ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

„Но ако някой, който има благата на този свят,
вижда брат си в нужда, а заключи сърцето си за него,
как ще пребъдва в него Божията любов? – 1Йоан 3:17
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ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

ПОЛ ЙОНГИ ЧО

ИСУС ХРИСТОС –
ПЪРВИЯТ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
Напоследък, все по-често чуваме думите
„социална работа” и „социален работник”.
Задаваме ли си въпроса, какво означава това?
Социалната работа е най-разпространената
хуманна, помагаща професия на 21 век, която
включва използването на знания по психология, социология, медицина, педагогика,
право, етика и много други научни области.
Възникването на социалната работа като професия се свързва с името на Мери Ричмънд и
класическата й книга „Социалната диагноза”
издадена през 1917 г. Официалната дефиниция
е даденa през 1980 г. от Националната асоциация на социалните работници в САЩ
(NASW) и гласи: „Социалната работа е професионална дейност насочена към подпомагане на индивиди, групи и общности, с
оглед увеличаване или възстановяване на
способностите им за социално функциониране”. Друго обяснение е, че тя е специфична
помощна дейност, насочена към решаване на
социални проблеми на лица, групи и общности
в неравностойно социално положение. С други думи – социалната работа е оказване
на помощ на нуждаещите се. Тя стъпва на
принципите: любов, уважение и солидарност.

Идеите на социалната работа са тясно
свързани с ранната църква и християнството.
С обособяването на първата християнска
общност, дълг на всеки християнин става
проявяването на ежедневна любов и милосърдие към ближния. Социалната дейност е
била част от съвсем ранните етапи на църквата
(Деян.6:1-3). В текста се говори именно за
посрещането на нуждите и потребностите на
тези, които нямат. Едни от най-силните думи
олицетворяващи принципа на помощта са:
„Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях
и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте;
гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме
посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте.”
и по надолу: „Понеже сте направили това
на един от тия най-скромни Мои братя, на
Мене сте го направили...” (Мат.25:35,36,40)
Милосърдието, което ранните християни са
осъществявали, ръководени от този върховен
закон се е наричало caritas (голямо уважение,
любов). Един от начините, по който това се е
случвало в първата църква е било събирането
на дарение известно днес в нашите църкви
като „дискус”.
продължава на стр.2

Също така нека свети вашата светлина пред човеците,
за да виждат добрите ви дела и да прославят
вашия Отец, Който е на небесата.
Мат.5:16

Пол Йонги Чо е изтъкнат християнски
мисионер, проповедник и писател. Той е
основател и ръководител на църквата Йоидо
Фул Госпъл, която има около милион и
половина членове. Доскоро това християнско
общество е било едно от най-многочислените
в световен план. В църквата се провеждат
по няколко всекидневни богослужения. Две
от тях неизменно са водени от пастор Чо.
Неговите проповеди са изключително вдъхновяващи и много хора идват да го чуят. Често те
пристигат час преди започването на службата,
за да могат да намерят свободно място.
Пол Йонги Чо е роден на 14 февруари 1936
година в град Улсан, Южна Корея. Той е найголямото дете в семейството и израства със
своите петима братя и четири сестри. Неговият
баща ръководи фирма за производство на
чорапи и ръкавици. Тя фалира малко след като
Пол завършва с отличие средно образование
и този факт налага той да се откаже от идеята
да стане висшист. Пол започва да посещава
намиращата се близо до неговото училище
американска военна база, където научава
перфектно английски език, след като се
сприятелява с голяма част от войниците. Покъсно е назначен за преводач на командира
на базата.
На 19 години Пол се разболява от туберкулоза. Докато се намира в дома си, където
болестта постепенно изцежда силите му
той се запознава с едно момиче, което
започва да се моли за него и да свидетелства
за изцелителната сила на Христос. На болничното легло Пол се покайва и за кратко
време преживява много духовни опитности,
включително кръщение със Святия Дух.
продължава на стр.3

