ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

„Търсете мир с всички и онова освещение,
без което никой няма да види Господа.”
Евр.12:14

ГОД.8, БР.1, ЯНУАРИ 2012 г.
ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

РАЙНХАРД БОНКЕ

СВЯТОСТТА НА ХРИСТИЯНИНА
Всеки  един  християнин  трябва да се стреми
към святост, защото това е и Божията воля. Но,
когато говорим за святост, много ясно трябва
да разграничаваме човешката от Божията
святост. Наистина Бог казва: „Бъдете святи
както Аз съм свят”, но това не означава, че
ние можем да бъдем безгрешни като Бога.
Понякога понятието „святост” неправилно се
подразбира като „безгрешност”. Бог казва
бъдете святи, а не безгрешни. Безгрешен човек
няма. Апостол Йоан е повече от категоричен:
„Ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си и
истината не е в нас” – 1 Йоан.1:8. Вероятно,
най-близката по значение дума до „свят” е
„непорочен”. Цар Давид казва: „Непорочен бях
пред Бога и опазих се от беззаконието си” –
Пс.18:23. Да, цар Давид беше свят и непорочен,
но не и безгрешен. Явно, че когато Бог казва да
изграждаме в себе си освещение, има предвид
да позволим на Святия Дух да премахне всеки
порок от нас и да изгради образа на Исус
Христос в живота ни.
Преди всичко освещението е необходимо
за нас. Бог го поставя едва ли не като найважното условие, за да видим Неговото лице
в небето (Евр.12:14). А  Христос допълва: „Блаженни чистите по сърце, защото те ще
видят Бога” – Мат.5:8. Нашето освещение
е необходимо и за Бога. Бог желае да ни
употребява за спасението на други хора, но

Бог иска да използва непорочни, чисти и
осветени съдове. Бог желае да работи чрез
християни, които са освободни от гордост,
омраза, алчност, похот... Освещението на нас
християните е необходимо още и за света
около нас. Нашите съвременници също искат
да видят Исус, но днес  Него Го няма в плът на
земята, днес ние сме тук. Но хората не искат
да видят нас, а Него. Така че, доколкото сме
допуснали Христос да присъства в нас чрез
освещението, дотолкова ще Го види и света.
Нека не забравяме, че освещението не е
нещо, което става изведнъж, както покаянието или новорождението например. Освещението в живота на християнина е процес,
продължителността на който зависи от самия
човек. Период от време, в който най-вече
участва Самия Бог. След като Бог желае нашата
непорочност, то Той ще бъде и Този Който да
я изгражда. Ако някой си мисли, че може да
постигне освещение без помощта на Бога,
той се заблуждава. Освещението е резултат
преди всичко от присъствието на Святия Дух
в нас. Апостол Павел ни напомня: „Вие сте
избрани по предузнанието на Бога Отца,
чрез ОСВЕЩЕНИЕТО НА ДУХА, за да сте
послушни и да бъдете поръсени с кръвта на
Исус Христос” – 1 Петр.1:2. Но, сам Бог не е в
състояние да изгради непорочност в човека.
продължава на стр.2

Но аз уповавам на Твоята милост
и сърцето ми ще се радва в спасението Ти.
Псалом 13:5

