ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”
„Стига само да завърша пътя си и служението, което приех от
Господ Исус, да проповядвам благовестието на Божията благодат.”
– Деян.20:24
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ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

ПАСТИР РУМЕН БОРДЖИЕВ –
20 ГОДИНИ РЪКОВОДИТЕЛ НА ЦЪРКВАТА

ПАСТИРУВАНЕТО Е ЗАВЕТ
МЕЖДУ ЧОВЕКА И БОГА
Пастир Румен Борджиев поема ръководството на църквата ни през есента на
1990 г. По онова време е почти 30 годишен,
ръкоположен за дякон и с известен опит
като проповедник. Ръкоположен е за пастир
в началото на 1993 г.

църква винаги е била духовно здрава. Това
не означава, че не е имала сътресения,
но като цяло е била хомогенна, с добра
и правилна доктрина. И за решението да
поема ръководството, дори и временно, ми
помогна факта, че зад гърба си съм имал
една здрава в духовно отношение църква.
Ако имам някакъв успех в служението си като
пастир, това се дължи и на факта, че другите
пастири преди мен (п-р Тодор Енчев и п-р
Ангел Динов) са положили добра основа и
са изградили едно добро общество.

Как за тези 20 г. църквата в Подуяне те
формира като личност, като служител?
Убеден съм, че както пастирът формира и
изгражда църквата, така до голяма степен
и църквата изгражда пастира. Това, което
съм в момента, го дължа на вярващите
в църквата. Повлияли са ми не само
молитвите и насърченията, но и градивната
критика. Пастирът е призван да върви
Не се ли чувстваше твърде млад, когато напред и да следва посоката определена от
Христос, но темпото на неговото вървене до
пое ръководството на църквата ни?
Тогава нямах възможност да чувствам голяма степен се определя от самото стадо.
каквото и да е (усмихва се). След като п-р
Кое те е изграждало като личност и кое те
Тодор Енчев навърши 60 г. и поиска да се
е съхранило през годините на служение?
пенсионира, започнахме да търсим нов
Мисля си, че Бог ми е дал две неща в
пастир за църквата. Аз вече бях дякон, член
на Духовния съвет и бях водил богослу- живота, които наистина ме изграждат,
женията в първите седмици, след пенсио- съхраняват и ми гарантират устояване в
нирането на п-р Енчев. Поех инициативата спасението – едното е моята съпруга. Знам,
да намерим добър пастир. Но в процеса че тя ми е дадена от Господа за да виждам
на търсене не беше добре църквата да чрез нея Божията вярност, да усещам
остава без ръководител. С ясното съзнание, любовта Му и грижата Му и да вървя по
пред себе си и пред Бога приех да стана пътя на вечността. На второ място Бог ми
временно ръководител на църквата, докато е дал църквата и служението на пастир.
намерим подходящ пастир. И така, вече 20 г. Отговорността към църквата ме държи на
онова духовно ниво, на което трябва да
временно (смее се).
бъда.
Какво ти даваше увереност в началото?
продължава на стр.2
Най-вече – самата църква. Подуенската

ФИЛИП МЕЛАНХТОН
Голяма част от съвременните богослови
поставят Филип Меланхтон в сянката на
Мартин Лутер. В сравнение с него той сякаш  
не би могъл да бъде причислен към зна-  
чимите личности на Реформацията, но всъщност взема дейно участие в нейното осъществяване.
Филип Меланхтон е роден през 1497 година в района на Южна Германия. Получава
отлично за времето си образование като
завършва последователно Хайделбергския
и Тюбингенския университет и се дипломира
много млад, което се явява благоприятна
предпоставка за бърза научна кариера. По
време на обучението си в Тюбингенския
университет Меланхтон е силно впечатлен
от творбите на Дезидерий Еразъм и се
обявява за негов последовател. През 1518
година Филип е назначен за преподавател
по гръцки език в университета на град
Витемберг, където се запознава, а по-късно
и сприятелява с Мартин Лутер. Въпреки че
двамата са коренно различни по характер
това не повлиява на тяхното приятелство.

продължава на стр.2
Колко са страшни делата Ти!
Поради величието на Твоята сила
даже враговете Ти ще се преструват
пред Теб на покорни.

