ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

„Знаем, че всичко съдейства за добро на тези,
които обичат Бога, които са призовани
според Неговото намерение.” – Римл. 8:28

ГОД.7, БР.7, АВГУСТ 2011 г.
ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

ДУАЙТ МУДИ

ВСИЧКО СЪДЕЙСТВА ЗА ДОБРО
На 17.07.2011 г. църквата ни беше посетена
от семейството на Асен и Кети Асенови с
децата им Виктор – 10 г. и Ася – 4 г. Асен се
обърна към църквата с думите: „Знаем,
че всичко съдейства за добро, за тези
които обичат Бога, които са призовани
според Неговото намерение.” И допълни
с глас, преливащ от любов: „Исус ви
обича!” В следващите 2 часа всички бяхме
съпричастни с тяхното свидетелство. Брат Асен
искрено благодари за невероятната подкрепа на всички и заяви, че благодарение на
молитвите на църквата сега са тук.
На 26.09.2010 г., пътувайки за богослужението към гр.Годеч, цялото семейство преживява
тежка катастрофа. След тройно изпреварване
колата срещу тях се обръща, врязва се в тяхната и я обръща. Дори и в забавен каданс,
това отнема само няколко секунди. Но за
тях това са 10 месеца на болка, страдание,
очакване… и триумф. След удара ръката на
Вики е счупена, тялото му е синьо-жълто, а
той виси на колана с главата надолу. Малката
Ася е със счупено краче, разкъсано ухо,
множество кървящи рани, а главата й лежи
на асфалта. Кети е със счупена скула, с много
прорязвания около окото, от нея шурти кръв,
тя виси на колана и полага неимоверни усилия

да не падне върху Асен. Асен е с прорязна
рана на брадата, всички органи от корема му
разкъсват диафрагмата и се качват в гръдния
му кош. Черният дроб и далакът са силно
увредени, има счупени 5 ребра, които се
врязват в белия му дроб, счупени са и двете
му ръце и таз. Върху главата му са се изсипали
стъкла и целия багаж на колата. Той е в
травматологичен шок. На помощ се притичват
много хора, които изваждат Кети и децата,
обръщат колата, но не успяват да извадят
Асен, тъй като предницата на колата е врязана
в него. Пристига гражданска защита, която
разрязва колата и с облекчение разбират,
че главата, гръбначния стълб и краката му са
невредими. Пристигайки в Пирогов, точно
преди операцията, Асен изпада в безсъзнание,
а това води до голям риск. Няма гаранция дали
ще се събуди след операцията и ако се събуди,
дали мозъкът му ще функционира. По време
на операцията всички църкви започват масова
молитва. Тялото Христово проси Божията милост за живота му. Много техни приятели
пристигат пред операционната, 35 човека
дават кръв. Приятелите им не само се молят,
но нито за миг не оставят сами Кети и децата.
След операцията хирургът казва: ”Сглобихме
го, но да не забравяме, че над нас има Друг.”

Лъвчетата търпят нужда и глад;
но онези, които търсят Господа,
няма да бъдат в оскъдност
за никое добро.
Псалом 34:10

Залата в Бостън, където Муди проповядва през 1877 г.

