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ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

„Онзи, Който е започнал добро дело във вас,
ще го усъвършенства до деня на Исус Христос.” – Фил.1:6

БОЖИЯТ ИЗБРАНИК МОИСЕЙ
Едно прекрасно малко детенце, което
пътуваше в кошница по реката, щеше да
стане фараон на Египет. Това беше сигурно!
Отговаряше на всички условия. Преминал
всички обучения... Да! Той беше подходящият
човек. Щеше да държи в ръцете си фараоновите атрибути: умен, мъдър, красив. Да той
е нашият човек. Но, вместо атрибутите на
царската власт, взе в ръце, пастирската тояга,
и нищо не се случваше. Беше вече на осемдесет години, бе смирен, обикновен човек, но
влезе в историята на Вселената.
Изпитанията ни променят дори в последния
миг на нашия живот. Светът ни подмамва понякога с мисълта, че ако не сме във вихъра
на живота и не се интересуваме от водещите
науки и технологии, то хората в света са много
напреднали, а ние сме тотално изостанали.
Изглежда така, сякаш светът води технологиите,
а не обратно. Всъщност технологиите манипулират света.
Животът на Мойсей доказа, че ако си сам
сред пустинята, в компанията на животни, овци
и кози, с пастирска тояга в ръка, си израснал
духовно достатъчно, за да блести името ти в
небето. Както човек одобрен от най-високото
място във Вселената. Четиридесет години с
един помощник в ръка – пастирската тояга. Но
само с тоягата ли? – не с вяра и много послушание, изпълни всичко точно. Вече живота
му бе към своя край, късно е за планове

за бъдещето, имаше и възходи и падения,
навярно вече се беше примирил със съдбата.
Как се справяше той, откъснат от света…,
вече бивш? Ами как се справи... блестящо до
край, съвършено! Направи само една грешка
при Мерива. Но Бог е особено взискателен
към своите „Да не си ми вече продумал” –
Втор.3:26. Понякога Бог просто казва „Не!”
Колко ли пъти не сме били санкционирани
за допуснати нарушения, просто не ни е
потърсена отговорност? Лесно правим избор,
но трудно понасяме последствията. По плът
получаваме голям урок. Страданието ни предпазва от опасността да приемем света за
твърде привлекателен, тъй като нашия истински дом не е тук. Бог лично се ангажира с
нашите проблеми и ни защитава, като Негова
собственост. Не! Както би защитил себе си.
Ние сме зеницата на окото Му. Бог е пълен и
достатъчен отговор на наболелите въпроси на
човешката душа.
Стъпка по стъпка в училището към небето
понякога капитулираме, смятайки, че целта е
непостижима. Понякога ни се струва че сме
вече твърде стари, за да допринесем за делото
нещо съществено. Но Бог дойде лично и каза:
„Иди!”. Великият генералисимус от Божията
армия – Моисей, осемдесет годишен тръгна.
Четиридесет години принц, четиридесет години овчар, четиридесет години генералисимус.
продължава на стр.2

Казах на Господа: Ти си Господ мой; вън от Тебе няма добро за мен.

Псалом 16:2

ДЖОН УЕСЛИ
В началото на ХVІІІ век Англиканската
Църква се намира в дълбока криза. Свещениците почти не отварят Божието Слово
докато проповядват. Бързо настъпва морален и религиозен упадък, а в някои
политически кръгове открито започва да
се говори за предстояща революция. В
това време на безизходица и отчаяние
братята Джон и Чарлз Уесли са призвани да
проповядват основната тема на Библията
– Благата вест за спасението на човешката
душа чрез вяра в кръстната смърт и възкресение на Исус Христос.
Джон Уесли е роден през 1703 г. в градчето Линкълншир и е син на енорийски
свещеник. През 1708 г., когато семейната
къща е унищожена от силен пожар, Джон
е спасен по чудо от своята майка. Той учи
в престижния колеж Крайст Чърч и през
1725 г. е ръкоположен за пастор. Заедно с
проповядването Уесли преподава в колежа
Линкълн близо до Оксфорд. По време на престоя си в града той основава т.н. Свещен клуб,
където членуват само християни с дългогодишен
духовен опит.
През 1735 г. Уесли заминава да служи като
мисионер в Джорджия с цел да разпространява благовестието сред местните индиански
племена. По това време той смята, че Христос
е умрял за греховете на целия свят, но не и
лично за него. След 3 години Джон се завръща
в Англия напълно обезсърчен и отчаян.
продължава на стр.2

ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

БОЖИЯТ ИЗБРАНИК МОИСЕЙ

ДЖОН УЕСЛИ

продължение от стр.1
Моисей плати всяка цена, положи всяко
усилие, принесе всяка жертва, за да доведе
народа до тази заветна граница. Сега нямаше
право да я прекрачи. Освен това трябваше да
обучи и благослови сам наследника си, и той
още в младостта си, ще реализира успехи,
които със сигурност бе заслужил Моисей!
И това извърши със смирение и любов
(Втор.31:7,8). Изтръгна и последния корен на
своето човешко „Аз”. Към своите Бог е особено справедлив. Сега само върхът Фасга бе

пред него.
В небето се дописваше последната страница
от земната биография на Моисей. Бог беше
там горе (Фил.1:20). И го очакваше. Нима
е последната страница? Ами планината на
преображението? Христос, Моисей и Илия...
Моисей бе определен да победи! Бог ни
уверявя, че Неговото дело е обречено на
победа. Победа! Победа! Вече и ние имаме
изречената дума за победа!

Божинка Стоименова
продължение от стр.1
СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

ДРАГОМИР И ТЕОДОРА СТАМЕНОВИ

Драгомир и Теодора са родени и израстнали
в град Плевен и независимо един от друг,
със семействата си започват да посещават
петдесятната църква в града. Семейството на
Драгомир влиза за първи път в евангелска
църква през 1991 г., когато той е на 11 години.
По това време баща му се оказва със сериозен здравословен проблем. Познат на семейството, невярващ човек, чувал за изцеленията,
случващи се в църквата ги съветва да я
посетят. След като Бог показва милост и
подарява здраве на баща му, Драго и цялото
му семейство предават живота си на Бога и
остават в църквата. Година по-късно, на 12
годишна възраст, Драго взема решение да се
кръсти във вода.
Майката на Теодора от години е вярваща,
но заради невярващия си тогава съпруг, няма
възможност да ходи редовно с децата си
на църква. Съпругът й – човек убеден в комунистическите идеали, променя мнението си за
Бога, след 1991 г., когато остава разочарован
от политическата система. Промяната в сърцето на баща й, носи радост и за Теди – заедно
с майка си, вече може да посещава църквата
без да се налага да крие това от баща си. Десет
годишна по това време, усърдно се моли за
кръщение в Святия Дух. Господ отговяря на

тази молитва три години по-късно, по време
на специална молитва за кръщението й.
През 1997 г. Теди заминава на лагер с някои
от служителите от църквата в Плевен. На същия
лагер се оказва и Драго, с когото всъщност
едва тогава се запознават. Сближават ги взаимната симпатия и близкото приятелство,
което Бог изгражда по между им. Докосната
от възстановяващатата близост на Святия Дух,
Теди взима решение да се кръсти във вода,
което и прави скоро след връщането си от
лагера. Само година по-късно Драго и Теди
вече са уверени, че могат заедно да създадат
семейство. Все пак изчакват търпеливо времето, когато могат да са финансово независими и да се грижат за нуждите на собственото
си семейство. Скоро след като Драго завършва
образованието си, на 5 август 2001 г. двамата са венчани в църквата в Плевен и остават да
работят и да живеят в града.
Четири години след това, през март 2005 г.
се налага младото семейство да се премести
в София, където Драго е изпратен да работи.
Бог показва грижата Си към тях и в това, че
идвайки в града, вече имат квартира и работа
и за Теди. Тук, през октомври същата година
се ражда и дъщеричката им Ивайла. Още от
самото си преместване в София започват да
посещават редовно църквата в Подуяне, в
която всъщност са идвали и преди. „Харесват
ни проповедите, чистото слово, което се
изповядва и благодарим на Бога за любовта
и грижите, които пастирското семейство
показва към нас. Надяваме се Бог да вложи в
сърцата на всички ни искрена братска любов,
грижа и жажда за общението, от което
всички ние толкова много се нуждаем!“
Представянето подготви
Фани Тодорова