Псалом 66:3

интервю
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Поглеждайки назад, в какво останаха
неоправдани очакванията ти?
Още в първите години на служение,
когато имаше голямо разрастване на
евангелските църкви, не само аз, но и много
други пастири, очаквахме този растеж да се
запази. Но след няколко години той спря.
Разбира се, за това има както вътрешни, така
и външни фактори, но то е едно от нещата, в
което моите очаквания не се оправдаха.
Друга моя неудовлетвореност е, че църквата остана доста затворена в себе си. Това
е нещо, което получихме като отрицателно
наследство от времето на комунизма.
Разбира се, не означава, че църквата ни или
отделни вярващи не служат навън, но лично
аз не съм удовлетворен от постигнатото.

търси и да открива служение, своето място
в живия организъм на тялото Христово.

Докато преподава във Витемберг Меланхтон започва да чете Божието Слово и
постепенно осъзнава нуждата от спасение
на своята безсмъртна душа. След като става
християнин той е привлечен в редиците
на протестантското движение. През 1519
година успоредно с преподаването на
гръцки език Филип започва да изнася лекции
в богословския факултет на Витембергския
университет и скоро се утвърждава като един
от водещите лектори. През 1521 година той
издава творбата „Общи принципи”, която
е разширявана и допълвана многократно.
До къде се простират мечтите ти?
Ако е Божията воля – да продължа да Тази книга е първи опит за систематично и
служа и за напред. Казал съм в молитва на подробно обяснение на основните идеи на
Бога, че ако времето на моето служение протестантизма.
Една година по-късно Филип организира
като пастир е свършило, аз съм готов да
Ако сега започваш църква от нулата, кое спра да ръководя църквата, но не и да Му „отвличането” на Мартин Лутер в замъка
би направил по-добре?
служа. Искам да продължа да служа на Бога Вартбург, където двамата превеждат Новия
Мисля, че много трудно бих се съгласил и на хората. Не искам един ден, когато бъда
Завет на немски език за 11 седмици.
да започна от нула. Това означава да се в небето, да разбера, че някой е загубил
През 1530 година Меланхтон съставя т.н.
започне да се изгражда едно ново общест- вечността си заради мен, но искам да
Аугсбугската
изповед – документ, който
во. Но ако трябва да започна, едновременно видя много хора, които са във вечността с
накратко
представя
основните учения на
с разрастването на църквата бих наблегнал Бога заради моето служение. Това е моята
протестантството.
Той
е връчен лично на
на общението между вярващите. Смятам, че съкровена мечта.
император
Карл
V
(1519-1556)
от специална
за да бъде църквата истинска „еклесия”, а
делегация начело с Меланхтон. Когато я
не просто събрание, е много ценно общу- Цялото интервю с п-р Р.Борджиев може да бъде
вижда императорът възкликва: „О, идват
ването. Бих акцентувал и върху молитвата. прочетено в Интернет страницата на църквата:
тези, които протестират!” Тези негови думи
Нищо не може да бъде по-ефективно в www.poduene.org
живота на една църква така, както молитвата.
Въпросите зададе се подемат от населението, което започва
Още нещо – всеки новоповярвал веднага да
Ива Цветкова да нарича движението, ръководено от Лутер
протестантско. Думата „протест” идва от
ЗДРАВОСЛОВНО
латински език и означава несъгласие.
Филип Меланхтон е колеблива и нерешителна личност. Той често е обвиняван
ДА ПОГОВОРИМ ЗА...
от своите опоненти, че не следва голяма
част от идеите на Мартин Лутер. През
ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ
1546 година, когато Лутер умира, войските
на император Карл V, който е ревностен
католик, превземат главния център на проЗахарният диабет (ЗД) е едно от най- (над 40 годишна възраст) най-често със затлъстяване, тестантизма в Германия – град Витемберг.
разпространените заболявания на света, зася- но през последните години се наблюдава тенденция Малко след това Карл V предлага примирие
гащо хора от всички възрасти. В момента 6% към „подмладяване” на болестта. В някои случаи ЗД и реформи, отнасящи се до изповядване на
от населението на планетата е засегнато и тип 2 може да се превърне в инсулинозависим – християнството. Филип Меланхтон отхвърля
при голяма давност на заболяването и изчерпване
заболеваемостта се увеличава с бързи темпове.
примирието, но е готов на сериозни комЗД е хронично заболяване, характеризиращо на инсулиновите резерви. Гестационен диабет –
промиси по отношение на реформите за
се с повишена кръвна захар и поява на глюкоза в развива се по време на бременност и след
разлика от привържениците на Лутер, които
урината, поради нарушено производство на инсулин раждането обикновено отшумява.
Причините за ЗД все още не са напълно изяснени. категорично ги отхвърлят. Умерената позиот задстомашната жлеза и/или недостатъчната му
ефективност. Инсулинът е хормон, който се отделя Установени са фактори, благоприятстващи възник- ция на Меланхтон му спечелва много
врагове. Главно благодарение на неговите
от т.н. бета клетки на панкреаса (задстомашната ването му:
t Наследствено предразположение – среща се проповеди, изнасяни на достъпен език сред
жлеза). Основната му функция е да понижава
нивото на кръвната захар в кръвта до нормалните й при около 50% от болните от ЗД, като често във всяко бедните слоеве на населението и заради
стойности. Съществуват три типа ЗД: Диабет тип 1– следващо поколение заболяването се проявява във заслугите си в образователната реформа той
инсулинозависим. Характеризира се с нарушение все по-млада възраст.
е наречен „учител на цяла Германия”. Филип
t Нервно-психично напрежение и претоварване.
в производството на инсулин. Заболяването засяга
Меланхтон умира през 1560 година, когато
t Наднормено тегло и затлъстяване.
предимно деца и млади хора. Около 10-15% от
е едва на 62 години. Той остава в историята
t Вирусни и бактериални инфекции.
диабетиците страдат от диабет тип 1. Диабет тип
Симптомите на заболяването се различават при на Църквата като човек, който съдейства
2–инсулинонезависим. При този тип диабет е
налице нарушена чувствителност на клетките към двата типа ЗД. В младата възраст се развива ЗД        за помиряването и сближаването между
католици и протестанти.
действието на инсулина (инсулинова резистент- тип 1.
ност), забавяне или недостиг на секрецията му. От
тази форма страдат предимно по-възрастни хора
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Николай Симеонов

