ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

„Имаме Един, Който е бил във всичко изкушен
като нас, но пак е без грях” Евр.4:15

ИЗКУШЕНИЯТА
Всички знаем, че едно от най-силните средства на Сатана в борбата срещу Църквата и
вярващите са изкушенията. Чрез изкушенията
Сатана цели да въвлича хората в грях и като
ги откъсва от Бога, да ги прави свои покорни
слуги. Явно, че Сатана възлага големи надежди
на изкушенията. Той има дългогодишен опит в
тази си дейност. Факт e, че той дръзна да изкушава дори и Христос.
Изкушенията са нещо различно от изпитанията. Изпитанията идват от Бога и тяхното
предназначение е да направят вярващия духовно по-силeн, докато изкушенията са от
Сатана и имат за цел да го съборят в грях.
Относно изкушенията, Христос ни учи да
се молим: „Отче наш, …и не ни въвеждай
в изкушение, но избави ни от лукавия”
(Мат.6:13).   Затова и трябва да вярваме, че
когато дойдат изкушенията, Христос е на
наша страна да ни подкрепи, за да устоим.
„Понеже в това, дето и сам Той пострада
като изкушен, може и на изкушаваните
да помага” (Евр.2:18). Но също, апостол
Павел ни учи и ние самите да пазим себе си
от изкушенията. „Братя, даже ако падне
човек в някое прегрешение, вие, духовните,
поправяйте такъв с кротък дух; но на всеки
казвам: Пази себе си, да не би ти да бъдеш
изкушен” (Гал.6:1).
Как обаче можем да предпазваме себе си от
изкушенията на Сатана?
„Изнемогвам от викане;
гърлото ми е изсъхнало;
Очите ми чезнат, докато
чакам моя Бог.”
Псалм 69:3
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АВГУСТИН БЛАЖЕНИ

Като се преборим с предишните си греховни навици. Един от най-лесните начини на
Сатана да изкушава човека, е като използва
неговите стари греховни слабости. Той познава
много добре човека, както и живота, който е
водил преди да повярва. Той знае вредните
навици на всеки един. И когато изкушава,
се стреми да използва точно тези негови
слабости. Аморалност, сребролюбие, гордост,
завист, омраза… Така както Сатана е използвал
неосветеното естество на Димас и е успял да
го върне обратно в света. Старите греховни
навици, са като останали корени от окосени
плевели в ливадата. Не трябва само да окосим
бурените в нашия живот, но да ги изкореним
и да ги изхвърлим. Как може да стане това
освобождаване? Чрез вяра в смъртта на
Христос на кръста. „Така и вие смятайте
себе си за мъртви за греха, а живи за Бога в
Христос Исус” (Римл.6:11). Така че, ако искаме
да сведем до минимум изкушенията на Сатана
в нашия живот, трябва да се освободим
напълно от старите си греховни навици.
Така, до голяма степен ще затворим врата за
неговото влияние в нашия живот.
Като не си играем с греха. Има хора, които
си мислят, че са духовно силни и си позволяват
да се приближават до греха на твърде рискована дистанция. Такива хора си мислят, че
могат да си играят с него и когато пожелаят
да спрат и да се оттеглят невредими. Но
това са духовно слепи хора. Те виждат само
привидната наслада от греха, но не осъзнават,
че заедно с него допускат и духовната смърт
в себе си. Като пример в това отношение
можем да си припомним за Самсон и да знаем,
че всеки, който умишлено се приближава към
греха, рискува да бъде изкушен и да падне
в капана на Сатана. Някога Бог каза на Каин:
„Грехът лежи пред вратата и се стреми към
теб; но ти трябва да го владееш” (Бит.4:7).
Ако искаме изкушенията на Сатана да нямат
власт над нас, нека не си позволяваме да си
играем с греха.
Като не ходим на места, където можем
да бъдем изкушени. Разбира се, че Сатана
се опитва да изкушава човека на всяко място

