ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”
„Ще изливам Духа Си на потомството ти
и благословението Си на рожбите ти.”
Ис.44:3
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ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

СУНДАР СИНГ

ИЗПЪЛВАЙТЕ СЕ С ДУХА
В Ефес.5:18 апостол Павел пише: “Изпълвайте
се с Духа.” Важно е да се отбележи, че тук
Павел не говори на хора, които не са били
изпълнени с Духа, а на вярващи, които вече са
били приели благодатта на Бога чрез Неговия
Дух. И въпреки това Павел ги насърчава да
продължават да се изпълват с Духа.
Явно, че на изпълването със Святия Дух
не трябва да се гледа като на еднократен
духовен акт, а като на непрекъснат процес за
всеки отделен вярващ. Има християни, които
с воодушевление разказват, как Святия Дух ги
е изпълнил преди много години, но днес за
тях това е само един далечен спомен. Трябва
да знаем, че Бог не желае изпълването с
Духа да бъде еднкратно преживяване, а един
непрекъснат процес.
Кое е това в човека, което трябва да бъде
изпълвано със Святия Дух? Когато цар Соломон
освещава храма се казва, че Бог го изпълва със
Своята слава. Днес, храм на Бога са нашите
духовни сърца. Именно това е мястото, което
трябва непрекъснато да бъде изпълвано със
Святия Дух. По принцип духовното сърце на
човека е устроено да бъде изпълвано с нещо.
И ако християнинът не позволява на Святия
Дух непрекъснато да изпълва сърцето му,
то ще се намери нещо друго, което да го

изпълва. Някога апостол Петър каза на Ананий:
“Анания, защо изпълни Сатана сърцето ти?”
– Деян.5:3. Явно, че вярващият е отговорен за
това, какво изпълва сърцето му и той трябва
да направи всичко необходимо, за да приема
непрекъснато от преливащата благодат на
Бога.
Трябва да знаем, че изпълването със Святия
Дух гарантира наличието на всичко необходимо в живота на християнина. На първо място,
присъствието на Святия Дух осигурява ново
и прясно помазание в сърцето на вярващия.
Помазание, което спомага за водене на
живот на радост и мир в Бога. На второ място,
ежедневното изпълване в Духа дава сила за
устояване в трудностите и изпитанията. Още,
изпълването с Духа спомага за наличието и
практикуването на дарбите. И не на последно
място обновяващото присъствие на Божия Дух
подтиква и дава дръзновение за служение.
Естествено е, след като разбираме Божията
воля за ежедневното изпълване с Духа и
ползата от него да се запитаме и кое може
да гарантира това непрекъснато обновяване?
Най-вече непрекъснатото общение с Бога
ще осигури онзи прилив на ново и прясно
помазание на Неговия Дух.
продължава на стр.2

Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба
изказвайте прошенията си на Бога с благодарение.
Фил. 4:6

Несъмнено Сундар Синг е един от изявените
благовестители на ХХ век, който оказва голямо
влияние за духовното съживление на Индия и
част от страните в Далечния Изток. Неговата
основна дейност е съсредоточена главно в
Тибет – страна, която до началото на същото
столетие не е посещавана от мисионери
поради забрана от местните власти. Преди
да стане християнин, подобно на своите
предци Сундар изповядва сикхската религия.
Тя възниква през 1699 година и представлява
смесица от индуизъм и ислям. Сикхите вярват
в един Бог, отхвърлят идолопоклонството и се
противопоставят на разделянето на индийския
народ на отделни етнически групи. Като белег
за принадлежност към своята религия сикхите
никога не подстригват косите си. До днес те
населяват предимно района на щата Пенджаб
и Северна Индия.
Сундар Синг е роден на 3 септември 1889
година в село Сахаранпур, разположено близо
до Хималаите. Той израства в заможно и
влиятелно семейство. Неговият баща Шер
Синг е богат земевладелец и народен представител в местния парламент, а майката е
високообразована, свободомислеща жена.
В ранното си детство Сундар е записан от
родителите си в християнско училище, за да
учи английски език.
Неочаквано майката на Сундар умира,
когато той е само на 14 години. Конкретната
причина, довела до смъртта й е неясна, но това
трагично събитие потапя Сундар в дълбока
депресия. Той постепенно се превръща в
озлобен и груб младеж. Много често Сундар
насочва своята ярост срещу християните и
открито се подиграва с техните убеждения.
продължава на стр.3

