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„Може ли някой да сложи огън в пазвата 
си и дрехите му да не изгорят? Може ли 

някой да ходи по разпалени въглища и 
краката му да не се опекат?” Пр.6:27,28

 Огънят, поради естеството си, винаги е 
бил опасен. И в буквалният и в преносният 
смисъл се свързва с унищожение и гибел. 
 Пазвата е мястото между гърдите и по-
криващата ги горна част на връхна дреха. 
На това място хората в миналото са слагали 
документи, пари, ценности. Смисълът под-
сказва, че там се съхранява нещо ценно. 
Това се подразбира и от корена на думата 
пазва – пазя. Поясът, при мъжете или ко-
ланчето, при жените, допълвал сигурност-
та. Така пазвата играела роля на сигурен 
джоб. Обстоятелството, че е близо до сър-
цето предполагало, че човек и допълнител-
но ще внимава, какво се случва близо до 
сърцето му.
 За да подсили значението на казаното, 
авторът прибавя и друга, подобна ситуа-
ция, с ходенето по разпалени въглища. 
Опасността нозете му да се опекат е неми-
нуема. А какво става с него, когато краката 
му не изпълняват предназначението си. 
Посочените два стиха приличат на послови-
ци, които трябва да се разбират в преносен 
смисъл. 
 От контекста по-нататък разбираме, че 
става въпрос за прелюбодейство „Така е с 
онзи, който влиза при жената на ближ-
ния си“ (Пр.6:29).
 Какво е отношението на Божието Слово 
към такова деяние? Прелюбодейството е 
интимна връзка между мъж и жена, от кои-
то единия или и двамата са в брачен съюз. 
Изискването за предпазване от прелюбо-
действо е сериозно застъпено в Божието 
Слово. Седмата, от десетте Божии заповеди 
гласи определено – не прелюбодействай, а 
десетата включва дори само пожелаването 
(Изх.20:14,17).
 В Стария Завет законът предвижда смърт-
но наказание: „Ако някой прелюбодейства 
с жената на ближния си, да бъдат умърт-
вени и прелюбодеецът, и прелюбодейка-
та” – Лев.20:10. 
 Последствията от такова деяние са: ду-
шевни неблагополучия: „Оня, който пре-
любодейства с жена е безумен. Който пра-
ви това би погубил душата си” – Пр.6:32. 

продължава на стр.3

ОГЪН В ПАЗВАТА

„Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, 
защото любовта покрива множество грехове” – 1Петр.4:8

 Всеки християнин има нестихващ копнеж да 
види Бога. Някога това пожела и апостол Фи-
лип: „Господи, покажи ни Отца и това ни е 
достатъчно” – Йоан 14:8. Господ не отговори 
на това негово желание, но му показа най-пре-
кия път към Богопознанието. По-късно апос-
тол Йоан писа: „Никой никога не е видял Бога; 
но ако се обичаме един друг, Бог пребъдва в 
нас” – 1Йоан 4:12. Именно Йоан можа да по-
знае най-добре Бога, защото той най-много Го 
обичаше. Затова и можа да каже: „Това, което 
беше отначало, което чухме, което видяхме 
с очите си, което наблюдавахме и ръцете ни 
попипаха, за Словото на живота, защото 
животът се яви и ние видяхме и свидетелст-
ваме, и ви възвестяваме вечния живот, кой-
то беше у Отца и се яви на нас; това, което 
сме видели и чули, него възвестяваме и на 
вас, за да имате и вие общение с нас; а пък 
нашето общение е с Отца и с Неговия Син 
Исус Христос” – 1Йоан 1:1-3. Ако искаме и ние 
да познаваме Бога и да Го виждаме всеки ден 
в живота си, трябва да имаме любов. „Възлю-
бени, да се обичаме един друг, защото любо-
вта е от Бога; и всеки, който обича, е роден 
от Бога и познава Бога” – 1Йоан 4:7. Така че, 
първата и най-важна необходимост от любов-
та е, за да познаваме Бога.
 Знаем, че цялото църковно тяло се състои 
от много отделни части. Но разглеждайки ги, 
откриваме, че те са толкова различни, че по 
човешки е невъзможно да са сплотени заед-
но. Именно тук откриваме ролята на любовта, 