ИСУС ХРИСТОС – ПЪРВИЯТ СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
продължение от стр.1
Какво тогава е социален работник? Той е
посредникът – този, който свързва нуждаещия
се с ресурса, този който оказва подкрепа и
насърчава. Ето защо първият социален работник в историята е Исус Христос – Посредникът
между небето и земята. Той ни дава най-силния
пример – делата си. Той проявява милост към
тези, които не я заслужават, нахранва тези,
които са гладни и изцелява болните. Исус
поставя принципа за любовта към ближния в
основата на християнския живот. Говорейки
пророчески за Исус, Исая подканя и нас:
„Укрепете немощните ръце и утвърдете
отслабналите колене. Кажете на онези
които са с уплашено сърце: Укрепете се! Не
бойте се! Ето вашия Бог!...” (Ис.35:3-4)
Тези текстове по изумително точен начин
описват именно функцията, която изпълнява
днес социалната работа. Тогава може да
бъде зададен въпроса: Библията наръчник
по социална работа ли е? Помагащите само

социални работници ли са? И да и не. Да –
Библията е наръчник за помощ към онеправданите, но тя е „светилник на нозете” ни.
На нас – християните, които трябва да упражняваме Божиите поръчения – caritas към тези
около нас. Наричаме себе си вярващи, но нека
сме и вършещи. Защото „вярата без дела е
мъртва вяра”. А кои са тези дела? Това е Божията
любов на практика. Неговата промисъл за
отритнатите проявена чрез нашите постъпки.
Както социалния работник е посредник между
нуждаещия се и държавата, между средствата

и получателя им, така ние християните сме
посредници между Бог и Неговата вечна
милост и тези, които не Го познават. Нека не
забравяме, че християнството на първо място
е помощ и любов към ближния, отразяване на
благодатта на Христос.
Повелята на Христос е ясна: да нахраниш
гладните, да напоиш жадните, да дадеш
подслон на чужденеца, да облечеш голите,
да посетиш болните, да се погрижиш за
затворниците... За това те предизвиквам –
излез и дай на детето, което те гледа тъжно
и не смее да те помоли за хляб – усмихни се
на просяка, който е свикнал да вижда само
пренебрежение, изслушай отчаяния си съсед
и му кажи за Онзи, Който развърза, утешава
и снабдява. Направи го в името на Първия
социален Работник, напра ви го в името на
Исус и ще си го направил на и за Онзи, Който
прояви най-безграничната любов – „да дадеш
живота си за приятелите си”.
Иво Борджиев

СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

ДАНИЕЛ И ВИОЛЕТА ЖИВКОВИ

Когато ги погледнеш виждаш особена
прилика. Усмивките, движенията, всичко у
Дани и Вили е огледално повтарящо се. А
поговориш ли с тях – улавяш, че и мислите им
са еднакви. Единият говори, а другият допълва
с точните думи. Сякаш винаги са били един
до друг. А календарът показва, че от сватбата
им са минали само 17 месеца. Няма как да
слушаш историята им и да не се запиташ, как
е възможно Бог да постави най-точния човек
до теб, за който така дълго си копнял? А и в
невероятно точния момент.
Вили е била на 12 години, когато майка й,
Румяна Димитрова, я завежда на църква.
Детето попива като гъба всяка дума. Същата
година получава духовно кръщение; следва
воден завет с Бога. След завършването си тя
кандидатства медицина, но явно Бог е имал
друг план. Започва работа в салон „Магама”. В
началото вярващите й колежки са били две, но
броят им постоянно растял. Вили споделя, че
за нея е било привилегия да работи с  вярващи
хора. Следва създаването на салон „Елеганс”.  
Тук тя работи с още четири свои сестри в Бога,