СПОДЕЛЕНИ РАЗМИШЛЕНИЯ

ИЗПЪЛВАЙТЕ СЕ С ДУХА

РАЯТ – БОЖЕСТВЕНА
СИМФОНИЯ

продължение от стр.1
Общение в молитва, общение и чрез духовното кръщение, което Господ е обещал на
всеки повярвал в Него.
И така, ако някога апостол Павел писа на
вярващите в Ефес да се изпълват със Святия
Дух, днес Бог иска да каже това и на нас. И
във никакъв случай не трябва да се гледа на
изпълването с Духа като на еднократен акт,

или на преживяване от преди много години,
а един непрекъснат ежедневен процес,
който може да гарантира устояване във
вярата и изграждане на онова нужно духовно
освещение, без което никой няма да може да
види лицето на Бога (Евр.12:14). Търси и ти
ежедневното изпълване с Божия Дух!
п-р Румен Борджиев

СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

ЛЮБОМИР И МИРОСЛАВА АНГЕЛКОВИ

Любо и Мира са семейство с малък стаж, 3
години и половина, но като ги видиш – сякаш
винаги са били един до друг. Те са винаги
усмихнати и излъчващи силна привързаност. А
малкият Николай е неизменно с тях на църква.
Мира е израснала в семейство без вяра в Бога.
За първи път посещава евангелска църква на
12 години, когато присъства на богослужение
на Първа петдесятна в София, но сърцето й
остава затворено. По-късно след средното си
образование тя заминава за Германия като
детегледачка в семейство на католици. Младото
момиче е пленено от сплотеността, любовта,
честността в този дом. Връщайки се в България за
Рождество, се сблъсква със смъртта на дядо си и
други събития, които я подтикват да потърси Бога.
Посещава отново църквата, но вече 22 годишното
момиче предава живота си на Исус. Заедно с нея
се покайват двете й сестри и майка й. В църквата
се среща с Катя и Асен Асенови, които и помагат
да израсте духовно и разпалват желанието й
да служи на Бога. Така малко по-късно тя става
доброволец към филма „Исус”, където пътищата
й се пресичат за първи път с тези на Любо.

Любо обратно на Мира е израснал в стар
евангелски род посветил се да служи на Исус
преди почти век. Любо споделя, че до 13-14
години е имал чиста детска вяра. Но често пътя
към Исус за един юноша е сложен. Дядо му за
него е бил символ на посветеност, чистота и
смиреност. Но на 66 години почива вследствие
неимоверния тормоз през комунизма заради
вярата си. Това е преломен момент за Любо,
вярата в него рухва. Години наред той има един
и същ въпрос към Бога – „Защо умря дядо ми?”
На 24 март 2000 г. Любо успява за себе си да
отговори на въпроса – „Защо вярвам в Бога?”
Отговорът – не защото е от вярващ род; не
заради чудесата, които е видял; не защото е в
църква от дете; не защото има духовно и водно
кръщение, а защото „това е моят Бог!”. Като
студент Любо сключва „сделка” с Бога – ако Бог
му помага да си взема изпитите, за всеки взет
изпит обещава да изнесе по една проповед.
С баща му се случва злополука с крака и
няма кой да проповядва и Бог припомня на
Любо обрека, и така на 21 г. Любо започва
да проповядва в с. Костенец, а по-късно и в
Първа петдесятна църква. След казармата той
започва работа към „Агапе България” като
координатор за филма „Исус”. Няколко месеца
по-късно познанството им с Мира преминава
в приятелство. На 1 юни 2008 г. те се венчават,
и след 1 г. се ражда техния син Николай.
Неговото раждане и близостта на църквата
в Подуяне с техния дом стават причина те да
започнат да посещават богослуженията тук.
Любо и Мира са единодушни, че когато Бог
ти избира човека до теб, Неговият избор е
най-добър. Всеки, който ги познава, би съзрял
Божият избор за тяхното семейство.
Представянето подготви
Елена Иванова

