ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”
„И не наскърбявайте Святия Божий Дух, в Когото сте
запечатани за деня на изкуплението.” - Ефес.4:30

ГОД.6, БР.5, ЮНИ 2011 г.
ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

УИЛЯМ КЕРИ

ОТНОШЕНИЕТО НИ КЪМ
СВЯТИЯ ДУХ
Предполагам всички ще се съгласим, че
едно от най-големите благословения в живота
на Църквата е присъствието на Святия Дух
в нея. От деня на празника Петдесятница,
когато Бог за първи път даде Своя Дух на
вярващите, до днес, Той продължава да
гори като един вечен духовен огън в сърцето
на всеки, който е отворил себе си за Него.
Наистина, приемането на Божия Дух в живота
на вярващия, е едно велико благословение, но
също и една огромна отговорност. Всички ние
искаме Божия Дух да присъства изобилно в
нашия живот, но едновременно с това трябва
да знаем и какво да бъде нашето отношение
към Него.
От Библията знаем, че един от символите
на Святия Дух, е гълъба. И като че ли наистина тази птица най-добре олицетворява
естеството на Божия Дух. Дух, Който както
гълъба не е агресивен, не прави пакости,
изключително чист, но едновременно с това
и много деликатен. Ако ние имаме доброто

и положително отношение към Божия Дух,
Той ще идва и ще остава с нас, но ако имаме
неправилно отношение към Него, Той може да
си отиде завинаги.
Затова апостол Павел съветва вярващите
в град Ефес, а и нас: „И НЕ НАСКЪРБЯВАЙТЕ
Святия Божий Дух, в Когото сте запечатани
за деня на изкуплението.” – Ефес.4:30. Много
са нещата, чрез които даден вярващ може
да оскърби Святия Дух. И трябва да знаем,
че няма нищо по трагично от това някой да
оскърби Господния Дух. Ето защо, трябва да
бъдем благодарни на Бога за този дар, но
също, да бъдем и изключително внимателни в
своето отношение към Него. Защото, при едно
неправилно отношение към Святия Дух, Бог
може да се обърне и от наш приятел, да стане
противник в живота ни. Нека Бог да ни учи така
да живеем с Неговия Дух, че никога да не го
оскърбяваме.
продължава на стр.2

Голяма част от днешните богослови с основание
считат Уилям Кери за един от основоположниците
на съвременното мисионерство. До момента са
публикувани повече от 50 книги на различни езици,
които описват неговия живот и служение.
Уилям Кери е роден на 17 август 1761 г. в селцето
Полърсбъри, Великобритания. Той израства в
бедно християнско семейство. На 7 годишна
възраст  развива сериозно кожно заболяване, което
се влошава при продължително излагане на пряка
слънчева светлина. Този факт налага Уилям да
работи само в затворени помещения. На 14 години
той става чирак при своя съсед обущар. Джон
Уор, чирак в същата работилница споделя с Кери
Благата вест и той се покайва. Малко след своето
новорождение Уилям често е канен за говорител в
различни Баптистки църкви и постепенно осъзнава
Божия призив към него за пастирско служение.

продължава на стр.4

ОБЩО БОГОСЛУЖЕНИЕ НА РАЙОНА
Изпълнените мечти и желания, предизвикват вълнение и множество положителни емоции в сърцето на човека. Така се чувствахме
всички, когато на 11 юни се изпълни дълго
очакваното общо богослужение на всички
вярващи от църквите в района ни. То премина
под мотото на Пс.133 прочетен от п-р Румен
Боджиев. Братя и сестри, заедно с техните
ръководители от 8 църковни общества, отделиха време и средства, за да дойдат и заедно
с вярващите от нашата църква да се поклоним
на Бога, да чуем техните нужди, свиделства
и хваление. Бяхме особенно благословени
от хвалението на децата и младежите от
ЕПЦ–Ботевград, които изпяха няколко песни.
Имахме възможността да се насладим на
прекрасно стихотворение от сестра Радка от
ЕПЦ–Ботунец, както и от споделеното слово от
брат Митко Михалев пастир на ЕПЦ–Пирдоп.

