
 

ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”                                       ГОД.14, БР. 7, 2018 (148)

 „По-добре е за тебе да влезеш в живота 
недъгав, отколкото да имаш двете си ръце 
и да отидеш в пъкъла, в неугасимия огън, къ-
дето червеят им не умира и огънят не угас-
ва. И ако кракът ти те съблазни, отсечи 
го; по-добре е за тебе да влезеш в живота 
куц, отколкото да имаш двата си крака и 
да бъдеш хвърлен в пъкъла, И ако окото ти 
те съблазни, извади го; по-добре е за тебе 
да влезеш в Божието царство с едно око, 
отколкото да имаш двете си очи и да бъ-
деш хвърлен в пъкъла” – Марк 9:43-48. Звучи 
страшно. Но вярвам, че няма здравомислещ 
човек, който да си помисли, че тук открито се 
говори за осакатяване. Дори и най-неосведо-
меният знае, че тези думи не трябва да се 
приемат буквално. 
 Смисълът им е да изоставим стария начин 
на живот и променим старото си, плътско 
естество. Това всъщност се има предвид под 
отсичане на ръката, крака, окото, пресичане, 
предотвратяване на греховно действие, отказ 
от плътски желания и светски удоволствия, 
угаждане, стремеж към излишно материал-
но благополучие. Да се противодействаме на 
мисли и подбуди в съзнанието ни, които мо-
гат да доведат до извършване на грях. Защото 
повярвали в Христос, ние сме нови създания 
„А които са Исус Христови, разпънали са 
плътта заедно със страстите и похотите 
й” – Гал.5:24. И сега животът ни в Христос е по-
скъп от всички богатства на света. 
 Съблазън е нещо, което силно привлича,
предизвиква желание, изкушава, примамва. 
Това все още не е извършен грях; все още 
умът, съвестта и волята, могат да предотвратят 
извършването на грях, който с ръцете може да 
бъде – кражби, убийства; с очите – блудства, 
похот, прелюбодейство, завист; с краката – 
местата, където ходим. Поради това Спасите-
лят препоръчва да се положат усилия за пре-
дотвратяване извършването на греха, дори
с цената на лишаване от ръка, крак, око като 
средства за осъществяването му. Това е за 
предпочитане пред огъня в пъкъла. 
 Когато започнат такива греховни мисли и 
желания трябва сериозно да се замислим. 
Защото, не само че може да извършим грях, 
но дори след осъществяване на тези жела-
ния, пак няма спокойствие, тъй като идват все 
нови и нови предизвикателства. И вярващи 
християни, неутвърдени в Словото или зане-
марили чувството си за себеконтрол, може да 
се подведат по различни съблазни. 

продължава на стр.2

АКО ТЕ СЪБЛАЗНИ 
РЪКАТА ТИ – ОТСЕЧИ Я

„Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба 
изказвайте прошенията си на Бога с благодарение” – Фил.4:6

 Всеки човек, повече или по-малко в различ-
ни етапи от своя живот е преживявал тревога. 
Кои са тревогите в живота ни, кое ги предиз-
виква и как можем да се справяме с тях? 
 Тревожността е неприятно чувство на безпо-
койство, несигурно очакване, притеснение пора-
ди надвиснала заплаха. Тя е състояние у чове-
ка, при което се активират защитни реакции.
 Характерни за безпокойството са емоционал-
ната напрегнатост, лесната възбудимост, очак-
ването за нещо неопределено. Преживяване-
то често е съпроводено от характерни физиче-
ски усещания: „буца в гърлото”, или „топка в 
стомаха”. Телесни прояви на тревожността са: 
сърцебиене, задух, треперене на крайниците, 
стомашен дискомфорт… Тревожността и без-
покойството могат да доведат до много здра-
вословни проблеми като: инсулт, инфаркт, диа-
бет, гастрит, както и до много психични раз-
стройства. 
 Тревожността е сигнал за опасност и поставя 
човека в готовност за борба и противопоставя-
не. За разлика от останалите живи същества, 
той има повече свобода да избира. Това оба-
че му носи много повече несигурност и съм-
нения за решенията, които взима. Ето защо 
тревожността насочва човека не толкова към 
външни опасности, колкото към вътрешни за-
плахи – съмнения и несигурност, произтичащи 
от неговите колебания и опасения. Когато се 
тревожат, хората си мислят, че така могат да 
контролират нещата. Контролиращият човек е 
много тревожен. 