една от които е майка й. Тя е духовният стълб
на момичетата. Тук е било семейството на
момичето – радости, сълзи, всичко е общо.
Когато към края на 2010 г. се усеща тътена
на проблема, всички започват да се молят
в единство, дори по цели нощи. Сърцето на
момичето сякаш се раздробява, когато научава
за страшната диагноза на майка си. Духовно
зряла, Вили поема тежкия кръст. Споделят
го брат й, момичетата, църквата. Това са
невероятни месеци на мъка. Но и на любов.
Любовта на църквата. Стотици подадени ръце.
Тя работи и е неотлъчно до майка си. Макар и
крехка физически тя не се огъва и не роптае,
защото знае в Кого е повярвала. Сега знае, че
майка й е на най-доброто място. „Но Румянка
ми липсва.” Сълзите й още се стичат по лицето
й, но изведнъж нежната й усмивка го озарява.
Защото следва разказа за срещата й с Дани.
Месец след тъжното събитие момичето отива
на младежко, за което е жадувало. Възможно
ли е, когато сърцето ти е съкрушено то така
да бъде зарадвано, че всичките ти мечти да
се изпълнят за миг? Погледнете ги двамата
и ще си отговорите. Но... Вили е постила и се
е молила 10 години за бъдещият си мъж. На
точният момент се появява Даниел, момчето
от църква „Божий мир.” Момчето, което Бог е
отделил за нея.
Дани е роден в християнско семейство.
Поради факта, че е бил много буен, родителите
му го спират от детска градина. Попаднал в
ръцете на баба си тя му разказва за Бога. Тя,
майка му и леля му се грижат за духовното
му израстване. Дани завършва спортно училище, което   съчетава с ходене на църква.

Той е разочарован от неприемането му в
мечтаната специалност, но по независещи от
него причини. Веднъж отговорил вярно в една
радиоигра, той печели спортен сак. Според
водещата той е за бъдещите му учебници.
Следва блестящо представяне на изпити,
където 20 човека се борят за 4 места. Приет
в два университета той избира Спортната
Академия, където не е късан на нито един
изпит. Започва като спортен репортер във в.
„Нощен труд”. След труден конкурс Дани е
одобрен да работи във в. „168 часа”, където
му е предоставена цяла страница. Това за
него е вълнуващо и предизвикателно. Бог го
благославя във всичките му начинания, тъй
като той от малък се моли. Хората, с които
е бил обграден през целия си живот, Дани
определя като интересни и добри; правилната
среда. Една събота той получава SMS, който
гласи, че вечерта ще са на младежкко в
Подуянската църква. Тук той вижда Вили. И
двамата разбират със сърцата си, че това е
точният човек от мечтите и молитвите им.
Следва една година, изпълнена с романтични
разходки и опознаване. На 26.09.2011 г. сватбеният марш звучеше в Подуянската църква
за тях. Относно семейния живот – тук отново
те са единодушни; свиква се лесно, дори и
обикновените задължения ги радват. Избор на
църква – в един глас отговарят – една неделя в
едната, следващата в другата. Дани  и  Вили
са естествени, щастливи, допълващи се – две
сърца измолили се взаимно от Бога!
Представянето подготви
Елена Иванова

ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

ПОЛ ЙОНГИ ЧО
продължение от стр.1
			
Постепенно той
осъзнава, че
Божията воля за
него е да стане
мисионер. За да
я изпълни Пол
става преводач
на американския
евангелизатор
Кен Тайз.
В периода 1956-1958 година Чо се обучава в
християнски колеж близо до град Сеул.
През май 1958 година Пол изнася първата
си проповед в дома на мисионерката Чой Шан.
Къщата на Чой се превръща в домашна църква,
където Чо започва да пастирува. Първоначално
тя се състои от 5 души, но за период от 3 години
се събират около 400 души. През януари 1961
година Пол е призован да служи в армията и
това временно прекратява растежа на църквата.
След 7 месеца той е уволнен поради сериозно
заболяване на червата. Веднага след уволнението той започва строеж на нова църква. Тя отваря
врати през ноември 1961 година и първоначално

