
 

ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”                                               ГОД.13, БР. 2 , 2017

	 Всички	вярващи	са	Божии	служители,	отделе-
ни	и	отдадени	в	служба	на	Бога	на	земята.	Бог	ги	
нарича	ангели	(Откр.1:20).	В	Стария	Завет,	това	
са	служителите	в	храма	(свещениците	и	левити-
те),	както	и	пророците,	назореите,	верни	лично-
сти,	като	Ной,	Мойсей,	Йосиф,	Давид...
	 С	основаването	на	христовата	църква	също	се	
явява	нуждата	от	служители	в	Божието	царство:	
Апостоли,	 мисионери,	 проповедници,	 учители,	
хвалители,	хора	които	да	се	грижат	за	бедните,	
за	болните,	за	вдовиците…
	 Съвременните	 условия	на	живот	изискват	и	
различни	нови	служители:	евангелизатори,	раз-
пространители	на	Божието	слово	и	християнска	
литература,	 неделни	 учители,	 писатели,	 режи-
сьори,	актьори,	преводачи,	художници,	социал-
ни	работници,	компютърни	специалисти,	служи-
тели	с	деца,	с	младежи,	със	семейства,	с	жени,	
обгрижващи	 сираци	 и	 бездомни	 и	 др.	 Служи-
телите	 подпомагат	 работата	и	 организацията	 в	
църквата	 и	 извън	 нея.	 Служението	 на	 христия-
нина	е	израз	на	 любов.	 То	 е	доброволен	 труд,	
за	който	те	един	ден	ще	бъдат	възнаградени	в	
небето.	
	 Какво	означава	провал	в	служението?	Когато	
даден	Божий	служител	не	оправдае	гласувано-
то	му	от	Него	доверие.	Божието	Слово	ни	казва	
за	 провалили	 се	 служители	 като	 Самсон,	 Саул,	
Юда,	Димас...	Ако	служителят	сменя	много	чес-
то	служението	си	и	то	все	е	неуспешно.	Провал	
е	и	когато	между	самите	служители	има	недора-
зумения,	 недоволство,	 недобросъвестност,	 не-
компетентност.
	 Как	да	се	предпазваме	от	провалите?	За	да	се	
посветите	на	служение,	трябва	Бог	да	е	говорил	
в	сърцето	ви.	Да	сте	се	молили	Той	да	ви	открие	
подходящото	за	вас	служение.	Да	сте	наясно	от	
какво	 има	 нужда	 църквата	 ви.	 Да	 имате	 конк-
ретни	знания	за	 съответния	вид	служение.	Да	
осъзнавате	мотивите	и	 способностите	 си,	 спе-
цификата	на	характера	си,	дали	сте	достатъчно	
комуникативни,	дали	обмисляте	решенията	си.	
Дали	умеете	да	анализирате	ситуациите	и	да	ко-
ригирате	задачите.	Да	приемате	съвети	от	пасто-
ра	и	от	хора,	които	са	били	в	подобно	служение.	
Божиите	служители	са	подложени	на	постоянен	
прицел	от	Сатана,	който	се	опитва	да	попречи	на	
служението	по	всякакви	начини,	 като	 атакува,	
разколебава,	плаши	и	разочарова	за	да	се	отка-
жете	от	служението	си.	Затова,	при	затруднения,	
запазете	 спокойствие.	Призовете	Божията	под-
крепа,	благодарете	за	битката.
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ПРОВАЛИТЕ 
В СЛУЖЕНИЕТО

„Всички тези благословения ще дойдат върху теб и ще те 
придружават, ако слушаш гласа на Господа, твоя Бог” – Втор.28:2