СВИДЕТЕЛСТВА

БОЖИИТЕ МИЛОСТИ сА БЕЗКРАЙНИ
Ева и съпругът й са част от църквата ни от
девет години, откакто се преместват в София
заедно с дъщеря си Благовеста. Зачената по
чудо, което лекарите не могат да си обяснят,
тя е дар от Бога. И тримата обаче мечтаят и
усърдно се молят за още едно дете.
Ева започва да работи като счетоводител
и живеят във ведомствено жилище, тъй като
тогава нямат собствено. Три години след това
преместване, което всъщност е отговор на
тяхна молитва, животът им е преобърнат от
неочаквано и страшно за цялото семейство
изпитание – едно навеждане приковава Ева на
легло. Диагнозата на лекарите е дискова херния
в областта на кръста, болест в резултат на която
тя не може да движи нищо друго освен главата
си. Нуждае се от помощ за всичко – дори за
да пие вода, а денонощното безсъние заради
непрекъсната болка я изтощава до отчаяние.
Така минават четири месеца. Известно време
може да разчита на грижата на роднини, но
след това остава сама у дома. Преживява
много дни чакайки съпругът си да се върне от
работа, за да я премести да лежи от едната на
другата си страна, за да пие вода, за да яде.
Проблемите се умножават през септември,
когато Благовеста трябва да започне новата
година в детска градина, а поради това че
баща й работи на смени няма как да я води
всеки ден там – налага им се да разчитат на
приятели, на братя и сестри от църквата.
Не след много време идва поредната лоша
новина. Колежка, с която Ева поддържа близки
отношения й съобщава предварително, че вече
е подписана заповедта й за уволнение поради
дългото й отсъствие, макар и по болест. Освен
проблем с работата, това означава и проблем
с жилището – ще се наложи да го напуснат две
седмици след получаване на заповедта. Тя
обаче, като по чудо се забавя. Два месеца. Ева
така и не разбира причината. На петия месец
от лечението, тя вече може да движи ръцете

и левия си крак, а с болката просто свиква.
Работи като счетоводител у дома, като
съпругът й носи счетоводните документи до
различни институции.
Една ноемврийска сутрин, притеснен от
здравословните, финансови и жилищни
проблеми връхлетели така неочаквано
семейството им и слушайки подробности
за добре подредения и спокоен живот
на колегите си, съпругът на Ева чака с
нетърпение да приключи смяната си,
за да излезе и да потърси отново опора
в Бога. Дошла рано сутринта, главната
счетоводителка на ведомството, където той
работи взима по погрешка заедно със своите
документи и тези на Ева. Научавайки по
този начин, че съпругата му е счетоводител,
тя живо се интересува от нея и иска среща
за евентуалното й назначаване на работа.
Той отговаря „добре”, въпреки че си дава
сметка, че Ева не е в състояние нито да стои
седнала повече от час, нито да ходи. И до
сега вярва, че този му отговор е от Господа.
Все пак, две седмици по-късно заедно
отиват на уговореното интервю, където
се случва първото чудо – с необяснима