Аврелий Августин е роден през 354 г. в град
Тагаста, разположен на територията на днешен
Алжир. Неговата майка Моника е християнка,  
а баща му, чието име не е известно е невярващ. Августин завършва образованието си в
Картаген, където още в ученическите си години
решава да посвети живота си в изучаване на
философията. В сравнително ранна възраст той
опознава основните идеи на християнството,
но първоначално не е впечатлен от него и
става привърженик на манихейството.
Манихейството се заражда в древна Персия.
Това учение признава съществуването на
две божества – Светлина и Мрак, които са в
постоянен конфликт. Физическата вселена е
произлязла от Мрака, а човешката душа е
родена от Светлината. Според манихеите
човек не носи отговорност за постъпките си,
защото те често пъти са извършвани под
несъзнателното влияние на злите сили. Постепенно Августин осъзнава, че това учение не
дава отговор на повечето житейски въпроси и
категорично го отхвърля.
През 384 г. той е назначен за преподавател
по риторика в Милано. Тази длъжност дава
възможност за заемане на висок държавен
пост, но Августин не се възползва от нея. По
време на преподавателската си дейност той се
присъединява към групата на неоплатониците.
Те твърдят, че Злото не се е появило от нищото,
както смятат манихеите, а е покварено добро.
Августин започва да посещава проповедите на
Амвросий, епископ в Милано, които му помагат да преодолее своите колебания в полза на
християнството. През 386 г. Августин изповядва
вярата си в Христос и приема водно кръщение.
В периода 387-400 г. той пише 13 труда, насочени срещу манихейството. В тях посочва,
че грехът не е създаден от Бога, няма вечна
природа и се причинява от злоупотреба със
свободната воля на човека, изцяло отричана
от манихеите.
През 388 г. Августин се завръща в родния
си град, а няколко години по-късно през
391 г. е ръкоположен за свещеник в град
Ипон. Когато през 396 г. умира епископът на
местната църква, поста е зает от Августин до
неговата смърт през 430 г. Малко след нея
град Ипон е атакуван от варварски племена,  
за кратко е обсаден, а впоследствие разграбен
и разрушен.
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АВГУСТИН БЛАЖЕНИ

с нежеланието на християните да се покланят
на езическите богове. Августин отговаря на
това нелепо обвинение срещу християните
продължение от стр.1
продължение от стр.1
в първата част на своята творба. Според
него езическите идоли не предопределят
и по всяко време, но има места, където това
По време на служението си като епископ
историческите събития или индивидуалната
е много по-лесно за него. Всеки човек знае Августин развива по блестящ начин своята съдба на човека.
местата, които са опасна зона за него. Места, писателска дарба. Той е автор на много книги с
Във втората част на произведението Августин
където го очакват изкушенията. И човек не християнска тематика. Поради нейното разно- представя в исторически план два града,
само, че не трябва да се приближава към тези образие и систематизираност Августин с пра- описани в Библията – Ерусалим и Вавилон,
места, но дори и да бяга от там. В противен во е наречен „енциклопедист на вярата”.
които споредДаниела
него представляват
модел на
Кисьова
Сред многобройните трудове на Августин, човешкото съществуване съответно с или без
случай, той може да стане лесна плячка в
капана на Сатана. Така, както се случи и с Ева отнасящи се предимно до живота на Църквата Бога. Градовете също символизират небесната
в Едемската градина. Нека да бъдем духовно и на отделния вярващ, достойно място заемат и земната власт. Това произведение на видния
мъдри и да знаем, че има места в този свят, двата трактата „За Троицата” и „За Божия богослов е една от най-значимите творби на
европейската духовна литература.
които са твърде опасни за нас; и ако не искаме град”. Написването на първия от тях отнема   
Освен енциклопедист на християнската вяра
на Августин двадесет години – от 399 г. до 419 г.
да бъдем изкушавани от Сатана, не трябва     
В него той изброява мненията на различни- Августин е признат за един от най-изтъкнатите
да ходим там.
те Ранноцърковни отци и разкрива подробно богослови в църковната история след апостол
И така, как да предпазваме себе си от изкуПавел. Той също така е считан от съвременните
учението за Троицата.
шенията на Сатана? Въпрос, който е жизнено
В периода 413-427 г. Августин пише най- богослови за главен идеолог на Западната
важен за всеки християнин. И нека Бог да бъде дългото по обем свое съчинение наречено   църква. Неговото влияние е толкова значиТози, Който и да ни пази и да ни помага, да „За Божия град”. Неговото създаване е свър- телно, че през ХVІ век един от Реформаторите
останем невредими от примките на Сатана.
зано с конкретно историческо събитие. На възкликва: „Целта на Реформацията е да се
осъществят на дело идеите на Августин
24 август 410 г. водачът на вестготите Аларих
п-р Румен Борджиев превзема Рим. Според местните жители чрез постигане единство сред вярващите.”
Николай Симеонов
вината за падането на Вечния град е свързана