	 В	 Словото,	 Бог	 е	 обещал	 благословение	 за	
тези,	които	са	повярвали	в	Него	във	всяка	си-
туация	от	техния	живот.	И	най-вече,	че	никога	
няма	да	ги	изостави.	Христос	казва:	„Аз съм с 
вас през всички дни до свършека на века” – 
Мат.28:20.	Обещание,	че	ще	бъде	със	Своите,	
когато	 са	 в	 служение,	 когато	 са	 в	 изпитание	
или	в	изкушение,	когато	са	съгрешили,	когато	
са	 болни...	 Но	 както	 всяко	 обещание,	 така	 и	
това	е	реално,	само	ако	бъдат	изпълнени	оп-
ределени	условия.	И	така,	кои	са	условията,	ЗА	
ДА	БЪДЕ	ГОСПОД	С	НАС?	
	 На	 първо	 място,	 Божиите	 обещания	 са	 за	
тези,	които	ИЗЦЯЛО	ПРИНАДЛЕЖАТ	НА	БОГА.	
Когато	 Христос	 изрече	 цитираното	 по-горе	
обещание,	Той	го	каза	САМО	на	Своите	учени-
ци	–	на	тези,	които	вече	Го	бяха	последвали	и	
които	вече	Му	принадлежаха.	Обещанието	не	
беше	към	онези,	които	само	се	бяха	срещнали	
с	Месия,	та	дори	и	изцерени,	или	благосло-
вени,	 но	 не	 тръгнаха	 след	Него.	Обещанието	
беше	 само	към	 тези,	 на	 които	Той	 каза:	 „Вие 
сте онези, които устояхте с Мен в Моите 
изпитания, затова както Моят Отец заве-
щава царство на Мен, а Аз го завещавам на 
вас”	–	Лука	22:28,29.	Така	че,	ако	искаме	Хрис-
товото	 обещание,	 да	 бъде	 винаги	 в	 живота	
ни,	трябва	и	ние	да	тръгнем	след	Него	и	да	Го	
следваме	неотлъчно	всеки	ден.
	 Второто	важно	условие,	за	да	бъде	изпъл-
нено	Христовото	обещание	в	живота	ни	е	ПА-
ЗЕНЕТО	ОТ	ГРЕХА.	Този,	който	се	отдалечава	от	

ЗА ДА БЪДЕ ГОСПОД С НАС
греха,	Бог	се	доближава	до	него,	и	обратно.	За	
Йосиф	 се	 казва,	 че	 Бог	 беше	 с	 него	 в	 Египет.	
„Тъмничния началник не наглеждаше нищо 
от онова, което бе в ръката на Йосиф, за-
щото Господ беше с него и Господ правеше да 
благоуспява всичко, каквото той вършеше”– 
Бит.39:23.	 Бог	 беше	 с	 Йосиф,	 но	 се	 казва,	 че	
той	бягаше	от	греха.	Нека	и	ние	да	стоим	да-
лече	от	 греха	и	 тогава	Бог	ще	бъде	близо	до	
нас	всеки	ден.
	 И	не	на	последно	място	–	за	да	бъде	Господ	
с	нас	трябва	да	ЖИВЕЕМ	ПО	НЕГОВАТА	ВОЛЯ.	
Бог	е	готов	да	бъде	с	всеки	един,	който	се	ста-
рае	 да	 реализира	 Неговата	 свята	 воля	 в	 жи-
вота	си.	И	да	знаем,	че	ако	не	водим	живот	
по	Божията	 воля,	 то	 Той	няма	да	бъде	 с	 нас.	
В	 пустинята	 Мойсей	 каза	 на	 израилтяните:	
„Защо престъпвате така Господното пове-
ление, тъй като това няма да успее? Не вър-
вете напред, защото Господ не е между вас 
да не би да ви поразят неприятелите ви” – 
Числ.14:41,42.	
	 Бог	вече	е	дал	Своето	обещание,	че	ще	бъде	
с	нас	през	всичките	дни	на	живота	ни.	Но	нека	
да	помним,	че	това	обещание	е	само	за	тези,	
които	 сме	повярвали	в	 Господа	и	 сме	 Го	пос-
ледвали;	които	пазим	себе	си	от	греха	и	водим	
живот	по	Неговата	воля.	Нека	да	помним	обе-
щанието	на	Христос,	но	и	да	не	забравяме	ус-
ловията,	които	също	са	част	от	Негово	Слово.

 п-р РуМеН БОРджиеВ
 

Но за нас има само един Бог, Отец, 
от Когото е всичко, и ние за Него, 
и един Господ, Исус Христос, 
чрез Когото е всичко, 
и ние чрез Него.

1 Коринтяни 8:6
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	 Бог	ще	ви	даде	сила	и	ще	ви	благослови	да	я	
спечелите.	Като	осъзнаваме	истинската	същност	и	
необходимост	от	служение	да	се	трудим	с	усърдие	
в	името	на	Господа.	Да	даваме	от	себе	си	време	и	
средства,	дарби	и	способности,	като	ще	получим	
повече	благословения	и	за	труда	си	и	в	живота	си.	
	 За	успешно	служение	трябва	да	пренебрегнем	
земното	и	предпочетем	непреходното.	Да	не	се	
стремим	към	видимо	и	важно	служение.	Не	ви-
наги	 е	 необходимо	 служението	да	 се	 афишира.	
То	може	да	е	у	дома	като	грижа	и	молитвата	за	
душите	 на	 близките.	 По-добре	 да	 направим	
нещо	малко,	да	дадем	чаша	вода,	например,	от-
колкото	нищо.	Служене	е	нужно	не	само	на	оне-
зи,	които	заслужават.	
	 Ако	Бог	ви	призовава	за	определено	служение,	
не	се	двоумете.	Христос	се	отказа	доброволно	от	
равенството	си	с	Бог	Отец.	Подражавайки	Му	ние	
се	приближаваме	повече	до	Него	 (Мат.20:28).	А	
това	е	начин	за	по-добро	опознаване	на	Божия	
характер.	
	 Знаем,	 че	 трудът	 ни	 в	 Господа	 не	 е	 напразен	
(1Кор.15:58),	и	че	„Бог	не	е	неправеден,	та	да	за-
брави	 това,	 което	извършихте	и	 любовта,	 която	
показахте	към	Неговото	име,	като	послужихте	и	
още	служите	на	светиите”	–	Евр.6:10.	
	 А	Бог	нарича	светии	всички	вярващи.

