ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”
„А всички ние, с открито лице като в огледало, като гледаме
Господнята слава, се преобразяваме в същия образ.”

ГОД.6, БР.9, СЕПТЕМВРИ 2010 г.
ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

2 Кор.3:18

ПРОМЕНЯЩАТА
СРEЩА С ХРИСТОС
Всеки ден ние се срещаме с много хора
– познати и непознати. Повечето от хората,
които срещаме подминаваме и вероятно,
никога не ги виждаме отново, докато с други
се запознаваме и ставаме приятели. Някои от
тези срещи са се оказали съдбоносни, като
например човека, с когото сме се запознали
и по-късно сме създали семейство. Вероятно
всяко едно запознанство до известна степен
променя живота на човека – някои по-малко,
други повече. Но срещата с Божия Син Исус
Христос е повече от променяща. Срещата с
Господа е определяща съдбата на човека за
вечността.
За да разберем как и с какво Христос
променя живота на човека, можем да си
припомним Неговата среща със Савел. Събитие, което променя до неузнаваемост живота
на някогашния фарисей. Видимо, тази среща е
свързана със светлина от небето, поради която
той за известно време губи своето зрение.
Но в действителност, срещата на Савел с
Христос е и повече от това. Най-вече, при
тази среща Христос РАЗКРИВА СЕБЕ СИ: „Аз
съм Исус, Когото ти гониш” – Деян.9:5. И не
само тук, но и при всяка една среща Христос
разкрива Своята същност, Своята сила, любов,
слава… И именно в това се състои тайната на
променящата сила на Христос. Разкривайки
Себе Си, Той пленява човека и поставя ново
начало за промяна в неговия живот. Такава
среща, която положи основа за цялостна
промяна, откриваме и в живота на Моисей.
Там, в подножието на планината Синай, Бог
се явява на Моисей и му каза: „Аз съм Онзи,
Който съм!” – Изх.3:14. Така също и в нашия
живот Христос разкривайки Себе Си, постави
ново начало за положителна промяна в нас. И
ако в живота на даден човек тази промяна все
още не е започнала, редно е той да се запита,
дали наистина съм се срещнал с Христос?
Дали наистина съм имал реална среща с Бога;
защото срещата с Бога променя.
Но освен да разкрие Себе Си, за да промени

човека, Христос прави и още нещо много
значимо. Той РАЗКРИВА И САМАТА СЪЩНОСТ
НА ЧОВЕКА. Истина е, че много хора имат
изкривена представа за себе си. Някои
твърде много надценява себе си и се мислят
за добри, праведни и благочестиви, докато
други прекалено много се омаловажават и се
смятат за ненужни и никому непотребни. Но
при срещата с човека Христос дава една точна
оценка. Пак при срещата със Савел, Христос
му показва цялостната негова греховна и
изкривена същност: „Савле, Савле, защо Ме
гониш?” – Деян.9:4. Въпреки, че той се е мислел
за праведен и добър, но Христос му помага да
се види така, както изглежда в Неговите очи.
И именно това разкриване на същността на
Савел при срещата му с Господа, му помага да
започне онази цялостна и истинска промяна
в своя живот. И когато Савел пита: „Кой си ти
Господи?”, Христос иска да му каже: „Аз съм
Исус, Който знае всичко за теб.” Подобно
на Савел, Христос знае истинската същност на
всеки един от нас. И Той не само ни познава,
но иска и да ни промени. И можем да кажем,
че хиляди и милиони са тези, които при своята
лична среща с Христос, и при разкриването на
тяхната истинска същност, са предали себе си
в Божията ръка и са променили своя живот.
Защото срещата с Христос променя.
И най-важното, след като Христос разкрива
Себе Си и самата същност на човека, Той му
дава и НОВО БЪДЕЩЕ. Бъдеще, което става
основа за промяна на цялостния живот на
човека. Именно това се случва и със Савел.
Когато Христос му разкрива Себе Си и неговата
греховна същност, Той поставя пред него един
нов път, път на вяра и на служение, но и път
на благословение. И ако търсим причината
за промяната в живота на Савел, един от
отговорите е, бъдещето, което Христос му
обещава. Това може да бъде една добра
основа за промяна в живота на всеки от нас.
продължава на стр.2

