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 Град Тиатир (дн.гр.Акхисар в Турция) се 
намира на североизток от Смирна, в доли-
ната на река Ликос, близо до главния тър-
говски път, който свързва градовете Пергам 
и Сардис. По време на своето съществуване 
с изключение на периода на римското гос-
подство, градът не играе съществена роля в 
древния свят. Поради тази причина неговата 
история е слабо проучена, а достоверните фак-
ти са много оскъдни.
 Името Тиатир преведено буквално озна-
чава „постоянно принасяно жертвоприно-
шение“. Предполага се, че Тиатир възниква 
като малко селище заселено и впоследствие 
владяно от лидийски племена. След 281 г.пр.
Хр. един от наследниците на Александър Ве-
лики – Селевк I Никатор заселва в селището 
гръцки военни колонисти. Те постепенно 
изтласкват местните племена, завладяват 
селището, разширяват неговите предели и 
го превръщат в голям град. През 129 г.пр.Хр. 
Пергам попада под властта на Римската им-
перия и е присъединен към провинция Азия. 
По време на римското господство градът по-
стига значителен финансов разцвет. Той се 
дължи на производството и боядисването на 
тъкани платове предимно в морав цвят, което 
ги прави най-скъпите в древността. Книгата 
Деяния на Апостолите споменава за Лидия, 
продавачка на морави платове от град Тиа-
тир. Тя отива във Филипи, за да ги продаде, 
чува вестта за спасение от апостол Павел и 
се покайва. (Деян.16:12-16). Вероятно Лидия 
разпространява благовестието в родния си 
град след своето завръщане, защото в Библи-
ята липсва информация апостолът някога да е 
посетил Тиатир. През 395 г.сл.Хр., когато Рим-
ската империя се разделя на две части гра-
дът попада в пределите на новосъздадената 
Византийска империя и е присъединен към 
тема Тракезион. Заради намалелия интерес 
към производството и търговията с морави 
тъкани той постепенно губи своето влияние и 
започва да запада. Точната причина, довела 
до неговото разрушаване и последвало обез-
людяване остава неизвестна. Днес от града са 
останали само руини.

продължава на стр.2

ПОСЛАНИЕТО ДО 
ЦЪРКВАТА В ТИАТИР

„Ето Господнята слугиня пред теб; 
нека ми бъде според твоите думи” – Лука 1:38

ЦЪРКВИТЕ В КНИГАТА ОТКРОВЕНИЕ

 На 25-ти март християнският свят празнува 
Благовещение – деня, в който ангел Гавриил 
извести благата вест на еврейската девица Ма-
рия, че ще роди Божия Син. С настъпването на 
пролетта и зараждането на новия живот ние 
отбелязваме тази чудна и спасителна новина – 
след девет месеца ще се роди Спасителят на 
света, Исус Христос. А заедно с Него се полага 
един Нов завет – завет на любов и мир между 
Триединния Бог и Неговото творение.
 Най-благословената сред всички жени от 
Ева до наши дни е Мария от Назарет. Нейната 
история е уникална. Както и историята на вся-
ка възлюбена Божия дъщеря. Но за Мария от 
Давидовия дом беше подготвена специална 
мисия. Тя беше избрана от Твореца на Вселе-
ната да роди нашия Месия в плът. И макар в 
историята на тази девойка да няма нищо впе-
чатляващо на пръв поглед, Господ употреби 
точно нея като инструмент за благословение 
на всички народи.
 Самото име Мария означава „от Бога пре-
възвишена” и показва каква е майката на на-
шия Спасител. Тя е девица, сгодена за Йосиф, 
който също е потомък на Давид. Мария живее 
скромно в един далечен граничен край на 
страната, който няма славата на религиозно 
или учебно средище. Градът се казва Назарет 
и е разположен в област, наречена Галилея на 
езичниците. Нищо в семплия живот на млада-
та еврейка не подсказва скътаните от Всемо-
гъщия благоволения за нея. Но както знаем 
от Словото – „Избра Бог немощните неща на 
света, за да посрами силните” (1Кор.1:27). 