(продължение от миналия брой)
Често се случва желаещите да слушат Муди
да се редят на опашка, която достига няколко
километра. Евангелизаторът донася истинско
духовно съживление в Шотландия, непознато
от времето на Реформацията. След Глазгоу,
Муди посещава Ирландия, където неговите
проповеди докосват много повече хора в
сравнение с Шотландия. След пет седмици
той пристига в Англия и проповядва в редица
градове на страната – Манчестър, Бирмингам,
Шефилд, Ливърпул и др. Първата служба се
провежда във вторник 9 март 1875 г. с редуване на проповед и хваление. Като изключим
вестник „Таймс” останалите печатни издания
остро критикуват проповядването на Муди.
Въпреки критиките кампанията продължава.
На няколко от службите присъства бившия
министър-председател Уилям Гладстоун. Муди
проповядва в Кралската опера и се запознава
с принцесата на Уелс. Кралица Виктория получава покана да посети богослуженията, но
отказва да отиде под предлог, че е болна.
Близо 1 500 000 души успяват да видят и чуят
Муди и Санки.
На 14 август 1875 г. след десетдневно плаване двамата се завръщат в Ню Йорк. Два
дни по-късно Муди отива в Нортфийлд, за да
се срещне със семейството си. По време на
престоя си в града той провежда поредица
от успешни евангелизации, последвани от
кампания в Бруклин, Филаделфия и Ню Йорк.
Само във Филаделфия на една от службите
присъстват около 12 000 души.
Средата на 70-те години на ХІХ век Америка
се нуждае от духовно пробуждане, поради
засилената роля на материализма, упадък на
морала и нестабилен политически живот.
продължава на стр.2
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продължение от стр.1
След Ню Йорк кампанията обхваща и Тенеси,
Канзас и Айова. Тя завършва на 27 май 1876 г.,
когато Муди се завръща в Чикаго. На 16 юли 1876
г. официално е открита новата църква, начело с
пастор Муди. След кратка почивка в Нортфийлд,
Дуайт организира кампании в Чикаго и Бостън.
Броят на хората дошли да слушат Муди по
време на кампаниите достига 10 000 души.
На 11 април 1879 г. се ражда третото дете на
Муди – Пол. От 1 до 10 септември 1880 г. Дуайт
организира християнски събор в Чикаго, на
който присъстват 300 души от 37 щата, а тези
делегати, които не успяват да дойдат изпращат
писма с нужди и благодарности. Броят на
писмата е около 3 000.
Междувременно Муди решава да построи
училище за момчета на възраст от 8 до 15
години, наречено „Планината Ермон”. Първа
учителка в него е Мери Хамънд. Първото момче
Томи Томкинс е записано на 1 май 1881 година,
а точно месец по-късно започват занятията с
общо 13 момчета. На 22 септември с.г. Муди и
Санки заминават за Великобритания. Следват
евангелизации в Нюкясъл, Единбург и Глазгоу,
но кампанията не е така успешна, както тази
от 1874 г. На 5 ноември 1882 г. по покана на
Християнски студентски съюз Муди посещава
университета в Кеймбридж. Службата се провежда в сградата на Житната борса и на нея
присъстват около 1 700 студенти. Голяма част от
тях открито се подиграват на начина, по който
Муди проповядва. Въпреки че на следващия
ден присъстват едва 100 човека постепенно започва да се забелязва духовно съживление сред
сту-дентите. На последната служба проведена
на 12.11.1882 г. се покайват 200 от младежите,
което е значим духовен пробив предвид тяхната светска образованост. През ноември 1883
г. Муди провежда евангелизационна кампания в Лондон за период от 8 месеца. На
службите присъстват над 2 000 000 души.
След завръщането си в Америка провежда
евангелизации в Нортфийлд и Чикаго. През
1887 г., когато Дуайт навършва 50 години по
негова инициатива в Чикаго е създадено т.н.
„Евангелско общество”, а Муди е избран за
пръв президент на организацията. През 1888
г. той провежда евангелизации в Британска
Колумбия и Канада. На 18.01.1890 г. по негова
идея в Чикаго е открит Библейски институт
начело с Рубен Арчър Тори. Той израства в

богато семейство, следва богословие в Йейл, а
по-късно и в Лайпциг и може да чете Библията
в оригинал. През 1891 г. Муди проповядва в
Израел, Лондон, Северозападна Шотландия и
Ирландия. На връщане към Америка по чудо
оцелява след корабокрушение. По време на
световното търговско изложение, проведено
през 1893 г. в Чикаго Муди организира поредна благовестителска кампания заедно с
220 мъже и жени от Библейския институт.
Кампанията протича успешно и много хора
чуват Благата вест. През 1895 г. се основава
издателството за духовна литература „Муди
Прес”. Голяма част от издаваните книги са
предназначени за лишените от свобода. След
Библията и творбите на Джон Бънян книгите
на издателството са преведени на найголям брой от световните говорими езици и
диалекти.
От 1893-99 г. Муди обикаля цяла Северна
Америка и Мексико. По време на своите
посещения той съдейства за премахване на
противоречията между отделните деноминации. През 1898-99 г. Дуайт организира две
благовестителски кампании в много от американските градове. Неочаквано той се разболява и в петък 22 декември 1899 г. умира
едва на 62 годишна възраст. Причина за смъртта е сърдечен удар. По време на живота си той
променя познатите методи на евангелизиране,
довежда хиляди американци и британци до
покаяние и вяра в Бога, основава институции,
които съществуват до днес и оставя пример
на бъдещите поколения като човек с христоподобен характер.