НЕОБХОДИМОСТTA ОТ ЛЮБОВ
която се явява като свързващо звено в тялото 
Христово. „И така, аз, затворник в Господа, ви 
моля да водите живот, достоен за звание-
то, към което бяхте призовани, със съвър-
шено смирение и кротост, с дълготърпе-
ние, с поносимост един към друг в любов” 
– Ефес.4:1. Тук апостол Павел говори за пре-
търпяване, за прощение, за приемане с много 
любов. Ако и да сме различни, пак сме едно. 
Ако обичаме Бога, тогава ще обичаме и всички 
Негови. „Всеки, който вярва, че Исус е Христос, 
е роден от Бога; и всеки, който обича Родите-
ля, обича и родения от Него” – 1Йоан 5:1. Лю-
бовта ни дава силата да се приемаме един друг.
 Всички ние, освен вярващи, сме и служите-
ли на Бога. И много добре знаем, че не е важ-
но какво е служението, което имаме, а какъв 
е движещия мотив. А най-добрият мотив, е 
любовта. Апостол Павел заявява много катего-
рично: „Ако говоря с човешки и ангелски ези-
ци, а любов нямам, аз съм станал мед, коя-
то звънти, или кимвал, който дрънка. И ако 
имам пророческа дарба, зная всички тайни 
и всяко знание, и ако имам пълна вяра, така 
че и планини да премествам, а любов нямам, 
нищо не съм. И ако раздам целия си имот за 
прехрана на сиромасите, и ако предам тя-
лото си на изгаряне, а любов нямам, никак 
не ме ползва” – 1Кор.13:1-3. Днес, можем да 
видим служители с впечатляващи резултати в 
живота си, но с много и различни мотиви като 
движещи сили в служенията им. 

продължава на стр.2

Обичайте се един друг! Както аз ви обикнах, 
така и вие трябва да се обичате един друг.
Йоан 13:34 

БИБЛЕЙСКИ ТЕКСТОВЕ С ПРЕНОСЕН СМИСЪЛ



ИЦО И СОНЯ ХРИСТОВИ

Ицо и Соня, бихте ли ни разказали как сте 
свързани с църквата ни?

 МНОГО ЗДРАВО! Хаха…! Ами как? Това си е и 
ще си остане нашата църква, независимо къде 
се намираме. Не е просто нашата църква. Това 
е нашето семейство. На мен (Ицо) това ми е 
родната църква, където всичко хубаво ми се е 
случило – тук повярвах, тук Бог ме кръсти със 
Святия Дух, тук Бог ме призова за служение, 
тук съм проповядвал първата си проповед, тук 
се ожених за Соня. За нея също това е мястото, 
от което ние сме част и благодарим на Бога, че 
тази църква е пример за една истинска и жива 
църква.

 А за решението ви да отпътувате за САЩ?
 Точно църквата ни беше причина да се за-
мислим дали изобщо да тръгваме за Америка, 
след като получихме зелена карта през 1998 
г. Но обстоятелствата го наложиха. Не се из-
държаше финансово през онова време и за 
стотици хиляди българи това беше някакво 
решение. И тук искаме да отговорим и на един 
въпрос, който често обърква много хора и ако 
човек не вземе правилното решение, послед-
ствията може да са жестоки. Въпросът е да 
стоя ли на дадено място с идеята да служа на 
Бог, защото има нужда при положение, че не 
мога да посрещам основните нужди на семей-
ството си? И отговорът е – ако Бог ти е казал 
ясно, че Той иска да бъдеш на това място, не-
пременно човек трябва да се покори на Бога, 
защото Бог има своите невероятни начини да 
посреща нуждите, когато ние не можем. Но за 
такава жертва се изисква ясен призив лично от 
Бога. Думите „ясен призив“ и „лично от Бога“ са 
определящи в случая. Бог е достатъчно голям и 
силен, за да знае, как да ни говори ясно и да не 
се съмняваме, че това е Той. И сега обратната 
ситуация – ако човек няма конкретен ясен и ли-
чен призив от Бога да служи на дадено място и 
той вземе еднолично решение семейството му 
да страда, за да служи някъде, то това може да 
бъде пагубно и ние сме виждали не един и два 
такива случаи. Затова водителството от Бога е 
изключително важно за вярващия човек и осо-
бено важно за служението. От основата – как 
тръгва едно служение, се определят и послед-
ствията от него. А грижата за семейството е ясна 
заповед от Бога, за която няма дори нужда от 
лично водителство. То е ясно.