БЛАГОДАРНОСТИ

БЛАГОДАРНОСТИ И ЗА ИЗПИТАНИЯТА
Благословен да е Господ Бог наш Всемогъщ,
Който прави чудеса и благословено да бъде
славното Негово име до века! Благодаря на
милостивия Бог, затова, че подари спасение
на целия ми дом.
Когато повярвахме много лесно получавахме всяко нещо от Бога и наистина бяхме
благославяни и не вземахме заем. Минаха
години и Той започна да ни превежда
през разни изпитания. И през ум не ми
е минавало, че Бог може да ни преведе
и през долината на мрачната сянка. Не е
лесно и ако Господ не беше с нас нямаше
да издържим. Беше ми трудно да благодаря
за изпитанията. Но днес виждам как Бог

ни е изграждал; всеки ден ние ставаме посилни, по-уверени и сме все по-близо до
Него. Сега, когато имаме проблем просто
го предаваме на Бога и започваме да Му
благодарим. И Той отваря небето за нас и
излива от Своите милости и благословения.
Благодаря на нашия Господ и за изпитанията
и за благословенията. Благодаря Му, че сме
в Неговата ръка и никой не може да ни
вземе от Господа. Поклон, слава и почит на
Отца, Сина и Святия Дух.
           Сестра в Господа

продължава на стр.4

за двама им сила, Ева се изправя, за да
подаде ръка на бъдещия си шеф. Одобрена
за позицията, тя напуска предишната си
работа, откъдето неочаквано й съобщават,
че биха могли да останат в жилището
докато намерят друг вариант. Първите две
работни седмици се оказват истинско чудо
за Ева – не я задържат за повече от час-два
на работа – точно толкова, колкото може
физически да издържи права или седнала. С
времето, молитвата и лекарствата малко по
малко болките отшумяват… до следващата
криза. Така минават три мъчителни години.
През 2007 г., двамата претърпяват автомобилна катастрофа. Резултатът е страшен.
Ева се оказва с дискова херния и на шийните
прешлени. Започва ново лечение, нови
страдания, а за евентуална бременност не
може и да се мисли. През м. май тази година
лекарят на Ева назначава дата за операция
на миома, която откриват известно време
по-рано. Въпреки даденото обещание обаче, главната счетоводителка така и не се
съгласява да се лиши за 15 дни от Ева и така
операцията се отлага. По същото време за
Ева започва нова криза, предизвикана от
хернията и заедно със съпруга си идват на
служба в църквата в Подуяне. Не знаят, че
същата вечер гостува брат Илия Миланов.
Болката й обаче е толкова силна, че Ева
не може да чуе нищо от проповедта.
Чака единствено инжекцията с лекарството,
което сестра от църквата ще й сложи след
службата.
Проповедта си, брат Илия завършва с
призив всеки болен да се изправи за
молитва. Нито Ева, нито мъжът й обаче
допускат че това е моментът, в който
Господ е избрал да отговори на молитвата
им. „Нямам обяснение с каква сила се
изправих, при това без дори да се подпра
някъде. Вярвам, че Бог ме излекува в същия
момент. Болката повече не се появи.
Сега вярвам и се надявам на същото и за
шийните прешлени!”
И както изпитанията им идват едно
след друго, така постъпва Господ и с
благословенията, които им е приготвил.
Вместо операция, през месец юни Бог им
подарява дете, което с Божията помощ
ще видим в началото на другата година. А
поредната добра новина е, че операция
няма да има. Господ е излекувал Ева и от
миомата.
Малкото си дете ще посрещнат в нов дом,
за което отново Бог помага. Това обаче е
друга история. И като всяка друга, написана
от Господа и тази е дълга (но мястото тук
няма да стигне) и пропита с Неговата тиха
бащинска„Нека
грижа.се яви Твоето дело на

слугите Ти и Твоята слава –
Свидетелството
записа
върху децата
им” – Пс.90:16
Фани Тодорова

ЧЕСТИТО

ЧЕСТИТО

ЧЕСТИТО

на Дани и Вили

на Иван и Нели

на брат Пеньо Пенев

30 години съвместен живот!