 АНАсТАсия ВАсилеВА

ПРОВАЛИТЕ В ЖИВОТА НА ХРИСТИЯНИНА

ЖИВОТЪТ Е ВЕЛИКО И ЧУДНО НЕЩО

  Брат	Митко	Иванов	е	скъпоценен	жив	камък,	
положен	в	основите	на	църквата	ни.	Няма	как,	
опознавйки	 го,	 да	 не	 пожелаете	 от	 неговата	
благост,	непоклатима	вяра	и	духовен	глад.
 Елена:	Брат	Митко,	ще	е	интересно	да	ни	раз-
кажеш	 някои	 твои	 опитности	 и	 свидетелства	
през	тези	53	години	на	устояване	във	вярата.
 Брат Митко:	 Първата	 ми	 жена	 беше	 рус-
киня	и	от	нея	имам	двама	сина:	големият	е	на	
56	години,	а	другият	напусна	този	свят	на	22	г.	
Работех	в	Марица	Изток.	В	дома	ни	нямаше	
мир,	 тъй	 като	 съпругата	ми	имаше	интимни	
приятели.	 Преживявах	 всичко	много	 тежко.	 В	
отчаянието	си,	през	1964	г.	потърсих	един	гле-
дач.	Разбрах,	че	е	интерниран;	чудих	се	какво	
да	правя.	Изведнъж	се	сетих,	че	в	София	имам	
леля,	у	която	се	събират	на	молитва.	Заминах	
за	София.	Изненадана	от	вида	ми,	леля	ме	ус-
покои,	че	ще	се	молят	за	мен.	От	две	години	
имах	огромна	мъка	и	болка	в	гърдите.	По	вре-
ме	на	молитвата	изведнъж	дойде	една	благо-
датна	сила	на	болното	ми	място	и	бях	изцерен!	
От	 умиление	 и	 радост	 сълзите	 започнаха	 да	
капят.	Поради	липса	на	Словото	ми	дадоха	скъ-
сано	 книжле,	 за	мен	 беше	 като	манна,	 което	
държах	в	пазвата	си.	Хванах	се	здраво	за	Гос-
пода.	 В	 Стара	 Загора	 започнах	 да	 посещавам	
Петдесятната	църква.	Жена	ми	пожела	развод	
заради	вярата	ми.	Тогава	атеизмът	беше	много	
силен,	пет	пъти	ме	викаха	в	съдебната	зала,	за	
да	ме	откажат.	Аз	нямах	адвокат,	само	се	молех	
на	Господа.	Вече	четях	Словото	и	почти	всичко	
запаметявах.	Влязох	в	залата	и	казах:	„Слава	на	
Господа,	другарю	съдия,	има	един	друг	Съдия,	
Който	ще	дойде	и	ще	съди	всички	ни.”	Разбира	
се	развода	го	дадоха	на	нея.	Много	мъки	пре-
живях;	тя	не	ме	допускаше	до	децата,	но	с	Бога	
устоявах.
	 Тръгнах	по	Господния	път	с	много	изпитания.	
Живеех	в	общежития	с	10	човека	в	стая,	но	ви-
наги	съм	представял	вярата.	В	единия	джоб	ми	
беше	песнарката,	в	другия	Новия	завет.	Нищо	
не	 исках	 от	 света,	 нито	 телевизия,	 нито	 вест-
ници	 и	 така	 израствах.	 Само	 четях	 Словото	 и	
се	молех.	Но	Сатана	много	ме	нападаше.	Една	
събота,	 останал	 сам,	 почувствах	 нещо	 тягост-
но.	 Усетих,	 че	 имам	 нападение,	 молих	 се	 за	
милост	и	Господ	ми	показа	във	видение	врага:	