Райнхард Бонке е световно известен евангелизатор, проповедник и писател. Първата
евангелизация, която организира се осъществява през 1967 година в град Лесото (ЮАР).
От този момент нататък той насочва своята
дейност предимно към „Черния” континент.
За кратък период от време неговите евангелизации обхващат цяла Африка. Много често
те са съпътствани от чудеса на изцеление. В
края на 2 000-ната година на евангелизация,
проведена в Лагос, Нигерия се събират над 1
млн. души и много от тях се покайват.
Райнхард Бонке е роден на 19 април 1940
година в град Кьонинсберг, Източна Прусия.
Той получава новорождение, когато е само
на 9 години. По-късно завършва библейски
колеж в град Суонси (Великобритания) и скоро
след това е ръкоположен за пастор. След като
проповядва в продължение на 7 години той
напълно се посвещава на евангелизирането.
Бонке се сприятелява с група християни и
поставя началото на палатковите лагери,
където благовества на хората с цел покаяние.
Първоначално една палатка е пригодена
да събира около 800 души. Броят на хората
непрекъснато се увеличава и се налага закупуването на по-големи палатки. През 1984
година Бонке планира изграждането на найголямата мобилна структура в света – палатка,
която разполага с места за 34 000 души. В
деня на нейното откриване тя е разрушена
от вятърна буря малко преди да започнат
евангелизациите. Тогава екипът на Райнхард
решава да проведе събранието на открито.
На него присъстват над 100 000 души, значително повече от тези, които биха се събрали в
палатката.
продължава на стр.4

СВЯТОСТТА НА ХРИСТИЯНИНА
продължение от стр.1
Освен Бог, в процеса на освещението трябва
да участваме и ние самите. Ако човек сам не
пожелае да тръгне по пътя на освещението,
дори и Бог не може да му помогне. Бог е
готов да изгражда непорочност в човека, но
само ако той сам пожелае. И като пример
чуваме цар Давид да се моли: „Сърце чисто
сътвори във мене, Боже, и дух постоянен
обновявай вътре в мене. Да ме не отхвърлиш
от присъствието Си, нито да отнемеш от
мене Святият Си Дух” – Пс.51:10.
Но освен изграждането на святостта в нас,
има и още нещо много важно – съхраняването
на самата святост. Но въпреки всички труд-

ности в тази посока, имаме конкретно обещание дадено ни от Бога: „А сам Бог на мира
да ви освети напълно и дано се запазят
непокътнати духът, душата и тялото
ви без порок до пришествието на нашият
Господ Исус Христос. Верен е Оня, Който ви
призовава и ще извърши това” – 1 Сол.5:23.
И нека да знаем, че ежедневното ни общение
с Бога чрез Святия Дух и Словото, ще ни
гарантира както достигането до святостта, така
и до нейното съхраняване. Бог да ни помогне
да разберем значението на освещението и
Той да ни съдейства за неговото изграждане.
п-р Румен Борджиев

СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

ДАНИЕЛ И ЕВА МИХАЙЛОВИ

Те не могат да не бъдат забелязани. Момчето,
което следи с особена любов всяко движение
на съпругата си и тя, нямаща нищо против
закрилата му. Дани и Ева сякаш са свързани с
магнит. А напиращият живот в утробата й им
придава една трепетна виталност. Когато си
разказват свидетелството, няма как да не си
помислиш – да, това е Бог, Той е!
Ева е закърмена в любов към Бога от майка
си. Тя е неотлъчно с нея в църквата в Сливен.
След гимназията момичето идва в София. Тук
не само се откъсва от църквата, но и попада в
лоша среда. Ева е категорична, че Бог я съхранявал, поради молитвите на майка й. Когато
са идвали изкушенията един глас постоянно
и нашепвал: „това не го прави”. А в трудни
моменти винаги се е молила. Веднъж, търсейки едно момче с име Даниел във фейсбук,
Ева се натъква на снимката на друго момче
със същото име. Изпраща му запитване и той
й отговаря. Срещата е в Сливен, където тя го
запознава с родителите си. Идвайки в София
двамата са неразделни, но връзката им е пропита с ревност, сълзи, раздели... След около 2
месеца през ноември 2010 г. Дани застава на
колене и иска ръката на Ева. Щастливи те се
сгодяват в Сливен.