Всички с нетърпение очакваме следващото
подобно събиране след летните месеци, за да
споделим преживяните благословения през
този период. Наистина угодно е на Господа,
когато братя и сестри са в единодушие и се
подкрепят в съвместния им път към Небето.
п-р Иван Иванов

БИБЛИЯТА КАТО GSM

ОТНОШЕНИЕТО НИ КЪМ СВЯТИЯ ДУХ
продължение от стр.1
Някои християни си мислят, че Бог им е дал
Духа Си да бъде техен слуга. И такива вярващи,
гледат на Святия Дух като на магическа пръчка,
с която могат да постигнат всичко, което си
пожелаят. Но всъщност, Святия Дух е в живота
ни, не да бъде слуга на нас, а ние на Него.
Когато идва, за да обитава в нас, Той желае да
стане пълен господар на живота ни. И истински
благословен е онзи вярващ, който е разбрал
това и го е постигнал. Вярващ, който ходи в
пълно ПОСЛУШАНИЕ И ПОКОРНОСТ на гласа
на Божия Дух. Всъщност, нека да не забравяме,
че Святия Дух е Духът на Бога и чрез Него ние
имаме самия Бог в себе си. А Бог наистина знае
нещата по-добре от нас и заслужава да Му
се доверяваме. Затова, нека да се научим да
бъдем изцяло послушни и покорни на гласа на
Божия Дух.
Святият Дух ни е даден от Бога, за да бъде с
нас завинаги. От деня на духовното кръщение,
Божият Дух влиза и остава в нас за вечността.
От този ден, най-общо казано ставаме две
личности в едно тяло. Затова и апостол Павел
пита учудено коринтските вярващи: „Не знаете

ли, че сте храм на Бога и че Божият Дух
живее във вас.” – 1Кор.3:16. Ще дойде време,
когато при смъртта да се разделим със своите
физически тела, но никога няма да се разделим
със Святия Дух. Стига само да останем верни на
Бога до края на живота си. И именно поради
това вечно съжителство с Божия Дух, ние
трябва да бъдем в НЕПРЕКЪСНАТО ОБЩЕНИЕ с
Него. Както не е естествено да живеем с даден
човек в едно жилище и да не си говорим, така
е и неестествено да живеем заедно с още един
дух в същото тяло и да не общуваме с него.
Трябва да знаем, че общуването със Святия
Дух, не се дава наготово, а е нещо, което се
изгражда. И ако ние се стремим към това
общение и го търсим всеки ден, ще навлизаме
във все по-тесни контакти с Него и ще бъдем
изцяло завладявани от Неговия Божествен мир
и сила. Но ако се задоволим само с кръщението
в Него, то рискуваме никога да не преживеем
най-благословените моменти в живота си
приготвени от Бога. Нека да се стремим към
това ежечасно общение със Святия Дух и така
да живеем в цялостната пълнота на Бога.
п-р Румен Борджиев

Замисляли ли сте се някога, какво би станало,
ако се отнасяхме към нашата Библия така,
както към мобилния си телефон?
Ако я носехме винаги с нас,
в чантата или в джоба си?
Ако я прелиствахме по няколко пъти на ден?
Ако се връщахме да я вземем,
в случай че сме я забравили?
Ако я използвахме, за да получаваме
текстови послания?
Ако не бихме могли да си представим
живота без нея?
Ако я подарявахме на децата си като подарък?
Ако я ползвахме, докато пътуваме?
Ако прибягвахме към нея
при всеки спешен случай?
И така, къде в списъка с важните за теб
неща е твоята Библия?
И още нещо.
Мобилният ни телефон може да бъде спрян
заради неплатена сметка,
докато за Библията не е нужно да се тревожим
–  Исус вече е платил.
Спри за миг и помисли за приоритетите
в живота си.
Когато Исус умря на кръста,
Той е имал предвид и теб.