ТРЕВОГИТЕ В ЖИВОТА НА ЧОВЕКА
 Всички ние се безпокоим за много неща: 
здравето, децата и семейството, финансите… 
Естествено, никой здравомислещ човек не 
иска дните му да бъдат изпълнени с тревоги. 
Как тогава бихме могли да се справим с тях?
 На първо място е нужно да разпознаем при-
чината за възникналата тревога. Ако открива-
ме в себе си безпокойство, нека да се опитаме 
да разберем, кое е това, което го предизвик-
ва. Много често страховете и притесненията 
в живота ни са напразни. А често именно тре-
вожността и страха правят проблема по-голям 
отколкото е в действителност. Затова поговор-
ката казва: „На страха очите са големи.”
 На второ място е важно да си зададем въ-
проса - какво мога да направя в конкретната 
ситуация. Често тревожността ни парализира 
и предизвиква бездействие. Избягването на 
плашещите ни ситуации допълнително увели-
чава тревожността. Тревожността се преодо-
лява най-добре, като се изправим лице в лице 
със страховете си. Вместо да разпиляваме енер-
гията си в безпокойство, много по-добре е да 
я запазим и да я проявим в творчество, с което 
да решим възникналия проблем. Човек трябва 
да уповава на Бога, но и да прави онова, което 
може.
 На следващо място, като вярващи хора е ва-
жно да осъзнаем, дали наистина сме предали 
проблема на Бога, или се опитваме сами да се 
преборим с него. 

продължава на стр.2

За всичко имам сила чрез Онзи, 
Който ме подкрепява.

Филипяни 4:13    

БИБЛЕЙСКИ ТЕКСТОВЕ С ПРЕНОСЕН СМИСЪЛ



ИВАН И СИМОНА ПАНОВИ

 Ванката, Мони и Андрейчо са неразделни и с 
любима „територия” в църквата. Зърнем ли ги, 
прочитаме на лицата им: „щастливи сме”.
 И двамата са от вярващи семейства, и дори 
са „слушали” проповеди като бебета един до 
друг в бебешката стая в църквата ни. 
 Семейството на Ванката има период на 
спиране на посещение на църква, но момче-
то продължава да чете Библия и да се моли. 
Като ученик той има знание за Господа, както 
и своята вяра и молитви. Молитвите му при-
състват дори и в тъмния му тийнеджърски 
период на атаки и изкушения. Учещ в елитна 
гимназия, в 11 клас той започва да отсъства 
сериозно от часове. Застрашен от срама, от 
последиците от отсъствията, в дните преди 
Възкресение момчето застава на молитва. Ко-
леничил в стаята си, той се моли на Господа да 
го измъкне от ситуацията. И чува като мисъл от 
Бога: „Ти знаеш ли какъв беше като малък? 
Бил си в църква. Виждаш ли сега какъв си ста-
нал? Знаеш ли какъв можеш да бъдеш от тук 
нататък?” Отговорът на Ванката е: „Господи, 
искам да съм Твой.” Сякаш камъни падат от 
него разбирайки, че Господ в този момент го 
освобождава от всички дяволски неща, с кои-
то е бил вързан. Това са миговете на покаяние, 
новорождение и разбиране от Господа на мно-
го неща. Напълно променен и гладен за Госпо-
да Ваньо тръгва на богослужения в Божията 
църква, където взема водно кръщение. След 
време с него тръгват и родителите му. Макар и 
само на 19 години, той чувства нужда от човек 
до себе си. Решил да отиде в друга църква, той 
предлага на родителите си да посетят църква-
та ни. Така на 10.03.2013 г. Ванката влиза от-
ново в църквата ни, в която е бил като бебе. И 
знае, че това вече е неговата църква.
 Мони е родена в християнско семейство. 
Възпитана в Божиите пътища от родителите си 
Кирчо и Таня Матанови, тя винаги е носила в 
сърцето си своята вяра. Но личното й осъзна-
ване датира от седми клас. На 12.07.2007 г., в 
последната вечер на лагера на Неделното учи-
лище Мони е кръстена в Святи Дух. Споменът 
за този момент за нея е от Божествено значе-
ние и винаги вълнуващ, тъй като той е съпътст-
ван с новорождението й. Три месеца по късно 
младото момиче сключва завет с Бога чрез 