 Как се промени живота ви там?
 Има някои неща, които са общи за всеки 
емигрант. Ще споменем само две от тях. Пър-
вото е, че началните години са изключително 
трудни. Ако човек е вярващ на него му се нала-
га да търси Бога за всяко нещо. В повечето слу-
чаи хората отиват с един-два куфара и трябва 
да започнат живота си без да познават никого, 
често не знаят и езика, което не им позволя-
ва да започнат хубава работа, носталгията по 
родината и близките е много силна и има още 
куп обстоятелства, които утежняват положе-
нието. Затова вярващият християнин в такава 
ситуация се учи да уповава единствено на Бог. 
И второто общо нещо за всеки емигрант, което 
е прекрасно, е че мирогледът му се обогатява 
изключително много. Независимо дали е оти-
шъл в богатата Америка или в бедната Африка. 
Начинът, по който живеят другите, различни 
от нас хора, как мислят, това как се справят в 
дадени ситуации разширява спектъра на на-
шия мироглед изключително много. И това е 
огромно богатство, ако човек знае как да го 
използва. Когато човек се завърне в родината 
си всички му казват, че се е променил. Според 
много от тях на лошо. Казват „абе този не е съ-
щият, какъвто го знаем. Не е вече като нас.” Но 
всъщност това е една много добра и позитивна 
промяна, защото човекът е научил още много 
и различни начини, как други хора се справят 
със същите проблеми и може да сравни това, 
което винаги е знаел с това, което е научил и да 
избере по-подходящото и адекватно решение. 
Разбира се това хората, които никога не са еми-
грирали, почти винаги не могат да го разберат. 
За тях промяната си остава лоша. :)

Как бихте охарактеризирали християн-
ството там?

 Християнството в САЩ, както и навсякъде 
по света може да бъде истинско и центрирано 
около Христос, но може да бъде фалшиво и 
показно или пък да се използва за лична об-
лага. Америка е огромна и там, както и нався-
къде има невероятни християни, както и лоши 
примери. Личен избор е.

Ще ни споделите ли за служенията си 
отвъд океана? 

 Ами няма място в този бюлетин. :) Ние сме 
споделяли това винаги, когато сме се приби-
рали. Ще кажем само, че Бог е невероятен. 
Най-прекрасният живот, който човек може да 
живее на тази земя е животът в покорство на 
Бога! Той води до свидетелства, до мир, до 
радост, независещи от обстоятелствата. Нека 
така да живее всеки.

Какво ще пожелаете на църквата и 
вярващите в Подуяне?

 Църквата ни е уникална и тя трябва да про-
дължи да бъде примерът, който винаги е била 
пред цяла България. Няма друга такава.

А за какво бихте желали да се молим за 
вас в Далас?

 Да се завърнем на правилното време. За во-
дителство, за покорство, за здраве и сили да 
извършим Божията воля за нашия живот. 

Интервюто подготви 
ЕлЕНА ИВАНОВА

ИНТЕРВЮ С НАШИ ВЯРВАЩИ ПО СВЕТА

 НЕОБХОДИМОСТTA 
 ОТ ЛЮБОВ 

 продължение от стр.1

 Ако искаме нашето служение да бъде с ве-
чна стойност, в него трябва да има много лю-
бов. Любов към Бога и любов към ближния. 
Тя е тази, която остойностява служението и го 
прави да бъде прието и одобрено от Бога. Лю-
бовта е необходима за успешно и благослове-
но служение.