Колко ли секунди са нужни, за да се озовем в
небето. Учените изследвали, че седем секунди
са нужни на съзнанието, да се пренесе до найблизката галактическа точка. Доста е далече
като че ли. Броя
до седем.
Даниела
Кисьова
Коя е най-важната археологическа находка на нашата цивилизация? Може би Вавилонската кула, Родоският колос, Градините
на Семирамида, пирамидите в Египет, други
чудеса… Откритието на нашата цивилизация
е находката от Кумран. Без да влага средства,
за да се добере до най-голямото съкровище,
едно овчарче открива в няколко делви части
от Свещеното писание. Доста скъпо и ценно
на човешкото сърце са делвите с букви. Те са
силно оръжие в нашата борба. Вярата е жива
макар от устно предание, едно кратко видение
в съзнанието, една нашепната думичка.
Откритието е за невярващите. Въпреки
вави-лонските кули в съзнанието им, небето
ги зове с много обич. Небето чува думите
произнесени тук. Те отекват във вселената,
чакат в бъдещето. Искаме да узнаем още
мъничко за Този, Когото обичаме.
Няма събитие в целият свят, което да дава
толкова възвишеност на духа и толкова противоречия в плътта, колкото събитията в
Ерусалим. Те са една минала, настояща и
бъдеща
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НО ПЪРВО РЕШИ КАКЪВ ДА БЪДЕШ!

продължава на стр.4

СУЕВЕРИЯ

ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

СУЕВЕРИЯ ПРИ БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ
До средата на 20-ти век голяма част от
българското население било селско. Основният поминък – земеделие и животновъдство,
изисквал участието на много хора. В осигуряване на прехраната от рано се включвали
и децата. Затова било важно отглеждането
на много и здрави деца. За това се грижели
главно жените. Както в целия бит, така и тук,
всеки период бил белязан със спазване на
много суеверни ритуали. Голямо внимание се
обръщало на гадаенето, както за пола, така и
за физическите и характерови черти на детето.
Предсказанията започвали още от зачеването:
Ако жената иска момиче, да сложи тиган под
дюшека си; за момче – нож; ако главата на
бременната се поръси със сол, без да знае и
след това тя докосне носа си, ще е момче, ако
докосне устата си – момиче; ако се разхубави,
ще е момиче, ако залинее – момче; ако повръща постоянно, детето ще е с гъста коса;
щом детето ритне за първи път, в чиито очи
погледне бременната, с такъв цвят ще са очите
на детето; ако бременната открадне някакъв
предмет, където се докосне след това, детето
ще има белег на това място със същата форма;
трудното раждане вещаело труден характер
на детето.
За предпазване от мъртво раждане бременната трябвало: да носи червен конец против
уроки; ако види нещо за ядене, задължително
да го опита; до третия месец да не казва на
никого, че е бременна.
За предпазване от неблагоприятни последици за детето бременната не трябвало: да
седи с изпънати крака, защото, ако някой
ги прескочи, детето ще е куцо; да си стриже
косата или да се фотографира; да гледа
грозотии, защото, което вижда и чува по
време на бременността, белязва децата.
Предстоящото раждане също пазели в тайна.

За да роди безпроблемно през ключалката се
сипва вода.
До 40-ия ден след раждането родилката
и детето се смятат за „нечисти” (намират се
„между живота и смъртта” – в зоната на хаоса).
Затова тя не трябва: да се ръкува; да ходи за
вода, за да не я замърси; да ходи боса (защото
гдето стъпи, там трева не никне); да ходи в
чужда къща и да гледа другите в очите, за да
не им причини вреда.
След 40 ден родилката отива в черква за
очистителна молитва. Като излезе „бабата”
(акушерката на селото), полива вода в краката
й и тя си тръгва. На връщане минава по друг
път и отива у родителите си. При влизането
й пускат яйце в пазвата, което трябва да се
сложи във водата при къпане на бебето; на
краката й сипват вода, по стъпките й сеят
брашно; на челото на бебето чертаят кръст от
сажди; на ръчичката му връзват паричка.
Доколко тези и много други правила помагали за успешната бременност и раждане
не може да се каже. Други обстоятелства
(хранене, хигиена, лечение и др.) в много поголяма степен са били определящи.
Макар съвременните жени да не вярват в
суеверия, понякога, поради незнание, натиск
от близки или страх, да не се случи нещо лошо,
може да се подведат. Затова нека уповаваме
на Твореца и Създателя на живота, Който
най-добре ще ни упъти във всяка конкретна
ситуация; и да бъдем уверени, че живота на
всеки от нас е в Неговата ръка, така както казва
и цар Давид в Пс.139:16: „Твоите очи видяха
необразуваното ми вещество; и в Твоята
книга бяха записани всичките ми определени
дни, докато още не съществуваше нито
един от тях.”