МАРТИН ЛУТЕР
Мартин Лутер безспорно е вдъхновителят
на Реформацията. Роден е на 10 ноември 1483
година в саксонския град Айслебен, Германия.
Неговите родители Ханс и Маргарита предават
на сина си своята вяра в Бога като допускат една
обичайна за епохата грешка. Те възприемат
Бог само като Съдия, а не и като Приятел и
Изкупител на грешниците. По време на своето
служение Лутер води дълга и упорита борба за
изкореняването на този предразсъдък.
Когато той е около 5-годишен семейството
се премества в град Магдебург, където
Лутер тръгва на училище. Предметите, които
изучава са: 10-те Божии заповеди, Символа на
вярата, Господнята молитва, църковна музика,
аритметика и латински език. На 14 години
той постъпва в прочутата Латинска гимназия.
Докато изучава латински и гръцки език Лутер
започва да чете Библията. След като при
срещата с Христос Той ни се е разкрил и ни
е помогнал да познаем и себе си, Христос
ни обещава едно ново бъдеще, което ни
мотивира да започнем онази истинска и тъй
необходима промяна в нашия живот.
продължава на стр.2

Защото в Теб е изворът
на живота, в Твоята светлина
ще видим светлина.

Псалом 36:9

ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

ПРОМЕНЯЩАТА СРEЩА С ХРИСТОС

МАРТИН ЛУТЕР

продължение от стр.1

продължение от стр.1

И всичко това, при срещата с Христос. И
нека Христос да продължи да ни среща отново
и отново, а ние опознавайки и Него и себе

си да продължим да се променяме, за да
приличаме все повече на Него.

п-р Румен Борджиев

СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

МАТЕЙ И ВЕНЕТА
ДИМИТРОВИ
Матей и Венета, чуват за Бога приблизително
по едно и също време – през 199 1 г., въпреки
че ще се запознаят едва десет години по-късно.
Матей научава Благата вест от свой приятел,
с когото се познава още от студентските
си години. Нужни са няколко години, за да
започне редовно да чете подарената Библия.
Скоро след това идват и въпросите. Търсейки
отговори от много места, една неделна сутрин
през 1996 г. Матей се озовава пред църквата
в Подуяне. Нещо, с което успява да изненада
своя приятел, очакващ да види най-малко него
на това място. Следват разговори с пастира,
който дава отговор на въпросите му. След две
години на изпитване и израстване, Матей с
радост и увереност решава да предаде живота
си на Господа. Така през 1998 г. приема водно
кръщение и става част от църквата в Подуяне.
През 1991 г. Вени живее и работи в родния
си град Брезник, където от колежка на сестра си
чува за Бога. И на нейните въпроси отговор дава
пастира на евангелската църква в града Динко
Проданов. Почти веднага след запознанството
им, Бог сближава двете семейства и има дава
дълбоко и истинско приятелство. „Винаги съм
искала да разкажа за това приятелство.
Защото има приятелства, които Бог дава,
чиято основа е искреността, откровеността, доверието. Липсват ми онези моменти,
но сега правя каквото мога, за да изграждам
нови приятелства тук, в София.”- споделя
Вени.
Тези взаимоотношения й помагат да израства
във вярата. През 1992 г. Вени е кръстена във
вода, а година по-късно, на път за вкъщи след
дълга молитва в църквата за духовно кръщение,
Бог я благославя със Святия Си Дух.
Следват няколко благословени години, през
които освен че израства и укрепва във вярата,
Вени служи и на младежите в църквата. В края на
следването си обаче застава пред въпроса къде
да живее и работи. Напълно уверена в Божия
отговор и водителство, Вени остава да живее в
София. И събитията по-късно показват, че Бог
е имал план за нея в София. Редовен клиент

