
 

ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”                                       ГОД.15, БР. 6, 2019 (156)

 „Ако е гладен врагът ти, дай му хляб да 
яде, и ако е жаден, утоли жаждата му с 
вода, защото така ще натрупаш жар на 
главата му и Господ ще те възнагради” – 
Пр.25:21,22.
	 В	 миналото	 пътуването	 между	 селищата	
било	 опасно,	 трудно	 и	 продължително.	 Ако	
нямало	 специални	 места	 за	 гости	 –	 гостил-
ници,	било	редно	на	чужденеца	да	се	оказва	
гостоприемство.	 Стопаните	 на	 къщата,	 по-
край	която	минавал	чужденеца,	трябвало	да	
го	поканят	у	дома	или	в	двора,	да	му	предло-
жат	най-малко	хляб	и	вода,	за	да	възстанови	
силите	 си.	 Такъв	обичай	–	 гостоприемство,	
съществувал	в	миналото	и	у	нашия	народ.	
	 Но	за	същото	отношение	към	врага	това	не	
е	било	прието,	между	народа	битувало	та-
кова	 разбиране,	 въпреки,	 че	 нямало	 такова	
изискване	в	еврейския	закон.	За	враг	смятали	
онзи,	 който	 е	 против	 Господа.	 Хората,	 които	
обичали	Бога,	се	възмущавали	от	онези,	кои-
то	са	прoтив	Него.	С	такъв	смисъл	разбираме	
думите	на	псалмопевецa,	който	за	да	подчер-
тае	обичта	и	уважението	си	към	Бога,	казва:	
„Не мразя ли, Господи, онези, които мразят 
Теб? И не се ли гнуся от онези, които се на-
дигат против Тебе?”	–	Пс.139:21,22.
	 В	Божието	Слово	намираме	указания,	че	
за	враговете	ни	трябва	да	се	молим.	Христос	
казва:	„Обичайте неприятелите си и се мо-
лете за онези, които ви гонят”	–	Мат.5:44.	
И:	 „Благославяйте тези, които ви прокли-
нат, молете се за тези, които ви правят 
пакост”	–	Лука	6:28.	Е,	добре,	ще	се	молим,	
то	е	и	в	наша	полза.	Но	чак	пък	да	ги	храним	
и	поим,	това	надхвърля	нашето	разбиране	за	
благосклонно	отношение.	Въпреки,	че	самата	
обич	включва	в	себе	си	всичко	необходимо,	
което	можем	да	направим	за	съответния	чо-
век.	Вероятно	и	Бог	е	предположил,	че	ще	се	
смутим	и	с	този	стих	(Пр.25:21,22)	иска	да	ни	
поясни,	затова	ни	казва	„така ще натрупаш 
жар на главата му”.	Но	и	за	да	ни	насърчи,	
ни	казва,	какво	ще	получим	с	това	си	отноше-
ние	–	„Господ ще ни възнагради.”	Ясно	е,	че	
Господ	ще	ни	възнагради,	защото	сме	Го	пос-
лушали,	но	за	каква	„жар”,	която	ще	се	натру-
па	на	главата	на	врага	става	въпрос?	
 продължава на стр.4 

ЖАР НА ГЛАВАТА 
НА ВРАГА

„Говорът ви да бъде: Да, да! Не, не! 
А каквото е повече от това, е от лукавия” – Мат.5:37