за 80 годишния юбилей

„Да! Дори до старост и бели коси, Боже,
не ме оставяй, докато не разглася силата
Ти на бъдещия род, Твоята мощ – на
всички бъдещи поколения.” – Пс.71:18

„Всички пътеки на Господа са милосърдие
и вярносткъм онези, които пазят завета
Му и откровенията Му.” – Пс.25:10

ЗДРАВОСЛОВНО

ДА ПОГОВОРИМ ЗА... ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ

продължение от стр.2

неспазване на препоръките за хранене и лечение.
Засягат се:
Характерно е острото начало с жажда, неутолим  
t Кръвоносните съдове с развитие на ранна и поглад, сухота в устата, често уриниране на големи
тежка атеросклероза, 4 пъти по-чести са исхемичколичества урина. Болните бързо намаляват
ната болест на сърцето и миокардния инфаркт.
теглото си, губят сили, имат склонност към гнойни
Не са редки и „запушванията” на кръвоносните
заболявания на кожата и общи инфекции. При липса
съдове, главно в долните крайници с последваща
на бързо и адекватно лечение, заболяването се
гангрена на пръстите.
влошава с развитие на тежки усложнения и смърт.
t Нервната система – получават се възпаления
В зрялата възраст (ЗД тип 2) заболяването започва
на нервите в коренчетата на гръбначния мозък
бавно и незабележимо, с нехарактерни оплаквания –
(неврит, радикулит), проявяващи се със силни
слабост, лесна умора, упорит сърбеж и възпаления на
болки, нарушения на чувствителността, нарушения
уро-гениталната система, гнойни инфекции на кожата,
на движенията на долните крайници.
трудно зарастващи рани, гъбични заболявания и др.
t Бъбреците – тежка и зачестяваща проява
Жажда и често уриниране могат да липсват, теглото
на дълготрайния ЗД, водещи до прогресираща
се запазва. Често заболяването се открива при
бъбречна недостатъчност и смърт.
изследване на кръв и урина по друг повод.
t Очите – развива се т.нар. диабетна ретиноЗД уврежда почти всички органи и системи, обикпатия, водеща до настъпване на катаракта и
новено в по-късните етапи на заболяването и при
слепота.
t Сетивните органи – нарушават се слуха и
обонянието. У по-възрастните диабетици се наблюБЛАГОДАРНОСТИ
дават отслабване на паметта, промени в характера,
потиснатост и раздразнителност.

Силата на
Божието слово

Благодаря на Бога за изцерението което ми даде.
Имах болки в коремната област в продължение
на 2-3 месеца. Пиех лекарства, включително и
антибиотици, но щом ги спирах болката отново се
явяваше. Един ден застанах в молитва пред Бога,
като сложих Библията на болното място. Помолих
се в името на Исус и Бог прекрати болките ми.
Искам да насърча всички, които вярват в Бога, че
Неговите обещания в Словото Му са истинни и че
Той отговаря когато просим от Него.
Благодаря Му от цялото си сърце.

          Негова вярна дъщеря

СМЯНА НА ЧАСА
Този месец, страната ни се
връща към зимното
часово време.
На 30 срещу 31 октомври
следва да върнем
часовниците си
с един час назад.

Необходимо е да се знае, че нормалните стойности на кр.захар са в диапазона 3,5 – 5,5 ммол/л.
Ако кр.захар на диабетика се понижи под 3,5 ммол/л
той изпада в т.нар. хипогликемия – опасно за живота
състояние. Появяват се безпокойство, главоболие,
сърцебиене, изпотяване, разтреперване, глад,
които могат да прогресират до помрачаване на
съзнанието и кома. При поява на тези симптоми е
необходимо незабавното приемане на 2-3 бучки
захар. При значително повишаване на кр.захар –
хипергликемия, се появяват гадене, повръщане,
често уриниране, глад, жажда, обща слабост,
коремни болки, зрителни смущения, замъгляване
на съзнанието. В този случай е необходимо веднага
да се потърси лекарска помощ.
ЗД е хронично заболяване, което продължава
цял живот, с редуващи се периоди на подобрение
и влошаване. Най-тежкото усложнение, което може
да бъде причина и за смъртен изход е диабетната
кома, която днес се среща по-рядко, предимно
при млади диабетици, след прекарана инфекция,
операция, преумора, грешки в диетата и лечението.
Диабетиците могат да живеят пълноценно и
да избегнат или отложат развитието на късните
усложнения на диабета със стриктно спазване на
назначените лечение и хигиенно-диетичен режим
и редовен контрол на кръвните си захари.
Д-р Десислава Димова

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