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
За нашия Създател няма никакво препятствие 
– скромно социално положение, разстояние 
или нещо друго – което да попречи на върхов-
ния Му план.
 Бог изпрати ангел Гавриил да извести на де-
вицата Мария, че тя ще роди Месия – Спасите-
ля на света (Лука 1:26-38). Ангелът я изненада 
със самия поздрав: „Здравей, благодатна!”, 
който свидетелства за мощното изливане на 
Божията благодат чрез Мария върху цялата 
земя. Незаслужена любов и милост потекоха 
към всеки отделен грешник. Апостол Павел 
ни предава онова, което сам той е приел – „че 
Христос умря за греховете ни според Писа-
нията; че бе погребан; че беше възкресен на 
третия ден според Писанията” (1Кор.15:3-4).
 Това велико изкупително дело започна с 
една блага вест, донесена до скромна и сми-
рена девица. Ангелът я увери: „Господ е с теб, 
благословена си ти между жените” (Лука 
1:28). Каква по-голяма утеха от тези думи! Ца-
рят на царете е с нея и я благославя, като я е 
избрал за Своето дело измежду всички други 
жени! Самата Мария малко по-късно (Лука 
1:48) изрича към себе си пророческото слово: 
„Отсега ще ме облажават всичките родове.” 
Въпреки че е девица, тя е удостоена с честта 
да стане майка на нашия Господ. Въпреки че 
живее бедно, тя ражда Божия Син, който се 
казва Исус – Спасител. И макар първоначално 
срещата ѝ с ангела да я смущава, Мария де-
кларира пълна увереност в Божието слово.

продължава на стр.2 

Величае душата ми Господа 
и зарадва се духът ми в Бога, 
Спасителя мой.

Лука 1:46,47



 БЛАГОВЕЩЕНИЕ

 ПОСЛАНИЕТО ДО 
 ЦЪРКВАТА В ТИАТИР

 продължение от стр.1
 В посланието до Тиатирската църква Исус е 
Божият Син, пълновластен Господар и Върхо-
вен Съдия, Който скоро ще въздаде справед-
ливост. Подобно на предишните послания в 
самото начало Христос описва отличителните 
черти на църквата. За нея са присъщи голям 
брой добри дела, силна любов, изявено слу-
жение, вяра и търпение в устояването по вре-
ме на изпитания. Единствения недостатък по-
рицан от Христос е свързан с търпимостта на 
вярващите спрямо една жена „пророчица” на 
име Езавел. Тя подтиква част от християните 
в църквата към блудство и идолопоклонство. 
Нейното нежелание да се покае за делата си, 
въпреки че Бог ù дава време да го направи ще 
доведе до наказание за нея и за тези, които са 
я последвали. Част от повярвалите продължа-
ват да уповават на Христос без допускане на 
компромиси. На тях Исус обещава да даде 
власт над народите по време на хилядагодиш-
ното царство, заедно със Зорницата, която е 
Самия Той (Откр.2:28; 22:16). Устояването на 
тези светии е доказателство за истинността 
на тяхната вяра в Бога. Христос ги призовава и 
насърчава да се държат за Него, защото Той е 
ключът за тяхното избавление и победоносен 
живот на земята и във вечността. Господ иска 
и oт нас да станем победители чрез покорство, 
упование и силна вяра в Неговата спасителна 
помощ.

НИкОлай СИмеОНОв 

ЦЪРКВИТЕ В КНИГАТА ОТКРОВЕНИЕ

Руини от древния Тиатир

 продължение от стр.1
 Често пъти ние също си задаваме въпроса 
„Как ще стане това?” Нямаме логичен отго-
вор, как девица е родила син в разрез с всички 
биологични принципи на възпроизвеждане-
то. Но обяснението на вярата е непоклатимо: 
„Защото за Бога няма невъзможно нещо” 
(Лука 1:37). За нас остава свещено тайнство, 
как Мария е заченала в утробата си Божия Син 
от Святия Дух. Достатъчно ни е да вярваме в 
Онзи, Който е създателят на всичко видимо 