СУЕВЕРИЯ

СУЕВЕРИЯ ЗА ЩАСТИЕ И КЪСМЕТ
Момиче усърдно търсеше нещо в тревата.
Изведнъж извика радостно: „Успях!” Откъсна
стръкче и изтича при майка си. „Щастие,
мамо, намерих петлистна детелина!” Майката погледна с упрек момичето и каза: „Не!
Само четирилистните носят щастие”. „Защо?” –
попита разочаровано момичето. „Ами, не зная,
такова е поверието” – смутено каза май-ката.
Защо понякога си позволяваме неща, за които
нищо не знаем, да ръководят поведението ни?
На тях възлагаме вяра, надежди и упование?
От къде произлизат суеверията за щастие и
късмет, и какво представляват? Какво трябва
да е отношението   ни към тях и защо? За да
отговорим на поставените въпроси трябва да
потърсим корените им – как са възникнали и
какъв смисъл носят. Наука, която събира факти
и анализира бита, културата и вярванията
на даден народи се нарича етнография. Тя
установява, че в езически времена хората
вярвали в предмети, които имат магическа сила
да отблъскват злото и демоните на болестите.
Етнографите ги наричат „апотропей”. Tакива
предмети били: вълнен конец, чесън, монети, сини мъниста, кост от риба, вълчи или
змийски зъб, подкова, обърната наопаки
дреха и др. Магическо значение се възлагало
и на цветовете.   Белият цвят символизирал
слънцето и чистотата. С него се пожелавало
здраве, сила, бодрост и щастие. Червеният
бил цвят на живота, имал силата да прогонва
злото. Затова и мартеницата (българският
апотропей), задължително включвала двата
цвята. Старинният обичай изисквал бялата
вълна за мартениците да се събере от храсти-

те по пасищата, за да е „поела” магическа
сила от природата. Част от нея се оцветява в
червено. Бабата изприда и пресуква заедно
бяла и червена нишка, като изрича обредни
заклинания. Връзвали се на ръцете на децата.
Възелът трябвало да осигури това да се „случи”.
Подобно е значението и на амулетите и талисманите, които също се носят за закрила.
Много българи не са наясно за християнските
ритуали и обреди. Някои смятат, че ако
носят кръст, дори и да не вярват в Христос,
това ще ги пази от беди. Но всъщност това
също е вид суеверие. Други, след чудодейно
изцеление или преживяна катастрофа
решават да принесат „курбан” – много стар
обичай при българите, който носи езически
елементи. Курбанът е дар, предназначен   за
свръхестествени сили – водата, огъня, демони
и др., а по-късно – християнски светци,
Богородица, Бог. Чрез курбанът се изразява
благодарност, търси се, помощ и закрила
за човека от висшите сили. Изпълняват се и
обреди за здраве, благополучие, защита от
суша, градушки, наводнения, пожари, и др.
На определено място се жертва животно,
след което  храната се раздава на поканените.
Това трябва да извършват всяка година в
определения ден. Така смятат, че си осигуряват
закрила и занапред. Тъй като думата „курбан”
се свързва с мюсюлманския празник
курбан-байрям, православието предпочита
старобългарската дума „оброк”. Мястото
се нарича оброчище. Много от тях са върху
древни светилища, посветени на езически
духове и божества.