водното кръщение. В годините назад, както и 
днес живота на Мони е силно вплетен с живо-
та на църквата. През април 2013 г. тя участва 
в отбора на църквата ни в европейското със-
тезание за опознаване на Библията. Наградата 
е организирана седмична екскурзия в гр.Русе. 
Макар че Ванката не е от отбора и не е посеща-
вал младежкото, той е поканен на екскурзия-
та от Даката - ръководителя на отбора. Това са 
дните, в които Ванката и Мони определено се 
вълнуват един от друг, но не си казват и дума 
за чувствата. Завърнали се, двамата си мина-
ват през своите си пътечки на влюбването. А 
на първата си среща след месеци и двамата са 
абсолютно убедени, че са един за друг. 
 Година и половина след първата им среща, 
Ванката изградил прекрасни взаимоотноше-
ния с родителите на Мони, се среща с тях, за 
да поиска ръката на избранницата си от татко 
й. А много преди това той е поискал и съгла-
сието му изобщо, за да се среща с нея. Мом-
чето получава благословението им, както и 
на своите родители. Дни преди Рождество 
Христово Ваньо решава да изненада Мони, 
очакваща предложението му след Нова Годи-
на. Златен спомен за тях е датата 21.12.2014 г., 
когато Ванката в ресторант на колене, пита 
Мони дали ще стане негова съпруга пред Бог. 
Онемяла от изненада и под овациите на целия 
ресторант, Мони не промълвява. Притеснен 
Ванката пита „Нещо ще кажеш ли” и чува „На, 
да!”. А брат й Иво от съседната маса фотогра-
фира вълнуващото събитие.
 Рожество Христово 2014 г. беше двоен праз-
ник за цялото семейство и за църквата ни, 
когато Ванката и Мони са представени като 
годеници. Следват почти две години до сват-
бата, през които те се опознават, но и минават 
през тежки атаки и трудности. Включително 
ден преди сватбата, когато Ванката е повален 
от вирус и се налага да се намеси „Спешна по-
мощ.” 
 14.08.2016 г. е красивият дългоочакван сват-
бен ден, в който Иван и Симона подгънали ко-
лене в църквата ни предадоха напълно семей-
ният си живот в ръцете на Господа.
 На 16.03.2018 г. проплака малкият Андрей. 
За неговото появяване на бял свят младите ро-
дители са единодушни: „Не беше планиран, но 
беше на най-точното време.” Резултатът е ви-
дим – Андрейчо е кротък и щастлив, обграден 
от всеотдайните си родители, баби и дядов-
ци, прабаби и прадядовци не само у дома, но 
и в църквата.
 Семейство Панови са спуснали духовната 
котва на брака си дълбоко в Христос. Благо-
словение за цървата ни са такива семейства 
– ежедневно живеещи своя щастлив живот, 
служещи на Господа и винаги под покрива на 
Божият дом!

Представянето подготви
ЕлЕНА ИВАНоВА

СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

 ТРЕВОГИТЕ В ЖИВОТА    
 НА ЧОВЕКА

 продължение от стр.1 
 Христос ни учи: „Не се безпокойте за утре, 
защото утрешния ден ще се безпокои за себе 
си. Достатъчно е на деня собственото му 
зло” – Мат.6:34. А апостол Павел допълва: „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. 
Най-сигурното средство за преодоляване на 
нашите тревоги е, като ги споделяме в молитва 
с Бога.
 И не на последно място, след като сме спо-
делили своите тревоги с Бога с вяра, да си на-
ложим да не позволяваме безпокойството да 
парализира нашите мисли. И отново думите на 
Спасителя Христос: „Мир ви оставям; Моят 
мир ви давам : Аз не ви давам, както светът 
дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да 
се бои” – Йоан 14:27. Подобно на апостол Па-
вел и ние да вярваме и да изповядваме: „Аз 
зная в Кого съм повярвал и съм уверен, че Той 
е силен да опази до онзи ден онова, което съм 
му поверил” – 2Тим.1:12.