  
  
  
 Църквата е призвана да бъде светлина и сол 
на света, а вярващите – посланици за Негово-
то царство. Христос иска именно чрез нашия 
живот мнозина да Го приемат като личен Спа-
сител. Но, един твърде важен фактор в тази 
посока се явява любовта между вярващите. 
Именно чрез нея света трябва да ни познае, 
че ние принадлежим на Бога. „По това ще по-
знаят всички, че сте Мои ученици, ако имате 
любов помежду си” – Йоан.13:35. Каквато и да 
бъде рекламата на църквата, не може да бъде 
така силна, както любовта. Именно с любовта 
може да бъде обяснено бързото разрастване 
на църквата в Ерусалим. „Всички вярващи бяха 
заедно и имаха всичко общо; и продаваха от 
своя имот и собственост, като разпреде-
ляха средствата на всички, според нужда-
та на всеки. И всеки ден прекарваха в храма 
единни духом и разчупваха хляб по къщите, 
и се хранеха с радост и чистосърдечие, като 
хвалеха Бога, и печелеха благоволението на 
целия народ. А Господ всеки ден прибавяше 
към църквата онези, които се спасяваха” – 
Деян.2:44-47. Като вярващи, може да имаме 
някои различия, но като деца на Бога трябва 
да пазим любовта помежду си, за да може 
света около нас да види и познае Христос чрез 
нас.

п-р Румен БоРДжИев 



 ОГЪН В ПАЗВАТА

 продължение от стр.1
 Обществено опозоряване: „Биене и позор 
ще намери и срамът му няма да се изличи” 
– Пр.6:33. Такъв няма да избегне възмезди-
ето: „Защото ревнуването на мъжа е една 
ярост; и той няма да пожали в деня на въз-
мездието” – Пр.6:34. В наше време вижда-
ме, колко убийства стават поради ревност. 
 В Проповедта на планината Христос отива 
към по-голямо съвършенство, като казва: 
„Всеки, който гледа жена, за да я пожелае, 
вече е прелюбодействал с нея в сърцето 
си” – Мат.5:28. 
 В Словото Си Бог предупреждава, че пре-
любодейците няма да наследят Божието 
царство” (1Кор.6:9). 
 Днес, когато нравите са опорочени прека-
лено много, хората се питат: Защо Бог тол-
кова сериозно заклеймява прелюбодейст-
вото? Още при сътворението Бог определя 
връзката между мъжа и жената като една 
плът. „Затова ще остави човек баща си и 
майка си и ще се привърже към жена си, и 
те ще бъдат една плът” – Бит.2:24. 
 За да запази семейството, което Бог е съ-
четал още при сътворението, Той допуска 
развод само в изключителни случаи.
 Днес, когато 50% от връзките мъж-жена са 
без законно обвързване, т.е. живот на семей-
ни начала, а 50% от сключилите законен брак 
след няколко години приключват с развод, 
може да се твърди, че голяма част от причи-
ните за това се дължи на прелюбодействата.

 Стремежът на врага на душите ни е да 
разрушава браковете. Модерното светско 
мислене е да се омаловажава необходи-
мостта от брак и семейство. Бракът се смята 
за отживелица, а връзката с партньор, извън 
семейството, оказва даже „заздравяващо” 
въздействие върху взаимоотношенията меж-
ду съпрузите. Това е истинска измама. Та-
кова поведение в повечето случаи води до 
развод. Рухват мечти, надежди, психика, за-
почват неврози, депресии, заболявания на 
тялото и душата. От всичко това страдат, как-
то потърпевшите, така и близките, и децата. 
Резултатите от изследвания върху здравето 
и жизненото благополучие на семейни и не-
семейни обаче са в полза на семейните. 
 Затова „нека очистим себе си от всяка 
плътска и духовна нечистота, като се 
усъвършенстваме в святост със страх от 
Бога” – 2Кор.7:1; и се стараем да не „слага-
ме огън в пазвата си” и да не „ходим по раз-
палени въглища.”
 АНАСТАСИя ВАСИлЕВА