и невидимо във Вселената и повелител на 
всички природни закони. За Него няма нищо 
невъзможно. Самото чудо на създаването на 
човека и появата му на бял свят е акт на краси-
ва мистерия, в която Бог изявява Своята мощ и 
творческа сила.
 Тайнството на Благовещение ни кара да се 
замислим, колко велик и могъщ е Всевишни-
ят! Още преди да е създадена Земята, Той има 
спасителен план за човечеството след грехопа-

дението. Нашият Спасител Исус се ражда сто 
процента Бог и сто процента човек. Роден е от 
девица, заченала от Святия Дух, и не познава що 
е това грях. Отец използва благословената Ма-
рия, за да даде начало на нашето изкупление.
 Както Господ употреби нея, така Той е спосо-
бен да използва всяка Своя дъщеря, която Го 
търси с цялото си сърце. Защото за Бога няма 
ограничения.
 лИлИ ПеткОва

ЧУВСТВОТО НА БЕЗРАЗЛИЧИЕ

ЧУВСТВАТА И ТЯХНОТО ОВЛАДЯВАНЕ

 В живота и на най-усърдния християнин 
се случват непредвидими периоди. В този 
смисъл той може да попадне и в капана на 
апатията. Апатията е временна липса на емо-
ционален живот. Проявява се като безразли-
чие, безчувственост, равнодушие, безгрижие 
и др.подобни. Засегнати са действеността и 
мотивацията изразени като бездействие, безу-
частност, липса на амбиции и инициативи, не-
отзивчивост. Липсва желание за преодоляване 
на трудности и интерес към работа и ежеднев-
ните задължения. Вярата и надеждата съвсем 
са се изпарили. Налице е физическа умора и 
безсилие. 
 Защо се получава така? В апатични състоя-
ния попадат обикновено хора склонни към де-
пресивни състояния. Стресът в ежедневието е 
една от първите причини за апатията. Неспаз-
ването на ритъма работа-почивка-сън, емо-
ционална липса, драматични изживявания, 
енергийни заместители, както и хроничната 
физическа или психическа умора са много доб-
ри условия за появата на апатично настрое-
ние. Също и поредица от неуспехи водещи до 
безнадеждност, неверие в добрия изход, лип-
са на перспективи, както и лоша организация 
и неразумен житейския път. Затова в Божието 
Слово се казва: „Обмисляй внимателно пъте-
ката на нозете си, и всичките ти пътища 
нека бъдат добре уредени” – Пс.3:26.
 Твърди се, че за безразличието към околния 
свят голямо значение има липсата на любов от 
страна на родителите към детето още в ранна 

детска възраст. В основата на причините 
всъщност е слабост на волята. Хора, които не 
се интересуват от нищо и никого, не изпитват 
радост, тъга, съпричастност, желание, любов 
са всъщност безволеви.
 В Библията намираме подобна ситуация. В 
Лука 7:31,32 се казва: „а на какво да уподобя 
човеците от това поколение?... те приличат 
на деца седящи на пазара, които викат едно 
на друго, казвайки: Свирихме ви, и не играх-
те; ридахме и не плакахте.” Безразлично 
отношение към случващото се намираме при 
управителя на Ахаия: В Деян.18:12-16. „Галион 
рече на юдеите: ако беше въпрос за някоя не-
правда или грозно злодеяние, о юдеи, разби-
ра се, би трябвало да ви търпя; но ако въпро-
сите са за учение, за имена и за вашия закон, 
гледайте си сами; аз не ща да съм съдия на 
такива работи.”
 Важно е чувството на безразличие да бъде 
преодоляно навреме. Защото това състояние 
може да се задълбочи и да се превърне в със-
тавна част на депресия, която е сериозен про-
блем. 
 Как да овладеем това отрицателно чувство? 
Не позволявайте на емоциите да ви управля-
ват, смятайки себе си за слаба и емоционал-
на личност. Човек трябва сам да реши, че не 
е необходимо да изпада в крайности заради 
някакъв проблем. Да контролираме мислите 
си и волево да се опитаме да преодолеем об-
хваналата ни апатия, защото Бог ни е дал дух 
на сила, любов и себевладение (2Тим.1:7). 
 Необходима е решителност, устояване и 
дисциплина. Прочитайте си насърчителни сти-
хове от Библията. Спомнете си всичките добри 
неща, които Бог е направил за вас и ще се из-
пълните с благодарност, което ще ви помогне 
да видите положителните страни на живота.
 Но и не само това: пуснете си ободряваща 
музика; смехът действа благоприятно на на-
строението. Прегърнете някого. Хапнете нещо 
здравословно. Излезте за малко сред приро-
дата. Спортът винаги помага.