Ева БорджиЕва

 АКО ТЕ СЪБЛАЗНИ РЪКАТА ТИ –  
 ОТСЕЧИ Я
 продължение от стр.1 
 Затова, казва Христос: „Бдете и молете се, 
за да не паднете в изкушения” – Мат.26:41. 
Ние знаем кой има интерес от грехопадения. 
Всичко в тези стихове насочва към самонаблю-
дение и самоконтрол над поведението ни и то 
не само сред обществото, но и насаме. Защото 
често човек, когато е сам, е склонен да си 
позволява неща, които пред другите не би си 
позволил, като смята, че никой не го вижда. 
Но той пропуска, че Бог вижда всичко. Цар Да-
вид заявява: „Ако кажа: Поне тъмнината ще 
ме покрие и светлината около мен ще ста-
не на нощ, то и самата тъмнина не скрива 
нищо от Теб, а нощта свети като ден: за Теб 
тъмнината и светлината са безразлични” – 
Пс.139:11,12.
 Защо в Божието Слово има такива плашещи 
изисквания – да сме готови, ако е необходимо 
да се лишим от една част на тялото си, но да 
запазим цялата си душа? За щастие, това ни-
кога не е необходимо, тъй като Светият Дух 
дава възможност на вярващия да живее живот 
в святост и чистота. Но той самият трябва да 
Му сътрудничи. Апостол Павел казва: „Ако жи-
веете плътски, ще умрете; но ако чрез Духа 
умъртвявате порочните навици на тялото, 
ще живеете” – Римл.8:13. Тук ясно става въ-
прос за духовния живот и духовната смърт. 
 А и Христос накрая на този разговор обясня-
ва: „Защото всеки ще се осоли с огън (и всяка 
жертва ще се осоли със сол)” – Марк 9:47. 

АНАсТАсИя ВАсИлЕВА

БИБЛЕЙСКИ ТЕКСТОВЕ С ПРЕНОСЕН СМИСЪЛ



ГРАД ХЕВРОН

БИБЛЕЙСКИ МЕСТА

пещера Махпелах, която Аврам купува от хетите. 
В нея той погребва своята съпруга Сара. По-къс-
но самият Аврам, неговия син Исак, съпругата на 
Исак - Ревека, синът на Исак Яков и неговата съ-
пруга Лия също са погребани в гробната пещера 
Махпелах (Бит.23:19; 25:9,10; 49:29-32).
 След смъртта на Мойсей Исус Навин започва 
поетапно завладяване на Обещаната земя. Той 
превзема Кириат-Арва и избива неговите жители 
заедно с техния цар Оам. Това е единственото име 
на владетел на града споменато в Божието Слово 
(Ис.Нав.10:3). По-късно Исус Навин предава града 
на Халев (Ис.Нав.14:13,14; 15:13; Съд.1:20). Впо-
следствие той е присъединен към територията на 
Юдовото племе и преотстъпен на Аароновите по-
томци за прибежищен град (Ис.Нав.21:13). Преди 
да поеме управлението на целия Израел Давид 
властва в Хеврон над Юдовото племе седем го-
дини и шест месеца (2Царе 2:11; 5:5; 3Царе 2:11; 
1Лет.29:27). Този факт показва, че от времето на 
Исус Навин до възцаряването на Давид, а и по-
късно градът продължава да бъде под контрола 
на израелтяните. По време на войната между    

 Хеврон е най-големият град на територията на 
Палестинската автономна област, която обхваща 
земите на древна Палестина и ивицата Газа. Той е 
разположен на 930 метра надморска височина и 
се намира на около 30 километра южно от Йеру-
салим. 
 Освен с големината си, градът е известен със 
своя древен произход и богато на значими съ-
бития историческо минало. Според Библията е 
създаден седем години преди египетския град 
Танис, столица на Долен Египет и е определян за 
един от най-старите градове в Ханаанската земя 
(Числ.13:22). Той има общо три имена, с които 
е назоваван по време на своето съществуване. 
Най-старото от тях използвано в Библията, което 
обхваща периода от преди идването на Аврам в 
Обещаната земя до възцаряването на Давид е 
Кириат-Арва. Буквално преведена думата „кири-
ат“ означава град, т.е. целият израз се превежда 
като „градът, основан от Арва“. До днес арабите 
го наричат Ал Халил. Изразът се състои от две 
думи – „ал“, която означава Бог и „халил“, която 
означава приятел. В по-широк смисъл изразът се 
превежда като „градът или домът на Божия прия-
тел Аврам“. Приблизително по времето на възца-
ряването на Давид градът получава сегашното си 
име Хеврон или Хеброн. 
 При своето преминаване през Ханаанската 
земя Аврам достига т. нар. Мавриеви дъбове 
(Бит.14:13; 18:1). Според богословите става дума 
за място разположено близо до Хеврон. Вероят-
но в същата местност се е намирала и прочутата 

