ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”
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„Молете се за мира на Йерусалим: Нека благоденстват онези, които те обичат!”
												
– Пс.122:6

БОГ НЕ ПРИСЪСТВА В КАМЪНИ И ПОСТРОЙКИ,
А В СЪРЦАТА НА СВОИТЕ ПОКЛОННИЦИ
През месец септември пасторът на църквата ни брат Румен Борджиев заедно със
своята съпруга сестра Ева бяха на пътуване до
Израел. След своето завръщане той с готовност се отзова да отговори на няколко въпроса:

Йерусалим

Какъв беше поводът за посещението
ви в Израел?
През миналата година няколко български
пастори се бяха включили в международна
група за посещение на Израел. След своето
завръщане те решиха да организират изцяло
българска група за подобно пътуване. Така 50
души от различни евангелски църкви в страната
имахме възможността да посетим Израел. Аз и
съпругата ми бяхме част от тази група. Това бе и
наша дългогодишна мечта.

Успя ли да погледнеш на тези места
не с очите на пастора?
От 40 години чета Библията, а и харесвам
библейската география, така че тръгнах доста
подготвен. Но въпреки това си мислех дали
няма да бъда изненадан от видяното. Исках да
разбера дали моите представи ще съвпаднат
с реалността. Всъщност, на малко места бях
изненадан, както например къпалнята Витесда –
оказа се, че била много по-голяма и по-дълбока,
отколкото си я представях. Изненадах се и от
Йордан, че е доста малка река.
Преди време бях чел една статия за
„Синдромът на ерусалимския поклонник“. Тя
ми помогна да осъзная вътрешната нагласа на
хората, които отиват на поклонение в Израел.
Гробът на Исус

Река Йордан

И докато бях там гледах хората, които плачеха,
молеха се, целуваха различни камъни, като си
мислеха, че така приемат повече от Божията
благодат. Но аз съм убеден, че там Бог не е
повече, от което и да било друго място на Земята.
Все пак кое място беше
най-въздействащо за теб?
Най-силно преживях Божието присъствие
на планината Кармил. Когато отидохме там,
заварихме група вярващи от Бразилия, които
хвалеха Бога и се молеха. Присъединихме
се и ние към тях. В така създалата се духовна
обстановка почувствах най-реално Божията
благодат.
продължава на стр.2

ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

УИЛЯМ БУУТ
Известният проповедник, евангелизатор и
писател Уилям Буут е роден на 10 април 1829
г. в град Нотингам, Великобритания. Той израства в семейството на Самуел Буут и Мери
Мос заедно със своите три сестри. През 1842 г.
неговия баща умира, и Уилям започва работа
като чирак. Успоредно с работата той започва
да пише проповеди и значително подобрява
своето устно изразяване, като си поставя за
цел да стане проповедник.
През 1849 г. Уилям се премества в Лондон,
където известно време работи в заложна

къща. Буут се опит- Мънфорд, а от последвалия брак се раждат
ва да евангелизира, общо 9 деца. През 1861 г. Уилям решава да се
както в Нотингам и върне към евангелизирането и да остави на
въпреки първоначал- заден план пастирското служение.
ната съпротива на
През 1865 г. Буут и неговата съпруга сформестните жители се с мират християнско общество в Източен
правя успешно. През Лондон, където започват да работят с хората
1851 г. Уилям е при- отхвърлени от обществото – алкохолици, преет за член на една стъпници и блудници.  Наред с проповядването
Методистка църква, отварят и кухни за раздаване на безплатна
като година по-къс-но е ръкоположен за пас- храна.
тор. На 15 май 1852 г. той се сгодява за Катрин
продължава на стр.2

ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

продължение от стр.1

Църквата във Витлеем

И там, още веднъж осъзнах, че Бог е Дух и
че Той не присъства в камъни и постройки, а в
сърцата на Своите поклонници.
Може би поклонниците гледат на
тези места като на възможност
да пречистят себе си.
Ерусалим е град, посещаван от протестанти,
католици и православни. Личи си, че голяма
част от тях наистина отиват като поклонници,
които се стремят да се докоснат до атмосферата
от преди хиляди години. Но факт е, че много
от библейските места днес са превърнати в
туристически атракции с цел припечелване. И
там си спомних за онзи момент, когато Христос
изгони търговците от храма. Дори се замислих,
дали ако сега Той мине по „Виа Долороса“ и
стигне до Голгота, някой от поклонниците ще
осъзнае, че това е Той.