СУНДАР СИНГ
продължение от стр.1

Веднъж той купува Библия, която изгаря
страница по страница пред очите на баща
си. Три дни по-късно измъчван от силно
безпокойство от стореното деяние Сундар
решава да се самоубие. Малко преди да
предприеме тази стъпка той се помолва, ако
има Бог, който може да му даде мир, то Той
да се яви пред него, защото в противен случай
ще посегне на живота си. След продължителна
молитва Синг вижда във видение Исус Христос,
който показва прободените Си ръце и го пита
подобно на Савел: „Защо Ме гониш?”
Веднага след тази среща Сундар решава да
посвети своя живот на Христос. Той отива при
баща си, за да разкаже за преживяното. Шер
Синг се опитва да разубеди сина си и да го
накара да се откаже от християнската вяра. Но,
когато това не се случва го изгонва от дома си,
а един от братята на Сундар посипва с отрова
храната, която той изяжда преди да си тръгне.
Синг временно се установява в дома на един
проповедник и малко след пристигането си
е повален на легло от силната отрова. В
продължение на три дни той е в предсмъртна
агония, но успява да се възстанови заради
положените грижи от страна на пастирското
семейство. Много скоро след това Сундар
приема водно кръщение.
През октомври 1906 година Синг започва
да пътува в различни части на Индия, за да
благовества. След като за кратко се връща
в родното си село Сундар отива на север и
достига Афганистан. Заради благовестието
той е многократно арестуван и подлаган на
различни изтезания. През 1908 година Сундар
посещава Бомбай с намерението да достигне
с кораб до Палестина, но след категоричен
Анастасия Василева отказ от капитана се връща обратно на север.
През декември 1909 година Сундар е
приет за студент в колежа „Св. Йоан” в Лахор.
Получил призив от Бога да благовества в
Тибет, само осем месеца след началото на
обучението, през юли 1910 година Синг
напуска колежа. През следващите две години
той посещава много градове и села в Индия и
Тибет. Навсякъде, където проповядва залите
са пълни с народ и много хора не успяват да
Отново заедно, но изборът ни този път бе гр. Сандански. влязат. През 1918 година той проповядва в
Благодаря ти Господи за поредният благословен Южна Индия и о-в Цейлон (дн. о-в Шри Ланка),
и изпълнен с благодат уикенд. а на следващата година посещава Бирма,
Ние – „Жените в Господа” се потопихме в Божията любов Малайзия, Китай и Япония.
Дълго време Сундар мечтае да посети
и величие, изразени в слънчевите дни, чистия въздух,
красивата природа и сърдечните наши братя и сестри Великобритания. По време на кратко посеот Баптистката църква в гр. Сандански. щение в родното си село той разбира, че
баща му е станал християнин и е готов да
Два дни наситени с разходки в града и до резиденцията
заплати разноските по пътуването. През
извън него, полезно общение, молитви, свидетелства,
1920 година Синг проповядва благовестието
благодарности и прослава на Господа.
във Великобритания, САЩ и Австралия, а
Хвала на теб Боже мой, който отнемаш
две години по-късно посещава Швейцария,
бремето ни и ни помагаш да Германия и Холандия и някои страни от
израстваме в дух и истина. Скандинавия – Дания, Швеция, Норвегия. След
Очаквам с нетърпение, следващото завръщането си в Индия през 1923 година той
ни събиране и пътуване! продължава да служи като благовестител.
Христина Цветкова
продължава на стр.4

ПЪТУВАНЕ ДО САНДАНСКИ

ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

ЧЕСТИТ
10 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

СУНДАР СИНГ

на
Суло и Нели

продължение от стр.3

„Забележи непорочния и гледай праведния;
защото миролюбивият човек ще има
потомство.” - Пс.37:37

Заради влошеното си здравословно състояние в периода 1923-1929 година Сундар
остава в дома си в град Симла. Той пише много
писма до приятелите си християни от цял
свят и е автор на седем книги. Те са написани
на езика урду, а по-късно са преведени на
английски от група християни. В тях Сундар
описва малка част от своите пътувания и
видения. През 1929 година той предприема
последното си пътуване до Тибет. През месец
април с.г. достига град Калка, а какво се случва
с него след това остава неизвестно. По всяка
вероятност той е загинал в подножието на