Станах неволен свидетел на разговор между
две жени. В един момент едната заговори за
лоша болест на свой близък. Другата каза: „чукай
на дърво, да не ти се случва”. Разтревожената
събеседничка почука три пъти на близко дърво
и видимо поуспокоена продължи разговора.
Каква връзка имаше между болестта на човека
и чукането на дърво? Ние даже не подозираме,
че такива безобидни на пръв поглед действия,
имат скрит езически смисъл. Чукането на дърво
всъщност е вид заклинание – да се събуди
„закрилящата сила” в дървото. А има ли то
такава сила? За езичниците гората била пълна
с духове и чудовища. В религиозните обичаи
дървото играело голяма роля. Смятали, че
определени „свещени” растения (дъб, бряст,
круша, орех, люляк, глог, трънк и др.) имат сила
да предпазват от зло. Други – да причиняват
зло. Под клоните на „свещените” дървета правели жертвоприношение (оброк) за хранене
и омилостивяване на духа. Почуквали по дървото, за да го събудят. Издълбавали дупка в
стеблото. В нея изливали част от кръвта на
жертвеното животно. Останалата изсипвали в
корените му. По-късно на такива места, бивши
оброчища, започнали да строят манастири.
Друго суеверие, предизвикващо усещане на
първобитен страх и предпазливост   е „петък
13-ти” или „черен петък”. Понятието се среща
за първи път през 1950 г. в книга за магии.
Няма точно обяснение, защо петък е лош
ден; защо 13 е лошо число? За всяко от двете
има някакви обяснения. Но как се е стигнало
до комбинирането им? Учените все още се
опитват да открият.
продължава на стр.4

Николай Симеонов

НА ГОСТИ НА КОПРИВЩИЦА

ВСИЧКО СЪДЕЙСТВА ЗА ДОБРО
продължение от стр.1
Да, Асен е „сглобен”, но всъщност новините
за състоянието му са потресаващи: той е
в безсъзнание, медикаментозната кома, в
която го поддържат, на изкуствено дишане
и не дават никаква гаранция за събуждането
му. Белият му дроб кърви, а медицината
дава живот 7-8 дни при подобно състояние.
Започват инфекции – коремът му се подува и
отделя тъмно зелен секрет, жлъчката и черния
дроб са зле. Той изгаря от висока температура
и едва диша. През цялото време неговите
братя и сестри се застъпват за свръхестествена
намеса, защото лекарите го наричат „пътник”.
Започва истинска битка за неговия живот. Кети
сподели, че е усещала молитвата на църквата
като един глас, без деноминации и различия.
Докато е в болницата, леглото й е винаги заобиколено от 7 до 10 човека. Телефонът й не
спира да звъни. Макар и с кръв в устата, тя
отговаря на всички. А те са стотици. Всички я
обгрижват, окуражават, помагат. Хиляди са в
пост и молитва, на стража за живота на своя
брат.
Останала сама в дома им, Кети започва
духовната битка за своя съпруг. Макар и на
медикаменти, които я унасят, тя прекарва по
цели нощи на колене. Израснала без баща, тя
винаги е чувствала Бог като свой баща. Тя Го
моли горещо Той да е глава на семейството, Той
да я напътства във вземането на решения от
всякакъв характер. През целия този мъчителен
период на раздяла, тя не е сама. Бог я води,
тя чува гласа Му, в душата й има мир, радост,
покой. Готова е да издържи всичко, но Асен да
оздравее. Бог й дава специална сила. Децата
изживяват тежко липсата на татко си. Ася е
била в детска реанимация, след което месец
и половина прекарва на легло с гипс. Ухото й
е зашито. Вики, макар и не толкова наранен,
има емоционално-психически травми. Той
страда тежко, тъй като му се налага да бъде
отделен от семейството. Но Бог бди зорко

