ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

„Без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото
който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и
че Той възнаграждава тези, които Го търсят.” – Мат. 5:14
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СЛУЖИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ПРИДОБИВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ
НА ВЯРАТА
Като християни всички знаем, колко важна и
необходима е вярата за нашия духовен живот.
Бог иска ние да вярваме в Него. Дори една от
заповедите, които имаме в Новия завет е да
вярваме в Него (1Йоан.3:23). Липсата на вяра   
в Бога е най-големият грях, защото по този
начин се отхвърля Неговото съществуване. Още
знаем, че чрез вяра придобиваме и нашето
спасение за вечността (Йоан.3:18) Апостолите
на Христос, осъзнавайки необходимостта и
важността на вярата един ден Го помолиха:
„Господи, придай ни вяра.” – Лукa 17:5. Но,
освен да съзнаваме колко важна е вярата
в живота ни, ние трябва да знаем и как да я
придобиваме и съхраняваме в сърцата си?
До голяма степен вярата е ДАР ОТ БОГА.
Апостол Павел пише: „Чрез дадената ми
благодат казвам на всеки един измежду
вас, който е по-виден, да не мисли за себе
си по-високо, отколкото трябва да мисли,
а да разсъждава така, че да мисли скромно,
според дела на вярата, който Бог е определил на всекиго.” – Римл.12:3. А апостол Юда
допълва: „Възлюбени, като показвах всяко
усърдие да ви пиша за нашето общо спасение,

сметнах за нужно да ви пиша и да ви увещая
да се подвизавате за вярата, която веднъж
завинаги беше предадена на светиите.” –
Юда 3. Да, на всеки, Бог е отредил някакво
ниво вяра, но е нужно човек да я доразвива
и съхранява.
Говорейки за придобиване на вяра, искам да
осъзнаем, че най-доброто средство си остава
БОЖИЕТО СЛОВО. Затова и четем апостол Павел
да заявява повече от категорично: „Вярата е
от слушане, а слушането – от Христовото
слово.” – Римл.10:17. Без Божието Слово не
би могло да има правилна, духовна вяра.
Облягането на Божиите думи и доверието
в тях, изграждат в сърцето на човека вярата
към Бога. В Деян 4:4 се пише: „А мнозина от
тези, които чуха словото, повярваха...”.  Така
че, ако искаме да имаме вярата в Бога, нека
да четем Неговото Слово, да го изследваме и
най-важното да го приемаме.
Друго изключително важно средство за набавяне на вяра в Бога си остава ЛИЧНОТО ОБЩЕНИЕ С НЕГО. За да имаме доверие в една личност, трябва добре да я познаваме.
продължава на стр.2

Вие сте светлината на света.
Град, поставен на хълм, не може да се укрие.

			

Мат.5:14

КОСТАДИН
ТОМОВ
Костадин Томов с право е считан за първия
апостол на вярата след Освобождението на
България. Той е роден на първия ден от
Възкресение Христово през 1881 година в
село Лясково, разположено над Асеновград.
Неговото детство преминава в едно трудолюбиво и силно религиозно семейство. Бащата
Тома е кмет на селото, кръчмар и собственик на
бакалия. Първоначално Костадин учи в намиращото се на 5 км от дома село Яворово, а след
това се премества в съседното села Асеново,
където завършва основно образование. Веднага след това става помощник на баща си
като води прилежно сметките в кръчмата и
бакалията.
През 1900 г. Костадин изтегля билета, който
според тогавашния закон го освобождава от
военна служба. По-късно под натиска на родителите си той се оженва за момиче, с което не
се познават и дори не са се виждали. От този
брак се раждат четири дъщери. Първоначално
новосъздаденото семейство живее при роднини. В късната есен на 1909 г. Тома купува
къща в София, където двете семейства заживяват заедно. В периода 1909-1911 година
той отново става кръчмар в града, а Костадин
наема кръчма и гостилница и работи като продавач. През 1911 година по време на Балканската война, въпреки че не е служил войник
Костадин е мобилизиран и зачислен към 21
пехотен полк – Пловдив и участва в няколко
кръвопролитни сражения. След края на
войната се завръща в родното си село.
продължава на стр.3

ПРИДОБИВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВЯРАТА
продължение от стр.1
Никой не би се доверил на някой напълно
непознат. И колкото по-добре познаваме някого, толкова повече бихме му се доверили. Така
че, за да имаме вяра в Бога, трябва да Го познаваме, а за да Го познаваме трябва да имаме лично общение с Него. Апостол Тома повярва във възкресението на Христос, когато имаше личната среща с Него. Савел получи убеждението, че Исус е Христос също когато се
срещна с Него. Ако и ние искаме да имаме непоколебимата вяра в Бога трябва да търсим
общението с Него.
Искам да осъзнаем и важността от СВРЪХЕСТЕСТВЕННИТЕ ЗНАМЕНИЯ И ЧУДЕСА извършвани от Бога също като средство за набавяне
на вяра в Него. По време на Своето служение

Христос извърши много чудеса и знамения
и всички те станаха причина много хора да
повярват в Него. В Йоан.2:11 четем: „Това
извърши Исус в Кана Галилейска като нача-ло
на знаменията Си и яви славата Си; и учениците Му повярваха в Него.” Така че, нека да
искаме и днес Бог да извършва същите чудеса,
за да може вярата на всички нас да нараства
в Него.
Но освен за набавяне на вяра в Бога, ние
трябва да се грижим и за нейното съхраняване, за да можем един ден да кажем както
апостол Павел каза в края на живтоа си: „Аз
се подвизавах в доброто войнстване, пътя
свърших, вярата опазих.” – 2Тим.4:7. Но нека
да знаем, че най-доброто средство за опаз-

ване на вярата представлява нейното активно участие в различни дела и постъпки.
Съзнавайки това апостол Яков пише: „Вярата
действаше заедно с делата му и че чрез
делата се усъвършенства вярата.” – Яков
2:22. Така че, ако искаме да съхраним и да
възрастим нашата вяра в Бога, нека вършим
добри дела чрез нея и тя наистина ще нараства. Но и никога да не забравяме, че найвече Бог е, Който чрез Своя Син Исус Христос
ни благославя и съдейства за преумножаване
на вярата ни. „Нека гледаме на Исус, Начинателя и Усъвършителя на нашата вяра.”
– Евр.12:2.
п-р Румен Борджиев

СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

ДИМО И ДЕСИСЛАВА ДИМОВИ
Когато Димо и Деси влизат в църквата всеки, който погледне към тях им се усмихва.
Невъзможно е да не им се усмихнеш, тъй
като цялото им семейство се съпътства от
едно специално излъчване. Пред тях сияеща
крачи малката тригодишна Илиана. Често тя
е в ръцете на почти осемнадесет годишният й
батко Данаил. Всяко семейство в Христовото
тяло си има визия. Сплотеност, вътрешна радост
и доброта са част от нишките втъкани в тяхната
визия.
Двамата са родом от град Велико Търново.
Деси от малка знае за Бога от своите майка
и дядо. Често тя е посещавала православни
храмове с надеждата да научи нещо конкретно за Бога, но неуспешно. С Димо са приятели
още от ученическите години. След време, когато Димо е курсант във Военното училище техен
приятел му звъни с думите “има Бог“. Той им
дава и адреса на петдесятната църква в града.
Така през 1991 г. Димо и Деси за първи път
прекрачват прага на църквата. Още с влизането 18 годишното момиче открива всичко, за
което е жадувало сърцето й. Тя е разтърсена
от любовта между хората и двамата буквално
„залепват“ там и не пропускат богослужение.
Димо също е копнеел за тази истинска
среща с Бога, тъй като преди това е преживял
несправедливо обвинение. Възпитаван от баща
си да е винаги точен той извиква в сърцето си
за справедливост. Когато отговора идва той
се убеждава, че Бог съществува. Потопени
в спомените за годината на повярването им
двамата отново преживяха това бурно съживление. Благословено време, когато салоните
се пропукват от вярващи, хвалението се лее от