 „Защото от думите си ще се оправдаеш и 
от думите ще се осъдиш”	–	Мат.12:37.
	 В	нашия	живот	говоренето	е	начин	да	общу-
ваме	 един	 с	 друг,	 като	 споделяме	 нашите	
мисли,	чувства	и	емоции.	Думите	са	основни	
структурни	единици	на	речта,	които	символи-
зират	и	придават	смисъл.	Чрез	тях	ние	изграж-
даме	структурата	на	това,	което	желаем	да	ка-
жем	или	напишем.
	 Според	Библията	думите	ни	разрушават	или	
ни	правят	пълни	с	радост,	щастие	и	здраве.	На-
шите	думи	–	думите,	които	сме	говорили	вче-
ра	–	правят	живота	ни	 такъв,	какъвто	е	днес.	
Това	 е	 в	 съгласие	 с	 казаното	 от	 Исус	 в	Марк	
11:23:	 „Истина ви казвам: Който рече на 
тази планина: Вдигни се и хвърли се в море-
то, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, 
че онова, което казва, се сбъдва, то ще ста-
не”.	 Думите	 и	 вярата,	 в	 това	 което	 изричаме	
определят	до	известна	степен	това,	което	ще	
се	случи	с	нас	и	близките	ни.	Трябва	да	внима-
ваме	какви	думи	изричаме,	защото	те	могат	да	
ни	дадат	живот,	но	те	могат	и	да	го	разрушат,	
защото	„…буквата убива, а духът оживотво-
рява.”	 –	 2Кор.3:6.	 Понякога,	 когато	 сме	 под	
въздействие	на	емоциите	изричаме	думи,	които	
не	е	трябвало	да	казваме.	Затова	е	по-добре	да	
замълчим,	отколкото	да	изговорим	думи,	за	кои-
то	ще	съжаляваме,	че	сме	ги	изрекли.	Трябва	да	
избягваме	думи,	които	нараняват.	Много	често,	
когато	 нараняваме	 чрез	 думите	 някого,	 всъщ-
ност	нараняваме	себе	си,	без	да	го	разбираме.	

СИЛАТА НА ДУМИТЕ И ЕЗИКЪТ

Думите	са	извор	на	благословението	и	на	про-
клятието.
 „Но никой човек не може да укроти езика; 
буйно зло е, пълен е със смъртоносна отрова. 
С него благославяме Господа и Отца и с него 
кълнем човеците, създадени по Божие подо-
бие! От същите уста излизат благословения 
и проклятия! Братя мои, това не трябва да 
бъде така. Изворът пуска ли от същото от-
верстие сладка вода и горчива?”	–	Яков	3:8-11.
	 Ние	не	можем	да	благославяме	или	да	къл-
нем	 себе	 си	 чрез	 начина,	 по	 който	 говорим.	
Когато	 благославяме,	 говорим	добри	 неща;	
когато	кълнем,	говорим	зли	неща.	Вие	и	аз	мо-
жем	да	благославяме	живота	си	и	да	внесем	
радост	в	него,	а	можем	и	да	го	прокълнем	и	да	
го	направим	нещастен	и	то	само	чрез	думите	
на	устата	си.	Трябва	да	сме	много	по-загриже-
ни	за	 това	какво	излиза	от	устата	ни	относно	
нас	 самите,	 отколкото	да	ни	е	 грижа,	 какво	
говорят	другите	за	нас.	Има	извор	на	добри	
неща	в	нас	–	едно	от	тях	е	радостта.	Можем	да	
черпим	от	нея	и	да	я	разпръскваме	навсякъде	
около	и	върху	себе	си	чрез	правилно	говоре-
не.	Словото	казва,	че	човешкият	език	не	може	
да	бъде	укротен	от	никой	човек,	затова	имаме	
нужда	от	Божията	помощ,	за	да	държим	ези-
ка	си	под	контрол.	„И езикът, този цял свят 
от нечестие, е огън. Между нашите телес-
ни части езикът е, който заразява цялото 
тяло и запалва всичкия кръг на живота ни…” 
–	Яков	3:6.