заснежените Хималайски планини в резултат
на силно физическо изтощение. Според
друга версия Сундар е убит от разбойници.
Сведения за живота на Сундар Синг се
съдържат в неговия дневник, но ма териалът е
непълен и често липсват сведения за отделни
периоди. Например остава неизяснено дали
той завършва християнския колеж „Св. Йоан”
или го напуска преждевременно. До днес
той продължава да бъде една от водещите
личности, оказали влияние върху съвременния
облик на християнската църква в Индия.
Николай Симеонов

СПОДЕЛЕНИ РАЗМИШЛЕНИЯ

СЕДМИЦА НА
ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

РАЯТ – БОЖЕСТВЕНА СИМФОНИЯ
продължение от стр.2
Всички имаме нужда от повече вяра. Променя
ли се тя от видяното? Тя си стои вътре в нас и
Бог я брани със всички средства, за да я опази.
Бог е прославен в нашите песни, благодарности
и надежди. Сатана дебне отвсякъде, за да ограби богатствата на чувствата ни, препъва ни с
дребни и едри камъчета, запушил е ушите и
очите ни, поставил е камъче в обувката ни,

за да омаловажи нашата вяра и да я смачка в
мизерията на неверието. Доказателствата за
Исус са нужни за тези, които ще повярват. Ето
ги в Голямата скръб. Небето ги очаква, за да
добави човешкият глас в Божествената симфония
на Рая. Ясно се вижда... Ето, стои на вратата...
Още само няколко „секунди”…
Божинка Стоименова

СЪОБЩЕНИЯ:
БОГОСЛУЖЕНИЯ:

Неделя от 10.00 ч. и 18.00 ч.
Сряда от 18.00 ч. – молитвено събрание
l Петък от 18.00 ч. – богослужение
l

l
l

l

ДРУГИ МЕРОПРИЯТИЯ:
l

Братско общение – вторник от 19.00 ч.

l

Сестринско общение – сряда от 17.00 ч.

l

Младежко общение – събота от 18.00 ч.

Неделно училище – неделя 10.00 ч.
			
и 18.00 ч.
l Лични срещи с пастира – четвъртък от 16-20 ч.

l

l
l

l

l

l

l

За възобновяване на първата любов към
Бога.
За единство в тялото Христово – Църквата.
За страдащите и гонените заради вяра в
Бога.
За създаване на нови семейства и
благословение на вече съществуващите.

За служението на пастира и неговото
семейство.

ДРУГИ СЪОБЩЕНИЯ:

l

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МОЛИТВА:

За безработните в църквата.

Членовете на ЕПЦ-Подуяне могат да
ползват библиотеката към църквата, както
и аудио, видео и DVD записи нa филми,
проповеди и библейски поучения.
Желаещите да бъдат приети за членове
на църквата, могат да се обърнат към
ръководството на църквата за повече
информация.
Интернет страницата на църквата www.
poduene.org се обновява всяка седмица,
като там може да се гледат най-новите
проповеди от богослуженията, както и
много друга допълнителна информация
за църквата ни.
ЗА КОНТАКТИ С ПАСТИРА:

l
l

тел.: 02/ 859 24 40; GSM: 0897 868 040
е-mail: bordjiev@abv.bg

ПРОГРАМА
22 ноември (вторник)
– 18:30 ч. - Библейски курс „Брак и семейство”
23 ноември (сряда)
– 18:00 ч. - Молитва за семействата
24 ноември (четвъртък)
– 19:00 ч. - Семейна киновечер
25 ноември (петък)
– 18:00 ч. - Богослужение с проповед за 		
семейството
26 ноември (събота)
– 10:00-12:00 ч. - Семинар за семейството
– 14:00 ч. - Боулинг турнир
27 ноември (неделя)
– 10:00 ч. - Семейно богослужение
– Фотоизложба „Молитва за София”
– 18:00 ч. - Музикална вечер
„Разговаряйте с псалми и химни и духовни песни,
като пеете и възпявате Господа в сърцето си и
като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца
в името на нашия Господ Исус Христос, като се
подчинявате един на друг в страх от Христос.” –
Ефес.5:19-21

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