Дани е от София. Той се самоопределя като
момче с развинтена фантазия, обичал да е
различен, с афинитет към свръхестественото –
нумерология, врачки… Въпреки това той от 6
годишен е знаел молитвата „Отче наш”. Още
на 18 години има свой бизнес, но се отказва  и
започва  да търси лесни пари. Всяка следваща
крачка го води към затъване. Когато се запознава с Ева, тя започва да се моли за него.
Оплетен в нечисти сделки в един особено
критичен момент Дани извиква: „Господи,
няма да правя такива неща, само ме освободи.”
Чудото става и той знае, че е от Бога. Обикнал
Ева, Дани се стреми към промяна. Същата
година на Рождество той влиза за първи път
в Сливенската евангелска църква. Майка й му
подарява Нов Завет и му говори за жертвата
на Исус на кръста. След 20 дни те посещават
богослужение на Илия Миланов, където Дани
очаква Бог да премахне страха от него. Там той
предава живота си на Исус с ясното съзнание,
че това е истинското спасение. Той е знаел, че
може да го получи, ако го поиска с цялото си
сърце. В този миг, на 15 януари 2011 г. той е
новороден. Само 8 дни по-късно след упорита
молитва Бог го освобождава от цигарите.
Между годениците започват спорове. Странното е, че Ева знае за Христос от 20 години,
а Дани я подтиква към спасителна вяра.
Всичко около тях буксува 2 месеца, сякаш са
в дупка. Когато през февруари 2011 влизат
в Подуянската църква, Дани усеща силно
изпълване със Святият Дух. След месец при
посещението на Березньов, Ева преживява
покаяние. Осъзнавайки, че годежът не е брак,
те обещават на Бога да не съгрешават до
сватбата. Бог им дава нужната сила. В този
миг всичко се „отпушва”. Но когато казват
„да” и пред Бога, над тях започват да валят

ЗАВЪРШВАНЕ
НА КУРСА

В продължение на три месеца, събиранията
ни във вторник вечер, се превърнаха в едно
незабравимо преживяване за група от около 30
вярващи, обединени от едно общо желание – да
обогатим познанието си за Бог. С всяка следваща
тема, за вярата, за делата, за дарбите на Святия
Дух, за семейството, за дългоочакваното Второ
идване на Христос и др., Бог ни отваряше сърцата,
за да приемем частичка от Неговата необятна
същност. Научихме, че трябва да обичаме, правейки добри дела; да се молим за дарби, за
назидание на църквата; да устояваме с истината
в изпитанията; да пазим заповедите Му, защото
това е любов към Бога. „Същността на Твоето
слово е истина; и Твоите праведни заповеди, до
една траят до векa.” – Пс.119:160.
Сега ни остава да вложим на дело онова,
което сме научили, осъзнавайки отговорността
от споделяне благовестието на хората в света и
стоейки твърдо в основните истини на вярата.
Бонка Шкутова

благословения. Те не само са в пълно единодушие, но вземат водно кръщение, кръстени са
в Святият Дух, завършват библейския курс, посещават редовно богослуженията. Те се молят Бог
да им даде дете в най-подходящия момент и 1
месец след сватбата Ева забременява. Чудесата
ги съпътстват – откриват подходяща квартира
заплатена от близки, мебелите са им подарък,
наличните им 50 лева се умножават до 15 000 за
да си закупят микробус, регистрират фирма…, все
неща за които вярват, че са им подарени от Бог.
Когато лекарите казват на Дани, че няма хрущял в
крака и операцията ще е скъпа, а и без гаранция
той заплаква – „Господи, Ти няма да допуснеш
това, Ти няма да ме забравиш, Ти си обещал
друго за мен”. И избавлението идва. Бог им снабдява всяка нужда, дори бъдещoто бебе си има
всичко. Когато човек ги види, как двамата се
надпреварват да благодарят за Божиите милости,
няма как да не каже – Това може да извърши
само Бог. Той е!
Представянето подготви
Елена Иванова