БИБЛЕЙСКИ ТЕКСТОВЕ С ПРЕНОСЕН СМИСЪЛ

ПАРАДОКСИ И ВЯРА 
мислим”. Това е първият парадокс. 
 Вярващият в Бога се придържа към една дру-
га житейска концепция. Той осъзнава себе си 
като слаб и изначално греховен. Вярва в Бога, 
в неговия живот, смърт, възкресение, слово и 
дело, и иска да води живот, подобен на Бога. 
Учи се, внимава да не наруши връзката с Бога, 
следва Христа и се стреми да бъде като Него, 
но осъзнава, че никога не може да бъде Него. 
Това е вторият парадокс. Бог е Единствен, ако 
ние човеците станем като Него тогава ще има 
много богове. Затова никой вярващ не може 
да бъде като Бог, може само да се опитва да 
бъде като Него и в това се състои смисълът на 
живота му. Вярващият почита Бога и изпитва 
страхопочитание към Него. Това е дълбинни-
ят, във философската традиция наричан още 
метафизичният страх, който най-общо казано 
е дълбоко и изконно вкорененият у нас страх, 
поради необезпечеността на нашето собствено 
битие.
 Съдена ни е тленност и това всеки нормален 
човек го разбира, защото от самото „начало” 
ни е съден „край”, тоест от самото ни раждане 
знаем, със сигурност, че един ден ще умрем. А 
това е денят, в който всички наши отношения 

с хора, роднини, връзки, пари, слава, постове, 
власт, всичко това ще изчезне поради наша-
та нетрайност. Спасителният лек против този 
„край” е вярата, вярата в Бога, доверието, кое-
то сме гласували на Исус Христос, като наш Спа-
сител за вечността. Ние, хората, не сме в със-
тояние да бъдем източник на стопроцентово 
доверие, колкото и да ни се иска. Единствено 
безгрешният Бог може да ни предложи пълно 
доверие, което обаче ние не можем да конста-
тираме рационално. Това е третият парадокс. 
 Няма математически доказателства за това. 
Но за да получиш доверие трябва първо да да-
деш, да гласуваш, да „инвестираш” доверие. 
Най-лесният пример за това е класическата 
молитва „Отче наш”, където ние казваме „да 
бъде Твоята воля”. Или с други думи не искаме 
да става онова, което ние желаем, осъзнавай-
ки, греховността, слабостта си и собствената си 
незначителност: няма как да знаем кое точно е 
добро за нас. Предаваме се във волята на Хрис-
та, вярвайки че тази воля е благостна за нас и 
можем да живеем живота си, въпреки всички 
опасности, които Той ни предлага.
 Нямаме практическо, рационално доказа-
телство, че наистина Онзи, Когото молим „да 
бъде волята Му” ще приеме и ще благоволи 
„да бъде волята Му”, но това е единственият 
начин за вярващия да живее – отдавайки се 
и поверявайки себе си на премъдрия Бог. Ако 
всичко зависеше от нас, щяхме непрекъснато 
да се стремим да обезпечим съществуване-
то си, което би означавало да сме обречени 
на вечна изтерзаност в това невъзможно уси-
лие. Така, в един вид в разговор със себе си, 
ние казваме „виж какво, разум мой, ти имаше 
достатъчно време, но твоят ресурс не ми даде 
онова, от което имам нужда. Затова ти си от-
странен от длъжност, твоето време изтече”. 
 Вярата започва там, където разумът е из-
черпал своя ресурс. Това е така нареченият 
според някои теолози „скок във вярата”. Едва 
след този скок нашият разум вече може „да се 
върне” и да заеме предишното си място. Но 
нашият разум вече е друг - той е прогледнал с 
очите на вярата, омъдрен е от вярата и лесно 
разпознава Божието присъствие навсякъде. 
Ние така или иначе сме пуснати да вървим по 
водата и няма доказателства, че ако скочим ще 
намерим протегнатата ръка на Исус. Със сигур-
ност обаче знаем, че ако не скочим няма да 
намерим нищо. Свети апостол Петър е тръгнал 
по водата с вяра, но на няколко метра от Исус 
е имал момент на колебание и започнал да по-
тъва. И в този момент моли Господ за помощ. 
Това е четвъртият парадокс. Започнал е да по-
тъва, защото вярата му е била разколебана. И 
въпреки всичко устата сама вика за помощ. И 
бива спасен, понеже вярва. Вярата все пак по-
беждава.

