ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

„Галилеяни, защо стоите и гледате към небето?
Този Исус, Който се възнесе от вас на небето, ще дойде
така, както Го видяхте да отива на небето” – Деян.1:11

ВЪЗНЕСЕНИЕТО НА ХРИСТОС
От Библията знаем, че земният живот и служение на нашия Господ Исус Христос завърши
с възнасянето Му от Елеонския хълм и триумфалното Му завръщане в небето. Събитие, за
което някои тълкуватели на Словото приемат
думите на цар Давид като пророческо предсказание: „Издигнете, порти, главите си
и бъдете издигнати, вие, вечни врати, и
ще влезе Царят на славата. Кой е Този Цар
на славата? Господ на Силите, Той е Царят
на славата” – Пс.24:9,10. И наистина това
победоносно завръщане на Божия Син в
небето, може да бъде сравнено със завръщането на един велик цар след спечелена важна
победа, която е от полза за целия народ. И ако
Спасителят Христос наистина беше посрещнат триумфално в небето, то основната причина за това е, че със смъртта на кръста и
възкръсването от гроба Той се превърна в
Победителят над Сатана, греха и ада. Победа
спечела за всеки, който вярва в Бога.
Но трябва да осъзнаем, че завръщането
на Христос в небето само по себе си също
представлява едно велико благословение за в
ярващите. Малко преди да се възнесе, Христос
каза на Своите ученици: „Йоан кръщаваше с
вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия

Дух не след много дни” – Деян.1:5. Кръщение
в Святия Дух, което само десет дни след
възнасянето Си на небето Христос измоли от
Бога да излее като небесен огън в душите и
сърцата на първите вярващи. Преживяно
кръщение, за което апостол Петър само
няколко минути по-късно каза на събралото
се множество: „Покайте се и всеки от вас
нека се кръсти в името на Исус Христос за
прощение на греховете ви; и ще приемете
този дар, Святия Дух. Защото на вас е
дадено обещанието и на децата ви, и на
всички далечни, колкото Господ, нашият
Бог, ще призове при Себе Си” – Деян.2:38,39.
Кръщение, което и днес всеки вярващ може да
поиска от Бога, понеже чрез Своето възнасяне
на небето Христос измоли това благословение
за всеки Свой последовател.
Завършвайки Своето земно служение на
Учител, Пророк и Спасител, след възнасянето
Си, Христос прие служение на небесен Първосвещеник. Първосвещеник, не в земно светилище и не с кръв от жертвени агнета, а
в едно много по-велико светилище, за да
свещенодейства с една несравнимо по-ценна
кръв.
продължава на стр.2

Защото Господ е благ; милостта Му трае довека
и верността Му - от род в род.
Псалом 100:5
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ДЕЙВИД
УИЛКЕРСЪН
Дейвид Уилкерсън е световно известен
евангелизатор, проповедник и християнски
писател. Той е създател на програмата „Тийн
Челиндж“, която се използва за преодоляване на алкохолна и наркотична зависимост.
Програмата е изградена върху библейски
принципи и разпространена по целия свят
поради своята ефективност. В продължение
на повече от 20 години Дейвид Уилкерсън е
пастор на основаната от него църква „Таймс
скуеър“ в Ню Йорк, която наброява около 10
000 души. Неговите проповеди са задълбочено изследване на някои от качествата на
Бога, като се набляга на Неговата святост,
праведност и любов към хората. Думите,
които Дейвид Уилкерсън отправя към
своите слушатели са силно изобличителни,
откровени и директни. Неговата цел е да
обедини християните около личността на Исус
Христос, за да не допусне тяхното разделяне
на отделни групи или деноминации. В
началото на месец април 2005 година той
посещава и нашата страна заедно със сина
си Гари, като главен говорител на християнска
конференция проведена в зала 1 на НДК
София. Дейвид Уилкерсън е баща на четири
деца и има 11 внуци.
Дейвид Рей Уилкерсън е роден на 19
май 1931 година в град Хамънт, Индиана.
Първоначално той служи като пастор на
няколко църкви в щата Пенсилвания. През
1958 година Дейвид вижда в списание „Лайф“
снимка на 7 младежи от Ню Йорк обвинени
в убийство. Докато разглежда снимката той
се изпълва със състрадание и подтикнат
от Бога решава да отиде в града. Неговото
покорство и послушание на Божия глас
поставя началото на многобройни улични
евангелизации, провеждани предимно сред
млади наркомани и членове на различни
престъпни банди. Същата година Дейвид
полага основите на програмата „Тийн
Челиндж“. Служението сред младите хора
продължава до 1960 година.
продължава на стр.3