От	небето	падна	голяма	змия	и	едно	дете	оти-
де	към	нея,	казах	му	да	се	махне	от	там.	Извед-
нъж	змията	се	превърна	в	мъж	като	Херкулес	
с	 големи	мускули	и	туловище	и	искаше	да	ме	
размаже.	В	ръцете	си	държеше	ятаган.	Но	вър-
ху	ятагана	му	имаше	един	хубав	бял	меч.	Раз-
брах,	 че	 Бог	 не	му	дава	да	 прави,	 каквото	 си	
иска.	Сетих	се,	че	имам	кама	в	джоба,	с	която	
го	нападнах.	Промуших	му	мускула	на	ръката	и	
го	победих	чрез	Господа!	
	 Сатана	със	зъби	и	нокти	пречи	на	хората	да	
не	 приемат	 Христос	 за	 Спасителя.	 Като	 ново-
повярвал	 имах	 съновидение:	 Сатана	 във	 вид	
на	човек	ми	казва:	„Защо	ти	е	да	вярваш,	бъди	
като	другите	хора.”	Цитирах	му	веднага	стихове	
от	Словото.	Така	му	залепих	духовен	шамар	и	
той	изчезна.	Исус	се	противопостави	на	Сатана	
със	Словото	и	ние	трябва	така	да	го	парираме.
	 При	друго	видение	видях	братя,	които	сми-
рено	вървяха	към	църква	през	хубави	горички.	
Но	три	демона,	грозни	и	голи,	нарочно	вдигаха	
шум,	за	да	им	отклонят	мислите.	И	в	живота	е	
така	и	пастирите	често	ни	казват	да	пребъдва-
ме	в	молитва	преди	богослужение.	Нека	вина-
ги	в	молитва	да	се	зареждаме,	тъй	като	дявола	
и	демоничните	сили	разсейват.
	 Преди	 8	 години	 ми	 оперираха	 коленете.	
В	болницата	в	Горна	баня	дойде	една	жена	от	
Бургас	и	Господ	й	казал:	„Тук	има	един	мъж	с	
бяла	коса	и	белег	на	лицето,	той	ще	ти	каже	
всичко	за	Мен.”	На	другия	ден	тя	ме	позна.	Бог	
ми	даде	Слово	и	й	говорих	много.	Разбрах,	че	
е	 посетила	 евангелска	 църква	 в	 Бургас,	 но	 й	
станало	лошо	и	напуснала.	Казах	й:	„Това	е	от	
Сатана,	за	да	се	отдръпнеш	от	вярата	и	Господа,	
но	ти	продължи	да	я	посещаваш.”
	 Друго	свидетелство:	в	Кремиковци,	като	ку-
локранист	 претоварих	 крана.	 Кранът	 се	 прео-
бърна,	но	насреща	имаше	блок	и	 стрелата	 се	
закачи	за	него.	Кранът	се	свлече	бавно	на	земя-
та	от	30	метра,	което	ме	спаси.	Винаги	си	имах	
Библия	в	кабината	и	пребъдвах	в	молитва.	Гос-
под	ми	показа	голяма	милост!	
	 В	църквата	ни	съм	от	1970	г.	Първоначално	
бях	домакин	в	църквата	на	ул.„Бачо	Киро”.	12	
години	с	втората	ми	съпруга	Мария	служех	и	в	
конгрешанската	църква.	Много	духовни	побе-
ди	пожънах	там.	Там	се	роди	дъщеря	ни	Катя,	
която	много	преди	раждането	й	видях	обгър-
ната	в	светлина.
	 Преди	година	ме	безпокоиха	измамници	по	
телефона.	Казаха,	че	мой	скъп	брат	от	чужбина	
се	нуждаел	от	парична	сума.	И	че	след	10	дни	
ще	ги	върне.	Исках	да	помогна	и	отидох	на	сре-
щата	 с	 парите.	 Но	 изведнъж	 човека	 побягна,	
без	да	вземе	парите.	По-късно	ми	звънна	и	ме	
попита:	Кой	беше	този	човек	до	теб?	Разбрах,	
че	до	мен	е	стоял	ангел	Божий,	който	ме	спаси!
	 Бог	често	ми	говори:	„Идвам	скоро.	Синът	
идва	 скоро.”	 Посланието	 на	 Бога	 към	 църк-
вата	е	да	се	стягаме	и	да	се	хванем	сериозно	
за	Него,	защото	всички	виждаме,	че	Господния	
ден	наближава!