С времето суеверните практики се променят
– изчезват, губят смисъл, осъвременяват се.
Понякога се измислят и нови. Дори човек да
не вярва на суеверията, ако ги изпълнява,
това може да бъде отворена врата, към нещо
значително по-страшно – окултизма. Защото
в голямата палитра на езичеството, някъде
между окултизма и митологията, преплетено
с едното и другото – стои суеверието. То
няма рязко очертани граници. Така, както
оранжевият цвят се получава от допира на
червения и жълтия, така и суеверието черпи
образи, практики и ритуали от окултното и
митологичното.
Суеверията не са наивни и безобидни „бабини деветини”, както обикновено ги наричат.
Не са лековерие или непросветеност, а изява на силите противни на Бога. Нека да
прочетем Втор.18:9-12 и да разберем,   какво
е отношението на Бог към суеверията и окултизма въобще. Ние живеем на бойното поле
на две свръхестествени сили – Бог и Сатана.
Затова ап. Павел ни казва: „Нашата борба не
е срещу кръв и плът, а срещу началствата,
срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу духовните
сили на нечестието в небесните места.” –
Ефес.6:12. Знаем, че те съществуват реално и
че Сатана винаги се нагажда според времето.
Необходимо е да разпознаваме неговите проявления, както в остатъците от миналото, така
и в новите им варианти. За нас упованието за
щестие и късмет е Христос, Неговото слово и
живот с Него.
Анастасия Василева

ИНТЕРВЮ

БОГ В ЖИВОТА НА АЛЕКС
Алекс, ти си споделял, че имаш много свидетелства, би ли ни разказал някои от тях?
Господ се смили за мен в много тежък период
от живота ми. На 18 г. се застъпих публично за
истината в един национален корупционен скандал и следствията бяха пагубни: емоционален,
психологически и физически срив. Хората, чиито
интереси засегнахме, не ни пожалиха и с всички
възможни средства се постараха да ни сплашат,
да ни накажат и да ни изкарат какви ли не.
Всичко това повлия изключително негативно
върху цялостното ми здравословно състояние и
резултатите бяха плачевни.
При едно от изследванията ми стана ясно, че
трябва да ми се направи и спешна операция,
поради образувание с данни за рак. Още, Господ
ме е опазвал при блъскане от кола, при падане
на желязо върху главата ми, при токов удар,
предпази ме от прерязване на вената от машина
и още мн. др. Покланям се с цялото си сърце
на моя Бог, Който ми е давал сили и е чувал
молитвите ми. Благодаря Му, че ми помогна да
бъда освободен и от много греховни пороци,
които държаха в плен душата ми.
Интересно би било да разкажеш как започна
твоят път към Бога?
Моят път към истинското християнство започна
по времето на цялостния ми житейски срив. От
тогава започнаха и моите „най-горещи” молитви
към Бога. Само Той беше, на Когото споделях
всичките си болки, страхове и разочарования
и само Той ме държеше в този тежък период, в
който с всички болести и безсънието чувствах, че
умирам, въпреки че бях само на 19. По това време
изпитах много силна нужда да отида на църква.
Обадих се на моя бивша преподавателка, която
знаех, че ходи на евангелска църква. Тя много
се зарадва и ми каза къде се събират. Още на
първото богослужение, по време на хвалението,
започнах да плача и от мен започна да излиза
натрупана обида, унижение, разочарование и

започнах да се радвам, жената искрено се
притесни и реши да провери къде ходя.
Първоначално беше убедена, че това е секта,
но след 3 г. тя вече също ходеше на църква и
реши да стане последователка на Христос,
като приеме и кръщението. След 5 г. баба ми
също прие кръщение.

тъга, които до този момент бях носил в себе си
и ми пречеха да живея като истински свободен
и щастлив човек. От този ден Бог започна да
ме освобождава.
Започнах да посещавам църквата с голямо
желание и жажда за истината. Все още нямах
Библията, но всичко, което научавах беше
от самите богослужения. Спомням си, че с
нетърпение очаквах времето за богослужение
и тичах натам много щастлив. Все още не
знаех, какъв иска Господ да бъда, но много
желаех да продължава да ме променя все
повече и повече към добро. Например, преди
не минаваше и ден без да излъжа – волно или
неволно, но започнах да се моля Бог да ме
освобождава от този порок. Не бях способен
сам да победя слабостите и зависимостта към
греха си. До момента, в който по време на
една молитва, Бог ме изпълни с Духа Си по
нов начин. Изпълнен бях още и със сила и с
радост и от този ден, започнах да побеждавам
слабостите и греха в мен.