ВЪЗНЕСЕНИЕТО НА ХРИСТОС

10 НЕЩА НАУЧЕНИ
ОТ ЖИВОТА

продължение от стр.1
Затова и авторът на Посланието към евреите пише: „А понеже Христос дойде като
Първосвещеник на бъдещите добрини, Той
влезе през по-голямата и по-съвършена
скиния, не с ръка направена, т. е. не от
настоящото творение, веднъж завинаги в
светилището, и то не с кръв от козли и от
телци, а със собствената Си кръв, и придоби
за нас вечно изкупление” – Евр.9:11,12. Първосвещеник, Който и до днес ходатайства с
издигнати ръце пред трона на Бог Отец за
всеки, който се обръща към Него в молитва.
Така че, след своето възнасяне от земята,
Христос прие небесното служение на наш
ходатай и застъпник.
И още нещо: Малко преди възнасянето
Си, Христос каза на Своите ученици: „В дома
на Моя Отец има много обиталища; ако
не беше така, Аз щях да ви кажа, защото
отивам да ви приготвя място. И като
отида и ви приготвя място, пак ще дойда
и ще ви взема при Себе Си, така че където
съм Аз, да бъдете и вие. И вие знаете къде
отивам и пътя знаете. Тома Му каза:

Господи, не знаем къде отиваш; а как можем
да знаем пътя? Исус му каза: Аз съм пътят
и истината, и животът; никой не идва при
Отца освен чрез Мен” – Йоан 14:2-6. Така че,
със Своето възнасяне, Христос проправи път
към небето за всички искрени вярващи, но
едновременно с това, Той отиде да приготвя
и онзи вечен духовен дом за Своята невяста –
Църквата. И когато всичко бъде готово, тогава
ще се изпълни и предсказанието на апостол
Павел: „Сам Господ ще слезе от небето с
повелителен вик, при глас на архангел и при
Божия тръба; и мъртвите в Христос ще
възкръснат по-напред; после ние, които сме
останали живи, ще бъдем грабнати заедно
с тях в облаците да посрещнем Господа във
въздуха; и така ще бъдем винаги с Господа”–
1Сол.4:16,17. Обещание за възнасяне на повярвалите в Христос, както и сам Той беше
възнесен. Но възнасяне, което ще преживеят
само онези, които преди това са приели
смъртта и възкресението на Христос за своя
смърт и възкресение.
п-р Румен Борджиев

1. Научих, че не трябва да оправям
на първо място поведението си, а най-вече
отношението си към Бога и хората.
2. Научих, че който не цени другите,
не цени и сам себе си.
3. Научих, че се променя най-вече този,
който обича, а не само онзи, когото обичат.
4. Научих, че не мога да се отнасям с
другите, както си искам и да очаквам те
да ме приемат такъв, какъвто съм.
5. Научих, че който търпи грешки
в живота си, ги търси и в другите,
за да оправдава своите.
6. Научих, че който лъже няма доверие на
никого; нито на Бога, нито даже на себе си.
7. Научих, че съвършен в очите на Бога е
само онзи, който обича като Него.
8. Научих, че който поставя условия,
за да приеме някого като приятел,
той не може да бъде истински такъв.
9. Научих, че който няма ясни цели в
живота си, никога няма да постигне
добри резултати.