свидетелствoтo записа
елеНА иВАНОВА

СВИДЕТЕЛСТВА

ОБЩЕНИЕ В РАЙОН ПОДУЯНЕ

 На	11	февруари	т.г.	в	ЕПЦ-Ботевград	се	състоя	
събиране	на	пастирите	на	петдесятните	църкви	от	
район	Подуяне.	
	 След	топлото	приветствие	от	страна	на	домакина	
брат	Цецо	Михайлов	и	общото	хваление	на	присъст-
ващите,	 брат	 Гильо	 Гилев	 сподели	 вдъхновяващо	
послание,	 което	 предизвика	 дълбок	 размисъл	 от-
носно	призванието	на	християнина	като	Божий	по-
следовател	и	Негов	служител.	Малко	по-късно,	все-
ки	един	от	ръководителите	имаше	възможността	да	
сподели	за	духовното	и	материалното	състояние	на	
църквата,	в	която	служи.	След	всяко	изказване	има-
ше	молитва,	както	за	конкретната	църква,	така	и	за	
населеното	място,	в	което	тя	се	намира.
	 След	края	на	събирането,	общението	премина	
в	обяд,	за	който	домакините	се	бяха	приготвили	
много	старателно.	
	 Нека	да	продължаваме	да	се	молим	Господ	да	
излива	благословения,	както	над	всяка	отделна	
църква,	така	и	над	цялата	ни	страна.

еВА БОРджиеВА



ГРАД НИНЕВИЯ

БИБЛЕЙСКИ МЕСТА

градове	 с	 данък	 (4Царе	 17:1-7;	 18:9-16).	 След	
като	Сенахирим	приема	данъка,	 но	отказва	да	
прекрати	 обсадата	 на	 Йерусалим	 и	 неговите	
пратеници	похулват	Господа,	цар	Езекия	се	по-
молва	 на	 Бога	 и	 Той	изпраща	 ангел,	 който	 по-
губва	185	000	 сирийски	 войници	 за	 една	нощ.	
Това	събитие	принуждава	Сенахирим	да	вдигне	
обсадата	и	да	се	върне	в	Ниневия,	където	след	
известно	време	е	убит	от	собствените	си	синове	
Адрамелех	и	Сарасар	(4Царе	19:35-37).
	 Сенахирим	е	наследен	от	един	от	своите	си-
нове	 на	 име	 Есарадон,	 последния	 споменат	 в	
Библията	цар	на	Асирия,	известен	с	това,	че	за-
селва	в	покорената	от	неговия	баща	област	Са-
мария	 многобройни	 езически	 племена,	 които	
пречат	на	израелтяните	по	време	на	строежа	на	
храма	 започнал	 след	 Вавилоския	 плен	 (Езд.4).	
По	 всяка	 вероятност	 той	 отвежда	 израелевия	
цар	Манасия	като	пленик	във	Вавилон	поради	
неговото	непокорство	към	Бога	(2Лет.	33:1-13).
	 По	време	на	управлението	на	Теглат-Феласар	
или	Сенахирим	Бог	изпраща	в	Ниневия	пророк	
Йона,	 който	 отправя	 призив	 към	 неговите	жи-
тели	да	се	покаят	в	срок	от	40	дни.	В	противен	
случай	Ниневия	ще	бъде	разрушена.	Изречени-
те	от	пророка	думи	карат	царя	и	всички	жители	
на	града	да	се	смирят	пред	Бога	чрез	пост	и	да	
се	разкаят	за	извършените	от	тях	грехове	(Йона	
3).	В	Новия	Завет	Исус	също	споменава	Йона	и	
покаялите	се	жители	на	Ниневия	в	изобличител-
ните	си	думи	към	фарисеите	и	книжниците,	които	
искат	от	Него	да	им	покаже	знамение	от	небето	
(Мат.	12:38-42).
	 Един	век	по-късно	след	Йона	пророк	Наум	от-
ново	отправя	призив	за	покаяние	към	жителите	
на	Ниневия	поради	идолопоклонството	им,	но	
този	път	те	проявяват	непокорство	към	Божиите	
думи.	 Поради	 тяхното	 непослушание	 градът	 е	
превзет	и	напълно	разрушен	(Наум	1:8,14;	2:7-
13;	3;	Соф.	2:13-15).

НикОлАЙ сиМеОНОВ

мъже	и	жени;	за	победителите	в	битки;	за	завзема-
не	на	обещана	земя;	за	чудеса	и	велики	дела,	не	са	
измислени	приказки.	Всички	тези	герои	на	вярата	
са	напуснали	комфортната	 си	 зона,	послушали	са	
гласа	на	Бог,	впуснали	са	се	в	пътешествия,	без	дори	
да	знаят,	какво	ги	очаква.	Макар	и	да	е	минало	тол-
кова	много	време	оттогава,	ние	продължаваме	да	
четем	и	слушаме	за	тях.	Те	са	били	обикновени	
хора.	Но	са	направили	нещо	необикновено.	И	все	
по-рядко	срещано.	Доверили	са	се	на	Бог,	послуша-
ли	са	Го,	последвали	са	Го.
	 Божиите	чудеса	се	случват	в	трудност,	в	битка,	в	
огън,	на	път,	на	дълбоко,	а	не	в	бездействие	на	ме-
кото	кресло	в	къщи!
	 Приеми	поканата	за	неочаквано	пътешествие,	
която	отправя	Бог	към	теб	и	знай,	че	когато	се	за-
върнеш,	няма	да	си	същия!