А тя как повярва в Бога?
Първото чудо при нея беше, когато Бог
излекува   коляното й. Донесох й кърпичка от
едно молитвено събрание – тя я постави на
коляното си и е спала с нея цяла нощ. На другия
ден щастлива клякаше без да спира да хвали
Бога. Баба ми дойде на църква, молиха се за нея
и още от първите богослужения Бог премахна
останалите й проблеми – нормализира кръвното й налягане, холестерола и спря тежката
кашлица, която я мъчеше месеци. Тази година баба ми навършва 70 г. – тича с мен на
стадиона, прочете цялата Библия и се записа
на библейски курс за основните истини на
вярата. Така че, никога и за никого не е късно
да се обърне с цялото си сърце към Бога.

Какво още направи Бог в твоето семейство?
Бог извърши и много финансови чудеса:
изобилно благослови семейството ми и ни
помогна да се освободим от финансовото
робство към банката – успяхме да изплатим
кредит за 3 десетилетия само за 3 години.
Бог благослови баща ми – държавата покри
всички разходи по лечението му, което беше
за период от една година, и възлизаше на
около 40 000 лв. И освен това го излекува
съвършено. Не е възможно да разкажа всички
чудеса, благо-словения и милости, които
Как реагира семейството ти на тази Бог е направил в живота ми, защото те са
несравнимо повече, отколкото аз мисля, че са.
видима промяна у теб?
Майка ми знаеше, че ходя някъде на църква,
Въпросите зададе
но когато видя как от депресиран изведнъж
Елена Иванова

ЗАВЪРШВАНЕ НА НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ
Смях, песни, игри и много подаръци! Това е празника за завършване на Неделното Училище!
Деца, родители и учители бяха ентусиазирани и вдъхновени, но най-много се вълнуваха малките
артисти, които с две драматизации  – „Калина и градината” и „Лошите птици”, ни представиха
онова, което бяха научили за Плода на Духа през годината. Всеки ученик получи своето
свидетелство и подарък, а ние учителите – радост от още една година на служение с децата.         
А сега, ни очакват игри, лагер и слънце!
ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ, скъпи деца!
                                                        Таня Конярова

ЧЕСТИТ
20 ГОДИШЕН
ЮБИЛЕЙ
на
сем. Матанови

НА БАЛ КАТО НА БАЛ
В края на май в църквата ни отпразнувахме заедно и пред Господа
завършването на важен етап от живота на някои от младежите.
Завършване на задължителното средно образование!
Абитуриентският бал се оказа забавно и приятно преживяване,
където смехът беше гарниран с леко хапване, а усмивките не
слизаха от лицата ни.
Като специални гости поканихме хора, изиграли важна роля
в живота на всеки един от абитуриентите – техните родители,
пастира със съпругата му и ръководителите на тийнейджърското
служение – Славчо и Сиси Димови и Краси Кънева.
Празнувахме с благодарност пред Бога и си припомнихме, че
училището е мястото, където срещаш приятели, изправяш се пред
трудности и се учиш как да взимаш решения. От направената
„равносметка” разбрахме, че за някои от абитуриентите училището е
оставило приятни спомени, за други – не толкова, но пък всеки от тях
гледа напред и с вяра в Бога.
Освен това надникнахме в близкото минало и помолихме
специалните гости да споделят своите спомени от бала. Подобаващ
финал на празника беше отправената към небето молитва и думите към
абитуриентите от Притчи 3 глава: „Сине мой, не забравяй поуката ми и
сърцето ти нека пази заповедите ми.”
На добър път, скъпи приятели!
                       Ива Цветкова