продължава на стр.2

БИБЛЕЙСКИ ТЕКСТОВЕ С ПРЕНОСЕН СМИСЪЛ

„Добрият човек от доброто 
съкровище на сърцето си изнася 

доброто; а злият човек от злото 
си съкровище изнася злото; защото 
от онова, което препълва сърцето 

му, говорят неговите уста.”
Лука 6:45



 СИЛАТА НА ДУМИТЕ И ЕЗИКЪТ

 продължение от стр.1
	 Удивително	е	да	спрем,	за	да	осъзнаем	всич-
ки	проблеми,	които	тази	една	малка	част	от	тя-
лото	създава	в	живота	ни.	Езикът,	чрез	думите,	
които	изрича,	може	да	разруши	взаимоотно-
шения.	Той	може	да	доведе	и	до	депресия.	Той	
може	да	нарани	приятел	или	чрез	грубост	да	
обиди	 някой	 съвсем	 непознат	 за	 нас.	 Когато	
ни	е	трудно	и	сме	в	изпитания,	какво	обича	да	
прави	езикът?	Да	говори	за	това!	Да	прехвър-

ля	вината	на	някой	друг.	Обича	да	се	оплаква.	
Но	повече	обича	да	говори	за	проблема,	което	
обикновено	 не	 върши	 нищо	 добро,	 нито	 до-
принася	по	някакъв	начин.	
 „Смърт и живот има в силата на езика; и 
онези, които го обичат, ще ядат плодовете 
му.”	–	Пр.18:21.	За	един	човешки	живот	това	са	
повече	от	400	милиона	думи	и	Библията	казва,	
че	 тези	думи	изговорени	от	езика,	имат	сила	

на	живот	и	смърт.	Добре	е	ясно	да	осъзнаваме	
силата	 на	 думите	 изричани	 чрез	 езика.	 Нека	
се	научим	да	използваме	тези	думи,	които	да-
ват	живот,	мир,	любов	и	надежда.	Нека	чрез	
думите,	които	изричаме	да	бъдем	извор	на	
благословение	за	нас,	 за	близките	ни	и	дори	
за	тези,	които	не	ни	познават.	

ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ

УПОТРЕБАТА НА ЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

нашите	финансови	 решения.	 Ето	 списък	 с	 ня-
кои	от	тях:
•	Търсим	ли	от	Бога	водителство,	как	да	бора-
вим	със	средствата	си	или	боравим	с	тях,	как-
то	на	нас	самите	ни	харесва?	Допускаме	ли	
Господ	да	присъства	в	тази	област	на	живота	
ни?

•	Декларираме	 ли	 всичките	 си	 доходи	 за	 це-
лите	 на	 подоходното	 данъчно	 облагане	 и	
общественото	 осигуряване?	 Ползваме	 ли	
социални	помощи,	които	всъщност	не	ни	се	
полагат?

•	Плащаме	ли	всичките	си	финансови	задъл-
жения	точно	и	навреме?

•	Купуваме	ли	си	всички	необходими	карти	
или	билети,	когато	пътуваме	с	обществения	
транспорт?

•	Искаме	ли	да	имаме	средствата,	от	които	
имаме	нужда	или	искаме	да	имаме	огромни	
суми,	без	реално	да	имаме	нужда	от	тях?	

•	Боравим	ли	разумно	с	парите	си	или	ги	хар-
чим	за	неща,	които	сме	видели	импулсивно?	
Какви	са	инвестциите,	които	правим	за	бъ-
дещето	 си?	 Кои	от	 тях	 са	 повече	 и	 кои	 по-
малко	приоритетни?

•	Прояваваме	ли	вярност	и	честност	във	финан-
	 совите	си	отношения	с	хората?
	 Това	 са	 само	 няколко	 примерни	 въпроса,	
които	 могат	 да	 ни	 помогнат	 да	 определим	
сами	себе	–	докъде	сме	стигнали	в	процеса	на	
духовно	израстване	в	нашия	християнски	жи-
вот.	Нека	да	ни	бъдат	от	полза	и	за	насърчение	
да	 продължаваме	да	изграждаме	 в	 себе	 си	
плода	на	Божия	Дух.