лОРА дОБРеВА

	 Историческите	сведения	свързани	с	древния	
град	Ниневия	 са	изключително	малко.	Негови-
те	останки	се	намират	на	левия	източен	бряг	на	
река	Тигър	срещу	днешния	град	Мосул	в	райо-
на	 на	 Северен	Ирак.	 Първоначално	Ниневия	 е	
малко	 селище,	 което	 скоро	 след	 възникването	
си	е	покорено	от	държавата	Митани	за	период	
от	едно	столетие.	През	VII	в.	пр.Хр.	Ниневия	не	
само	извоюва	своята	независимост,	но	и	посте-
пенно	се	превръща	в	 голям	 град	с	важна	роля	
за	търговското	и	културно	развитие	на	Ориента,	
който	се	обособява	в	 столица	на	новосъздаде-
ната	Асирийска	империя.	Възходът	на	импери-
ята	и	града	се	дължи	на	успешното	управление	
на	владетелите	Сенахериб	и	Ашурбанипал.
	 Ашурбанипал	 предприема	 редица	 успешни	
военни	кампании	с	цел	завладяването	на	нови	
земи	и	разширяването	на	империята,	като	зав-
зема	Вавилон,	 Елам,	Финикия,	Армения	и	 част	
от	 Арабския	 полуостров.	 Освен	 талантлив	 вое-
нен	 стратег,	 Ашурбанипал	 остава	 като	 знакова	
фигура	 в	 световната	история	и	 със	 своята	биб-
лиотека,	 последното	 книгохранилище	на	древ-
ния	свят,	 съхранило	повече	от	30	000	плочки	с	
различни	 текстове	писани	на	 клинопис.	 След	
неговата	 смърт	 през	 627	 г.	 пр.Хр.	 Асирийската	
монархия	значително	отслабва.	През	612	г.	пр.Хр.	
вавилонския	цар	Набопаласар	(626-605	г.	пр.Хр.)	
и	 владетелят	 на	 Персия	 Киаксарес	 (625-585	 г.	
пр.Хр.)	 завземат	Ниневия	 след	 тримесечна	об-
сада	 и	 напълно	 я	 разрушават,	 а	 владетелят	 на	
Асирия	Синсаришкун	загива	заедно	със	свитата	
си	в	своя	дворец	подпален	от	враговете.	С	него-
вата	смърт	се	слага	край	на	Асирийската	импе-
рия,	а	Ниневия	запустява	и	никога	не	е	населя-
вана	отново.
	 От	1840	г.	до	наши	дни	близо	до	руините	на	
Ниневия	 с	 редки	 прекъсвания	 се	 извършват	
професионални	 археологически	 разкопки.	 От-
крити	са	останките	от	двореца	на	Сенахерим	и	
много	предмети	на	бита	изработени	от	дърво,	
стъкло	 или	 метал	 използвани	 от	 жителите	 на	
града.

 Харесвате	ли	приказки?	Интересно	ли	ви	е	да	гле-
дате	филм	или	да	четете	книга	и	да	съпреживявате	
заедно	с	героите?	Обичате	ли	да	ги	проследявате,	
как	се	впускат	в	неочаквани	пътешествия	незнаещи	
какво	ги	очаква,	борейки	се	всеки	ден	със	себе	си,	
със	 злото,	преследвайки	доброто,	избирайки	 го	и	
вярвайки,	че	въпреки	всичко,	то	ще	победи	накрая.
	 Във	всеки	от	нас,	при	някои	на	по-дълбоко,	при	
други	на	по-плитко,	е	скрит	по	един	пътешественик.	
Както	на	героите	в	приказките,	така	и	на	нас	ни	се	
налага	 постоянно	 да	 избираме	 между	 доброто	 и	
злото,	между	правилното	и	неправилното.	Между	
това	дали	да	се	впуснем	в	пътешествие,	което	може	
да	наруши	комфорта,	удобствата	и	старите	ни	нави-
ци	или	да	си	стоим	у	дома	на	топло	пред	огнището	
и	да	се	наслаждаваме	на	спокойствието	и	бездейст-
вието	си.
	 Всеки	ден,	всеки	човек	прави	своя	избор,	как	да	