в сладкарницата, в която работи се оказва и
брат в Господа, който след време я запознава
именно с Матей. С времето Бог изличава страховете от сърцата им и им дава увереност, че
ще ги благослови и като семейство. Венчават се
на 25 септември 2004 г. в Първа ЕПЦ, където се
запознават четири години по-рано.
Година по-късно, на 19 октомври 2005 г.,
Бог прави чудо. Подарява им дъщеричка –
Ребека. Раждането на нов живот само по
себе си е чудо. За тях обаче чудото е двойно.
Едва след раждането Вени разбира, че по
време на цялата бременност е била болна от
множествена склероза – толкова тежка болест,
че по човешки не е възможно да е износила
дете. В този момент си спомня, че месеци порано е молила Бог да даде благодат и да не
й се налага да приема лекарства, докато чака
дете. Наистина така и не е почувствала нужда
от лекарствата за регулиране на захарта,
които имала предвид в молитвата си. Бог
обаче прави нещо повече – подарява им дете.
Нека подкрепим семейството им в молитва
за благодат и сила, за да преминат през
изпитанието на тази болест, докато Бог подари
съвършено изцеление. „Защото вярвам, че
Бог ни възпитава в постоянство във вярата.
Да не живеем крепени единствено от големи
чудеса на момента, но в ежедневието си да
вярваме на Бога.”, казва Вени.
Представянето подготви
Фани Тодорова

След завършване на обучението си той
постъпва в Айзенахската гимназия „Св. Георги”,
където се подготвя за кандидатстване в университет. През 1501 година Лутер е приет за студент
в град Ерфурт и три години по-късно получава
бакалавърска степен по хуманитарни науки.
През 1505 година придобива и магистърска
степен в същата дисциплина.
Смъртта на негов състудент и много близък
приятел е причината Лутер да се отдаде на
сериозни размишления относно краткостта
на земния живот. Спасен по чудо от силна
гръмотевична буря той дава обещание пред
Бога, че ще стане монах и постъпва в
Августинския манастир, където през 1507
година е ръкоположен за свещеник. Следващата
година Лутер е поканен да преподава логика и
етика във Витенбергския университет, а от 1509
година изнася лекции в университета на град
Ерфурт. Освен че преподава в два университета, той проповядва в енорийската църква на
Витенберг.
През 1510 година поради възникнал конфликт
в Августинския орден Мартин Лутер е помолен
от неговия ръководител Йохан фон Щаубиц да
отиде в Рим, за да съдейства за изглаждане на
спора. Той приема с огромно желание заради
открилата се отлична възможност да види
Вечния град. След като прекарва в града 4
седмици и се сблъсква с покварата на висшето
духовенство Лутер се завръща разочарован в
Германия. През 1512 година той е удостоен със
званието доктор по богословие.
Необходимостта от финансови средства за
построяването на катедралата „Св. Петър” в
Рим довежда до широкото разпространение
на индулгенции. С тяхна помощ се осигурява
прощението на минали, настоящи и бъдещи
грехове. Тези документи достигат бързо до
Германия, където са продавани от известния
търговец Джон Тецъл. За да предотврати
разпространението на индулгенции сред членовете на своята църква Лутер изнася много
проповеди с основен акцент отхвърлянето на
добри дела и вяра в Бога.Той решава не само да
каже, но и да напише това, което проповядва.
На 31 октомври 1517 година Мартин Лутер
заковава на вратата на църквата във Витенберг
своите 95 тезиса или изречения, чрез които
посочва, че за спасението на човешката душа е
необходима вяра в Бога, а следствието от нея са
добрите дела. Първоначално броят на тезисите
е 96, но последния е премахнат, защото противоречи на останалите.
От своя страна папа Лъв Х изпраща специален
документ, в който нарежда на Лутер да се
отрече от своите възгледи в срок от 60 дни.
Германският богослов публично изгаря документа. На 15 юни 1520 година папата отлъчва
Лутер от Църквата и насрочва съдебен процес в
град Вормс.
продължава на стр.4

Карандила 2010
„Истинското християнство”
			