СУЕВЕРИЯ

СУЕВЕРИЯ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА БЕБЕ
Според езичниците злите сили въздействат
най-лесно на слабите и беззащитни същества, в
това число и на бебетата. От страха пред неизвестната и неочаквана опасност, която би могла
да навреди на бебето, отглеждането му било
съпроводено с много суеверни правила.
Предсказания: Ако се роди: на новолуние – ще
е щастлив човек; сутрин – ще е ранобуден, вечер
– домашар; по пладне – ще стане крадец; преди
вечеря – ще е късметлия и богат; след вечеря или
през есента – беден; през лятото – ще е способен;  
през пролетта – чака го дълъг живот; със светли
очи – ще е добър и честен; с малки – ще е хитър;
с големи – горделив и безразсъден; със сини –
глупав; с черни – ще обича любовта; с кестеняви
– без късмет. Ако: върху главата на бебето капнат
червено вино, косата му ще се накъдри; някой го
прескочи, ще остане нисичко; след раждането го
поставят най-напред на лява ръка, ще е левичар.
Веднага след раждането „бабата” (акушерка)
внимава бебето да не се допре до земята;
връзва пъпа му с червен конец, не с черен, за
да не се почерни живота му. Където се хвърли
пъпът, такова ще стане (в училище – учител, в
болница – лекар). Вярата в митични същества
(орисници), определящи съдбата на човека при  
раждането му датира от прастари времена. Те
са „невидими”, само майката може да ги чуе.
Орисниците трябвало да усетят смирението и
уважението на хората в къщата. За да орисат
детето за лек и хубав живот под възглавницата

му оставят златна монета. От тук и поговорката
„така му било орисано (писано)“.
Против уроки, болести и зло: До 40-ия ден
на ръчичката му стои вързан червен конец, на
шапчицата – жълтичка, синьо мънисто или чесън.
За предпазване от самодиви до момче се оставя
секира, до момиче – гребен. След разходка три
пъти му се мият очите с вода. Първите пеленки
на бебето се простират на зелена пръчка и до
40-ия ден се прибират преди залез слънце.
Първото къпане на новороденото е обредно.
Смята се, че водата магически го отделя от света,
от който идва. „Бабата” прави кръстен знак на
челцето му, за да го пази Бог; вдига го високо –
да расте голямо. Във водата слагат: 40 билки – за
вълшебна сила; сол – против зло; пирон – да е
здраво като желязо; светена вода – за закрила.
Слабо или болнаво бебе се къпе заедно с коте
или куче, та болестта магически да отиде върху
животното. След къпането го обличат с чиста
ризка и го подават три пъти през огън с думите
„куче в риза да расте”. Вярват, че дрешката
приема магията на огъня и предпазва детето
от зло. При следващите къпания във водата
се сипва синап – за здраве и разбито яйце – за
хубост.
Питата (погачата) е представяне на бебето пред обществото. Според (православната)
църковна традиция това е след 40–ия ден от
раждането му. След очистителната молитва,
в къщата се канят само жени, които носят

подаръци и сладкиши. Гостите трябва да му
пожелаят нещо хубаво, напр. да танцува или пее
добре, да изкарва пари, да е умно и красиво и
др. Важен момент е разчупването на специално
омесената сладка погача. Върху погачата поставят чиста кърпа, върху която гостите слагат
пари. Връзват ги във вързопче, което поставят
на високо „да е високо детето” или „да има
високи цели”. Възелът на кърпата не трябва да
е много стегнат „за да не бъде скъперник”, нито
хлабав „за да не е прахосник”. След това две
жени разчупват погачата над главата на майката
и бебето и гощавката започва. На „погача” не
се слага лъжица, за да „не лъже детето” и не
се изнася нищо извън къщата, за да не стане
крадец. След гощавката жените задължително
оставят при детето конец от дрехата си, за здрав
сън.
Доколко всички тези суеверия и ритуали
имат силата да предпазят бебето от зло и да
предопределят добро за живота му, след като
в Божието слово четем: „Твоите очи видяха
необразуваното ми вещество; и в Твоята
книга бяха записани всичките ми определени
дни, докато още не съществуваше нито
един от тях” – Пс.139:16. Така че, вместо да
участваме в безсмислени и вредни обреди с
нашите бебета, нека да се молим, Бог да ги пази
и да ги благославя, защото само Той има силата
да даде най-доброто в живота им.
Анастасия Василева