РОСЕН АТАНАСОВ

 Ежедневният	ни	живот	е	изцяло	опосредст-
ван	от	парите.	Неизбежно	е	да	боравим	с	тях.	
Финансовият	свят	е	отражение	на	естествения	
свят,	 в	 който	живеем.	Не	 случайно	 темата	 за	
личните	финанси	във	връзка	със	сумите,	с	кои-
то	всеки	разполага	и	начина,	по	който	ги	упо-
требява	е	най-личната	и	 чувствителна	 тема	в	
света.	
	 Божието	Слово	в	книгата	Данаил	говори	за	
,,младежи без никакъв недостатък, красиви 
наглед, които проумяваха всякаква мъдрост, 
вещи във всякакво знание, които владееха на-
уките и бяха достойни да стоят в царския 
палат“	 (Дан.1:4).	 Едно	 от	 проявленията	 на	
тази	превъзходна	мъдрост	беше,	че	тези	мла-
дежи	 заедно	 с	 Данаил	 управляваха	 Вавилон	
по	изключително,	в	това	число	и	във	финансо-
во	отношение.
	 Така	 и	 ние	 сме	 отговорни	 за	 управлението	
на	 личните	 ни	финанси,	 били	 те	малко	 или	
много.	Затова	е	добре	да	обърнем	внимание	
и	 да	 проверим	 най-критичните	 моменти	 в	

 

неща	на	предназначеното	за	целта	място	и	си	
мисля,	че	трябва	да	си	взема	нова	Библия	с	по-
вечко	място	за	писане	и	да	пиша	по-красиво.	
Но	 трябва	 да	 бъда	 постоянен	 в	 това	 начина-
ние.	С	Карандила	е	същото.	Трябва	да	хвалим	
Бога	не	само	тази	една	седмица,	през	която	е	
лагера,	а	също,	когато	се	върнем	в	света.	За	
нас	младежите	това	си	е	трудна	работа,	тъй	
като	сме	много	непостоянни.	Затова	трябва	да	

се	молим	за	младите	хора...

Мария Косева:
	 За	мен	Карандила	-	2019	беше	моето	тре-
то	 преживяване	 на	 този	 лагер.	 Това	 е	 едно	
много	 специално	 място	 за	 мен,	 тъй	 като	
моята	първа	среща	с	Бог	беше	на	това	мяс-
то	преди	две	 години.	Благодаря	на	Бог,	 тъй	
като	имах	възможността	да	бъда	и	 седемте	
дни	на	Карандила.	Лично	за	мен	беше	много

  Затова ето, някои от младежите, които 
решиха да споделят своите преживявания:

Филип Коев:
	 Като	 човек,	 който	 за	 първи	 път	 посещава	
християнски	 младежки	 лагер	 –	 на	 „Каран-
дила”,	мога	да	кажа,	че	беше	страхотно,	не-
вероятно.	 Темата	на	лагера	беше	–	 „Очисти	
пътя	си”.	Една	наистина	актуална	тема.	Сега,	
когато	 чета	 Библията,	 си	 записвам	 разни	

 За поредна година, младежите от църквата в Подуяне, с Божията помощ успяхме да оти-
дем и да бъдем част от МХЛ Карандила. Всеки път очакваме с голям трепет това време 
от годината, защото тогава Бог ни благославя по особено специален начин. Винаги това е 
време на приближаване към Бог и отделяне от света, сближаване и опознаване помежду ни 
и най-вече ни дава възможност да израстваме духовно. Лагерът се проведе от 04 до 10.08, 
като тазгодишната тема беше „Очисти пътя си”. Тема, която е изключително важна и 
актуална за времето, в което живеем, а именно как младият човек да опази пътя и живота 
си чист. Всеки ден имаше организирани и семинари на различни теми, които надграждаха 
нашите знания и ни призоваваха към по-голяма посветеност и служение на Бог.