Ежегодният младежки християнски лагер „Карандила”,
в едноименната местност край град Сливен, се проведе и тази година от
2–8 август. Чакан и жадуван от повечето младежи в петдесятните църкви
в България и тази година лагера събра стотици от тях на планината. Според
някои, общият брой на регистрираните е бил между 1000-1300 души. Не
знам дали това е точната бройка, но със сигурност тази година имаше повече
разпънати палатки от всяка друга. Младежката група от Подуяне отново беше
може би най-многобройната – около 75 човека.
Темата на Карандила 2010 беше „Истинското християнство”. Запитахме се каква е била първоначално същината на християнството в ранната
библейска църква. Не се ли е превърнало днес християнството в едно доста широко и либерално понятие? Ние днешните вярващи не сме ли се
насочили към второстепенните неща във вярата, пропускайки най-важното – същината на християнството. Говорителите по тези теми бяха – Трайчо
Стефанов, Людмил Арсов, Габриела Генчева, Алекс Тийнсън – Англия, Янчо Ганев.
Мисля си, че никой от присъстващите, дори и само за един ден, не си е тръгнал без да бъде докоснат от Божието присъствие. За мен лично
времето на Карандила винаги е специално и изпълнено с благословение. На Карандила има време за всичко, както обичам да казвам, когато
описвам лагера. Има време за общение с Бог, за четене и молитва, за общение със стари и запознанства с нови приятели от цяла България. Има
време за игри, време за шеги, време за смях и време за плач, и т.н...
Аз ще спра до тук и ще представя на вашето внимание впечатленията за Карандила 2010 на някои от младежите.
u u u

Карандила, 2010 – „Истинското християнство”! Едно благословено време, изживяно с
добри приятели, много усмивки и в Божието
присъствие!
С голямо вълнение очаквахме събитието!
Някои, със спомени от минали години, а други
– с мечти и представи за непознатото. За мен
беше нещо ново, да видя толкова много млади
хора, събрани с една обща цел – Господа!
Всеки миг Бог ни приближаваше
към Себе си!
Обединявяше
и нас, младежите-християни от
цялата
страна! Това
беше време за
среща с Бога
и с приятели,
както стари,
така и много нови!
Дните минаваха неусетно, посветени на
молитва и духовно израстване. Нашите
знания за истинското християнство
сверявахме с Божието слово и
проницателните проповеди.

Вълнувахме се от това, как ги практикуваме.
А хвалението огласяше цялата планина от
ранна сутрин до късна вечер! Имаше сила във
всяка една със сърце изпята песен! По време
на молитвата за кръщение в Святия Дух,
Бог изля Своята благодат и кръсти много
хора, както и нашия Борис! Бог ни благослови
и в спортните състезания! Отборите на
„Подуяне” се справиха отлично, подкрепени и
от мощната агитка!
Благодаря на Бог за ръководителите ни,
за хората, които се грижеха за храната и за
тези, които участваха в подготовката на
лагера! Толкова бързо преминаха дните на
тази седмица, която остави трайна следа за
мен!...
Слава да бъде на Бога!
u u u
Когато за пръв път отидох на
Карандила, не си и
представях колко благословено ще бъде времето ми прекарано там.
Чудех се какво ли ще
правя една седмица без
телевизор и компютър, но
тази седмица взе че се оказа
една от най-хубавите ми
седмица.
Беше си цяло приключение – да спим на
палатки, да се борим с бубулечки, да нямаме
нормална баня ... но някак си оцеляхме. Намерихме си интересни занимания, като да се
пръскаме с вода и да играем на различни игри,
но най-важното беше, че се приближавахме
до Бог. На това място наистина можеш да
усетиш Неговото присъстивие, да почувстваш любовта и милостта Му и дори и за
миг – да оставиш грижите си настрана и
просто да имаш време насаме с Бог.

	Най-голямо впечатление ми направи петъчната молитва за Святия Дух. Всяка година
толкова много хора, търсещи Бог, получават
този дар, но това не е благословение само за
тях. Господ изпълва сърцата на всички и не
мисля, че има човек, който да си тръгне от
Карандила същия.
Тази година за втори път бях на
Карандила. Темата беше доста интересна
– „Истинското християнство„. Кара те да
се замислиш за много неща и наистина да
копнееш за промяна. На Карандила, далеч от
градското ежедневие, имаме повече време за
общение, както с Бог, така и с други младежи.
Запознах се с много нови
хора и завързах доста
приятелства.
Тази
година беше по-хубава
от миналата и очаквам
догодина да е дори още
по-невероятна.
Материалът подготви
Марин Калинов