тонколоните в дворовете, а хората буквално
бягат по улиците за богослужения. Деси е час
и половина по-рано там, за да пази място на
Димо. А той бърза от Академията за  срещите с
Бога. Среши на радост, свръхестествени изцерения и проявления на Святият Дух, които са
без аналог. В този благодатен водовъртеж
те преживяват в пълна мяра радостта от покаяние, воден завет, духовно кръщение,
повярването на близките им. Нямало е миг,
в който да не са усещали нежната Божията
любов да прелива над тях.
На 23 август 1992 г. в присъствието на Бог,
благословени от 600 човека Димо и Деси преживяват своя красив брачен миг. Миг, в който
сърцата им се вплитат в едно със сърцето на
Исус. Завинаги. Следват трудни години, тъй
като Деси учи медицина, но местейки се от
Плевен в София полага 9 приравнителни изпита. Димо не само гледа малкия Дани, но
и неуморно я подкрепя и привдига. Когато в
2001г. влизат в Подуенската църква двамата
осезателно усещат присъствието на Святият
Дух. Няма съмнение – това е тяхната църква.

Тук след време Димо е ръкоположен за дякон,
а отскоро е избран и за член на Духовния
съвет. А Деси служи със своите медицински
съвети към всички нас.
Като лекар тя споделя, че винаги всичко
прави в името на Исус. Обичта, загрижеността, нежното съчувствие, които тя проявява е
с една мисъл. Да го направи, както Исус би
го направил. Едва ли има някой, който не е
усетил, че тя е различна лекарка. Не само
лекуваща, но утешаваща. Не само утешаваща,
а и молеща се за пациентите си. Стотици са се
докоснали и са били привлечени от Божията
любов, струяща от д-р Димова. Понякога при
нея са идвали вярващи, на които Бог конкретно им е казвал в коя болница да постъпят,
за да ги лекува тя. А в критичните моменти,
когато смъртта просто е дишала в лицето на
пациентите, Бог се е намесвал категорично.
Животът на много пациенти е бил измолен
от д-р Димова и църквата. Мнозина са се
покаяли минути преди последния си дъх.
Просто Бог е бил милостив и ги е пратил при
точният човек с отворени сърца. „Само Бог
е, нищо от нашите способности“, казва
Деси  за безнадеждните случаи, в които Бог е
протягал ръка и е помагал.
Децата в техният дом са им най-прекрасният и желан подарък от Бога. Подарък, надвишаващ всички мечти! Бог е, само Той може
да създаде такова семейство, вплетено в
Неговата любов! И не само, но и да ни постави
заедно в невероятното Свое семейство!
Представянето подготви
Елена Иванова