2019



 

ФИЛОСОФИЯ, СВЯТ И ВЯРА

	 Някога	Христос	беше	запитан:	„Господи, мал-
цина ли са, които се спасяват? А той им каза: 
Подвизавайте се да влезете през тясната 
врата; защото ви казвам, мнозина ще се 
стремят да влязат и няма да могат”	–	Лука	
13:23,24.	 На	 поставения	 въпрос	 Христос	 не	
дава	отговор	с	числа	или	процентни	съотноше-
ния.	Всъщност	това	е	един	от	най-дискутирани-
те	въпроси	от	богословите	на	всички	времена.	
Много	 ли	 са	 или	 са	 малко	 хората,	 които	 ще	
влязат	в	небесното	царство?	Вратата	е	отворе-
на	за	всички,	без	разлика,	без	привилегии,	без	
ограничения.	Но	трябва	да	имаш	желанието	да	
влезеш	през	нея.
	 Ако	искаме	спасението	в	Христа,	сме	длъжни	
да	изберем	тясната	врата,	а	не	широките	пищ-
ни	двери	на	човешката	себичност,	съблазни	на	
телесното,	физическото	и	земното.	Това	е	сери-
озният	проблем.	В	днешния	свят	има	безброй	
широки	врати,	които	ти	предлагат	някакви	фор-
ми	на	удоволствие,	но	са	удоволствия	на	мига,	
на	бързата	консумация	и	винаги	са	свързани	с	
нашето	тяло	и	сетива.	Разбира	се,	ние	 трябва	
да	се	храним	и	да	се	обличаме,	да	обзавежда-
ме	домовете	си,	да	се	придвижваме	с	колите	
си,	 но	докато	 се	 осъзнаем	 (стига	наистина	да	

ТЯСНАТА ВРАТА
натото	търсене	на	Неговото	лице,	в	преоткри-
ването	на	Неговата	милост,	в	благодарността	за	
Неговата	любов,	в	срещата	с	Него,	в	разговора	
ни	с	Бога.	Не	е	ли	това,	всъщност,	молитвата?	
Памет	за	Бога,	усещане	за	Неговото	присъствие	
и	радост	от	това	присъствие.	Винаги,	навсякъ-
де	и	във	всичко.	Да	 говорим	за	вечния	живот	
в	Христа	означава	да	говорим	не	за	унищожа-
ване	на	времето,	а	за	неговото	абсолютно	съ-
биране,	цел	и	възстановяване.	Вечният	живот	
очевидно	 не	 започва	 след	 временния	 живот,	
а	 е	 вечно	 присъствие	 на	 всичко	 в	 цялостност	
и	пълнота	в	Бога:	сега	и	днес	по	единствения	
възможен	път,	който	ще	ни	отведе	точно	пред	
тясната	 врата	 на	 Неговото	 небесно	 царство.	
Защото	 Сам	 Христос	 казва:	 „Аз съм пътят и 
истината, и животът; никой не идва при 
Отца, освен чрез Мен”	–	Йоан	14:6.