ЧЕСТИТО
на Иван и Ина за Иван

на Емил и Катя за Даниел

на Вальо и Лина за Анна

„Ще Те славословя, Господи, с цялото си сърце,
ще разкажа всичките Твои чудесни дела”
Пс.9:1
ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

ЗАПИСВАНЕ В
НЕДЕЛНОТО
УЧИЛИЩЕ
Отминаха горещите летни дни около
лагерния огън, на морето и в планинските
хижи. Скоро и училищният звънец ще
отбе-лежи започването на учебната
година. Време е и ние да кажем “ДОБРЕ
ДОШЛИ В БИБЛЕЙСКОТО НЕДЕЛНО
УЧИЛИЩЕ” към Църквата в Подуяне.
Тази година отново ще отворим Божието
Слово и ще учим истории и принципи
от Неговите страници; ще хвалим Бога с
радост и вдъхновение; ще се учим как да
обичаме Исус и приятелите си дори и в
игрите.
Ако искате вашето дете или внуче, което
е на възраст от 1 година и 10 месеца до
12 години (6 клас) и желаете то да бъде
част от Неделното училище може да го
запишете при нас.
Записванията ще бъдат всяка неделя
на месец септември, след сутрешното
богослужение, на втория етаж в залите
на Неделното Училище.

МАРТИН ЛУТЕР
продължение от стр.2

Той се провежда на 17 и 18 април 1521 година.
Нито един от богословите , които присъстват на
процеса не успява да докаже, че Лутер греши.
На 26 май 1521 година той е поставен извън
закона от германския император Карл V (15191556).
„Отвлечен” и скрит в замъка Вартбург от своя
верен приятел Филип Меланхтон през 1522
година само за 11 седмици Мартин превежда
с негова помощ Новия Завет на немски език.
През 1524-25 година в Германия започва
т.н. Селска война. Тя се ръководи от бившия
приятел на Лутер Томас Мюнцер. Всъщност
става дума за въстание, чието основно ядро
са селяните. То е насочено срещу светската
власт. След претърпяно тежко поражение край
Ранкенхаузен Мюнцер е заловен и по-късно
екзекутиран. Във връзка с тези събития Лутер
написва творбата „Срещу грабещите и убиващи селски орди”, където остро разкритикува
Мюнцер и неговите действия. През 1524
година излиза първата книга с духовни химни,
в която голяма част от текстовете са написани
от Лутер. На 13 юни 1525 година той се жени
за бившата монахиня Катерина фон Бора – брак
благословен от Бога с шест деца (три момчета и
три момичета).
През 1529 година Лутер съставя творбата
„Малкият Катехизис”. Тя е най-широко използваната книга в Църквата след Библията и

служи за ръководство за пастири и учители.
Една година по-късно Мартин Лутер и Филип
Меланхтон съставят т.н. Аугсбургска изповед.
Този документ представлява кратко описание
на основните идеи и учения на християнството,
осмислени от протестантска гледна точка. През
1534 година Лутер завършва превода и на Стария
Завет. Появява се т.н. Народна Библия, в която
текстовете на свещените книги са предадени на
разбираем за хората език без да се нарушава
тяхната боговъхновеност. Междувременно Лутер
започва да развива и своята писателска дарба.
Той пише редица подробни коментари върху
част от посланията на апостол Павел.
На 23 януари 1546 година, по настоятелната
покана на принцесата на Мансфелд, Лутер
се отправя заедно със синовете си Мартин и
Павел и трима близки приятели към Айслебен.
Той е поканен да възстанови брачните взаимоотношения на едно семейство. След 20 дни
обсъждания с двойката той успява да изпълни
задачата си. Вечерта на 17 февруари 1546 година
неочаквано се разболява и на следващия ден
умира. Погребан е 4 дни по-късно в катедралния
храм на Витенберг, където преди 29 години
поставя началото на Реформацията. Освен
като неин основоположник той е известен и с
превода на Библията на немски език, което я
прави широко достъпна.

Николай Симеонов

За въпроси и допълнителна информация,
може да се обръщате към ръководителя
на Неделното Училище Таня Конярова –
GSM: 0897-868-035.
„Възпитавай детето отрано в
подходящия за него път, и то няма да се
отклони от него, дори когато остарее”
Пр.22:6
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

