире-
но	да	приемаме	обстоятелствата,	ако	съот-

	 ветстват	на	държавния	закон	и	Божия	про-
мисъл.	

•	 Чувствата	са	свързани	с	разума.	Да	се	въз-
ползваме	от	това.	Словото	ни	призовава	да	

	 сме	мъдри	„…пази здравомислие и разсъд-
 ливост… тогава ще ходиш безопасно по 

пътя си и кракът ти не ще се спъне”	 –	
Пр.3:21,23.	

АНАСТАСИЯ вАСИлЕвА

 ПОСЛАНИЕТО ДО ЦЪРКВАТА В ПЕРГАМ
 продължение от стр.1
	 По	време	на	престоя	си	той	усвоява	много	от	
начините	за	лечение	на	болни	и	след	завръща-
нето	си	в	родния	град	построява	сграда,	къде-
то	започва	да	лекува.	В	асклепиона	се	обучава	
известният	лечител	Клавдий	Гален	(131-201	г.),	
автор	на	500	медицински	труда,	третият	извес-
тен	лекар	на	античната	епоха	след	Авицена	и	
Хипократ.	Там	се	лекуват	римските	императо-
ри	Марк	Аврелий	(161-180	г.)	и	Каракала	(211-
217	 г.).	 През	 VI	 в.сл.Хр.	 той	 е	 изоставен	 по	
неизвестни	причини.	Много	историци	считат	
асклепиона	за	модел	на	съвременните	санато-
риуми.	Той	е	открит	през	1927	г.	от	германския	
археолог	Теодор	Виганд.
	 Когато	Пергамската	и	Александрийската	биб-
лиотека	 започват	 да	 се	 конкурират	 за	 броя	
на	 съхраняваните	 в	 тях	 документи	 египтяни-
те	спират	вноса	на	папирус	за	Пергам.	Тогава	
пергамците	започват	да	почистват,	сушат	и	об-
работват	овчи	и	кози	кожи,	за	да	ги	направят	
годни	за	писане.	Съвременните	учени	нарек-

ли	този	заместител	на	папируса	‘пергамент‘	по	
името	на	неговите	създатели.
	 Основната	 критика	 на	 Христос	 към	Пергам-
ската	църква	в	книгата	Откровение	е	свързана	
с	 нейното	 компромисно	 поведение	 спрямо	
света.	За	да	изясни	опасността	от	подобно	дву-
личие	 Господ	 припомня	 историята	 на	 пророк	
Валаам.	Израел	е	избран	и	определен	от	Бога	
народ,	 който	да	не	 се	 смесва	 с	другите	наро-
ди,	да	не	приема	 техните	обичаи,	богове	или	
традиции.	Пророк	Валаам	 се	 съгласява	 срещу	
солидно	заплащане	от	страна	на	моавския	цар	
Валаак	 да	 произнесе	 проклятие	 над	 Израел.	
След	като	плана	не	сполучва,	пророкът	подучва	
царя	да	покани	израелтяните	на	своите	търже-
ства,	съчетани	с	поклонение	на	езически	бого-
ве.	По	този	начин	Бог	се	превръща	в	техен	враг	
(Числ.22-25).
	 Всяка	църква,	която	толерира	греха	и	не	води	
открита	борба	с	него	е	обект	на	Божието	осъж-
дение.	 На	 верните	 Свои	 люде	 Бог	 обещава	

две	неща	–	бяло	камъче	и	ново	име.	В	Божие-
то	 слово	 камъкът	 често	 е	 символ	 на	 твърдост	
и	 безкомпромисност,	 а	 новото	 име	 разкрива	
напълно	 обновената	 и	 възстановена	 духовна	
същност	на	човека,	която	е	естествен	резултат	
от	новорождението	на	неговия	дух.  

НИКолАЙ СИМЕоНов 

ЦЪРКВИТЕ В КНИГАТА ОТКРОВЕНИЕ

Останки	от	древния	
град	Пергам



	 Младежи	и	тинейджъри	от	църквата,	 събрани	на	едно	място	е	 голямо/истинско	предизвикател-
ство!	Точно	това	обаче	се	случи	и	имахме	едно	незабравимо	време	заедно.	Прекарахме	цели	два	
дни,	далеч	от	София,	на	едно	невероятно	място,	наречено	Промисленд	(обещана	земя).	Всяко	едно	
такова	време,	е	време	на	изграждане,	на	опознаване	и	на	сплотяване.	И	Бог	наистина	благослови	това	
време	точно	по	този	начин	–	молихме	се,	хвалихме	Бог,	споделяхме	си,	общувахме,	изградихме	нови	
приятелства	и	се	забавлявахме.	Домакините	и	самата	обстановка	допринесоха	много	за	уюта,	който	
имахме!	Любовта	и	благодатта	се	носеше	навсякъде	около	нас.	Всички	вече	с	нетърпение	очакваме	
следващото	ни	подобно	пътуване.	А,	ето	какво	споделиха	някои	от	участниците	за	това	ни	преживяване:	