ИЗЛЕТ НА ВИТОША

над тях с особена грижа. Кети и децата й
получават в болницата най-доброто като
грижи и топло отношение от лекари, сестри.
Децата са настанени във ВИП стая, не им
липсва абсолютно нищо. Кети не спира да
говори на персонала, че преминава през това
изпитание, за да може всички около нея чуват
за Господа.
На 21-вия ден припламва първата искрица
надежда – белия дроб спира да кърви.
Искрицата се възпламенява – не се откриват
нови инфекции. Искрицата се взривява – на
38 ден Асен се събужда! Асен ни разказа със
струящ от любов поглед, от който усетихме
какво е буквално „да си бил с Исуса”.
„През тези 38 дни аз бях с Исус. Бях сред
зеленина, поточета, скали, водопади. Исус се
спусна и слезе при мен. В Неговата усмивка
имаше огромна любов, в Неговото лице не
видях нищо друго освен любов. Исус ме потупа
по ръката. С този жест сякаш ми казваше като
на приятел: ”Браво, ти се справи.” Той ме
докосна и ми каза:”Събуди се, мир!” И аз се
събудих и видях реалността в болничната
стая.”
Асен предаде посланието, което Исус има
до църквите: „Исус ми показа 3 живи картини.
Първата беше състоянието на църквата
Христова – всеки беше с гръб към другия и
се опитваше сам да разреши проблемите си,
да оправи нещата си. Няма споделяне, няма

единство. Исус се обърна към мен и каза:
”Църквата няма цялостност и мир.” Втората
картина беше състоянието на младите хора.
Видях как лукавия ги пленява чрез медии,
телевизия, компютри, пари, дрехи. Те не
търсеха одобрението на Бог, а на другите,
търсеха слава. Третата картина беше черна.
Исус се обърна и плачеше, плачеше и каза:
”Ако тези 2 картини не се променят, младите
хора няма да имат бъдеще.” Исус не иска тази
черна картина да се случва.”
Асен не само се събужда, но на 48 ден е
изписан. Християнският свят ликува заизвоюваната победа. Бог промисля за снабдяването  
на всички нужди на семейството: за антибиотици, витамини, добра храна… Тяхното
семейство е щедро финансирано от вярващите
на точното време. След изписването, мускулите на ръцете и краката са атрофирали.
Налага се да постъпи в санаториум, но не
го приемат, тъй като му е нужен постоянен
надзор. Но Бог промисля и врати за него
отваря военния санаториум в Банкя. През
тях той влиза в инвалидна количка, но възстановяването му там протича толкова бър-зо,
че лекарите са изумени. Обявен като прецедент в медицината, те го питат: ”Ти какъв си?!”
Той отговаря: ”Аз съм християнин, аз обичам
Исус.” През същите врати той си тръгва със
своите 2 крака, може да ходи по стълбите, да
се храни сам, да издържа седнал. Престоя му в
този санаториум не е случаен – много военни
чуват за Господа.
Асен имаше много послания към църквата,
но думите, които се врязаха в сърцата ни бяха:
”Чувствам огромна спешност тялото Христово
да се мобилизира и всеки от нас да поеме
частта си. Да отидем при Господа с кошница,
пълна с плодове, достойни за покаяние. Не
се страхувайте от състоянието си, тъй като
така Бог прави хората да чуят за Него. Защото
всичко съдейства за добро…”
Елена Иванова
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СПОДЕЛЕНИ РАЗМИШЛЕНИЯ

КОГАТО СИ ТРЪГНАЛ ДА ПРОМЕНЯШ СВЕТА
Какво очакваш, когато си тръгнал да променяш
света? Овации? Или може би един-два шамара...
На война като на война... Може да ти струва
и живота! Съзнаваше ли Йоан Кръстител, че
е главно действащо лице и е определен, да
проправи път, там където път нямa? Толкова
смело разкритикува цар Ирод. Монарх като
него прощава ли такава смелост? Това ли беше
начина да се прослави Бога? Бог поне да беше
пратил един SMS в подкрепа; няма ли GPS да
пoкаже верният път. Но вече беше в тъмницата
на Ирод и точно сега ли трябваше да бъде
отстранен, когато Божия план вече действа?!
Да, Йоан Кръстител явно не познаваше само
едно изпитание – съмнението. Дали той е вън от
делото, за което бе създаден?
О, Господи аз съм толкова малък и жалък
човек! Дори този необикновен човек бе
нападнат от съмнения. Трябва ли сега всичко
да продължи без него? Дали не се провали –
осъмни се в Месия? Предтечата! Съмнение...!
Може ли така да изгуби вярата си? „Правилно
ли разбрах Божието призвание? Я, идете и го
попитайте!” И учениците донесоха отговор;
донесоха дори два отговора. Да, правилно се е
доверил на Божият план. Месията бе съпроводен
със свръхестествено присъствие на Святия Дух и
сила. И едно абсолютно лично за Йоан послание.
”Блажен, който не се съблазни в Мен”. Значеха
ли тези думи на Исус Христос, че щяха да дойдат
дни на обезсърчение и страдание? И кога щеше
да дойде онова обещано блаженство, ако не се
съблазниш в Него?
Това специално съобщение, трябваше да подкрепи Йоан, в тежък жесток и последен момент,
когато дойдоха за главата му. Кой поиска тази
тъй ценна глава? Друг такъв не се е раждал на
земята. Христос твърди точно това! Оценен е
от най-високото място! Защо загина този велик
Божии генерал? За удовлетворение на една
извратена жена. По заповед на един цар
стигнал до дъното на моралното падение. И за
развлечение на пияна  тълпа придворни. Какъв