Гетсиманската
градина

Картината оживява пред теб. Такъв пример
беше с мястото, описано в Йоан 21 глава –
когато Исус се явява на учениците Си, след като
възкръсна и попита Петър: „Симоне, обичаш ли
ме?“.
Парадоксално или тъжно е, че земята,
на която Христос дойде да проповядва
за мир, сега е в непрекъсната война?
И парадоксално, и тъжно. Осъзнах, че още
от заселването на Авраам по тези земи, малко
години е имало мир по тях. Парадоксалното е,
че Ерусалим, който в превод означава „Град
на мир”, в него и днес няма мир. А тъжно е, че
мирът, който Князът на мира донесе, все още
не е приет от голяма част от народа на Израел.
Защото Божият мир не е политическо или географско понятие, както те го търсят, а мир вътре
в човека.

Западната стена

Как съжителстват на едно място
толкова различни религии?
Ерусалим е духовен център на три монотеистични религии – християнство, юдаизъм и ислям.
Техните представители обаче помежду си не се
конфронтират. Християнинът например, няма да
изрази презрение към мюсюлманина и обратно.
Те се приемат просто
като хора – културно и
възпитано. Вътрешно в
себе си със сигурност
не се съгласяват с духовните разбирания на
другия, но не го демонстрират.

					 		
А Елеонският хълм?
Да, въздействащо е! Това
е хълмът, откъдето Христос се
възнесе на небето, и където
отново ще стъпи на Земята. Кумранските пещери
		
Но сега е място с вероятно
най-скъпите гробища на света. Понеже ортодоксалните евреи знаят от думите на пророк
Захарий, че Месия ще дойде именно там и затова
те искат да бъдат погребани на Елеонския хълм, за
да бъдат сигурни, че ще възкръснат, когато дойде.
Силни моменти бяха и тези, в които стояхме
				
на даденото място и четяхме от Библията конкретния текст за него.

Мъртво море

Всъщност в Ерусалим осъзнаваш, че Бог е
над всичко и държи живота на всички. Разбира
се, пътят към Него е един – чрез Христос, но
осъзнаваш, че фанатизмът не е най-важното
нещо на света. Има нещо по-силно от него – не
да се обиждат хората, заради техните вярвания,
а да им се показва любов.
Армагедонската долина

Въпросите зададе
Николета Киркова

УИЛЯМ БУУТ
продължение от стр.1
Неин пръв ръководител е Уилям Буут,
който нарича себе си генерал, а своите
помощници – офицери.   Организацията има
военна структура, собствено знаме и подбран
репертоар от християнски песни. Две години
след създаването си „Армията на спасението”
разширява дейността си и има клонове в
много държави – САЩ, Франция, Швейцария,
Швеция, както и в някои от колониите на
Британската империя – Австралия, Канада,
Индия, Нова Зеландия, Ямайка и др. До 1912
г., когато Уилям Буут умира, организацията
обхваща 58 държави.  
В първите години от съществуването си
„Армията на спасението” се натъква на сериозна опозиция. Тя идва главно от производителите на алкохол, които го продават на бездомни
и бедни хора. Пресата във Великобритания
също се отнася с недоверие към Буут и често
го нарича „шарлатанин”. Включително и
Англиканската църква се противопоставя на
„Армията на спасението”.
Уилям Буут е редактор на списание,
автор на голям брой книги и текстописец на
няколко духовни химни. За да се преодолее
настъпилата криза е необходима цялостна
промяна на общественото развитие. Уилям
предлага да се
построят домове за бездомните, бедното
градско население да бъде обучено на земеделие и да се обедини в отделни общности,
да се изградят центрове за емигранти, както
и да се оказва подкрепа на пияниците,
бившите затворници, блудниците и бедните
хора. Според него, ако държавата не успее да
изпълни своите задължения към обществото,
то тогава християните трябва да го направят.  
През 1899 г. Уилям започва да страда
от прогресивна слепота и на двете очи.
Същата година той е опериран от катаракта
(„перде”) на лявото око, а с дясното ослепява
напълно. Макар че е с влошено здравословно
състояние в периода 1907-1909 г. Буут предприема евангелизационни кампании във
Великобритания, Дания, Германия и Италия.
Заради заслугите си за духовното израстване на
британския народ през 1906 г. той е удостоен с
почетна грамота на Оксфордския университет.
В последните години от живота си Уилям се
сприятелява с много изявени личности и през
1902 г. е поканен да присъства на коронацията
на крал Едуард VІІ.
Уилям Буут умира на 20 август 1912 г. на
83 години в Лондон. Той остава в историята
на християнството като човек с огромно
състрадание към нуждаещите се, блестящ
евангелизатор и автор на редица вдъхновяващи
книги.
Николай Симеонов