ДА СРЕЩНЕШ СКРЪБТА

10. Научих, че щом Бог, Който не греши
ме е призовал да Му служа, то тогава аз
наистина съм способен на това.

Има три категории хора, за които в Библията се казва, че са
под специалната Божия грижа – вдовиците, сираците и чужденците.
С Божията помощ църквата ни развива една добра традиция – в
деня след Възкресение да кани вдовиците за общение и топъл
обяд. Бог ни е дал заръка да се грижим за тези специални жени,
към които е насочена и специалната Му милост.
Духовната храна на Божията трапеза в деня на нашето събиране
беше подготвена с много любов и молитви. Това бяха мъдрости,
прочетени за размисъл и поучение на сестрите, след което последва
кратко филмче. Божият Дух бе вдъхновил една сестра да прослави
Господа в стихове, с които ни зарадва като ги издекламира.
Разказана беше и една християнската приказка, която бе въведение
към основната част от духовното меню. Израз на любов бяха красиво
изработените цветя със стихове от Словото и малките шишенца с
надпис „Само истинска принцеса плаче с истински сълзи”, които да
напомнят на сестрите основното послание в този ден.
Накрая всички заедно споделиха вкусния обяд, където в общение
и любов прекараха още няколко часа.
Надяваме се, припомнянето на Божиите истини, споделените
грижи и свидетелства да правят житейския им товар по-лек и топлия
спомен да радва сърцата на сестричките в очакване на следващата
среща. А дотогава, който има на сърце нека прославя Господа с дела
на милост и вярност към тази специална категория жени, вградени
живи камъни в тялото Христово.
Борислава Иванова
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ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

ДЕЙВИД УИЛКЕРСЪН
продължение от стр.1
През 1963 година Уилкерсън публикува
книгата „Кръстът и героите на ножа“, която
му донася национално признание, а покъсно и световна известност. Тя е преведена
на повече от 30 езика вкл. и български, а
от нея са продадени повече от 50 милиона
копия. Включена е в класацията „топ 50“
на списанието „Християнството днес“ и е
определяна за една от най-популярните книги
написана от християнин. В нея се разказва
за покаянието на Ники Круз, ръководител
на една от най-жестоките улични банди в
Ню Йорк, който след своето повярване пише
автобиография озаглавена „Бягай, малкия,
бягай“, преведена и на български език. През
1970 година по книгата „Кръстът и героите на
ножа“ е заснет игрален филм.
През 1967 година Дейвид Уилкерсън организира няколко евангелизационни кампании
на територията на САЩ, насочени към младежите от средната класа, които обзети от
объркване, апатия и отчаяние се пристрастяват
лесно към алкохола и различни видове наркотици.
През 1971 година Уилкерсън се установява

със семейството си
в щата Тексас, където създава организацията „Уорлд
Челиндж“, чиято цел
е да разпространява благовестието по
целия свят.
През 1973 Дейвид
получава видение
от Бога относно
бъдещето на САЩ и останалия свят. Една
година по-късно то е публикувано в книга
наречена „Видението“. В нея са описани
редица събития като настоящата световна
икономическа криза, климатичните промени и
последвалите природни катаклизми, бунта сред
част от младежите, възпитани в християнски
домове, нарастването на моралния упадък и
много други теми. Голяма част от описаното
пророчество вече се е изпълнило с голяма
точност, което доказва неговата автентичност.
Дейвид Уилкерсън е подтикнат от Бога да се
завърне в Ню Йорк, където през 1986 година
основава и става пастор на църквата „Таймс