Вечерта на 24 май 1738 г. той отива на богослужение в една църква, където чува част от
предговора към коментара на Мартин Лутер
на Посланието до Римляните.
Някои богослови погрешно смятат, че тогава
Уесли получава новорождение. Всъщност той
е християнин много преди 1738 г., но едва на
въпросната дата получава нужната увереност
за своето спасение. Три дни по-рано неговият
брат Чарлз получава новорождение. Двамата
започват да проповядват Благата вест за спасение чрез вяра в различни църкви, но скоро
са прогонени. През 1739 г. те решават да проповядват на открито. Малко по-късно Джон
основава църква позната като Методистка.
Името на църквата идва от последователния
подход за изучаване на Библията използван от
двамата братя. Освен като пастор на църквата
Уесли се изявява като пътуващ проповедник.
Яхнал своя кон той изминава хиляди километри, за да изяви благовестието на тези,
които искат да го слушат. Много често Джон
е замерян с камъни, но въпреки трудностите
продължава мисията си. Освен тези служения
Уесли се проявява като талантлив автор на
много духовни химни. Той умира през 1791 г.
на 88 годишна възраст. Само три години порано умира и неговият брат Чарлз на 81 години.
Благодарение на откритите евангелизации,
провеждани от братята Уесли много хора, които никога не са влизали в църква чуват Благата
вест и преживяват новорождение. Постепенно
се оформя група от последователи на двамата
братя, която съдейства за преодоляването
на духовната криза в Англиканската църква.
Значително се подобрява икономическото
положение на страната, а моралът постепенно възвръща предишните си силни позиции.
Великобритания успява да избегне очакваната
революция заради духовното съживление постигнато чрез вдъхновяващите проповеди на
Джон и Чарлз Уесли.
Николай Симеонов

СВИДЕТЕЛСТВА

СВИДЕТЕЛСТВА ЗА БОЖИЯТА ВЯРНОСТ
Винаги, когато искам да благодаря на Бога, се
питам откъде да започна, защото във всяка една
минута Бог действа в живота ми, помага ми,
съветва ме, изобличава ме или просто ме утешава и ме дарява с невероятен мир и спокойствие!
Свидетелствата, за които мога и искам да разкажа
са много, бих искала да споделя за три случили
се в живота ми събития, в които ясно се вижда,
как Бог ни закриля и се грижи за нас, как – с една
дума казано – ни обича!
На Рождество, с моя 9-годишен син, бяхме
на гости на приятели в кв. Симеоново. Времето
тогава беше слънчево и топло и всички деца
играеха през целия ден на двора. По лошо стечение на обстоятелствата, привечер, синът ми
падна в басейн /на двора/ с дрехите, където за
беда, под леда имаше вода. Благодарение на Бог
той успява да излезе от водата, но от ледената
вода и студа, вечерта започна да кашля ужасно.
Вероятността да направи пневмония беше доста
голяма. Кашлицата му беше страшна, задушаваше се, повръщаше от напъните, не можеше да
лежи, да седи, да стои... Аз давах сиропи, правихме инхалации, но нищо не помагаше... Вече беше
станало 4 часа сутринта, детето едва си държеше
очите отворени, а от кашляне не можеше дъх
да си поеме. В една от „паузите” му казах да се
молим, защото единственото му спасиение е
Бог. Започнахме да се молим. Още по време на
молитвата кашлицата намаля, а минути след това
спря сякаш никога не я е имало. Кристиян заспа, а
на другия ден му нямаше абсолютно нищо.
Другото велико нещо, което направи Бог в моя
живот има следната история: През месец ноември, при профилактичен преглед, ми откриха
киста, с размер около 2 см, всъщност лекарите

само потвърдиха това, което аз физически
усещах от известно време. Отидох при още двама специалисти, откритото от първия лекар се
потвърди – дори ми направиха и ехографски
снимки. Въпреки всичко аз реших, че трябва
да отида и на трети лекар /така ме съветваха
всички мои близки/ и ако и там кажат същото,
ще търся някакво медицинско решение на
този проблем, още повече физическото усещане беше неприятно. Записах си час при
известен мамолог. Точно тогава в нашата
църква щеше да идва брат Илия Миланов. В
края на богослужението той каза на всички,
които имат някакви страдания да останат и
да се помолим за всяка една конкертна нужда. Аз изчахах моя ред и се молихме. Още
същата вечер усетих, че кистата вече я няма.
Бях сигурна в това. След два дни бях на преглед. Направиха ми изследвания и снимки.
Лакарката държеше старите снимки и тези от

