
 

ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”                                              ГОД.12, БР. 9 , 2016

 Скръбта е силно емоционално чувство, 
предизвикано от нещастни житейски съби-
тия, смърт на близък, раздяла с нещо скъпо 
и др. Тъгата (мъката) би могло да се определи 
като по-лека скръб. Може да предположим, 
че първите чувства на скръб и тъга по изгубе-
ния Рай са се появили още при Адам и Ева.
 Хората отдавна са разбрали двустранното 
въздействие на скръбта в живота им. „Стра-
данието е като железният прът, който 
скулптурите поставят вътре в глинената 
маса, то поддържа, то е сила” (Балзак). Как-
во е мъката? – Велик океан. А какво е радост-
та? – Малък бисер в океана. 
 Отношението към скръбта и тъгата в Бо-
жието Слово е като към нещо необходимо в 
живота на човека: „Дните на живота ни са 
естествено седемдесет години, или даже, 
гдето има сила, осемдесет години; но и най-
добрите от тях са труд и скръб” – Пс.90:10.
 За да облекчи страданията ни Бог изпрати 
Сина Си да понесе скърбите и теглилата на 
всички хора. Пророк Исая казва: „Той наисти-
на понесе печалта ни и със скърбите ни се 
натовари. А ние Го счетохме за ударен, по-
разен от Бога и наскърбен” – Ис.53:4.  
 Защо Бог допуска скръбта и тъгата, а просто 
не ги премахне? Една от причините е, за да Му 
обърнем внимание. По време на скръб човек 
търси помощ и се приближава повече към Гос-
пода: „В скръбно време ти ме призова и Аз те 
избавих” – Пс.81:7. Също, за да се утвърдим 
във вярата: „Нека се хвалим и в скърбите си, 
като знаем, че скръбта произвежда твър-
дост” – Римл.5:3. Като начин за израстване 
и усъвършенстването ни: „Очистих те, но не 
като сребро… изпитах те в пещта на скръб-
та” – Ис.48:1. 

продължава на стр.2 

СКРЪБ И ТЪГА

„Аз и моят дом ще служим на Господа” – Ис.Нав.24:15

 Семейството е брачен завет между един мъж 
и една жена, които се обричат и се посвещават 
един на друг, докато смъртта ги раздели. 
 Семейството, не е хрумване на човека. Създа-
ването от Бога на два различни пола, доказва 
Неговия първоначален замисъл. Бог създаде 
Адам, засели го в Едемската градина сред вече 
съществуващите живи творения, но се казва: 
„Помощник, подходящ за човека, не се наме-
ри” – Бит.2:20. И тогава: „Господ Бог нанесе на 
човека дълбок сън и той заспа и взе едно от 
ребрата му и изпълни мястото му с плът. И 
Господ Бог създаде жената от реброто, кое-
то взе от човека и я приведе при човека. А 
човекът каза: Тази вече е кост от костите 
ми и плът от плътта ми, тя ще се нарече 
жена, защото от мъжа бе взета” – Бит.2:21-
23. Създадени един от друг и създадени един 
за друг. Адам имаше нужда от личност, по-
добна на него, с която да общува и да спо-
деля своя живот. И Бог виждайки тази нужда 
създаде жената. Така беше учредено първото 
семейство. Но нуждата на Адам, е нужда и на 
всеки един от нас.
 Семейството обаче е нещо повече от съв-
местно съжителство на един мъж и една жена; 
много повече от живот под един покрив, или в 
едно легло. Днес, могат да се срещнат много 
мъже и жени, които живеят заедно, хранят се 
заедно, спят заедно и въпреки това не са се-

ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО 
мейства според стандарта на Бога. Ако такива 
хора не са и пред законите на страната и пред 
Бога в брачен завет, те живеят в блудство, което 
е грях пред Бога. Нито е семейство съжител-
ството на двама мъже, или две жени. Това е 
разврат и извращение. 
 Създаването на семейство е изключително 
важно и отговорно решение. Понеже, Божия-
та воля за човека е един мъж и една жена за 
цял живот, то решението за встъпване в брак, 
трябва да бъде обмислено много внимателно. 
Редно е, да бъде предшевствано от дълбок 
размисъл и много молитва. Прибързаните и 
лекомислени решения, крият голям риск и по-
тенциална опасност. При всички случаи, вяр-
ващият трябва да създава семейство с вярващ 
човек. Апостол Павел заявява много ясно: „Не 
се впрягайте заедно с невярващите, защото 
какво общо имат правдата и беззаконието 
или какво общение има светлината с тъм-
нината? И какво съгласие има Христос с Ве-
лиал, или какво съучастие има вярващия с 
невярващия?” – 2Кор.6:14,15.
 Един от най-важните фактори за създаване 
на семейство е наличието на искрена и чиста 
любов. Правилният въпрос, който един млад 
човек трябва да си зададе, е не „Ще мога ли 
да живея с нея?“, а „Ще мога ли да живея без 
нея?“. 