Скуеър“. Тя отваря врати през октомври 1987
година и е съставена от хора с различни професии и обществено положение. В началото
на 90-те години Уилкерсън започва да обучава
пастири и техните семейства, за да поднови
желанието им да служат ревностно на Бога.
Постепенно това служение обхваща страни
от целия свят. От 2006 година той започва да
служи в различни църкви в щата Тексас.
На 27 април 2011 година докато пътува със
семейството си по магистрала в Тексас става
катастрофа, при която той умира, а съпругата
и синът му получават леки наранявания.
Причината за катастрофата остава неясна.
Дейвид Уилкерсън умира на 79 години.
Освен изявен проповедник той е проникновен писател и автор на 44 вдъхновяващи книги. На български език са преведени
и издадени освен „Кръстът и героите на
ножа” още следните заглавия: „Триумф чрез
трагедия”; „Видението и отвъд него”; „Да се
светят Твоите имена”; „Гладни за повече от
Исус” и „Сложи тръбата на устата си”.
Николай Симеонов

ЗА СКРЪБТА И СЪЛЗИТЕ

Как се говори за скръб на скърбящия и за
сълзи на плачещия?! Словото ни дава думи на
изцеление за всяко сърце, което е пострадало
не поради човешко престъпление, а по Божията воля.
Не знам какво е да почине съпруг. Моят мъж
е избавян по чуден начин от смъртни ситуации
21 пъти. Това е дело на Бог. Той определя броя
на дните ни според Неговия план (Бит.5:23,24).
Пиша за скръбта, защото Бог допусна смъртта
на детето ни. Не познавам по-изпепеляваща
болка, но знаейки отношението на Бог към
вдовиците, молех и питах Господ: има ли
разлика, кого от любимите си хора губиш? Той
ми откри, че при раздялата с дете всичките ни
мечти и надежди рухват и всичко, което сме
вложили в него – любов, търпение и грижи

сякаш са отишли напразно. Плътската раздяла
е като ампутация на част от тялото ни, не
оставаме същите, а скръбта е унищожителна!
Раздялата със съпруг освен скръб, прибавя
и много теготи. Корабът остава без земен
капитан. Грижите изведнъж се стоварват на
жената. Разпадат се семейните приятелства, а
самотата е тежко бреме, което я прави уязвима
и тя става лесен прицел на нечестиви човеци.
Мъжът е бил закрила, помощ, утеха и баща.
А сега мястото му остава празно и е твърде
възможно да бъде заето от неподходяща
персона. Сатана се опитва да изсмуче живота
от зейналата празнина. Но над него стои Един,
който „понесе печалта ни и със скърбите ни
се натовари”(Ис.53:4). Той обещава, че и в
долината на мрачната сянка ако ходим, ще
бъде с нас(Пс.23:4).
Най-често приемаме Бог като Баща, Спасител, Приятел и Творец, но разпознаваме
ли Го в тези обещания и като наш духовен
Съпруг? Словото е категорично (Ерем.3:14;
Ис.54:5). Иска ли Небесният Съпруг да замени
земния или да заличи спомена за него? Бог
желае да изцели този спомен и да превърне
зависимостта ни към всяко нещо в зависимост
към Него, защото в Него е скрит живота ни.
В който и друг да се вкопчим е просто човек.
На каквото и да уповаваме, то е временно и
нестабилно. Скръбта от смърт или от изпита-

ния е предназначена да докара у нас скръб по
Бога (1Сол.4:13; 1Петр.1:6).
В 2Кор.7: 9-11 се казва, че тази скръб ни
довежда до спасително покаяние, защото
другата „светската скръб докарва смърт.”
Когато излеем душата си пред нозете на Бог,
Той отнема болката и ни възстановява, но само
ако Му се доверим безрезервно и докрай.
Така приготвени ставаме съдове, отделени и
полезни за Стопанина (Римл.9:23; 2Тим.2:21).
Бог ни е предузнал като Негови, затова и възлага
върху нас събитията и състоянията, през които
минаваме. Земната скръб се трансформира в
небесна, за да осъзнаем с цялото си сърце, че
без святата жертва сме обречени на погибел!
А има ли полезни сълзи? Интересно е, че в
Словото стихове за сълзи са използвани само
за Божия народ. Каква е разликата между сълзи
и плач? Открих, че плачът е нещо непреброимо и е продукт на светската скръб, докарваща
смърт, а сълзите са нещо преброимо и са
продукт на скръбта по Бога, водеща в живот.
Никой не може да преброи собствените си
сълзи, но Господ може и го прави! Всичко,
което няма стойност ще изгори като плява,
но сълзите проляни по Бога са скъпоценност
и Той ги събира и записва (Пс.56:8; Лука 7:44;
Пс.126:5).
продължава на стр.4