	 Според	Свещеното	Писание	основател	на	Ни-
невия	е	Нимрод.	След	като	построява	 град	Ва-
вилон	 в	 Сенаарската	 земя	 той	 отива	 в	 Асирия,	
където	полага	основите	на	Ниневия	(Бит.	10:10-
12).	Вероятно	скоро	след	заселването	на	града	
неговите	жители	започват	да	почитат	като	вър-
ховно	 божество	Нисрох.	 Буквално	 преведена	
тази	дума	означава	„велик	орел”,	а	 самото	бо-
жество	е	изобразявано	с	човешко	тяло	и	орлова	
глава.
	 При	 управлението	 на	 цар	 Манаим	 асирий-
ския	 цар	 Фул	 напада	 Израел.	 Неговите	 завое-
вателни	 стремежи	 са	 спрени	 с	 подкуп	 (4Царе	
15:19,20).	 По	 време	 на	 управлението	 на	 цар	
Факей,	 поради	 временното	 отстъпничество	 на	
израелтяните	 от	 Господа,	 Бог	 допуска	 асирий-
ския	 цар	 Теглат-Феласар	 да	 превземе	 значи-
телна	 част	 от	 територията	 на	 Израел	 и	 да	 от-
веде	 много	 пленници	 в	 Асирия	 (Ис.	 7:17;	 8:4;	
Ос.	 5:13;	 4Царе	15:29;	 1Лет.	 5:26).	Юдовия	цар
Ахаз	също	търси	подкрепата	на	Теглат-Феласар	
срещу	сирийския	цар	Расин	(4Царе16:5-9).
	 След	смърта	на	Теглат-Феласар	неговия	на-
следник	Сенахирим	продължава	да	води	завое-
вателна	политика	спрямо	Израел	с	цел	трайното	
завоюване	 на	 Обещаната	 земя.	 Той	 завладява	
Емат,	Аршад,	Сефаруим,	Ава	и	Самария,	 като	
накрая	обсажда	столицата	на	Юдовото	царство	
Йерусалим.	След	като	не	успява	да	я	превземе	
той	облага	жителите	на	вече	покорените	от	него	

изживее	новия	ден,	който	Бог	му	подарява.	Всяка	
отделна	личност	трябва	да	избере	дали	да	послу-
ша	и	последва	гласа	на	Бог,	Който	го	напътства	да	
излезе	от	комфорта	и	да	направи	нещо	нетипично	
за	него,	и	така	да	допринесе	за	увеличаване	и	из-
граждане	 на	 Христовата	 църква,	 или	 не.	 Нека	 не	
закътваме	пътешественика,	откривателя	в	нас,	а	да	
му	дадем	поле	за	полезно	действие	относно	Бог.
	 Сещам	се	за	главния	герой	от	една	книга,	чието	
заглавие	е	„Неочаквано	пътешествие”,	в	момент,	в	
който	той	не	желае	да	пътешества,	не	желае	никак-
ви	промени	в	живота	си,	макар	и	да	се	нуждае	от	
тях,	неговият	приятел	 го	окуражава	с	думи,	които	
впечатлиха	и	мен:	„Едно	е	сигурно,	след	това	пъте-
шествие	няма	да	се	върнеш	същия.	След	него	ще	
има	какво	да	разказваш!”	