СПОДЕЛЕНИ РАЗМИШЛЕНИЯ

МОЯТА ВОЛЯ
От сутрин до вечер сме подложени на агресия.
От рекламата за червило, дрехите, храната,
лекарствата, до общуването, говоренето, в
движението по пътищата... Дори права, отдавна
извоювани, трябва да се възвръщат обратно,
а кога са ни били отнети? Приканват ни към
референдуми, стачки и изострени дискусии,
евтаназия, oтваряне на досиета... Постепенно  
човечеството се въвлича в безсмислен бунт,
обречен на провал. То не познава вяра и
покаяние. Продават се тела – на части... Всичко
е на пазара. Вече миг живот може да се купи,
но желая ли такъв живот и обичам ли живота
повече от всичко, за да хленча непрестанно за
него. Въвличани сме в диалог, в който трябва
да оправдаем или да осъдим. Християнски
ценности се подлагат на съмнение – съзнателно
и несъзнателно. Но всичко това ще има
последствия.
Още стои в градината на нашият живот едно
дърво, красиво на глед, приятно на вид, но дава

лошо знание: Знанието за грешка. Не посягай
да вземеш... то само се поднася. Не го искам.
Бог го забрани! Заповедта не е отменена. Не
спази една, ето ти още десет, та дори и повече.
Искаме пак само една заповед – тази за любовта
ще е достатъчна. Прости ни сега. Собствената
воля побеждава ли? Като кажа „не”, променям
ли   живота. Новият идол, „моята воля” – не й
вярвай. Тя е като подмяна на основната идея
за спасението, новото възгордяване. За част от
секундата, волята е ограбена. Покайвам се, че
силната воля ме доближава до Бога; напротив
– отделя ме от Него. Ако домът на душата е
празен, злото се настанява там и го владее (Лука
11:24). В дълбините на душата, ще ми хареса
ли? Дали е чисто и в най-скритите местенца, в
които никого не допускам. Искам там да намеря
малко грешки и много простителност. Мога ли
да дам поне веднъж малко повече отколкото
получавам. „Моята воля” е празна дума, за която
отговаряме, a за лоши думи, сме отговорни

повече.
Колко е чудесна чистотата. Щом лошата дума е
мой враг, тя е враг и на моя Бог, а аз съм зеницата
на окото Му. С думи можем ли да убиваме? Но
с думи бе и създаден света. Агресивни времена.
Всичко е в името на „негово величество” човека, да се запази живота и здравето му. Един
несъществен повод, нещо се изменя. Изменя
се „за добро” и... измама, подменени идеи. Бог,
който ни учи още от утробата, желае да ни види
устояващи, разбиращи откровенията, смели в
борбата. Не напразно толкова пъти се повтарят
думите. „Победих, дързайте, бъдете ревностни”.
Исус издаде заповед за проповядване Евангелието по целият свят и това не е просто
препоръка. „Идете!” Да узнае човечеството и
да бъде събудено за живот. „Блажени онези,
които слушат Божието слово и Го пазят.” –
Лука 11:28. Бог знае, че ни е трудно, но Неговата
любов, побеждава отново и отново.
Божинка Стоименова

ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

РАЙНХАРД БОНКЕ

МИЛОСЪРДИЕ НА ДЕЛО

продължение от стр.1
В един от дните, мъж (спящ под балконите)
взе последната супа, но благородно пожела
да я подели с жена зад него, казвайки: „Аз
издържам....” Зададох си въпроса: Защо ние,
сключилите завет с Бога, толкова често казваме
обратното – не издържам повече.  Дали имаме
морално право на това?