Алекс и Моника

Теодор

ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

УИЛЯМ КЕРИ
продължение от стр.1
Проповядването му е слабо и неубедително поради неспособността на Кери да говори гладко и на
достъпен език. Поради тази причина първоначално
ръководството на Баптистката Църква отказва да го
ръкоположи. Въпреки това благодарение на силната
си вяра в Бога и своята упоритост няколко години
по-късно той става пастор. Освен като пастор Кери
преподава география в едно училище. През 1781 г.
едва на 19 години той се жени за първата си съпруга
Дороти Плакет.
През 1787 г. Кери осъзнава нуждата от разпространение на Благата вест сред онези народи, които
още не са чули за Спасителя, но срещу сериозна
опозиция. Тя идва главно от ръководителя на организацията Нортхемптън Баптист Асосиейшън д-р
Джон Райлънд. Според него Голямата Заповед на
Исус се отнася само за времето на Апостолската
Църква. Той казва на Кери: „Когато Бог пожелае да
обърне езичниците към Себе Си, Той ще го направи
без да пита теб или мен”. Категоричният отказ не
обезсърчава Кери, а още повече засилва неговото
желание да стане мисионер. На 12 май 1792 г.
той публикува книгата „Справка за задълженията
на християните, как да използват средствата за
обръщане на езичниците, в която се разглеждат
въпросите, свързани с религиозното състояние на
различните нации по света, успеха на предишните и
практичността на по-нататъшните начинания” с обем
от 87 страници. Тя бързо се превръща в класическо
произведение на християнската литература. Малко
по-късно Кери изнася прочутата си проповед озаглавена „Очаквай велики неща от Бог и предприемай
велики неща за Бог”, която по своята значимост е
сравнявана от богословите с изказването на апостол
Петър в деня на Петдесятница. В деня, когато Кери
изнася тази проповед организацията Нортхемптън
Баптист Асосиейшън взема решение за създаването
на Баптистко общество за разпространяване на благовестието сред езическите народи. Това решение
поставя началото на световното мисионерско движение.

След известно време Баптисткото общество
изпраща Кери като мисионер в Индия заедно с
неговата съпруга и д-р Томас. През 1793 г. Уилям
пристига в Калкута – тогава с население повече
от 200 000 души, предимно британци. Д-р Томас
изразходва парите за мисията и това принуждава
Кери успоредно с проповядването да започне работа
в плантация за производство на индиго. През 1796 г.
5 годишният син на Уилям Питър умира от треска, а
неговата съпруга получава психично разстройство
и постепенно напълно полудява. През 1799 г. Кери
дава водно кръщение на първия покаял се индус.
Същата година в Индия пристига мисионерски екип,
който в периода 1799-1821 г. кръщава във вода
повече от 1400 новоповярвали. Междувременно
на 8 декември 1807 г. Дороти Плакет умира. След
смъртта й Кери се жени за мисионерката Шарлот. Тя
умира през 1821 г. Една година по-късно той се жени
за последната си съпруга Грейс.
Мисионерският екип си поставя за основна цел
да отвори много училища в страната и да преведе
Библията на свободно говоримите езици. През
1801 г. Новия Завет е преведен на бенгалски език.
Преводът на Стария Завет се появява през 1809 г.
До 1837 г. Библията е преведена на над 40 езика.
Първото библейско училище в Индия отваря врати
през 1798 г., а 20 години по-късно техния брой е 102.
Личността на Уилям Кери оказва огромно влияние
върху индийския народ. Той се обявява категорично
срещу практикуването на обичая „сати” – вдовиците
на починалите индуси да се изгарят живи заедно с
телата на покойниците и през 1829 г. тази традиция
е отменена със закон от правителството на град
Калкута. Благодарение на Кери правителството отменя и още един закон, който разрешава убиването на
новородени деца. Той основава печатница в град
Серампур и публикува учебник по граматика. През
1820 г. Кери основава организацията „Земеделско
общество”. Той умира на 9 юни 1834 г. на 72 години.
След смъртта на видния евангелизатор много американски мисионери продължават неговото дело в
Индия.
Николай Симеонов
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