ТЪРЖЕСТВЕНО
ПОСРЕЩАНЕ НА НОВА ГОДИНА
В нощта на 31 декември срещу 1 януари в църквата се състоя ежегодното новогодишно празнуване, чийто домакини
бяха светиите от Подуяне. Сред присъстващите беше и Святата Божия Троица. За
да отразят събитието „Подуенски новини”
бяха пратили своя топ репортер Елена
Иванова. Провеждайки редица интервюта с поданици на небесното царство, тя
умело успя да ни припомни живота на
Подуенската църква през изминалата 2009
г. Празненството беше всичко друго, но
не и скучно. Имаше няколко викторини,
игри с награди, много смях, поезия, приятно
време на хваление, поклонение и молитва.
Традиционното отброяване на последните секунди от изминаващата година бе
заменено с молитва, която всички присъстващи принесохме пред Бог. Хванати
ръка за ръка искахме от Бога благословение за нас и за семействата ни през Новата
2010 г.
Не мога да не спомена и вкусната
новогодишна храна, от която всеки с
благодарност опита. Но това, което ни
засити повече, беше благодатта на Бога
и Неговото присъствие. А подаръците
– радост, мир, насърчение, любов и
разбиране бяха все неща, които ни ги
подари сам Царят Исус Христос.
Благодарна съм, че Святият Дух покани и
мен на това изключително събитие.

	Деметра Димитрова

МОЛИТВЕН МАРАТОН

Превърнало се вече в традиция, първата
седмица на януари и тази година бяха дни
на молитва за вярващите от евангелските
църкви в София. Идеята за това идва от
Европейския евангелски алианс с подкрепата
и организирането на Алианса на евангелските
църкви в България.
През тези дни, всички ние можахме да
се поклоним на Бога, да се опознаем един
друг, да се насърчим и да издигнем глас на
хваление и молитва в седем различни църкви.
Това беше седмица на пътуване по златните
реки на Божиите обещания. Посещавайки
всяка вечер църкви от различни деноминации,
ние можахме да се обновим духовно и да се
потопим в атмосферата на всяка една от тях. С
вяра и надежда, че молейки се сплотено в един
глас, Бог ще ни благослови стократно, ние се
застъпвахме за семействата, за управниците,
за недостигнатите...
Заключителната вечер в нашата църква беше
истински празник за Божия народ. Свели
глави в единство и любов се препосветихме
на Бога. Накрая всички пастори и духовни
ръководители излязоха отпред и издигнаха
глас за всички туптящи сърца, запалени с
ревност пред Божия престол.
Вярваме, че тази молитва ехтеше в небето.

Елена Иванова

СПОДЕЛЕНИ РАЗМИШЛЕНИЯ

	Днес, с Божия помощ, искам да сложа началото на една рубрика, в която ще споделям с вас
някои свои размишления върху Божието слово
и многобройните въпроси, които то поражда
в мен. Разбира се, няма да пиша като богослов,
защото не съм, нито като проповедник, защото и такава не съм, а като стремяща се
към познанието за Бога християнка. Затова
реших да озаглавя тази рубрика: СПОДЕЛЕНИ
РАЗМИШЛЕНИЯ.
Темите, които ще предлагам на вашето
внимание дълбоко вълнуват ума и сърцето
ми и са плод на личния ми опит и общение с
Господа. За яснота на изложението, когато
това е необходимо ще правя справки с различни
преводи на Библията на българки език. В края
на текста ще можете да откривате малък
речник, чиято цел е да разкрие тълкуванието
на често употребявани думи, които понякога
използваме без да се замислим за тяхното
истинско значение.
Искрено се надявам скромният ми опит в
пътя на Господа да ви обогати и вдъхнови за
промяна чрез Святия Дух.