Храна за бездомни – от този месец, едно
велико Божие дело докосва десетки сърца –
както на усмихнатите доброволци, така и на
нуждаещите се. Пристигащите за топла храна
са бездомни или не съвсем, но е видно, че
са материално бедни. В живота им липсват
много неща, но са благодарни за топлата
супа и парчето хляб. Вижда се, че са хора с
достойнство, смирение, търпение, кротост,
подчинение и спазват ред. Повечето са притеснителни, срамежливи, добри слушатели, не се
натрапват, говорят с нас на  „Вие” и с уважение.
Като цяло са богати на неща, за които четем в
Словото, че молец и ръжда не ги разяждат, но
аз моля Бог да ги благославя, да радва сърцата
им и да ги приюти в кошарата Си, защото и те
са Негови.

Вярвам, че Господ ни дава сили и мъдрост,
за да бъдем и ние добър пример за всеки
нуждаещ се около нас   с материална, физическа, финансова и най-вече духовна подкрепа.
Бог да благославя и употребява всички ни
за развитието на това дело в страната ни и
мнозина да прославят името на Спасителя
Христос.

Оттогава евангелизаторът организира срещите
си на открито и обикновено използва големите
стадиони.
През 1976 година Бонке създава международна
мисионерска организация, наречена „Христос
за всички нации”. Тя има клонове в Нигерия,
Сингапур, Австралия, Хонконг, Йоханесбург,
Франкфурт, Бирмингам, Лондон, Канада и САЩ.
Той е написал много книги, които са преведени
на различни езици. През 1990 година Бонке предсказва голямо духовно съживление, което ще
обхване целия свят и ще започне от Обединеното
кралство. В последните няколко години той
участва в инициатива, която има за цел да върне
обратно хората, които по различни причини са
престанали да посещават богослужения. Той
написва брошурата „От минус до плюс” и се
надява с нейна помощ отново да бъдат върнати
около 250 000 души, които са напуснали църквата.
Около 20 000 вече откликват на написаното
послание.
Николай Симеонов

Христина Цветкова

Отговори на кръстословицата брой 11/2011
Хоризонтално:
1. Явал
4. Заповед
10. Мера
14. Ред
15. Канела
16. Елон
17. Орам
19. Ритор
20. Верига
22. Садок
24. Мем
25. Салим
26. Асаф
29. Севама
32. Анат

34. Рекема
36. Сам
38. Арам
40. Коса
41. Мир
43. Афни
45. Авадон
47. Дала
48. Наалон
49. Ной
50. Асурим
51. Сиса
52. Каркор
54. Хори
55. Ама
56. Явис

58. Асан
60. Тит
61. Асарий
62. Авес
64. Авенир
67. Авел
70. Атина
71. Рим
73. Ониха
75. Далила
77. Бодил
79. Евул
80. Исоп
81. Италия
82. Али
83. Мана

84. Аскалон
85. Анав
Отвесно:
1. Ярост
2. Вера
3. Адада
4. Зар
5. Аним
6. Петел
7. Олом
8. Вар
9. Давасес
10. Мерива
11. Елима
12. Рог

13. Ана
18. Моса
21. Елема
23. Кана
27. Фаран
28. Текойка
30. Адрамит
31. Рафаим
33. Тав
35. Кон
36. Сансана
37. Мнаса

На 84 годишна възраст премина в Божията слава сестра

Рилка Стоянова Филчева
„Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение и вярва в Този,
Който Ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е
преминал от смърт към живот.” – Йоан 5:24

39. Манасия
41. Марот
42. Илирик
44. Ила
46. Дор
47. Дух
50. Арава
52. Кир
53. Оса
56. Ясиил
57. Варнава
59. Нево

61. Антипа
63. Сене
65. Еалон
66. Тидал
68. Ливан
69. Залив
71. Рота
72. Мило
74. Хула
75. Дим
76. Аса
77. Бик
78. Лин

РЕДАКЦИОННО КАРЕ
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