САВА СлАВчЕВ

 Модерният човек иска да контролира и да 
владее всичко, не признава граници и разчи-
та единствено на себе си. О, колко несигурен 
източник на упования, бихме казали ние, поз-
навайки поне малко себе си. Такъв човек не е 
вярващ. Той е студен, рационален и практичен 
индивид, за когото всяко нещо има своята ло-
гика и всяко действие преследва някаква прак-
тическа цел. Този човек, безкрайно същество, 
окрайностено в собственото си тленно битие, 
също знае, че един ден ще умре, независимо 
дали го признава или не. Такъв човек обаче не 
желае да мисли по въпроса. В най-добрия слу-
чай мотото му е „като дойде моментът ще му 

ФИЛОСОФИЯ, СВЯТ И ВЯРА



РЕДАКЦИОННО КАРЕ

www.youtube.com/user/poduenechurch/videos

 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 единство в Христовата църква.
l За управниците на страната ни.
l Да не бъде променян Закона за 

вероизповеданията.
l За младото поколение в страната ни.
l За запазване на мира в семействата ни.
l За изцерение на Таня Захова и Гинка 

Гилева
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
l GSM: 0897 868 040
l е-mail: bordjiev@abv.bg 

Във Бога е богатството ми скрито!
И щастие и здраве и любов,

и пулса на сърцето ми честито
и всекидневния ми благослов.

А също времето благоприятно,
за да Го славя и благодаря,

общението с Бога благодатно
и нуждата ми в Него да творя.

Надеждата си жива съм оставил
със упованието също там,

че Той е Канара не съм забравил,
основата ми се намира там.

Във Бог спасението ми се пази,
със Неговата силна благодат,

сърцето ми врага си да не мрази,
със Дух и Истина да съм богат !

В Христа това, което придобия,
не е то диаманти и злато,
а Живата вода, която пия

и вечния живот за мен е то!

Това богатство няма да изгубя,
защото Бог ще го опази знам,

и няма да престана да Го любя,
защото вечният живот е там!

МАРИН КОСТОВ
13.11.2017 г., Бургас

ДА ПАЗИМ ВЯРАТА СИ!

СТИХОТВОРЕНИЕ

Данина КостаДинова

нови ЧЛЕновЕ на ЕПЦ – “ПоДУЯнЕ”

ЕвгЕни КостаДинов

КАКВО ОЗНАЧАВА ДА ПОБЕДИШ СЕБЕ СИ?

1. Ако те забравят или пренебрегнат, ако останеш в сянка и въпреки това благодариш на 
Бога в сърцето си за незаслуженото отношение.

2. Ако твоите желания се осуетят, ако другите не обърнат внимание на доброто, което пра-
виш, ако вършат нещо, което ти не одобряваш и пренебрегват съветите ти, ако се при-
смиват на твоите възгледи, но ти с любов и търпение понасяш всичко.

3. Ако приемаш лошото настроение и оплакванията на другите, тяхната неточност и закъс-
нения, за които нямаш вина, и ги понасяш без да се ядосваш.

4. Ако не желаеш да говорят за теб и за заслугите ти, а предпочиташ да бъдеш неизвестен.

5. Ако си доволен от средата и условията на живот, при които Бог те е поставил и си Му 
благодарен за всичко. 