същия ден, гледаше ту едните, ту другите и
накрая каза: „Не знам къде сте ходила преди,
на за мен вие сте здрава и нямате никаква
киста!” – Слава да е на Бога!
И третото, за което искам да разкажа е как
Бог ми помогна да се отърва от моя порок
– цигарите. Аз съм пушач от повече от 20
години. Признавам си, преди да повярвам не
съм се замисляла дори за вредета от цигарите,
камо ли за това, как един порок те държи във
властта си, а ако случайно съм си казвала, че
трябва да ги спра, то винаги съм си намирала
„основателна” причина да не го правя.
И така до средата на месец декември, когато реших че трябва да ги спра и че ще помоля
нашия небесен Отец за това да ме държи
здраво в ръката си и да не ми позволи да стана
жертва на изкушението на „единствената”
цигара. Вече исках да ги спра! Молех се само
Бог да направи така, че да не се дразня, когато
някой пуши около мен, да ме научи „какво да
правя с ръцете си”, когато пия кафе или чай
или когато чета книга.
И така до днес, благодарение на Бог, аз не
само не съм запалила нито една цигара, но и
нямам потребността да го направя! Не усещам
необходимост за никотин, а и определено се
оказа, че винаги има какво да правиш с ръцете
си – дори само да ги оставиш спокойно пред
себе си.
Искам да завърша моята благодарност към
Бог Исус Христос с думите: „Пази ме, Боже,
защото на Теб уповавам. Казах на Господа:
Ти си Господ мой; вън от Тебе няма добро за
мене” – Пс.16:1,2.

НИЕ, ЖЕНИТЕ В ГОСПОДА
Божията любов по чуден начин ни събра в прекрасно
общение четиринадесет сами жени – предадени на Господа! В
продължение на ден и половина, топло приети в уюта
на „Библейска лига”, ние благодарихме, пяхме,
насърчавахме се, давахме свидетелства, творихме,
радвахме се в името на Господа!
Истинско приятелство, любов и близост с Бога, вярност, радост,
доверие, искреност, споделена грижа и помощ за децата –
това бяха темите, коментирани с огромен интерес! Забавна
викторина отличи елитна група на знаещите Божието слово!
Посветени в кулинарството сестри, ни изненадаха с прекрасни
ястия и сладкиши! Както се очаква, получихме и много награди!
А най-голямата е, че ние сме избрани
от Бога да бъдем светлината на света!
Това е нашето твърдо убеждение, в което вярваме!
Поставени в изпитание, без подкрепата и присъствието на нашите
съпрузи, ние постоянстваме в молитва. В общение с Господа знаем,
че Бог ни обича и Той ни води, за да сме Негово свидетелство!
			Емилия Сребринова

Илиана Маноилова

РАЙОН ЕПЦ–ПОДУЯНЕ

ЧЕСТИТО
на Калин и Лора
за малкия Боян
„Колко е голяма Твоята благост,
която си запазил за онези, които се
боят от Теб, и която си показал пред
човешките синове към онези, които
уповават на Тебе.” Пс.31:19