САВА СЛАВЧЕВ

го	осъзнаем)	и	вече	сме	роби	на	материалното	
и	физическото.	И	трудно	осъзнаваме,	че	осно-
ванието	на	нашето	битие	ни	убягва.	Не	е	лесно	
влизането	през	тясната	врата.	Имаме	прекале-
но	много	голямо	желание	да	притежаваме	и	
голямо	желание	да	знаем,	само	за	да	знаем,	а	
не	за	да	станем	по-добри,	по-богоугодни	и	по-
праведни.	И	 това	е	някаква	изкривена	форма	
на	гордост.	А	е	добре	да	помним,	че	не	сме	
господари	 на	 действията	 си.	 Забряваме,	 че	
единствено	Бог	може	пряко	да	докосва	нашия	
живот,	да	го	насочва,	да	го	фиксира.	
	 Не	 ставаме	 смирени	 ако	 съзерцаваме	 себе	
си	 и	 притежанията	 си,	 това	 винаги	 води	 до	
гордост,	 в	 една	 или	 друга	 форма.	 Лъжесми-
рението	 е	 само	 вид	 гордост,	 може	 би	 най-
непоправимият	 от	 всички	 видове	 гордост.	
Смирени	 ставаме	 само	 когато	 съзерцаваме	
Бога	и	Неговото	смирение.	Голямата	 грешка	в	
съвременния	начин	на	живот	е	отъждествява-
нето	на	живота	с	непрекъснатото	действие,	не-
престанната	 ангажираност,	 работа	 и	 правене	
на	нещо,	все	действия,	които	в	голяма	степен	
ни	 лишаватт	 от	 възможността	да	живеем	жи-
вота	си	като	несекващ	от	Бога	дар.	Да	спреш,	
да	се	насладиш	на	красиво	цвете,	на	залез,	на	
слънчев	лъч,	всичко	това	не	са	само	„още	едно	
събитие”	а	самата	действителност	на	живота	и	
на	сътвореното	от	Бога.	Не	някакво	условие	за	
действие	или	за	мисъл,	а	именно	нещата,	зара-
ди	които	си	струва	да	действаш	и	да	мислиш.	
Защото	само	в	тях	имаме	възможността	да	усе-
тим	присъствието	на	самия	Бог,	а	не	в	действия-
та	и	мислите	си.	
	 Същото	нещо	важи	и	за	общението	с	Бога.	
Едва	ли	то	е	в	приказките	и	обсъжданията.	Кол-
кото	по-дълбоко	е	общението	с	Него	и	радостта	
от	Него,	толкова	по-малко	зависи	то	от	думите.	
Шекспир	беше	казал,	че	мълчанието	е	най-тър-
жественият	израз	на	щастието	и	че	ако	можеш	
да	го	изразиш,	то	щастието	не	е	пълно.	Същото	
се	отнася	и	за	Христос.	Щастието	е	в	непрекъс-

Но	делата	ни	не	са	достатъч-
ни,	за	да	се	назовем	христи-
яни.	 В	 Ефесяни	 2:8-10	 стих	
Бог	 ни	 казва,	 че	 сме	 спасе-
ни	 по	 благодат,	 чрез	 вяра,	
като	 това	 е	 дар	 от	 Бога,	 не	
чрез	делата	ни,	 за	да	не	 се	
похвали	 никой.	 Защото	 сме	
творение	 в	 Христос,	 за	 до-
бри	дела,	 които	Бог	е	 зало-
жил	 да	 извършим,	 а	 не	 от	
себе	си.	Християнството	е	да	
преодолееш	азът	си,	егото	си	и	да	започнеш	да	
живееш	за	Него.	Да	обичаш	Него	и	другите.	Го-
тов	ли	си	да	Му	позволиш	да	седне	на	трона	на	
сърцето	ти?	Защото	всичко	е	от	Него,	за	Него	и	
чрез	Него!

Йоана Русева: 
	 За	мен	Карандила	 -	2019	беше	преживява-
не,	което	продължи	и	след	лагера.	Бог	насочи	
ума	ми	към	въпроса	за	истината	и	това,	което	

тя	 носи.	 За	 да	 изчистим	 пътя	 си,	 за	 да	 све-
ряваме	постоянно	дали	животът	ни	върви	в	
правилна	посока,	трябва	да	се	срещаме	с	ис-
тината	ежедневно.	И	Бог	ме	учи,	че	това	не	е	
страшно	и	опасно.	Всъщност	е	защита.

Материалът събра 
ИНА ТАБАКОВА

по-различно	 от	 предишните	 два	 пъти,	 тъй	
като	 успях	 да	 се	 фокусирам	 върху	 темата	 и	
това	което	Бог	беше	вложил	в	сърцата	на	го-
ворителите.
	 Темата	„Очисти	пътя	си“	за	мен	беше	мно-
го	изобличителна,	тъй	като	ми	напомни,	как-
во	 Бог	 е	 дал	 за	 нас,	 колко	 Го	 познавам,	 по	
какъв	начин	иска	да	Го	познаваме	и	дори	в	
незнанието	 и	 неразбирането	 си	 да	 се	 стре-
мим	да	го	правим.	Благодарна	съм	на	Бог,	че	
ме	кръсти	в	Св.Дух.	Осъзнах,	че	Бог	е	искал	да	
ми	даде	своя	дар	още	при	първата	ни	среща,	
но	 копнежа	по	първата	любов	и	желанието	
ми	за	огнено	сърце	позволиха	да	се	съмня-
вам	в	намеренията	на	Бог.