КАКВО ИСКАШ ДА ТИ СТОРЯ
„Какво искаш да ти сторя?” бе въпросът,
който Господ Исус Христос зададе на слепия
Вартимей (Лука 18:41), но чре/0з една проповед
за въпросите на Бога, Святия Дух попита същото
и мен – Какво искаш да ти сторя? Вместо
отговор, в ума ми кънтеше само тишина.
Няколко месеца от тогава, а аз все още мълчах
пред Бог. Не, че ми липсваха проблеми или
нужди, напротив списъка беше дълъг, но като че
ли най-важното ми убягваше.
Какво, всъщност, исках от Бог? От какво се
нуждаех най-много? Какво бе онова, без което
животът ми като християнка би се провалил,
би изгубил смисъл? Какво не бих искала да
загубя никога? Ако можех да си отговоря на тези
въпроси, щях да разбера какво искам Бог да
стори за мен.
Моето най-съкровено желание е, да не
загубя спасението на душата си, да  опазя този
скъпоценен дар – вечният живот, подарен ни
от Бог Отец, чрез разпъването на Господ Исус
Христос за нашите грехове – Йоан 3:16 „Защото
Бог толкова много възлюби света, че отдаде

Своя Единороден Син, за да не погине нито
един, който вярва в Него, но да има вечен
живот” – златният стих на Библията. В една
любима моя песен се казва: „ Аз никога не ще
разбера цената за моята свобода”.
Но щом вече притежавам толкова безценен
дар – спасението на душата ми,  как тогава да
го опазя? Какво да направя, за да не го загубя,
да не ми го открадне противника на душата
ми – дявола? Кое е това нещо, което може да
съхрани моето спасение, да го гарантира и
има ли такова? Бог непременно трябва да го е
измислил! Трябва да е създал пазител, страж на
спасението!? Нахлуваха много отговори в главата
ми, но верният бе един – страха от Бога. Страхът
от Господа е извор на живот, който отдалечава от
мрежите на смъртта. (Пр.14:2).
Да, от страх Божий се нуждаех, за да опазя
спасението на душата си! Благодаря Ти Господи!
Най-сетне разбрах какво искам да ми сториш
– да ме научиш на страхопочитание към Тебе!
Амин.
следва продължение...

Нина Стоицова
СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

БОРИС И ВАЛЯ

искрени молитви изгражда в нея разбирането,
че Той, Господ не е само в храма; че Той е навсяБОРИСОВИ
къде и по всяко време.
Научавайки за църквата, в която е израснал
Боби, Валя с радост пожелава да я посети. За
нея това е дългоочакван момент, а любовта на
хората и присъствието на Святия Дух, проявено
и чрез духовните дарби стоплят сърцето й и я
поддържат твърда в решението й да стане част
от тези вярващи хора, въпреки нежеланието
и страховете на родителите й. Скоро след това
на 26 юли 1987 година Бог я кръщава със
Святия Дух, по време на молитва в селото, в
което служи бащата на Боби. Месец по-късно
двамата с Боби сключват обет с Бога чрез
водното кръщение. Обетът помежду им пък се
състои на 25 септември, година по-късно, когато
Родени в София през една и съща година, двамата са едва двадесет годишни. Венчавката
Борис и Валя се запознават като съученици се провежда в Подуянската църква, в която
в техникума. С времето се опознават и през остават и до сега. Тук се раждат и двете им
последната година стават много близки прия- деца – дъщерята Криси и синът им Дени. Тези
тели. Разговаряйки на различни теми, Боби две големи благословения са съпроводени и
разказва на Валя, че вярва в Бога и от малък, с големи изпитания: младото семейство все
заедно с родителите си посещава евангелска още няма дом, а пред тях стоят много трудни
църква. Всъщност, още в детска възраст Бог го дни на икономическа криза. Живеят в малко
кръщава със Святия Дух и от онзи момент той     жилище с родителите на Боби и с двете си деца,
не престава да вярва и да бъде част от църквата. очаквайки чудо от Небето. И то идва след година
За Валя тази новина звучи по-скоро като и девет месеца, когато изненадващо получават
покана, която сърцето й очаква от години. От дете жилище доста преди да е дошъл техния ред (по
има вяра в Бога, която никой не е изграждал. списъците, които изготвяха тогава).
Отраснала с много любов, в семейство на праДнес благодарят на Бог за трудностите, поневославни вярващи, Валя вижда скритата в же: „именно чрез тях ставаш съпричастен към
сърцето на майка си вяра, която посещава храма чуждите проблеми. Когато помагаш с каквото
на празници, почита Бога, но в семейството можеш, помагаш с любов, а даването не ти
не разговарят на тази тема. Все пак обаче, Бог тежи” – казва Валя.
намира пътя към детското сърце на Валя чрез
Връщайки се години назад си спомнят щастучилищните трудности, отговаряйки на нейни ливите моменти, когато откритата обич на