аНаСтаСИя ваСИлева



РАЗМИСЛИ ЗА МАРИЯ

АНКЕТА

 Благовещение е и отново сме потопени в 
най-обсъжданата история в света. Тази исто-
рия, синхронизирана с небето вълнува всяка 
християнка. 
 Обърнахме се към няколко сестри с въпроси 
за това най-ангелско вълнуващо събитие.
1. Ако Мария ти е приятелка и си споделяте 
на чай за преживането ù с ангела, какво би я 
попитала? 

l ева: Ако имаше право
на избор дали да е Божи-
ята майка или да остане 
обикновена жена, би ли 
се съгласила отново да 
поеме това бреме, отго-
ворност... и радост?

l	Соня: Обичам да задавам въпроси и специ-
ално към Мария имам много: Не мислeше ли, 
че сънуваш? Разказа ли на своите родители 
за случилото се? Притесняваше ли се да за-
дадеш на ангела толкова личен въпрос – как 
е възможно да си бременна преди да си се 
омъжила? Почуства ли се много специална и 
избрана, когато ангела ти каза, че си „придо-
била Божието благоволение?” Замисли ли се 
в този момент, че Йосиф няма да ти повярва и 
няма да иска да му станеш съпруга?
l	мария: Бих я попитала, какви са били най-
първите ù усещания, колко време ù е било 
нужно, за да осъзнае какво ù се случва и да 
приеме покорно, с цялото си същество миси-
ята, дадена ù от Бога.

2.След невероятната вест, че Мария, деви-
цата ще роди Божият Син тя изрече само три 
изречения. Вероятно е имала много неиз-
вестни и питания към Господa. Как би описа-
ла мълчаливият урок, който Мария дава на 
поколенията жени след себе си?
l	ева: Мария е имала голямо почитание към 
Бог. Тя е изпитала смирение, ясно съзнавайки 
великата отговорност, която ù е поставена от 
Всевишния. Мълчаливо се е преклонила пред 
силата на Господа. Мария е знаела, че не може 
да промени Божията воля, както за нея, така 
и за света. Ако приемем за пример нейната 
вяра, покорство, търпение и смирение, значи 
сме разбрали защо това е записано за нас във 
великата книга Библията.

l Соня: Да бъде една 
жена мълчалива, това е 
изкуство трудно за овла-
дяване. Прекрасен урок, 
който Мария ни учи: 
когато Бог ни говори, 
по-добре да замълчим 

и да се покорим. Покорството е по-важно от 
разбирането. Тя ни демонстрира безрезевно 
доверие към своя Бог, въпреки нелогичната 
ситуация, в която се намираше.
l	мария: Мария е пример за смиреност, по-
корство и доверие в Бог. Вместо да търси отго-
вори, тя изцяло предава себе си и живота си в 
Божиите ръце.