Марио Евтимов:
	 В	днешно	време	често	пъти	забравяме	как-
во	е	да	си	християнин.	Йоан	3:16	ни	учи,	че	
само	трябва	да	вярваме,	но	това	никога	не	е	
било	достатъчно.	Лука	6:46	ни	показва	загри-
жеността	на	Исус	върху	това,	което	вършим.	

 
НАЦИОНАЛНА 
МОЛИТВА ЗА 

БЪЛГАРИЯ
 21 септември 2019 г. (събота)

Дворецът на културата и спорта – 
гр. Варна, бул. Княз Борис I №115

Начало: 13:00 ч.

 „Ако народът Ми, който се нарича с 
Моето име, се смири и се помоли, и потърси 

лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си 
пътища, тогава ще послушам от небето, 

ще простя греха му и ще изцеля земята му.” 

–	Пс.103:17,18



РЕДАКЦИОННО КАРЕ

www.youtube.com/user/poduenechurch/videos

 продължение от стр.1 
 Защо	Бог	ни	обръща	внимание,	как	да	се	от-
насяме	към	врага,	защо	ни	съветва	да	постъп-
ваме	по	този	начин?	
	 Нека	 поразмислим	 относно	 ситуацията	 и	
вероятно	ще	стигнем	до	отговора:	 „Жарта”,	 в	
буквалния	 смисъл	 на	 думата,	 е	 нещо	 много	
сериозно.	Изгаря	мястото,	където	е,	а	върху	

тялото	предизвиква	ужасни	болки	и	рани.	Но	
в	преносен	смисъл	„жар	на	главата”	значи,	че	
трябва	да	се	справяш	с	някакъв	и	то	не	малък	
проблем.	 В	 такива	 случаи	 казваме	 „пламна-
ла	ми	е	главата	от	напрежение”,	или	„главата	
ми	гори”.	Естествено,	че	думата	„жар”	тук	е	в	
преносен	смисъл.	Така	разбираме,	че	поради	

нашето	добро	отношение	в	съзнанието	на	вра-
га	ще	последва	психологична	реакция	–	врагът	
ни	ще	бъде	най-малко	озадачен	от	несъответ-
ствието	между	неговото	поведение	към	нас	и	
нашето	поведение	към	него.	Това	вероятно	ще	
предизвика	размисъл,	ще	разбуди	съвестта	му,	
колкото	и	 закоравяла	да	е	 тя,	ще	 се	 замисли	
върху	поведението	или	думите	си.	Възможно	
е	да	се	смути,	засрами	и	да	се	почувства,	в	ня-
каква	степен,	неудобно,	да	се	осъзнае.	
	 Дали	 наистина,	 поради	 едно	 такова	 дейст-
вие,	което	няма	да	ни	струва	кой	знае	какво	–	
хляб	и	вода,	можем	да	предизвикаме	промяна	
в	съзнанието	и	ума	на	врага?	Вероятно.	И	Бог	
ще	спомогне	за	тази	промяна.	Щом	Бог	го	каз-
ва,	значи	може.	Той	е	сърцеведец,	Той	знае.	
	 Сега	бита	на	 хората	 у	нас	 се	 е	променил	и	
никой	не	може	спокойно	да	си	позволи	да	пус-
не	в	дома	си	непознат	човек.	Поне	в	големите	
градове	 е	 така.	 Но	 винаги	 можем	 да	 помис-
лим,	ако	не	с	хляб	и	вода,	какво	добро	бихме	
могли	да	сторим	на	врага,	с	което	да	предиз-
викаме	размисли	у	него.	Животът	предоставя	
непредвидени	 възможности,	 които,	 ако	 сме	
готови	да	използваме,	може	да	очакваме	не-
очаквани	резултати.	