Сауловия и Давидовия дом слугите на Давид уби-
ват и обесват убийците на Исвостей при водоема 
в Хеврон (2Царе 4:12). Докато се намира в града, 
на Давид се раждат общо 6 сина (2Царе 3:2-5; 
1Лет.3:1-4). Един от тях Авесалом организира за-
говор срещу баща си в опит да заеме престола. 
Вторият етап на бунта се осъществява в Хеврон, 
откъдето Авесалом изпраща хора в Израел, за да 
оповестят, че се е възцарил и управлява в града 
(2Цар.15:10).
 При царуването на сина на Соломон - Ровоам 
градът е укрепен и превърнат в стабилна крепост 
(2Лет.11:10). Той се споменава и след Вавилон-
ския плен, когато някои от оцелелите евреи от 
Юдовото племе се заселват в него и близките села 
(Неем.11:25). Любопитно е, че в Новия Завет име-
то на града изобщо не се споменава и неговата 
съдба остава неясна.
 Днес населението на Хеврон наброява малко 
над 160 000 жители. Близо половината от тях из-
повядват исляма следвани от последователите 
на юдаизма и християнството. В града има общо 
девет джамии, две синагоги и няколко църкви. 
Добре развито е животновъдството поради об-
ширните пасищни площи, а топлият климат под-
помага отглеждането на лози и маслинови дър-
вета. Развити са и някои специфични занаяти, 
сред които водещо място заемат изработката и 
производството на стъклени изделия и различни 
видове бижута.

НИКолАй сИМЕоНоВ

ВЯРА И ФИЛОСОФИЯ 
тавяне на разума и се отхвърля философията, която 
се смята за излишна и дори вредна. Заедно с това се 
появява и точно противоположното схващане – че 
религията е излишна и вредна, че тя може бъде за-
менена от философията с нейното чисто рационално 
обяснение и научна картина на света. Философията 
се стреми да развенчае религията като противоре-
чаща на разума. Сред класиците на модерната ре-
лигиозна критика могат да се посочат Л.Фоейрбах, 
К.Маркс, Фр.Ницше и др. 
 Всъщност нещата сякаш са доста по-прости. Бого-
откровените християнски истини не са противора-
зумни - те са свърхразумни, над възможностите на 
рационалното познание на философията. Те са даде-
ни по проблеми, по които е невъзможно да се дос-
тигне до истината единствено по пътя на човешките 
познавателни възможности. Когато човек изчерпа 
границите на своето рационално познание, той не-
избежно се изправя пред най-съкровените тайни 
на битието и пред Бог. От тази гледна точка, вяра и 
философия се допълват и помагат за по-пълното въз-
приемане на света. Небезизвестният Айнщайн има 
следна мисъл: „Колкото повече се занимавам с нау-
ка, толкова повече аз вярвам в Бога“, докато Блез 
Паскал, доста преди Айнщайн, казва следното „Мал-
ко наука ме отдалечава от Бога, но много наука ме 
връща при Него“. 
 Най-великите учени от различни области и най-
великите философи от историята са били вярващи. 
Тяхната вяра не само не им е пречила да опознават 
„действителните природни и обществени закони”, 

но дори точно тя ги е движила и насочвала към все 
повече познания. А достатъчно е да има един един-
ствен случай на съвместно и хармонично съществу-
ване на вяра и философия у едно лице, за да стане 
очевидно, че както екзистенциално, така и по функ-
ционалната си и съдържателна значимост, те не се 
изключват взаимно. И е съвсем естествено хората 
да отдават предпочитание на вярата пред филосо-
фията, защото вярата е непосредственото вътрешно 
убеждение, дълбинното, живително и по-деятелно в 
нашия дух, отколкото е всяко знание. 
 Вярно е, че през вековете официалната църква се 
опитва да унифицира вярващите, за да ги подчини 
и контролира, да ги направи еднакви, но това няма 
общо с вярата. Бог не ни иска еднакви, Той ни иска 
различни, но единни в любовта и вярата си в Него, 
единни в тялото на Христовата църква. Философия-
та търси мъдростта и смисъла на живота. За фило-
софията един може да намери смисъл в красотата, 
друг в доборото, трети в любовта, изкуството или в 
друго. Вяращият обаче е намерил смисъла и той е в 
Бога. Животът в Бога като същност, цел, истина и път. 
Философът може да отиде и по-далеч. Да твърди, че 
смилът на живота се състои в непрекъснатото търсе-
не на смисъла на живота. Вярващият има по-лесна 
задача, защото вече е намери л смисъла и той е пак 
в непрекъснатото търсене, но на Бога и на живота в 
Негово царство небесно. Амин!