внезапен, ужасен финал, на всичко, което бе
той. Исус знаеше какво се крие зад думите
на учениците на Йоан Кръстител. Той никога
не греши. Християнството не е ли написано с
много кръв и сълзи? Това е времето на трудните
въпроси. Да, няма реабилитация за него в този
живот! Защо верни и праведни хора даващи
надежда на поколения християни изпадат в
немощ! А те, роптаят ли?   Йоан Кръстител, за
когото светът не беше достоен, не живееше в
света, но послужи за неговото спасение.
Всеки който върши Божията воля, не остава
незабелязан от врага. Очаквай неприятности!
Аз ли съм този човек на когото Бог разчита? Да,
Йоан бе човекът на когото Бог се довери! Той
беше дошъл с поръчение от небето. Изпълни го
достойно до самият край. Двамата с Господ се
поздравиха в утробите на майките си, отдадоха
си чест при кръщението, и... това си беше. В
Йоан 3:27-30 казва: „Той трябва да расте, а
аз да се смалявам.” Да, Исус бе копнежът на
времето! Но защо бе толкова дистанциран от
него! Вероятно Йоан бе в отчуждение и самота.
Навярно на върха е много самотно. Там са само
героите. Малцина стигнат до там. Победи ли
обезглавеният генерал? Победата бе неговият
начин на живот. Нямаше нещо в ръцете си, с
което да се облекчава, нямаше пастирска тояга,
поне Библията не казва да е държал нещо, което
да е толкова благословено, че да победи с него
египетските богове например. Толкова беше
свят, че го смятаха за Христос. Йоан 1:6 – „Яви
се човек изпратен от Бога.” Какво носеше той
със себе си? Той носеше радост от служението
на Исус. Имаше своя школа, ученици, както и
Исус. Йоан вярваше в Бога, но и Бог вярваше в
него. Колко са различни победите за Божието
царство, от победите в света. Небето ликуваше.
Йоан Кръстител беше победител. Победител в
това велико Вселенско събитие.
Божинка Стоименова

Ето няколко хипотези: Древен скандинавски мит разказва, че 12 богове се събрали
на вечеря. 13-ят – богът на злото и огъня,
нахълтал и убил бога на радостта; В Древния
Рим петък бил ден за екзекуции, по-късно в
Англия – ден за обесвания; На 13 октомври
1307 г., по нареждане на френския крал, били
арестувани великия Магистър на Ордена на
тамплиерите и хиляди рицари от ордена.
Стотици от тях били изгорени на клади, други
– екзекутирани. Затова последователите на
тамплиерите смятат петък, 13-ти, за нещастен
ден. Според нумеролозите числото 13 има
незавидна позиция – 12 месеца в календара;
12 зодиакални знаци; 12 богове на Олимп;
12 племена на Израел; 12 апостоли на Исус;
Имената на едни от най-известните серийни
убийци по света съдържат по 13 букви и др.
Голяма роля се приписва и на Библията: Някои
предполагат, че именно в петък Адам и Ева яли
от забранения плод; езиците на строителите
на Вавилонската кула били разбъркани; започнал Потопът; бил разрушен храмът на
Соломон; на Тайната вечеря на Исус с 12-те
апостоли предателят Юда пристигнал 13-ти;
бил разпънат Исус Христос. Но кое от всичко
това е вярно и доказано?
И днес много хора се страхуват от „фаталното” число. В САЩ специален термин означава страх от петък, 13-ти; 80%  от небостъргачите
нямат 13-ти етаж; много от самолетите нямат
13-то място и др.? Психолозите смятат, че
в суеверия, свързани с лош късмет вярват
хора, считащи се за нещастни. Може би
затова ми идват на ум думите на Спасителя
Христос: „Елате при Мен всички отрудени и
обременени, и Аз ще ви успокоя.” – Мат.11:28
Анастасия Василева
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