АНАСТАСИЯ ВАСИЛЕВА

 ЖАР НА ГЛАВАТА НА ВРАГА

БИБЛЕЙСКИ ТЕКСТОВЕ С ПРЕНОСЕН СМИСЪЛ

ЧЕСТИТО

на Иво и Мила
ДЕНЧЕВИ

ЧЕСТИТО 

на Митко и Юли 
ЛАЗАРОВИ за 

50 годишния им юбилей

ЧЕСТИТО 

на Иван и Мария 
ГЕОРГИЕВИ за 

60 годишния им юбилей

ПАСТОР 
ТОДОР ЕНЧЕВ
(1930 – 2019 г.)

 На	 20	 юли	 2019	 г.,	 на	 89	 годишна	 възраст	
премина	 в	 небесната	 слава	 дългогодишния	
Божий	служител	п-р	Тодор	Енчев.
	 Брат	 Тодор	 Енчев	 е	 роден	 на	 13	 февруари	
1930	г.	в	с.	Голец,	Ловешка	област.	Като	гимна-
зист	в	 град	Ловеч	се	включва	в	политическия	
живот,	поради	което	е	изключен	от	гимназията	
и	изпратен	в	лагер	в	Белене.	Там	за	първи	път	
чува	благовестието	за	Христос.	Започва	усиле-
но	да	чете	Божието	слово.	Не	след	дълго	пре-
живява	покаяние	и	новорождение,	като	Бог	го	
кръщава	и	в	Святия	Дух.	Бъдещият	пастир	пос-
вещава	напълно	живота	си	на	Бога	като	сключ-
ва	 завет	 с	 Него	 чрез	 водно	 кръщение.	 През	
1960	 г.	 се	 установява	 в	църквата	 в	Подуяне	 с	
п-р	Ангел	Динов.
	 През	 1963	 г.	 брат	 Тодор	 Енчев	 е	 ръкополо-
жен	 за	 служител	 от	 пастирите	 Ангел	 Динов	
и	 Костадинов	 Томов.	 Тъй	 като	 по	 това	 време	
п-р	Динов	е	председател	на	СЕПЦ,	служение,	
свързано	 с	 допълнителни	 отговорности,	 брат	
Тошко	Енчев	се	явява	негов	безценен	помощ-
ник.	След	смъртта	на	п-р	Ангел	Динова	през	

1976	г.	брат	Тодор	Енчев	поема	пастируването	
на	църквата,	служение	което	той	има	до	свое-
то	пенсионирване	през	1990	г.	
 Служението	на	брат	п-р	Тошко	Енчев	е	беля-
зано	от	трудностите	на	времето	на	войнства-
щия	атеизъм.	Години,	в	които	не	само	служи	
всеотдайно	 на	 Бога,	 но	 и	 калява	 своята	 вяра	
чрез	изпитанията,	през	които	Бог	го	прекарва.	
	 За	него	са	в	сила	думите	на	апостол	Павел	от	
2Тим.4:7,8:	 „Аз се подвизах в доброто войн-
стване, пътя свърших, вярата опазих; отсега 
нататък се пази за мен венецът на правда-
та, който Господ, праведният Съдия, ще ми 
въздаде в онзи ден; и не само на мен, а и на 
всички, които са обикнали Неговото явяване.”	
	 Брат	п-р	Тошко	Енчев	ще	бъде	запомнен	от	
всички	нас	със	своята	непоколебима	вяра	по	
отношение	на	истината	в	Христос	и	ще	бъде	
пример	за	подражание	на	много	служители	в	
Христовата	църква.	Вярваме,	че	един	ден	от-
ново	ще	бъдем	 заедно	в	небесната	 слава	на	
нашия	Господ	и	Спасител	Исус	Христос.

п-р Румен Борджиев

IN MEMORIAM