ЧЕСТИТО

на Кристоф и Албена

ЧЕСТИТО

На 3 юни – неделя

на СТЕФАН и МАРИЯНА

в сградата на църквата
ще се проведе

ОБЩО
БОГОСЛУЖЕНИЕ
С пожелания за много
години съвместен
живот и изобилни
Божии благословения!

за малката
Фелине-Каролин Полай

с вярващите от църквите
в района на ЕПЦ-Подуяне
Начало от 17:00 ч.

СЪОБЩЕНИЯ

РЕДОВНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ:
l Неделя

от 10.00 ч. и 18.00 ч.

l Сряда

от 18.00 ч. – молитвено събрание

l Петък

от 18.00 ч. – богослужение

ДРУГИ МЕРОПРИЯТИЯ:
l Братско

общение – вторник от 19.00 ч.

l Сестринско
l Младежко
l Неделно

общение – сряда от 17.00 ч.

общение – събота от 18.00 ч.

училище – неделя 10.00 ч.

и 18.00 ч.
l Лични

срещи с пастира – четвъртък
от 16-20 ч.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МОЛИТВА:
l За

обновяващото действие на Христовия

Дух във вярващите.

l За

единство и любов между вярващите
в Христовото тяло.

l За

спасение на всички членове на
семействата ни.

l За

съхраняване на младото поколение

от пороците в света.

l За

създаване на нови семейства
в църквата.

ЗА СКРЪБТА И СЪЛЗИТЕ

l За

продължение от стр.3

благословение на всички
сънародници извън страната.

l За

служението на пастира и неговото
семейство.

ДРУГИ СЪОБЩЕНИЯ:
l Членовете

на ЕПЦ-Подуяне могат да
ползват библиотеката към църквата,
както и аудио, видео и DVD записи
нa филми, проповеди и библейски
поучения.

l Желаещите

да бъдат приети за членове
на църквата, могат да се обърнат към
ръководството на църквата за повече
информация.

l 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.

Изумяващо е, че Бог ще избърше сълза по сълза
на всеки един от нас в небесното царство. Точно
тук разкриваме една дълбока страна на Неговата
изцеляваща милост! Наистина, няма напразни
мечти и надежди, кoгато те са положени в Господа.
Истинският живот е в небето! Насърчавам те –
събирай небесни съкровища, които нито молец,
нито ръжда ги пояждат. Вярата, любовта, търпението, грижите и сълзите, които са отдадени на
тази земя са такива съкровища. Господ не е Бог
на разделите и само ако е необходимо, разделя
за малко време и търпи заедно с нас, за да
дойдат всички на покаяние, за да присъстваме
всички заедно на сватбената вечеря на Агнето!
(Откр.19:7-9)
Не знам от колко време си в скръб по близък
човек, не знам колко болка и незгоди ти е причинило това, но знам, че това са праведна скръб и
праведни сълзи, които са част от праведните дела
на светиите.
Борислава Иванова

ЗА КОНТАКТИ С ПАСТИРА:
l тел.:

02/ 859 24 40; GSM: 0897 868 040

l е-mail:

РЕДАКЦИОННО КАРЕ

bordjiev@abv.bg

Слави Димов
Ева Борджиева
Надежда Каридова
На 80 годишна възраст почина сестра

Тинка Георгиева Пашунова
„Славен ден когато видя моя Спас лице в лице
и от близо опозная Тоз за мене що умря!

ЕПЦ Подуяне
ул.”Острово” 10
гр.София
GSM: 0897-868-040
Е-mail: buletin@poduene.org
Web: www.poduene.org