продължава на стр.2

„И ще утвърдя завета Си между Мен и теб и 
потомците ти след тебе през всичките им 
поколения за вечен завет, че ще бъда Бог 
на теб и на потомството ти след тебе.” 

Битие 17:7 

ЧУВСТВАТА И ТЯХНОТО ОВЛАДЯВАНЕ



РАЙОН ПОДУЯНЕ

 продължение от стр.1 

 Важните цели пред семейството са: да се 
задоволяват духовните и физически потреб-
ности на човека, да се продължава човешкия 
род, да се изгражда и запазва хармонията в 
брака и да има успешно съвместно служение 
пред Бога. И нека Бог да ни помага, да осъзна-
ваме това заради което ни е поставил в семей-
ства и да се стремим да постигаме тези цели. 
 Всички да бъдем готови да кажем както Исус 
Навин: „Аз и моят дом ще служим на Господа” 
– Ис.Нав.24:15. 

 Едно от основните задължения в брака е 
любовта между съпрузите. Любовта един към 
друг, а също и любовта между родители и 
деца. Затова и ап.Павел пише: „Всичко у вас да 
става с любов” – 1Кор.16:14.
 Не може да не споменем и за неприятеля 
на човешкото семейство Сатана. Неговият 
стремеж е най-вече да разрушава семейства-
та. Това той се опитва да постига, като отнема 
любовта между мъжа и жената и като изграж-
да безразличие и студенина в техните взаи-
моотношения. Едно от най-мощните средства 
на Сатана за постигане на своите намерения е 

 На 12 ноември т.г. в сградата на ЕПЦ-Елин 
Пелин се проведе среща на ръководителите 
на църквите от район Подуяне заедно с тех-
ните съпруги. На тази среща освен хваление и 
благодарности, пастирите на църквите споде-
лиха и за духовното и материално състояние 
на отделните църкви. Брат Мариян Нисторов 
от ЕПЦ-Златица сподели от Словото думи на 
насърчение към служителите на Божието цар-
ство. Беше отделено и време за молитва за 
всяка една от църквите.
 След благословеното време на общение, до-
макините, приготвили прекрасен обяд, дадоха 
възможност на гостите да прекарат допълни-
телно време на близко общение. Тръгвайки си 
от Елин Пелин, всички си пожелахме на след-
ващата среща в Ботевград да има още повече 
причини за радост и благодарност към Бога. 
 „Ето, колко е добро и колко угодно да жи-

прелюбодейството. Още в закона на Мойсей, 
Бог заповяда на човека: „Не прелюбодейству-
вай!“ – Изх.20:14. Цар Соломон заявява: „Оня, 
който прелюбодействува с жена е безумен. 
Който прави това би погубил душата си” – 
Пр.6:32. А Христос отива още по-далеч, като 
казва: „Чули сте, че е било казано: „Не прелю-
бодействай.” Но Аз ви казвам, че всеки, който 
гледа жена за да я пожелае, вече е прелюбо-
действувал с нея в сърцето си” – Мат.5:27,28. 
Днес, прелюбодейството е мощно оръжие в 
ръката на дявола, чрез което той е разбил хи-
ляди и милиони семейства. 
 Определено, развода не е разрешение за 
семейните проблеми. Трябва да се положат 
всички усилия, за да се предотврати раздяла-
та. Разделянето не е Божията воля! Чрез про-
рок Малахия Бог казва: „Господ стана свиде-
тел между теб и жената на младостта ти, 
към която си постъпил невярно, при все че 
ти е съпруга и заветната жена, защото не 
направи ли Той двамата един човек, ако и да 
имаше още от духа на живота? И защо един? 
За да очаква набожно потомство. Затова 
внимавайте в похотите си и никой да не по-
стъпва невярно към жената на младостта 
си, защото, казва Господ Израилевия Бог: Аз 
мразя напускане!” – Малах.2:14-16. Но тази 
опасност стои пред милиони семейства. Опас-
ност, която трябва да бъде предотвратявана 
чрез Божията любов. 
 Нека Бог да пази и да благославя всяко се-
мейство и да дава от Своя съвършен мир.

  п-р РумЕН БОРДжИЕВ              

веят братя в единодушие! угодно е като 
онова скъпоценно миро на главата, което 
слизаше по брадата, Аароновата брада, кое-
то се стичаше по яката на одеждите му; 
угодно е като ермонската роса, която слиза 
на сионските хълмове; защото Господ там е 
заръчал благословението – живота до века” 
– Пс.133.