братята и сестрите от църквата са им давали
онова незаменимо чувство на значимост, толкова важно за всеки човек.
След 21 години семеен живот са благодарни
на Бога за това, че благославя и двете им деца
с кръщение в Святия Дух, а после те сключват и
завет с Бога чрез водното кръщение.
„А бъдещето на децата ни и нашето принадлежи на Бога и с благодарност към Него
вярваме, че „Онзи, Който е започнал добро
дело (във вас), ще го усъвършенства до деня на
Исус Христос.” Фил.1:6
Представянето подготви
Фани Тодорова

Отговори на кръстословицата от брой 12/2009
Хоризонтално:

1. Ерес, 4. Тарсис, 8. Асур, 9. Азот, 10. Наалол, 13.
Мед, 14. Рог, 16. Писидия, 17. Ог, 18. Гион, 22. Египет,
24. Хефира, 26. Око, 27. Хети, 28. Рава, 30. Десятък,
32. Ала, 34. Йодай, 35. Рама, 38. Сила, 40. Зофим,
41. Завдий, 42. Софар, 43. Тара, 44. Агав, 45. Раама,
48. Ераст, 50. Исус, 52. Кис, 53. Лов, 54. Дагон, 55.
Анатон, 56. Тамуз, 59. Велиал, 61. Ездра, 63. Нерон,
64. Межда, 66. Савее, 67. Анхус, 69. Пророк, 70. Гад,
71. Мадан

Вертикално:

1. Елам, 2. Страдание, 3. Тит, 4. Танц, 5. Сол, 6.
Шатра, 7. Налог, 11. Авилиния, 12. Сим, 15. Годолия,
19. Небе, 20. Хелдай, 21. Нож, 23. Ваал, 25. Алфей,
27. Храм, 29. Авдий, 30. Даврат, 31. Крит, 33. Лазар,
36. Аман, 37. Авва, 38. Сива, 39. Асон, 40. Завист, 42.
Стефан, 46. Аава, 47. Мадмен, 49. Агар, 51. Гозан, 52.
Княз, 57. Адам, 58. Енасор, 59. Война, 60. Арава, 61.
Ефес, 62. Дъжд, 65. Амин, 68. Съд

ЧЕСТИТО

ЧЕСТИТО

ЧЕСТИТО

на Суло и Нели
за Грейси

на Жоро и Ваня
за Лъчезар

на Иван и Мими
за Емил

Марияна
Юрукова

„Ще познаеш още, че е многочислено твоето потомство
и рожбите ти – както земната трева.” Йов 5:25

ЧЕСТИТА СВАТБА
НОВ ЧЛЕН НА ЕПЦ –
“ПОДУЯНЕ”

на Краси и Боряна

СТИХОТВОРЕНИЕ

ПОЗНАВАШ МЕ
И АЗ ПОЗНАВАМ ТЕБ
Чуваш думата ми преди да се изкажа,
улавяш страхът ми преди да го покажа.
Прочиташ мислите ми преди аз да съм ги събрал
и знаеш избора ми преди да съм избрал.
Преди да се подхлъзна, Ти вече ме крепиш,
Преди да се изправя превръзка ми лепиш.

Николай Георгиев

„Положи ме като печат на сърцето си, като
печат на мишцата си; защото
любовта е силна като смъртта.”
Песен на песните 8:6

Преди да почнат сълзите да капят от лицето ми
Викът ми е стигнал вътре, във сърцето Ти.
Преди да се отчая, Ти ме намираш.
Преди да се надявам – вече ме прибираш.
Преди да свърши пътя пред морето на греха,
Ти създаде изход – мостът към брега.
Затова без да Те чувам съм покорен на гласа Ти,
Затова без да те виждам познавам милостта Ти.
Когато коленича със сърце пред нозете Ти,
Аз знам, че са Твои ръцете на раменете ми.

РЕДАКЦИОННО КАРЕ

Слави Димов
Ева Борджиева
Надежда Каридова
ЕПЦ Подуяне
ул.”Острово” 10
гр.София
GSM: 0897-868-040
Е-mail: buletin@poduene.org
Web: www.poduene.org