наброява 1500 души, които до 1968 година
достигат 8000. На 1 март 1965 година Чо се жени
за Ким Сунг Ху, дъщеря на мисионерката Чой
Шан. Междувременно Пол разделя град Сеул
на 20 зони, наричани от него „клетки”. Всяка от
тях има свои ръководител и помощник. Когато
групата нарасне до определен брой, помощникът
създава нова. Броят на хората постоянно се
увеличава и се налага закупуване на земя за
строеж на нова църква. Тя е построена на малкия
остров Йоидо.
Молитвеният дом е открит на 23 септември
1973 година и може да събере около 10 000 души.
Броят на хората нараства лавинообразно и това
налага сградата на църквата да бъде разширена
допълнително. Чо закупува земя и построява
множество малки кабинки разположени око-ло
сградата, където вярващите да се молят самостоятелно.
През ноември 1976 година Пол основава т.н.
Интернационална църква. Нейните водачи преподават принципите на евангелизма на пастори от
целия свят. През януари 1986 година Чо построява
т.н. Елим град, където са приютявани бездомни

и безработни хора. На последните се предлага
обучение и правото да избират между четири
професии, които да упражняват. Същата година
Чо основава университета Хансей за обучение
на пастори. Пол е избран за председател на
Корейската християнска асоциация за лидери
през ноември 1988 година и до момента заема
тази длъжност. От 1992 до 2000-ната година той
е председател на Световните асамблеи на Бога.
На 18 май 2005 година Чо получава наградата на
асоциацията на църквите на Ню Йорк и Бруклин
„Femily Man Medalion”. Тя се присъжда на „лица
с големи постижения в използването на дадени
от Бога таланти в служба на човека”. Тази награда
са получили четирима американски президенти –
Дуайт Айзенхауер, Джон Кенеди, Ричард Никсън
и Джими Картър. Засега Чо е единственият представител от Азия, който е носител на това отличие.
Заедно с постиженията в областта на евангелизирането и богословието Пол е автор на много
книги, най-известната от които е „Четвъртото
измерение” в два тома.
Николай Симеонов
СУЕВЕРИЯ

МИЛОСЪРДИЕ НА УЛИЦАТА
В тези студени зимни дни, съвместно с Мисия без граници доброволци от църквата
продължават да раздават топла храна на бездомните в София. Еднократната акция за
дарение на дрехи и обувки спомогна на много от тях да намеря топлина и за телата си.
Нека Бога чрез Своята любов да сгрее и сърцата на тези, които са премръзнали
духовно.

СУЕВЕРИЯ ПРИ СМЪРТ
Независимо от всички тайни и чудеса, през
всички времена най-големи и неразгадани си
остават тайните за живота и смъртта. Докато
за живота човекът е имал повече време за
размисъл и доказателства, то смъртта, с нейната
мигновеност и невъзможност да се проникне
„отвъд” си остава най-мистериозната загадка,
занимавала умовете на хората от най-дълбока
древност. Мислители, философи, поети и духовници от векове се опитват да разкрият
нейната същност. От дълбока древност хората
вярвали в безсмъртието на душата. Затова в
гробовете слагали всевъзможни неща за помощ
в „задгробния живот”. Грижите за благополучното преминаване на душата в „другия свят”
се изразяват в различни норми и правила,
превърнали се с времето в традиции. У българския народ те са вследствие смесването
на възгледите и навиците на траки, славяни,
прабългари и др., които се наслагвали с времето. От траките са останали посещенията на
близките при гроба на починалия и носенето на
храна, установили се по-късно в православната
традиция като „задушници”. Допълнителни елементи към това по-късно привнася и традиционното християнство.
Суеверия при смърт и погребение при
българите. Смъртта за един народ,   който е
запазвал вярата си в безсмъртието на душата е
била посрещана спокойно и с достойнство.
продължава на стр.4

СУЕВЕРИЯ

ЧЕСТИТО

СУЕВЕРИЯ ПРИ СМЪРТ

на Дани и Ева
за Александър

продължение от стр.3

„Възпитавай детето отрано
в подходящия за него път
и то няма да се отклони от него,
дори когато остарее.”