 СКРЪБ И ТЪГА  ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

 продължение от стр.1 

 За да осъзнаем милостта на Бога: „Защото 
гневът му е само за една минута, а благово-
лението му е за цял живот.“
 „Вечер може да влезе плач да пренощува, а 
на сутринта иде радост” – Пс.30:5.
 Въпреки, че Бог допуска скърби в нашия жи-
вот, ние не трябва да се отдаваме прекалено 
на тези чувства. Задълбочаването в тях има 
нежелани последствия. Те завладяват мисли-
те, отвличат вниманието, като повтарят и де-
тайлизират конкретните спомени, понижават 
настроението, намаляват работоспособността 
на човека. Скръбта потиска по-силно, когато 
забележи, че й се поддават, казва Шекспир. 
Понякога може да се стигне и до депресивни 
състояния. 
 Давид е пример за бързо преодоляване на 
скръбта. Скоро след смъртта на детето си той 
се зае с необходимите дела (1Цар.12:18-23).
 Скръбта е изпитание, а Бог е обещал да до-
пуска изпитанията с мярка: „Никакво изпита-
ние не ви е постигнало освен това, което 
може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който 
няма да ви остави да бъдете изпитани пове-
че, отколкото ви е силата, но заедно с изпи-
танието ще даде и изходен път, така щото 
да можете да го издържите” – 1Кор.10:13. 
 Как да овладяваме отрицателното действие 
на тези чувства? В Божието слово има много 
примери за преодоляването им: „Безумните 
са в скръб” – Пс.107:17. Да сме разумни в по-
стъпките си: „Обмисляй внимателно пътека-
та на нозете си и всичките ти пътища нека 
бъдат добре уредени” – Пр.4:26. Да не прене-
брегваме молитвата: „И Господ ще бъде прибе-
жище на угнетените, прибежище в скръбни 
времена” – Пс.9:9. Тъгата на Анна за бездет-
ството беше възнаградена и след молитвата 
лицето й не беше вече скръбно (1Цар.1:18). 
 Ние сме призвани да бъдем състрадателни 
и съпричастни, да носим утеха и насърчение 
и когато срещнем хора с болка и тъга да по-
могнем с каквото можем. Така, както и Господ 
ни помага. „Бог, Който ни утешава във всяка 
наша скръб, за да можем и ние да утешаваме 
тези, които се намират в каквато и да била 
скръб, с утехата, с която и ние се утешава-
ме от Бога” – 2Кор.1:4.
 Да не забравяме и насърчителните думи на 
апостол Павел: „Кой ще ни отлъчи от Хрис-
товата любов? скръб ли или утеснение, 
гонение или глад, голота, беда, или нож?“ – 
Рим.8:35. 
 Винаги има надежда и тя е в Христос: „Това 
ви казах, за да имате в мене мир. В света 
имате скръб; но дерзайте Аз победих света“ 
– Йоан 16:33.

АНАсТАсИя ВАсИлЕВА

ЧУВСТВАТА И ТЯХНОТО ОВЛАДЯВАНЕ



Красимир и Екатерина Папучиеви: 
1. Ние сме семейство от 17 години.
2. За нас семейството е пристан и предизвикател-
ство, едновременно благословение и изпитание. 
В него израстваш в любов и разбиране на партньора, 
учиш се на вярност, смирение и търпение. Семей-
ството ни прави щасливи и завършени личнос-
ти, сплотени от Божията любов и милост.

Димо и Тренче Желеви:
1. От 6 февруари т.г. сме семейство от 60 години.
2. След повярването в Христос семейството е най-
важното. За нас винаги семейството е трайно и до-
край.

Калин и Лора Добреви:
1. Нашето семейство съществува вече 9 години и 7 
месеца. 
2. Семейството е онази топла среда, без която ни-
кой не може, която всеки търси, и в която можеш 
безрезервно да обичаш и да бъдеш обичан. Защо 
обаче не всяко семейство би определило атмосфе-
рата в дома си като топла? Защото основата на всич-
ко е Бог и без Него няма топлота, чистота, красота, 
няма живот. Бог е връзката в семейството. Той е об-
щата ни цел. В Него е вярата ни. Той ни сплотява.

Георги и Катя Захариеви:
1. Семейство сме от 24 август 2008г.
2. За нас семейството е всичко.

Светлин и София Тодорови:
1. Ние сме семейство от 2000 година.
2. Семейството е благословение, което изпълва 
със смисъл живота ни. В него намираме подкрепа 
в трудни моменти, топлина и сигурност. Същевре-
менно, семейството е и отговорност пред Бога за 
децата ни, които трябва да имат знание за Него и да 
го следват в своя живот, а и да предадат на своите 
деца вярата, надеждата и любовта, като най-висши 
добродетели, завещани ни от Господа!