3. Животът на Мария явно бе живот на послу-
шание и прослава на Бога. Според теб, как 
една жена в днешно време може да просла-
вя Бога чрез живота си? 
l	ева: Чрез покорство на Господа и особе-
но важно, както за семейството ни, така и за 
свидетелство пред другите хора – покорство-
то към съпруга ни. За да прославим Бог, не е 
нужно многословие или демонстриране на 
святост без покритие. Достатъчно е да се вгле-
дат в съпруга ни, в децата ни, в работата ни, в 
домът ни, в служението ни – чрез това, което 
виждат другите, можем или да прослави Бог 
или не – от нас зависи.
l	Соня: Мария ни дава прекрасен пример, как 
да славим Бога. Това младо момиче познава-
ше толкова добре Писанията, цитираше ги и 
славословеше своя Господ. Днес ние можем 
да се научим от нея: да бъдем покорни, да се 
доверяваме и да хвалим нашият Господ, въ-
преки обстоятелствата, в които сме.

l мария: Според мен 
една християнка е добре 
да е едновременно сми-
рена и покорна, но и сме-
ла, дръзновена и отдаде-
на, следваща волята на 
Бог и в малките, и в голе-

мите неща в живота.
анкетата подготви

елеНа ИваНОва 

ЧАСТ ОТ МЛАДЕЖИТЕ НА ЦЪРКВАТА 
НА БОГОСЛУЖЕНИЕ 
В КВ.БОТУНЕЦ

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!



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

 На 19 март (събота) сестрите от църк-
вата празнувахме заедно Благовещение 
или иначе казано Деня на жената хрис-
тиянка. Събирането започна с молитва на 
сестра Ева и лека закуска. Продължихме 
с прочит на Библейската история в еван-
гелието от Лука за срещата между Мария 
и Божия пратеник. Стихът, който служеше 
за вдъхновение на цялата програма, беше 
Лука 1:37: „Защото за Бога няма невъз-

можно нещо.” Това е отговорът, който ар-
хангел Гавраил дава на Мария, когато тя е 
в недоумение, как ще зачене, след като е 
девица.
 Сестра Юлия сподели с нас стихотво-
рение, което Бог ѝ беше дал послучай 
празника, като след това имахме молитва 
за бременните жени в църквата и малък 
подарък за тях – първия памперс.
 Сред нас имаше и гости от Златица, 

които поздравиха всички ни с две пес-
ни. Други Божии дъщери бяха дошли да 
празнуват с нас от църквите в Ботевград, 
Ботунец и Елин Пелин. 
 Освен за жените, се молихме и за де-
цата, като на тях също бяха раздадени по-
даръци. Сестра Веска и рецитира стихове 
от Песен на песните и псалмите, а сестра 
Васка сподели за привилегията да можеш 
да остарееш в Господа. Друга непозната 
за нас жена от чужбина, както и сестра 
Диана бяха изготвили презентации, с 
които да ни насърчат. С някои пасажи от 
Притчи си припомнихме, каква трябва да 
бъде Божията добродетелна жена, а сес-
тра Валя допълни и какво краси християн-
ката – скритият в Христос живот.
 Момичетата от дамския хор също бяха 
подготвили музикален поздрав, а сестра 
Елена сподели своите размисли върху ис-
торията за Божията майка. 
 Като за финал на програмата ни беше 
изиграна сценка, подготвена от сестра 
Стела и с включено нейно участие. В ро-
лята на Дева Мария беше Йоанна, а Сте-
ла беше млада, изпълнена със съмнения 
християнка, която по чуден начин среща 
озовалата се в настоящето Мария. Чрез 
диалог, изпълнен с много хумор, както и 
свидетелствата на десет жени от публика-
та, двете представиха идеята за Божията 
непроменима способност да върши чуде-
са и днес.
 Събирането ни завърши с песен и 
внимателно подготвени подаръци от сес-
тра Ева. Благодарим на всички, които 
се включиха в подготовката на този спе-
циален за Божиите жени ден, а най-вече 
на Бога за великия дар, който дойде чрез 
девица – Исус Христос.

ЙОАННА РУСЕВА

ПРАЗНУВАНЕ НА БЛАГОВЕЩЕНИЕ

   РЕДОВНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ:

l Неделя от 10.00 ч. и 18.00 ч.
l Сряда от 18.30 ч. – молитвено събрание
l Петък от 18.30 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 по света.
l За възстановяване на отпадналите от 

вярата.
l За нови служители в Божието царство.
l За предстоящата конференция на CfaN.
l За изцерение на брат Иван Тимотеев и 

сестра Дочка Киркова.

l За безработните в църквата.
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:


