ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

”Äóõúò íà Ãîñïîäà å íà Ìåí, çàùîòî Ìå å ïîìàçàë äà
áëàãîâåñòÿâàì íà ñèðîìàñèòå; ïðàòèë Ìå å äà ïðîãëàñÿ
îñâîáîæäåíèå íà ïëåííèöèòå è ïðîãëåæäàíå íà ñëåïèòå,
äà ïóñíà íà ñâîáîäà óãíåòåíèòå, äà ïðîãëàñÿ
áëàãîïðèÿòíàòà Ãîñïîäíÿ ãîäèíà” Лука 4:18,19

БЛАГОВЕЩЕНИЕ –
ДЕН НА ЖЕНАТА ХРИСТИЯНКА
Благовещение е светъл празник, който се
отбелязва от всички християни по света. Какво
се е случило на този ден разбираме като прочетем Лука 1:26-38. Ангел Гавраил се яви на
една девица на име Мария и й вести, че Бог я
е избрал за майка на дългоочаквания Месия.
     Защо бе избрана точно тя да изпълни Божия
план за човечеството? Отговорът на този
въпрос ще открием, ако се вгледаме в
характера на тази млада девица.
    Мария бе блага, кротка и смирена жена.
Чувайки вестта от ангела, тя възкликна: „Величае душата ми Господа и зарадва се духът
ми в Бога, Спасителя мой. Защото погледна
милостиво на ниското положение на
слугиня-та си...” – Лука 1:46-48.
Впечатлени сме и от жертвоготовността й.
Мария живееше по времето на закона, даден от Бога чрез Моисей. Според него, ако
еврейска жена не е девица при женитбата, тя
трябва да бъде убита с камъни, без право на

помилване (Втор.22:20,21). Макар, че знаеше
това Мария бе готова да предостави себе си
като инструмент в ръката на Бога, за да извърши
Той волята си на земята.
Откриваме и още една черта от характера
на девицата Мария и тя е – покорност на Бога.
Чуваме я да казва: „Ето Господната слугиня;
нека ми бъде според както си казал.” – Лука
1:38.
Преди 2010 години Бог търсеше подходящия
човек, за да осъществи плана Си за спасение
на цялото човечество. И Той откри Мария,
която предостави себе се, за да се прослави
Бог и Сина Му да се роди на земята чрез нея.
И днес Бог търси подходящи хора, за да върши
волята Си.
Готов ли си да Му послужиш? Една млада
девица бе употребена, за да се роди Исус на
земята, а ти можеш да послужиш, чрез теб
Исус да се роди в сърцата на много хора.
продължава на стр.2

СЕМИНАР ЗА ОТНОШЕНИЯТА В БРАКА

„Весели се с жената на младостта си.”, ни
учи Божията мъдрост в Притчи Соломонови.
На 27 февруари 2010 г. в Църквата в Подуяне
имахме възможност да бъдем поучавани в
Божията воля за семейството и неговото изграждане. По време на проведения семинар

присъстващите получиха знание и практични
съвети основаващи се на Божието слово: как да
общуват с брачния си партньор; как да разбират
и да се справят с конфликтите в семейството си;
как да възпитават децата си. За всекиго имаше
по нещо. За някои лекциите от семинара бяха
потвърждение на Библейската оснoва, върху
която изграждат брака си, а за други това беше
наставление как да се справят с проблемите
в семейството си. За братята и сестрите,
чиито брачни партньори не са вярващи беше
насърчение за това как със своята свята обхода
да спечелят половинките си за Христа.

продължава на стр.2

ГОД.6, БР.3, МАРТ 2010 г.
ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

АМВРОСИЙ ОТ МИЛАНО
За живота и дейността на Амвросий се знае
сравнително малко. Роден е през 339 година
в християнско семейство от град Трир. Бащата
на Амвросий е управител на провинция Галия
(дн. Франция). Бъдещият богослов получава
добро за времето си образование, а по-късно
по примера на баща си става управител на
провинция, разположена близо до днешния
град Милано. През 374 година местните
жители издигат Амвросий за епископ на
църквата в града. Младият епископ изпълнява
своите задължения с пословично усърдие и
подобаваща сериозност и за кратко време се
превръща в един от водещите проповедници и
учители на Западната църква заедно с Августин
Блажени. Благодарение на проповедите на
Амвросий Августин приема християнството и
през 386 година получава водно кръщение от
епископа на Милано.
Амвросий въвежда за пръв път в Западната
църква алегоричният метод за изучаване на
Библията, както и прославянето на Бога с
духовни химни по време на богослужение.
Той доразвива учението на Августин за първородния грях и идеята за взаимодействие
между светска и духовна власт като посочва, че
властта на Църквата е над тази на императора.
Самият Амвросий поддържа тесни връзки с
двама императори – Флавий Валентиниан (364375) и Теодосий І Велики (379-395). Видният
богослов пише много писма до Теодосий І и
чрез тях го насърчава да следва непоколебимо Христовото учение. В едно писмо от 390
година Амвросий настоява императорът да се
покае за жестокото потушаване на въстанието
в Солун, насочено срещу неговото управление,
продължава на стр.3
Както еленът пъхти
за водните потоци,
така душата ми
въздиша за Теб,
Боже.
Псалом 42:1

ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

БЛАГОВЕЩЕНИЕ – ДЕН НА ЖЕНАТА ХРИСТИЯНКА
продължение от стр.1
Ако искаш Бог да се прославя чрез теб, трябва
да имаш характера, който имаше Мария. Бъди
благ, кротък, смирен, готов да се жертваш и
покорен на Божия глас и непременно ще бъдеш
избран за Негов служител!
Знай, че Бог иска да употреби точно теб!
• Може би смяташ, че си слаб и нищожен
и няма да се справиш? Ако мислиш и се
чувстваш като Моисей (Изх.3:10,11; 4:1017), Бог ти казва: ”Иди, Аз ще бъда с теб!”.
• Ако те е страх поради обстоятелствата около
теб и се притесняваш да извършиш Божията
поръка като Ананий (Деян.9:10-16), знай
че Бог ти казва: ”Иди, защото тези хора
са Ми съдове за почтена употреба, не ги
оставяй да погинат!”
• Може би смяташ, че друг ще извърши това,

което Бог ти поръчва, като Естир? Тогава
чуй думите Му: ”Дали не си дошла ти за
такова време, каквото е сега?” – Естир
4:14.
• Може Божията поръка да не съвпада с
твоята воля, както се случи с Йон (1:2,3;
4:2,3,11). Дори и тогава Бог ти казва: Иди!
Когато Бог Отец търсеше кой ще слезе на
земята, за да се пожертва за нас човеците, Сина
каза: ”Прати Мен!” Ако днес Бог има да върши
нещо, нека ние да сме готови да кажем ”Боже
прати мен!”. Дори да мислиш, че си нищожен;
или да те е страх; или да ти се иска друг да свърши
работата; или Божията воля да не съвпада с това,
което искаш ти; винаги бъди на разположение!
Нека Бог да извърши точно чрез теб Своята воля!
Мария е прекрасен пример за всеки от нас.
Последвай го и Бог ще се прославя чрез теб!

Ева Борджиева
СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

ИВАН И МИЛА ПАВЛОВИ

Иван и Мила Павлови се венчават преди 17 години
– на 22 август 1993 г. в Българска Божия Църква в гр.
София. Всъщност там се и запознават – през 1990
г. при първото посещение на Мила в църквата.
Едва деветнадесет годишна, Мила идва в църквата
заедно с нейна позната, която й благовестява
истината за Божието спасение. От самото начало
тя приема с доверие Христовия призив и много
скоро, около месец след това, в молитва у дома
се покайва и веднага Бог я кръщава в Святия Дух.
Водното кръщение, което се извършва в р.Искър,
Мила приема от духовните служители на църквата.
В стремежа си да служи на Бога, тя се присъединява
към хвалението. Тъкмо там се оказва че служи и

Иван, който е повярвал малко преди това. Въпреки
че е част от християнски род и прадядо му е служил
при основаването и изграждането на много църкви,
все пак личната си вяра Иван избира в съзнателна
възраст.   
Честите срещи на богослужения, младежки
събирания и в хвалението сближават Иван и Мила.
Това е и причината да продължат с приятелството
си през следващите две години, когато Иван
заминава за Германия, където му предстои да
следва в духовната семинария.
След като се връша в България, осъзнавайки
цената на тези взаимоотношения, Иван и Мила се
сгодяват, а малко след това се и венчават в Божията
църква.
През 1995 г., поради здравословен проблем с
бъбреците, Мила е приета в болница. Тъкмо тогава
обаче в откровение, което Бог дава в обща молитва
й казва, че не само ще бъде изцелена, но и ще й
подари дете. И това се случва през август 1996 г.,
когато се ражда дъщеря им Мила.
Преди девет години започват да посещават
църквата в Подуяне, където намират топлота и  уют,
както и увереност в словото, което се проповядва
от амвона. По тази причина и се присъединяват
почти веднага към нашата църква. Където и остават
до сега като част от Христовото тяло.
Представянето подготви
Фани Тодорова

СЕМИНАР ЗА ОТНОШЕНИЯТА В БРАКА
продължение
от стр.1
Със своята
непринуденост,
знание,
опитност
и приятно
чувство
за хумор,
лекторът на
семинара -

сестра Гергина Кирякова, успя да привлече
вниманието върху важните моменти от взаимоотношенията ни в брака.
Поучението върху различни теми чрез семинари се оказва, според получените анкети,
чудесен начин за получаване на знания и
практически съвети за живота ни като християни. Надяваме се в бъдеще да имаме възможност да организираме подобни мероприятия върху различни теми, които вълнуват
нашите братя и сестри.
Иван и Мила Павлови

СИМОН ОТ КИРИНЕЯ
продължение от стр.1
„И накараха да носи кръста Мъ някой со
Симон Киринееца, баща на Александър и Руф,
който минаваше на връщане от нива.” –
Марк 15:21.
Да се разказва за физическите страдания
на Спасителя е едновременно емоционално и
смиряващо преживяване. С безкрайна любов
и милост Той възлюби нечестивия и греховен
свят, а в отплата получи трънен венец и тежък
груб кръст.
В миналото, на кръстна смърт са били
осъждани
най-изявените
престъпници,
роби избягали от господарите си или хора,
организирали покушение срещу императора.
Престъпниците са били лишени от право на
обжалване на смъртната присъда и са били
задължавани сами да носят кръста си. Той
е бил привързван към тялото на осъдения,
като горната част се е подавала пред тялото,
а долният край се е влачил по земята. По този
начин превит на две осъденият е достигал до
мястото, където е бил екзекутиран.
Подобно на престъпниците, но без да е
виновен, е осъден и Божият Син. След Него по
пътя към Голгота върви цяло шествие – копия се
издигат, шлемове блестят, конници препускат
и викове раздират въздуха. Постепенно
физическите сили на Христос се изчерпват и
Той пада на земята. Шествието неочаквано
спира, а дървеният кръст е свален от гърба
Му. Войниците се страхуват, че Исус може да
умре по пътя и да не бъде разпънат. Въпреки
многолюдната тълпа, никой не Му помага. В
настъпилото объркване на пътя на шествието
се оказва Симон от африканския град Киринея  
(дн.Триполи), заселник в Ерусалим, който се
връща от нивата си. Началникът на войниците
спира Симон с думите: „В името на Сената и
римския народ ти заповядвам да носиш този
кръст”. Така от наблюдател Симон става част
от необичайната процесия. Той прави това,
което Христос не успява да извърши поради
физическо изтощение. Смята се, че Симон  
достига до Голгота, чува предсмъртните думи
на Христос и приема, че разпнатият на кръста
е самият Божи Син. Преданията разказват, че
до края на живота си Симон пренася товари
срещу заплащане и разказва за срещата си със
Спасителя.
Не само историята на Симон, но и много
други показват, че Бог е приготвил кръст за
всеки отделен вярващ. Но днес ние знаем, че
Христос е винаги до нас и ни помага във всяко
изпитание.
Николай Симеонов 

СПОДЕЛЕНИ РАЗМИШЛЕНИЯ

СТИХОТВОРЕНИе

РЪЦЕТЕ

ДА ИМАМ „ТАКОВА СЪРЦЕ”!
върша свети дела със страх Божий.” /2Кор.1:7/;
обрежи краекожието на сърцето ми, за да не
отстъпвам от Теб; и направи с мен нов завет –
„завет за живот и мир, който ми даваш, за
да се боя от Теб и да благоговея пред лицето
Ти.” /Мал.2:5/, защото пред лицето Ти се пише
паметна книга за ония, които Ти се боят!
Моля Те, Йехова, запиши името ми в Книгата
на Живота и нека бъда само Твоя! „И ще бъдат
Мои, казва Господ Саваот, Моя собственост
в оня ден, който ще приготвя и ще ги милвам
както баща милва сина си, който му служи”.
/Мал.3:17/.
Боже на Правдата, само Ти знаеш деянията и
мислите ми, само пред Теб се открива онова, що
е дълбоко и съкровено, за туй, моля Те, мой Боже,
още сега, изпрати Твоето изобличение и Твоето
спасително покаяние нека падне върху грешната
ми душа!: „И ще обреже Господ, Бог твой,
сърцето ти и сърцето на потомството ти,
за да обичаш Господа, твоя Бог от всичкото си
сърце и всичката си душа, за да живееш... това
слово е близо до тебе: то е в устата ти и в
сърцето ти, за да го изпълняваш.” /Втор.30:6/
Амин!

Продължение от брой 2
„О, да имаха такова сърце, та да се бояха
от Мен, и да спазваха заповедите Ми през
всички дни...” /Втор.5:29/, с какво прискърбие
изричаш тези думи, Отче мой, колко болка и
жал има в тях, понеже виждаш, че Твоят народ
се приближава към Теб само с устата си и с езика
си те почита, а сърцето му отстои далече от Теб;
защото виждаш, че Твоят народ проповядва
наредбите Ти, а сам мрази изобличение и хвърля
думите Ти зад себе си; защото виждаш, че Твоят
народ е буен, размирен и отстъпчив, и не казва
в сърцето си: „да се уплашим от нашия Господ”!
/Ерем.5:24/
Словото Ти ме покоси, Боже на Силите и като
с меч ме прониза, защото съм пренебрегнала
заповедта Ти: „Бой се от Господа, Твоя Бог и
само Нему служи, към Него се привържи... Той
да е твоя похвала, Той е твой Бог” /Втор.10:2021/. Моля Те, Святий, нека страхът от Теб бъде
винаги пред лицето ми, за да не греша!
Но, в Теб е прошката, Създателю и в Теб благоволението! Нима, мога сама да придобия „такова
сърце”, аз грешната по наследството Адамово?!
Та, нали, ако би имал страх Божий в сърцето си,
моят праотец никога не би дръзнал да отхапе
от забранения плод, би се побоял да престъпи
заповедта Ти?! Но, уви, той безрасъдно дръзна и
в миг загуби целомъдрието си, оскверни духа си
и огреши душата си!
И ето, днес, векове по-късно, аз потомката
Адамова, коленопреклонно Те моля, Господи
Исусе Христе, Изкупителю мой: „очисти ме от
всяка сквернота на плътта и на духа, за да

Малък речник: Отстоя – намирам се на някакво
разстояние; Целомъдрие – цялостност, пълнота на
мъдростта; пребиваване в Бога с дух, сърце и душа;
възстановяване на цялостното девствено състояние на
човека по дух; Благоговея – изпитвам дълбока почит;
Скверен – който буди отвращение, нечист в помисли и
постъпки; гнусен, гаден.

Нина Стоицова

Вгледай се във детските ръце,
Протегнати към теб, с любов и от сърце …
Издигнати с надежда, изпълнени с очакване,
Не чувстват умора, не познават оплакване …
Виж сега ръцете на възрастен човек,
Носещи умората сякаш от цял век …
Разказват с мъдрост
историята
на сърцето,
Даниела
Кисьова
За Божиите милости, за силата от небето …
За силата на Ръцете, създали Земята,
За мощта, с която са простряли небесата.
За верността, с която стояха прободени за мен,
За милостта, чрез която отворени са всеки ден.
За онази любов, любовта на Ръцете,
Ръцете на Царят, Царят на царете.
Протегни сега към Него по детски сърцето си
И Той ще го изпълни с мъдрост от небето Си.

ЗАЩО Е ТАКА
ЛЕСНО И ТРУДНО...
Защо е така лесно да се направи компромис, а
толкова трудно да се устои пред изкушението?
Защо е така лесно да се излъже, а толкова
трудно да се каже истината?
Защо е така лесно да се чете всякаква литература, вестници и списания дори и с нецензурни материали, а толкова трудно да се чете
Библията?
Защо е така лесно да се гледа часове наред
телевизия, а толкова трудно да се прекарва
време в молитва?

ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

АМВРОСИЙ ОТ МИЛАНО
продължение от стр.1

история само с няколко книги, те му отреждат
достойно място сред християнските писатели.
Амвросий осъществява голяма част от идеите,
които описва в творбите си и така променя до
голяма степен облика на Западната църква в
края на ІV век.

когато са убити много невинни хора. При отказ
епископа предупреждава, че владетеля ще
бъде отлъчен от Църквата.
Амвросий умира през 397 година, когато е
на 58 години. Макар да остава в църковната

Защо е така лесно да се отиде на кино, театър,
или стадион, а толкова трудно на богослужение в църква?
Защо е така лесно да се говорят вицове и
безсмислени неща, а толкова трудно да се
благовества за Бога?

Защо е така лесно свързването виртуално дори
и с непознати, а толкова трудно да се общува
Николай Симеонов лично с вярващите?

ЧЕСТИТО
на 60 годишен юбилей на брат Павел Георгиев
С пожелания за
още много Божии
благословения,
мъдрост, здраве и
личното водителство
на Святия Дух!

НОВ ЧЛЕН НА ЕПЦ –
“ПОДУЯНЕ”

НАЙ-БЛИЗКИТЕ
ХРИСТИЯНСКИ
ПРАЗНИЦИ:
14 март – Ден на евангелската песен
25 март – Благовещение
27 март – Лазаровден

БОГОСЛУЖЕНИЯ:

l Неделя

от 10.00 ч. и 18.00 ч.
от 18.00 ч. – молитвено събрание
l Петък от 18.00 ч. – богослужение
l Сряда

ДРУГИ МЕРОПРИЯТИЯ:

l Братско

общение – вторник от 19.00 ч.

l Сестринско
l Младежко

общение – сряда от 17.00 ч.

общение – събота от 18.00 ч.

l Тийнейджърско

28 март – Цветница
Пламен Крамарски

СЪОБЩЕНИЯ:

2 април – Разпятие Христово
4 април – Възкресение Христово

общение – неделя от
16.00 ч.
l Лични срещи с пастира – четвъртък от 16-20 ч.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МОЛИТВА:
l За

духовни, физически и материални
благословения на народа ни.

l За

управниците на страната ни.

l За

успешно изграждане на Божието
царство сред народа ни.

l За

духовно обновление на църквата ни.

l За

духовна защита и изобилни
благословения на семействата ни.

l За

покаяние и спасение на нашите близки
и приятели.

l За

служението на пастира и неговото
семейство.
СМЯНА НА ЧАСА:

l На

27 срещу 28 март страната ни
предстои да премине към лятното часово
време, от което следва да преместим
часовниците си с 1 час напред.

ДРУГИ СЪОБЩЕНИЯ:
l Членовете

На 20 февруари
2010 г.
на 79 години
почина сестра

На 25 февруари
2010 г.
на 80 години
почина сестра

Здравка
Николова

Елена
Петрова

На 27 февруари
2010 г.
на 75 години
почина брат

На 1 март
2010 г.
на 59 години
почина сестра

Иван
Иванов

Йорданка
Иванова

„Нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито
бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое и да било друго създание
ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ” –
Римл.8:38,39

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.
ЗА КОНТАКТИ С ПАСТИРА:
l Тел.:

02/ 859 24 40; GSM: 0897 868 040
bordjiev@abv.bg

l E-mail:

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