СЪБРАНИЕ С
РЪКОВОДИТЕЛИТЕ
НА ЦЪРКВИТЕ ОТ
РАЙОН ПОДУЯНЕ

БЛАГОДАРНОСТИ

БЛАГОДАРЯ ЗА
ОТВОРЕНОТО НЕБЕ
НАД НАС

БЛАГОДАРЯ НА БОГА ЗА
ИЗЦЕРЕНИЕТО

Благодаря на нашия любящ Бог и Отец за
голямата Му милост към целия ми дом. Много
чудеса е извършил Бог за нас и продължава и до
днес да ги върши. През изминалата година Господ
ме изцели от дископатия, премахна хемороиди от
мен, изцели ми гласните струни, опази живота на
мен и на съпруга ми от катастрофа. Освен всичко
това, не е преставал да ни насърчава и духовно.
В едно от последните богослужения в църквата
ни, имах чудно преживяване. Докато стоях в
Божието присъствие, се молех и се покайвах Бог
да ми прости всичко, с което съм го огорчавала.
Изведнъж усетих, как някаква преграда над мен
се отмахна и се отвори прав път към небето.
Почувствах се свободна, имах голяма радост и свобода в молитвата. Знам, че Бог отвори небето не
само за мен, но и за цялата ни църква. И вярвам, че
ще продължаваме да виждаме Божията слава сред
нас.
Нека Бог да ни благославя и да ни пази в единство
и любов.

„Така ще се веселят всички, които се надяват
на Теб; винаги ще се радват, защото Ти си им
покровител; и ще ликуват в Теб онези, които
обичат Твоето име. Защото Ти, Господи, ще
благословиш праведния, ще го покриеш с
благоволение като с щит.” – Пс.5:11,12.
Искам да прославя нашия Господ за поредното
чудо в моя живот. Исус Христос е мой съвършен
Спасител и Изцерител.
Аз съм с един бъбрек и в него имах камък 23 мм
с най-твърд състав. През месец септември бях в
болницата 10 дни на системи. Лекарите положиха
много усилия, но резултат нямаше. Подготвиха
всички документи за хемодиализа и ги пуснаха в
ход въпреки моя отказ. През това време църквата
се молеше усърдно и аз продължавах своите молитви към Бога. След няколко дни на поредния
контролен преглед се оказа, че нямам никакъв
камък и креатенинът е спаднал с 300 единици –
това е чудо! Само чрез молитва с вяра!
Прекланям се пред Исус Христос с благодарност
и обич в сърцето!

Ваша сестра в Господа

Сестра Мария

На 11 март (петък) от 22.00 часа в
ЕПЦ –Подуяне ще се проведе

НОЩНА МОЛИТВА
НЕКА ДА ПРЕКАРАМЕ ЗАЕДНО ОЩЕ ЕДНА НОЩ
В МОЛИТВА КЪМ НАШИЯ ГОСПОД БОГ!

На 70 годишна възраст почина сестра

Ана Димитрова Делчева
„А аз ще видя лицето Ти в правда;
когато се събудя, ще се наситя от изгледа Ти.” – Пс.17:15.

Съработничеството и споделянето на духовната
работа и отговорностите е силно застъпено в Божието
Слово. Чрез тях Божиите служители са се подкрепяли
в благовестието, молитвите, основаването на нови
църкви и др. Заедно са изтърпявали гонения, затвор,
наранявания заради Христос и Неговата Църква.
Апостол Павел, който със своето служение и изпълнение на призванието си от Христос, винаги благодари
и споменава своите братя по служение, които са го
подкрепяли и насърчавали.
Тази бе причината на 12 февруари в църквата ни
да се проведе събрание на ръководителите на седем
от църквите в околността на София, заедно с други
служители от нашата местна църква. Като една от
най-големите църкви на СЕПЦ в България, ни се пада
и отговорността да се грижим за някои от близките ни
църкви.
Времето, в което служителите бяха заедно, предостави чудесна възможност да се опознаят, да споделят
информация относно ръководените от тях църкви
и населените места, в които живеят. Споделиха се и
нужди, за които всички християни от църквите в района
да се молим, защото е угодно на Господа да сме едно в
молитвите и победите, които ни се подаряват.
Ето и някои от споделените нужди, за които всички
ние в ЕПЦ–Подуяне да ходатайстваме пред Бога:
1. Вярващите в ЕПЦ-Ботевград се нуждаят от собствен
молитвен дом. Има възможност за закупуване през
лятото на 2011 г., но се нуждаят от средства.
2. За духовно укрепване и единство сред християните
в ЕПЦ–Елин Пелин.
Заедно планирахме и много други съвместни дейности и възможности за общение между братя и сестри,
общи обучения и споделяне на опит. Уверени сме, че
Бог ще подкрепи общите ни усилия за укрепване и
разширяване на Божието Царство в района и ще отговаря на общите ни молитви.

п-р Иван Иванов
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