СВИДЕТЕЛСТВА

НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ
Приветливият млад мъж, когото познаваме
като историкът Николай Симеонов, е на двадесет
и осем години, но вече от четири години
проповядва в църквата ни. Всъщност първата му
проповед е, когато е само на шестнадесет. Той е
общителен, добросърдечен, интелигентен и ...
чуващ Бога. Има ли нещо специално в него?
В 3 клас, безсилен да научи урока си по история,
момчето промълвява: „Ако има Бог, нека ми
помогне да се справя.” Следва размърдване на
пердетата и тих глас „Аз съм, не бой се!” „Кой си
Ти?”, “Господ! Погледни към края на леглото си.”
В този миг вижда фигура изцяло в бели дрехи.
Исус му казва да си затвори очите и ръси прашец
над него. „Истина ти казвам, че до края на деня
ще си научил целия учебник.” Николай не само
го научава до вечерта с всички дати, но и с много
по-големи подробности. От този момент има
дарбата да подрежда по хронология, анализира,
знае много факти.
12-годишен той вижда как съучениците му
третират момиче, отгледано от монахини. „Но
защо Бог позволява да я тормозят? Той трябва да
направи нещо.” Чува глас: „Защо аз, ти направи
нещо. Хвани я за ръка и бягайте в различни части
на училището.” Момчето се пита, кой го е накарал
да бяга и чува: „Аз те накарах, убеди ли се, че
съществувам?”
След месеци, гостувайки на баба си, той е
тежко болен, медицинската сестра не може
да му помогне. Чува глас: „Щом лекарите не ти
помогнаха, защо не извикаш към Исус?” След
молитвата, той вижда как тавана се отваря и Исус
слиза сред светлина като от прожектор. Исус му
взема ръката и той чувства прилив на сили и
глад. На следващия ден Николай отива с баба си

в православната църква да благодари на Бога
за чудото. Навеждайки се да целуне икона,
нещо го дърпа назад. Помолва баба си да спре
да го дърпа, но определено не е тя. Питайки
Бога какво става, чува глас: „Аз го правя.” „Но
защо си избрал мен?” Николай е поразен от
простичкия отговор: „Защото Аз така искам.”
След година майка му се покайва.
Когато е на 13, той вижда два репортажа
по телевизията от евангелски събрания. Бог
му говори, че ще стане като тези хора, ако
иска. Николай казва, че е невъзможно, но
виждайки, че Бог е наскърбен, иска два месеца
да помисли. В точния ден Николай казва, че е
съгласен, но иска да види с какво са различни
тези хора. След месеци на екрана отново
дават репортаж от евангелска конференция.
Момчето имитира една жена с вдигната ръка.
Тихият глас му казва: „След два месеца ще
познаваш тази жена”. Следва заболяване със