сАВА слАВчЕВ

 Въпросът за отношението между вяра и филосо-
фия вероятно е най-древният. Кое е първичното – 
вярата или фислософията? 
 От самото създване на света първите хора са за-
почнали да си задават въпроси, както относно себе 
си, своето тяло, функции, болки и усещания, така и 
относно заобикалящия ги свят – сезони, климатич-
ни явления, небесни тела, звезди, слънце, луна и 
т.н. Започвайки да опознават себе си, света и окол-
ния свят те неизбежно са стигнали до въпросите за 
сътворението, хармонията и закономерността във 
вселената, което породило въпроса за това кой, 
всъщност, е създателят на всичко това. Така се ражда 
вярата в Бога. 
 Разбира се първованачално това е било на несъз-
навано ниво, но древните са осъзнали най-важното: 
сътвореният свят не може да бъде създаден от чо-
вешка ръка. Успоредно с това започват и разсъжде-
нията на тема човек, свят, смисъл, страдание, живот, 
смърт, болест и т.н. Въпроси, които и до ден днешен 
вълнуват човечеството. Така се ражда философията 
(от гръцки, термина означава любов към мъдрост-
та), науката за изследване на общите и фундамен-
тални въпроси, засягащи човека и света. Въпроси, 
които философията разгръща като наука, използва-
ща инструментариума на рационалното познание и 
логиката. 
 Един от първите, Платон, още 400 г. пр.Хр., поста-
вя основните акценти на темите, които ни вълнуват 
и днес. Започва противопоставянето между религия 
и философия. Вярата се утвърждава в противопос-

ФИЛОСОФИЯ, СВЯТ И ВЯРА



РЕДАКЦИОННО КАРЕ

www.youtube.com/user/poduenechurch/videos

ЧЕСТИТО
на Данаил и Пламена 

за малкия Даниел

ЧЕСТИТО

на брат Димо Желев
за 90 годишният 

му юбилей

 На 5 октомври 2018 г. на 54 годишна възраст почина сестра 

ДиаНа РаДкова Стоева

„аз съм възкресението и животът. Който вярва в Мен, 
макар и да умре, ще живее. Никой, който е жив и вярва в Мен, 

няма да умре вовеки” – йоан 11:25,26

Ако търсиш Бог с цяло сърце, ще Го намериш – Втор.4:29
Нека Христос да живее в сърцето ти – Ефес.3:17

Обичай Бог с цялото си сърце – Втор.6:5
Уповавай на Бога с цялото си сърце – Пр.3:5

Пази в сърцето си Божието слово – Пс.119:11
Мислите на сърцето ти да са угодни на Бога – Пс.19:14

Божията любов е в сърцето ти – Римл.5:5
Бог изпитва сърцето – Пс.17:3

Бог знае, какво има в сърцето ти – Втор.8:2
Бог избавя онзи, който е с право сърце – Пс.7:10

Да няма гордост в сърцето ти – Пс.131:1
Да няма завист в сърцето ти – Пр.23:17
Да няма злоба в сърцето ти – Пс.101:2

Да няма заблуда в сърцето ти – Пс.95:10
Да няма съмнение в сърцето ти – Марк 11:23

Не позволявай в сърцето ти да се заражда зло – Мат.15:19
Каквото преизпълва сърцето, излиза от устата – Мат.12:34

Бог мрази сърце, което крои лоши замисли – Пр.6:18
Веселото сърце е лекарство – Пр.17:22

Бог е близо до съкрушеното сърце – Пс.34:18
Където е съкровището ти, там е и сърцето ти – Мат.6:21

Не прилепвай сърцето си към богатство – Пс.62:10
Не закоравявай сърцето си – Пр.28:14 

Който има чисто сърце ще види Бога – Мат.5:8

„Повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си,
защото от него са изворите на живота” – Пр.4:23

 СЪОБЩЕНИЯ

   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 Тийнейджърско общение – неделя 13.30 ч.
l Неделно училище – неделя 10.00 ч. 
l Лични срещи с пастира – четвъртък 
 от 16-20 ч.

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МОЛИТВА:
l За духовно обновление на вярвщите
l За успеха на благовестието по света
l За възстановяване на отпадналите от 

вярата
l За страдащите заради вярата в Господа
l За духовното единство на църквата в 

България
l За здравословното състояние на сестра 

Таня Захова
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.

l Видеозаписи на проповеди от неделните 
богослужения могат да бъдат гледани в:

 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 
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