	 Историите,	 които	четем	в	Библията,	 за	 смелите	

НЕОЧАКВАНО ПЪТЕШЕСТВИЕ
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РЕДАКЦИОННО КАРЕ

 За	втора	поредна	година	ЕПЦ	Подуяне	беше	до-
макин	на	обща	младежка	конференция.	На	4	март	
т.г.	 от	 10	 часа	 сутринта	 над	 стотина	 млади	 хора	
от	 различни	 църкви	 се	 събраха	 под	 покрива	 на	
молитвения	дом	в	Подуяне.	Говорители	на	тазго-
дишното	събитие	бяха	адвокат	Димитър	Спилков	
от	църква	„Емануил“	–	гр.Пловдив,	п-р	Мирослав	
Маринов	от	ЕПЦ-гр.Троян	и	п-р	Момчил	Петров	от	
ХЦ	„Възкресение	Христово“,	гр.София.	
	 Всички	говорители	поднесоха	теми,	които	хар-
монично	кореспондираха	и	дори	преливаха	една	
в	 друга.	 След	 живото	 и	 въздействащо	 хваление	
Димитър	Спилков	откри	конференцията	с	размиш-
ления	за	първата	ни	среща	с	Бог.	Отново	се	тър-
сеха	отговори	 в	Петокнижието,	 но	фокусът	 беше	
насочен	към	младите	хора	днес.	Какъв	е	животът	
им:	 дали	 е	 центриран	 върху	 „моите	 желания“,	
„моите	 потребности“	 или	 както	 пророк	 Данаил	
са	поставили	Бог	в	центъра,	независимо	от	усло-
вията,	ангажиментите	в	университета	и	влиянието	
на	околните.	Личното	свидетелство	на	Спилков	за	
неговото	посвещение	към	Господ	и	важността	на	
молитвата	беше	и	апел	към	присъстващите:	да	от-
дадем	необходимото	място	на	Бог	в	нашия	делни-
чен	забързан	ден.
	 И	след	атрактивно	поднесеното	слово	за	Бог	и	
личната	ни	връзка	с	него,	пастор	Маринов	про-
дължи	семинара	с	темата	за	свободата	или	пъту-
ването	 за	 цял	живот.	 Разгледан	беше	Изх.3:7-10,	
защото	всяка	история	с	Бога	е	свързана	с	излизане	
от	мястото,	където	сме	и	пътешествие	към	другото	
място,	 където	Бог	иска	да	ни	 заведе.	Познаваме	
истинската	свобода	само	тогава,	когато	започнем	
да	служим	на	Онзи,	Който	ни	е	освободил.	А	всяко	
нещо,	което	измества	Бог,	се	превръща	в	наш	над-
зирател,	ограбва	ни	и	му	ставаме	роб.
	 Живот	в	обещанието.	Такава	беше	третата	тема	
на	събитието,	с	която	пастор	Петров	завърши	кон-
ференцията.	Пак	останахме	в	Моисеевите	книги,	
където	си	припомнихме	първото	обещание,	свър-
зано	с	обетованата	 земя:	 устойчивата	фраза	 за	
земя,	където	тече	мляко	и	мед.	Това	нарицателно	
словосъчетание,	 което	 символизира	 благоден-
ствие	и	просперитет,	е	само	началото	на	Божиите	
обещания.	Те	са	условно	разделени	на	две	групи.	
Първата	група	са	познати	на	всички,	осезаеми,	а	не	
абстрактни:	 охолство,	 здраве,	 сигурност,	 надмо-
щие,	спокойствие.	За	тези	благополучия	не	е	необ-
ходимо	да	се	познава	Господа.	Втората	група	обе-
щания	обаче	са	по-стойностни,	но	са	за	хора,	които	
са	 познали	 Бога:	 „царство	 от	 свещеници“,	 „свят	
народ“,	„Божи	народ“	(Изх.19:5),	„свобода	от	зако-
ните	на	робството	в	Египет“,	„обещанието	Господ	
да	обитава	сред	нас	и	да	ни	бъде	Бог“	(Изх.29:43).	
Специалното	благословение	е	целта	на	вярващия,	
а	материалното	не	е	най-важното.	Бог	прави	неща	
за	нас	главно	заради	тези	около	нас	и	заради	след-
ващите	поколения	след	нас.	Израел	като	народ	са	
записани	в	Библията	като	пример	за	нас	как	да	сме	
по-добри	настойници	на	онова,	което	Бог	ни	пове-
рява.	Но	Той	е	винаги	фокусът	ни,	а	не	просперите-
тът.
	 Завършвайки,	конференцията	остави	много	
въпроси,	над	които	младежите	да	разсъждават	и	
занапред	след	нея.	

лиляНА ПеТкОВА

 На	12	февруари	т.г.	в	Църквата	в	Подуяне	се	
проведе	Общо	събрание	на	нейните	членове.	
По	време	на	работното	заседание	беше	избран	
нов	състав	на	ръководство	на	църквата:	п-р	Ру-
мен	Борджиев	–	председател,	Светлин	Тодоров	
–	секретар	и	членове:	Георги	Папазов,	Иван	Вла-
динков,	 Петър	 Живков,	 Димчо	Маринов,	 Иван	
Табаков,	Димитър	Петров	и	Красимир	Папучиев.	
Общото	 събрание	 избра	 и	 нов	 състав	 на	 Конт-
ролно	ревизионната	комисия:	Божана	Георгиева	–	
председател	и	членове:	София	Тодорова,	Диана	
Стоева	и	Лили	Костова.	
	 Всички	 те	 са	 на	 разположение	 в	 подпомага-
нето	и	изграждането	на	вярващите.	Нека	Бог	да	
благославя	 новото	 Ръководство	 в	 носенето	 на	
духовната	и	материална	грижа	на	църквата!

Всички сестри в 
църквата, 

заедно със своите 
приятелки 

са поканени 
на празника

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
25 март (събота)

в сградата на църквата.

Начало от 10:00 часа

На 7 април 2017 г.
в църквата ни 
ще се проведе

НОЩНА МОЛИТВА
Ела и бъди 

благословен
прекарвайки няколко 

часа в лично 
общение с Бога.
НАЧАЛО – 22:00 ч.

МЛАДЕЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ ОБЩО СЪБРАНИЕ