странни симптоми. Изтощен, 13 годишния
Николай идва с майка си в Подуянската църква.
Тук среща жената от телевизионния репортаж.
Майка му кани сестра Венета Божилова, за
да му благовества. Но Николай иска да гледа
мач в съседната стая. Изведнъж всичките осем
канала изчезват. Чули за кръстната смърт
на Христос, двамата с баща си Го приемат за
Спасител. Две-три седмици след като е тръгнал
на църква, по време на служба той вижда как
два ангела ръсят прашец върху хората. Той
мисли, че и останалите виждат същото.
На 16 години, докато спи, Николай изпада в
клинична смърт. Всред облаци Исус го посреща
с думите: „Още не ти е времето. Имаш работа,
заради майка ти ще те върна. Къде искаш да
отидеш?” „В Рая.” Една врата се отваря и той
вижда прекрасна настилка. Следва посещение
до Ада. С Исус влизат в много тъмно място.
Фона е в огнено червено и черно. Чуват се
неистови писъци на страдащи хора. Върнал се
обратно, той не помни как се казва майка му,
минало и настояще са свързани в едно. Бог му
се явява и му обещава, че ще помни всичко и
ще има феноменална памет. Николай споделя,
че хората, които са видели небето завинаги
имат променено отношение към живота, към
пари, родители, деца… За него различното
вече е, че Ада и Рая не са категории от
Библията да стряскат хората, а реалност.
Има ли наистина нещо специално в този
млад мъж? Отговора го чухме в една от неговите проповеди: „Когато Бог ти говори означава, че не ти си специален, а Той.”

Елена Иванова

СУЕВЕРИЯ

СУЕВЕРИЯ ПРИ СВАТБА
„Ах, момичета, ще се омъжвам! При този
дефицит на сватби, аз извадих късмет. Много
съм щастлива! Искам да направим най-хубавата сватба, с всичките традиции и ритуали.
Но като чета из форумите, разбирам, че
в различните краища на България, те са
различни. Направо съм объркана?”
Сватбата! Един от най-важните моменти в
живота на човека. В миналото, семейството е
било цел и смисъл на живота. Затова ритуалите
около сватбата били най-многобройни, а
изпълнението им – задължително. Мина времето, когато родителите решаваха задомяването на младите. Но останаха някои традиции,
повечето от тях без връзка с настоящето, а и
произхода и значението им не знаем. Но някои
ритуали имат ясно изразен езически смисъл.
Суеверия за предпазване от уроки: Вярвало се, че има хора с „лоши” очи, които от
завист, чрез мислите си могат да урочасват
т.е. да причинят зло на крехки и нежни

създания. За да предпазят момичето, преди
сватбата, покривали лицето му с червен плат
– „було” (от там и названието „булка”). През
20-ти век булото става бяло. Разчитало се и
на магическото свойство на червения цвят
да „прогонва” злото. От тук и изискването
булката да носи против уроки нещо синьо или
червено, скилидка чесън, нещо на опако и др.
Суеверия с гадателски уклон: Предопределено значение се придава на месецът, денят
и датата на сватбата, на цветята в булченския
букет. Булката „трябвало” да излезе от дома
с десния крак, „за да има повече радост в
живота й”; ако някой изпусне венчалния
пръстен, преди да бъде поставен на пръста,
„очаква го разпадне на брака”; след подписа
в ритуалната зала в семейството ще командва
този, който пръв настъпи другия; при влизане
в ресторанта булката ритва менче, в което са
поставени бяло и червено цвете. Ако първо
излезе червеното цвете – то първото дете

в семейството ще е момиче; в ресторанта
младоженците трябва да преминат по бяло
платно, поръсено с цветя и парички – символи
на безоблачния, цветен и богат живот, който
очаква младото семейство; свекървата
захранва младото семейство с питка и мед –
за да им е сладък живота, и сол – символ на
солените и горчиви моменти, които съпътстват
всеки брак; младоженците се захранват
взаимно с торта – пак за сладък и щастлив
семеен живот. Сватбените хлябове също са
имали магическо действие върху бъдещето
на младоженците. При разчупването на
сватбената пита от младоженците, в когото
остане по-голямото парче, той ще командва
вкъщи. Булката се обръща с гръб и хвърля
сватбения букет към неомъжените дами,
която го хване – тя ще е следващата булка и
много други.
продължава на стр.4

ЧЕСТИТО
на
Павел и Ина
за Александър

ЧЕСТИТ
60 ГОДИШЕН
ЮБИЛЕЙ
на брат Ибро

МОЛИТВА
Господи, аз моля не за чудеса и не за миражи,               
а за силата Ти всеки ден.
Научи ме на изкуството на малките крачки.
Направи ме наблюдателен и находчив,                
за да мога в пъстротата на ежедневието
навреме да се спирам на откритията                      
и опита, които ме вдъхновяват.                    
Научи ме правилно да разпределям             
времето в живота си.        
Дари ми тънък усет, за да различавам
значимото от маловажното.