Пр.22:6

Към наближаването на смъртта българинът се
отнасял с респект и съчувствие – забранявали да
се плаче и да се вдига шум. След издъхването
очите на покойника трябвало да се затворят, „за
да не умре скоро и друг”. В джоба му слагали  
пари, за да се откупва на „онзи свят”. Огледалата
в къщата се покривали с кърпи. Не се допускало
котка да прескочи мъртвеца, да не би той да
вампиряса. Първата нощ покойникът прекарвал
в дома си. Близките му не спят (имало случаи
мъртвият „да се събуди”). До ковчега поставяли
съд с пясък, в който палели свещи. Тялото на
покойника поставяли с краката към вратата.
В ръцете му слагали свещ, която от време на
време се пали. Месели питка – „пътник”, която
поставяли под мишниците на мъртвеца. В
ковчега слагали дрехи, прибори за хранене        

СЪОБЩЕНИЯ:
РЕДОВНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ:
Неделя от 10.00 ч. и 18.00 ч.
l Сряда от 18.00 ч. – молитвено събрание
l Петък от 18.00 ч. – богослужение

l

l

l

ДРУГИ СЪОБЩЕНИЯ:

ДРУГИ МЕРОПРИЯТИЯ:
Братско общение – вторник от 19.00 ч.
Сестринско общение – сряда от 17.00 ч.
l Младежко общение – събота от 18.00 ч.
l Неделно училище – неделя 10.00 ч.
			
и 18.00 ч.
l Лични срещи с пастира – четвъртък 16–20 ч.
l

l

l

l

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МОЛИТВА:
l

l

l

l

l

За разпространение на благовестието по
света.
За благословение на всяка местна
църква.
За благословение на младото поколение
в страната ни.
За запазване на страната ни от
природни бедствия.
За изцерение и възстановяване на
болните в църквата.

За безработните и финансово
затруднените в църквата.
За служението на пастира и неговото
семейство.

l

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

На 74 годишна възраст, Господ повика при Себе Си сестра

Екатерина Стоянова Георгиева
„Да! И в долината на мрачната сянка ако ходя, няма да се уплаша от зло;
защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга – те ме утешават”
– Пс.23:4

(за вечния живот). Близките се прощавали с него,
като го целували по челото. Гробът не бивало да
се копае от предния ден и да нощува празен, за
да няма още една смърт. Кръвни роднини на
починалия не трябвало да копаят гроб. Той се
копае близо до гроб на по-рано умрели от рода,
„та на оня свят да са близо”. Всеки трябвало да
хвърли върху ковчега, спуснат в гроба, шепа
пръст, като каже „лека ти пръст”, или „Бог да те
прости”. Най-близките не трябвало да гледат
заравянето на гроба. На връщане от гробищния
парк никой не трябвало: да се обръща назад (за
да не умре скоро някой друг); да плаче (защото
болката се „предава” на мъртвия и го „обърква”).
Напускайки гроба близките си измивали ръцете с
вода, ръсена със здравец. След погребението те
се връщали  в дома му. Там, на трапезата се пие
за здравето на домашните без чукване с чашите.
Метлата, с която е метена стаята на мъртвия се
хвърляла близо до течаща река. Вярва се, че
душата на мъртвия остава в дома четиридесет
дни – (като се позовават на библейското предание за Христос). Затова толкова дни в стаята
на починалия денонощно гори свещ, за да се
ориентира по-лесно. На 40-тия ден се смята,
че душата му напуска дома завинаги. Тогава се
прави поменът „голяма задушница”.
Животът в представите на народа ни е бил
право осигурено свише изпитание, дълг, който
въпреки всички душевни и физически страдания,
всеки бил длъжен да изживее докрай. Никой
нямал право да го прекъсва по свое желание.
Разбира се, голяма част от тези ритуали днес не
се спазват винаги и навсякъде, но има и такива,
които са останали.
Ние като последователи на Христос знаем,
че смъртта не е край, а преминаване от едно
духовно състояние в друго. Тя е врата към
вечността – там където няма да ни трябват
дрехи, вилица и лъжица, място определено от
вярата и делата ни на земята. А, желанието на
всички нас е, един ден да чуем думите на нашия
Господ и Спасител: „Хубаво, добър и верен слуга!
Над малкото си бил верен, над многото ще те
поставя. Влез в радостта на Господаря си” –
Мат.25:23.
Анастасия Василева

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