Тони и Цеци Янчеви:
1. Малко повече от 10 щастливи години. Сватбата 
ни беше на 11 юни 2006 г.
2. Един мъж и една жена, взаимно допълващи се в 
едно цяло пред Бог, небето и земята. Жената – по-
мощник на мъжа, а мъжът – закрилник на жената.

Митко и Роси Тодорови:

1. Семейство сме от 27 месеца.

2. За нас семейството е спокойствие, подкрепа, 
приятелство, въздух, сила за живот, която Господ ни 
праща чрез другия, убежище и крепост. Семейство-
то е класна стая, в която Бог оформя характерите ни, 
учи да приемаме другия с недостатъците му, както 
и да се доверяваме на самия Него, а не на собстве-
ните си сили и компетенции. Семейството е мечти и 
обща цел.

Камен и Слава Радеви:

1. Ние сме семейство от 7 години.

2. Семейството за нас е топлина, уют, радост и грижа.

Цветан и Мария Георгиеви:

1. Нашето семейство е създадено на 15 август 2009 г.

2. Семейството е благословение от Бог, безценен 
дар, за който трябва да сме благодарни. То е нашата 
крепост и наш пристан.

Павел и Веселина Терзийски:

1. Ние сме семейство от 4 месеца.

2. Павел: Едновременно кула, като едно в Господа и 
клетка от пчелна пита, като част от Неговото тяло.

Веси: Семейството е взаимоотношение на безу-
словна любов, приемане, единство, общение и под-
крепа, за което Бог е създал човека.

Ивайло и Валентина Йончеви:

1. Семейство сме от 10 януари 1997 г.

2. За нас семейството е най-сигурното, удобно и 
защитено място, където можем да споделяме, да 
получим подкрепа и прошка, ако трябва.

Анкетата подготви
ЕлЕНА ИВАНОВА

КАКВО Е ЗА НАС СЕМЕЙСТВОТО

АНКЕТА

ВРЕМЕ Е ЗА КАРАНДИЛА

 На 20 ноември църквата ни отпразнува деня на Християнското семейство. Празник на семействата доверили се на Исус. Всяко от тези 
семейства е избрало Божия модел за брака, допринасящ безценни благословения.

 Възнаграждаващо е, макар и с няколко реда да открием част от тези благословения. Зададохме по два еднакви въпроса на няколко семейства 
от църквата ни с молба за кратък отговор:

1. От кога сте семейство?

2. Какво е за вас семейството?



ЧЕСТИТО
 на 

ВАРДАН и ИЛИАНКА

МОЛИТВА

Боже, отвори очите ми,
за да се възхищавам на 

Твоето величие;
но и да виждам човешките 

страдания.

Боже, отвори ушите ми,
за да стигне до мен Твоето слово;
но и да чуя вика на страдащите.

Боже, отвори устните ми,
за да прогласявам Твоята слава;

но и да изричам насърчение 
за хората.

Боже, отвори сърцето ми,
за да има в него място за Теб;

но и да бъде отворено за всички.

ЧЕСТИТО на брат 
ИВАН ВЛАДИНКОВ 

за 80 годишния 
му юбилей

МАЙКИ В МОЛИТВА

„Нека се яви Твоето дело 
на слугите Ти 

и Твоята слава – върху децата им. 
И нека бъде върху нас 

благоволението на Господа, 
нашия Бог, да ни ръководи.”

                                     – Пс.90:16,17

ЗА СЛАВА НА БОЖИЕТО ИМЕ

   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 – неделя от 13.30 ч.
l Неделно у-ще – неделя 10.00 ч. 
l Тийнейджърско общение – неделя 16.00 ч.
l Лични срещи с пастира – четвъртък 
 от 16 до 20 ч.

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МОЛИТВА:

l За мира по света.
l За управниците на страната.
l За ново духовно съживление в България.
l За издигане на нови духовни служители.
l За възстановяване на отпадналите от 

вярата.
l За здравословното състояние на Илиянка 

Димова, Наташа Шишкова и Таня Пенкова.

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 

l Видеозаписи: 
 www.youtube.com/user/poduenechurch/

videos

 ЗА КОНТАКТИ С ПАСТИРА:
l тел.: 02/ 859 24 40;  
 GSM: 0897 868 040
l е-mail: bordjiev@abv.bg 

СЪОБЩЕНИЯ

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

„Има едно тяло и един Дух, как-
то и бяхте призовани към една 

надежда на званието ви: 
един Господ, една вяра, едно 

кръщение” 

– Ефес.4:4,5

ВОДНО КРЪЩЕНИЕ

ЧЕСТИТО 
на Жоро и Катя 

за бебе Ангел