МОЛИТВЕНА ЗАКУСКА
В съботния ден на 07 юли 2012 г., голяма част от вярващите жени,
вместо да прекараме сутринта в леглото, правейки закуска за
семейст-вото си, или занимавайки се с обичайните неща – чистене,
готвене и пране, избрахме да прекараме сутринта заедно като сестри
в църквата. Грижовни ръце бяха отишли по-рано, за да ни приготвят
почерпка и нещо за пиене, понеже все пак бяхме дошли на „Молитвена закуска”. И затова преди „сериозните” неща, си поприказвахме
една с друга на чаша студен чай и нещо вкусно за хапване. Споделихме
си тревогите, притесненията и се утешихме една друга.
Започнахме с хваление пред нашия Бог, след което някои от нас,
побързаха да Му благодарят за поредната отговорена молитва и благословение в живота им. Една сестра със сълзи на очите сподели за
чудо, за което девет години се е молила – Бог да оправи взаимоотношенията й със свекърва й. Друга наша сестра сподели как Бог я е научил
винаги да разчита на Него, дори когато сутрин се оказва заключена в банята по пижама и без телефон,                
а отвън 2 годишната й дъщеричка се чуди какво става. Подбудени от
съчувствените им свидетелства всяка една от нас сподели със сестрата
до нея и за нейната последна оказана милост.
„И аз ще благодаря много на Господа с устата си.
Да! Между множеството ще Го хваля.” – Пс.109:30
И така неусетно мина времето, пълно с благодарности, свидетелства, мъдрости и най-вече сърдечни молитви към нашия Отец.
Припомнихме си колко е важна молитвата и че никога не трябва да
сме твърде заети за Бог. Някои си поплакахме, спомняйки си найважното, на което и Исус ни учи – любовта и прошката. Молихме се Бог да ни помогне да простим, както и
да ни утеши, ако все още таим в сърцето си тъга от нечия обида. Искахме от Бог да ни направи с големи сърца, изпълнени с Неговата любов,
знаейки, че колкото и от тази любов да споделяме в църквата и в света, Той винаги ще ни дава още и още. Напомнихме си да считаме всеки
по-горен от себе си и се молихме за децата в семействата ни, Бог да ги пази, но и ние да им оставяме жив пример, който да следват.
„Голяма сила има усърдната молитва на праведния.” – Яков 5:16
В края на събирането си получихме подаръци на книжния щанд
и някои от нас бързахме да се приберем при семействата си, готови
да практикуваме наученото на дело, а на други не им стигна времето
и останаха за още общение. Тръгнахме си благословени, усмихнати,
насърчени, ободрени и изпълнени с Божието присъствие и пълнота!
„Един ден в Твоите дворове е по-желателен от хиляди други дни;
бих предпочел да стоя на прага в дома на моя Бог,
отколкото да живея в шатрите на нечестието.” – Пс.84:10.
Бонка Шкутова

СЛУЖИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

КОСТАДИН ТОМОВ
продължение от стр.1
След прибирането на реколтата семейството се
премества отново в София, за да търси препитание. Костадин започва да работи в нает под
наем магазин за плодове и зеленчуци. В края
на един работен ден непознат човек му продава
голяма и обемна книга – Библията. Той я прочита
два пъти и след това се моли в продължение на
20 дни Бог да му се открие. Отново един напълно
непознат човек го кани да отиде в евангелска
църква, където по време на проповедта Христос
застава пред него във видение. Така Костадин
разбира, че Исус е възкръснал и е напълно реален. Веднага след завръщането си у дома той
решава да остави предишните се навици и постепенно спира да пие и пуши.
През 1915 г. Костадин Томов отново е мобилизиран и изпратен в Пловдив, където работи като
келнер в стола на една военна болница. Той бързо
се сприятелява с войниците и непрестанно им
говори за Божиите чудеса. Две години по-късно
той е изпратен на фронта и включен към състава

на 5 рота, която се сражава при река Черна. По
чуден начин Бог не допуска никой от ротата да
загине, като предупреждава Костадин за всяка вражеска атака преди тя да започне. Малко
след чудното спасяване на войниците заради
своя отказ да носи и използва оръжие, Костадин е изправен пред военен съд, но получава
оправдателна присъда. Непосредствено преди
пробива на фронта при Добро поле Бог предупреждава своя служител за предстоящото
събитие и по този начин се спасяват последвалите го няколко войници, а останалите
отиват в плен.
След края на Междусъюзническата война
Костадин се завръща в София и започва работа като продавач в магазин за плодове и
зеленчуци. Успоредно с работата той посещава
Баптистката църква и често проповядва. През
есента на 1919 година получава кръщение в
Святия Дух. На следващата година Бог го призовава да служи в различни села, където той