Ева Борджиева
Надежда Каридова

ЕПЦ Подуяне
ул. „Острово” 10

гр.София
GSM: 0897-868-040

e-mail: church@poduene.org
web: www.poduene.org

www.youtube.com

РЕДАКЦИОННО КАРЕ

ЗАВЪРШВАНЕ 
НА КУРСА

След успешно положения изпит от 
страна на участниците в третото ниво 
на курса Основните истини на вярата, 

на 21 февруари, бяха раздадени 
свидетелствата на всичките 

32 участници.

„Старай	се	да	се	представиш	одобрен	
пред	Бога	работник,	който	няма	от	
какво	да	се	срамува,	като	излагаш	

право	словото	на	истината.”	
– 2Тим.2:15

МЛАДЕЖКИ СЕМИНАР 

 

На 2 април (събота) в сградата 
на Църквата в Подуяне ще се 

проведе еднодневен младежки 
семинар на тема:

 „Благовестие, освещение 
и взаимоотношения”. 

Говорители по темите 
ще бъдат съответно:
п-р Пейчо Мухтаров, 

п-р Янчо Ганев и 
д-р Надя Стойкова.

Вход сВободен!

ПРОМИСЛЕНД

u	„Бог винаги благославя, дори понякога да не го ос-
ъзнаваме. Прекараното време в Троянския балкан 
с младежите и тинейджърите от църквата в 
Подуене, бе едно невероятно, благословено вре-
ме. въпреки студа, сърцата ни бяха горещи. Няма 
момент, за който да съжалявам и няма момент, 
който да не беше пълноценно прекаран. На мен 
лично много ми хареса. Хората, на които бяхме 
на гости са наистина страхотни. Надявам се, все 
по-често да правим такива пътувание и престои, 
защото са голямо насърчение.” (Калина)

u	„Пътуването беше много хубаво. Базата, в която 
бяхме беше прекрасна. Имахме чудесна служба и 
беше много забавно.”	(Тара)

u	 „Беше ми приятно да видя толкова младежи и 
тинейджъри от църквата, събрани заедно на 
едно място. И съм благодарен, че собствениците 
ни приеха с толкова много любов, а и не се случва 
често да попаднеш на място, където сте само 
братя и сестри и можете спокойно да общувате 
и да хвалите Бога. Като влязох в сградата усетих 
една много благословена домашна атмосфера, 
все едно си си вкъщи. И разбира се, аз лично имах 
удоволствието да се запозная с нови хора като 
Соня и Христо, с които дотогава не бях имал въз-
можнoстта да поговоря.” (Коцето)

u	„определено ми беше от полза това време, което 
имахме заедно. С някои хора се сближихме, с дру-
ги не чак толкова. Като цяло подобни събирания 
много ги харесвам, точно там са моментите, 
когато с някой човек зачовъркваш разни теми, 
за които обикновено нямаш време или пък от-
криваш общи интереси. Само да не беше толкова 
кратко. Почувствах се сякаш, хем съм на почивка, 
хем съм си вкъщи. Но най-голямо впечатление ми 
направиха домакините. Далеч от мисълта ми 
беше, че е възможно те да ни прислужват. По-
чувствах се като Петър, когато Исус му каза, че 
ще му измие краката. Толкова земни, спокойни и 
същевременно излъчващи сила и дързост хора не 
бях виждал.” (Боби)

u	„Хареса ми това, че бях с хора, в които живее Бог 
и чрез които говори Неговия Дух. всеки се държе-
ше така, сякаш се познаваме от дълго време. А в 
личен план ми хареса това, че аз за първи път се 
молих наглас.” (Любо)

u	 „На мен пътуването ми хареса много, защото 
бяхме всички заедно и най-много ме впечатли как 
много хора с различни характери и възрастова 
разлика, се събираме на едно място да хвалим 
Бога.” (Радо)

u	„Прекрасно време на общуване с прекрасни хора на 
едно прекрасно място. Аз съм възхитена от соб-
ствениците на комплекса – сем. Стефанови, неве-
роятно мили хора, служещи с всичко и на всички! 
Започнаха да се водят преговори за следващото 
ни посещение там – определено ни хареса!” (Рени)

Материала подготви
ИНА ТАБАКовА

 