Юлия Сугарева

 Аз моля за сила за въздържание и мярка, за да
не пърхам и да не пълзя в живота, а разумно
планирал деня си, да мога да видя върхове и
далечни простори, а понякога даже да имам
време за насладата от изкуството.                        

Юлия Сугарева

„Едно поколение ще хвали делата Ти
на друго и ще разказват
за Твоето могъщество.”
Пс.145:4

„Господи, довека ще възпявам Твоите
милости; с устата си ще известявам
Твоята вярност от род в род.”
Пс.89:1

Помогни ми да осъзная, че илюзиите не
помагат с нищо; нито спомените за
миналото, нито мечтите за бъдещето.                       
Помогни ми да бъда тук и сега и да
възприемам тази минута като най-важната.                     
Опази ме от наивната вяра, че всичко                       
в живота трябва да бъде гладко.                      

СУЕВЕРИЯ

СУЕВЕРИЯ ПРИ СВАТБА
продължение от стр.3
Цялото тържество е съпроводено с най-разнообразни ритуали. И независимо колко
абсурден е един ритуал, от незнание или
желание за щастлив брак и страх от неприятности някои младоженци, дори и да не
са суеверни, предпочитат (за всеки случай) да
го спазят.
Смята се, че традициите са онова, което
прави сватбения ден по-различен и по-вълнуващ от всеки друг ден или обикновен купон.

Но знаем, че истинската любов не се нуждае
от изкуствена подкрепа и по-добре  весело и
разумно тържество, отколкото шоу. Затова,
внимателно проучете предложенията на
сватбените агенции или роднините. „Човешката душа е така устроена, че много по-лесно
се пленява от лъжата, отколкото от истината”
е казвал Еразъм Ротердамски. А Божието
Слово ни съветва „не си служете с гадания или
предсказания” (Лев.19:26).
Анастасия Василева

ГОДИШНИНА

ЦЪРКВАТА В ЗЛАТИЦА НА 1 ГОДИНА
Кой не обича подаръци и кой не желае да
е щастлив рожденник? На 25 октомври църквата в град Златица навърши една година от
основаването си.

християни. На тържеството присъстваха много
гости от околните църкви заедно с техните
служители, които поздравяваха църквата в
Златица. Хвалението, молитвите и театралните
изяви на децата допринесоха за радостното
и благословено настроение на всички присъстващи.
Нека в молитвите си продължаваме да благославяме църквата в град Златица, за да я
видим още по успешна, разрастваща се и
благославяща съгражданите си. Амин!
п-р Иван Иванов

Да бъдеш част от рожденния ден на една
църква със сигурност е благословение, особено когато откриваме, че това всъщност е
рожденния ден на десетки вярващи, които
са намерили спасение. Сем. Исторови служат
с цялото си сърце, сила и дом на Господа в
тази църква наброяваща 35-40 посветени

Дари ми ясно съзнание за това, че
сложностите, пораженията, паденията
и неудачите са естествена част от
живота, благодарение на която ние растем                               
и съзряваме.                     
Напомняй ми, че сърцето често                          
спори с разума.               
Изпрати ми в нужния момент някой,                 
който има силата да ми каже истината,               
но да го направи с любов.
Знам, че решението на много проблеми е в
изчакването; затова научи ме на търпение.    
Ти знаеш колко силно се нуждаем от
приятелство; направи ме достоен за този
прекрасен и нежен дар на съдбата.
Дай ми богата фантазия, за да мога в
нужния момент, на нужното място,
мълчейки или говорейки, да подаря                                                         
някому нужната топлина.
Направи ме човек, способен да достига                     
до тези, които са стигнали дъното.                     
Опази ме от страха да не пропусна                          
нещо в живота.              
Дай ми не това, което искам, а това,               
което действително ми е необходимо.                  
Научи ме на изкуството на малките крачки.
Антоан дьо Сент-Екзюпери

РЕДАКЦИОННО КАРЕ
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