организира събрания, проповядва и евангелизира. Благодарение на неговата успешна
дейност, съпътствана от много чудеса в Южна
и Западна България постепенно се обособяват
първите евангелски общества и се основават
няколко петдесятни църкви. Самият Костадин
Томов става пастор на петдесятна църква на
територията на град София, която отваря врати
на 1 януари 1921 г.. Той я ръководи до 1962
г., когато тогавашната комунистическа власт я
забранява. Същата година вярващите се преместват в църквата в Подуяне.
От 1929 г. с изключение на един кратък период от време, Костадин Томов непрекъснато посещава много градове и села в цяла
България, където служи като проповедник и
евангелизатор. Той умира на 21 януари 1967
година на 86-годишна възраст в град София.
Николай Симеонов
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„Онези, които уповават на Господа, са като хълма Сион, който не може да се поклати,
а довека остава. Както хълмовете окръжават Йерусалим,
така Господ окръжава народа Си отсега и довека.” – Пс.125:1,2

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЦЪРКВАТА
На 30 юли 2012 г. се проведе Общо събрание
на членовете на ЕПЦ-Подуяне. Освен отчетите за
духовното и материално състояние на църквата и
направените изказвания по тях, присъстващите на
събранието избраха и нов Духовен съвет в състав:
п-р Румен Борджиев, Венцислав Иванов, Георги
Папазов, Иван Владинков, Кирил Матанов, Димо
Димов, Иван Павлов, Светльо Тодоров и Димчо
Маринов.
Нека продължим да се молим Бог да благославя църквата ни и да изгражда Своето царство
чрез нас.

ИЗЛЕТ НА ВИТОША

„Вие не сте вече странници и пришълци, а сте съграждани на светиите и членове на
Божието семейство; понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците,
като крайъгълен камък е сам Христос Исус, върху Когото цялото здание, стройно сглобено,
расте за свят храм в Господа; в който и вие се вграждате заедно в Духа
за Божие обиталище.” – Ефес.2:19-22

„Елате да запеем на Господа, да възкликнем
към Канарата на нашето спасение.
Да застанем пред Него със славословие,
с псалми да възкликнем към Него,
защото Господ е велик Бог и велик Цар
над всички богове. В Неговата ръка
са земните дълбочини; и височините
на планините са Негови.
Негово е морето, дори Той го е направил;
и ръцете Му създадоха сушата.
Елате да се поклоним и да паднем,
да коленичим пред Господа, нашия Създател;
защото Той е наш Бог и ние сме народ
на пасбището Му и овце в ръката Му.”

				

Пс.95:1-7

ПОМОЩ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦА
„И тъй, доколкото имаме случай, нека
струваме добро на всички, а най-вече на
своите по вяра” – Гал.6:10.
Бог показа огромна милост преди седем години на семейството ни – Живко и Диди, като ни
подари дрешки и обувки за отглеждане на децата.
Решихме да ги запазим и след време започнахме
да помагаме на други семейства от църквата.
Така неусетно се оформи това служение.
Целта е да се подпомагат родители в отглеждането на деца от 0 до 13 години чрез дрешки
и обувки според възрастта, креватчета, колички,

колелета и др. Когато детето порасне пособията
се връщат в служението, за да послужат на други
семейства.
За да достигнем повече семейства приемаме
доброволно подарени дрешки и обувки, детски
пособия, които са здрави и могат да се ползват
отново. Дрешките – изпрани и сортирани по възраст, обувки и принадлежности – почистени.
Приемаме всичко, което спомага да отгледаме
децата си по-лесно.
За връзка Живко и Диана Иванови:
GSM: 0894-466-923 (Диана)

На 3 юли 2012 г. на 80 годишна възраст почина
сестра

Боянка Ефтимова Иванова
„Там нечестивите престават да смущават
и там уморените се успокояват.” – Пс.48:14
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