ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

„Съразпънах се с Христос и сега вече не аз живея,
а Христос живее в мен.” – Гал.2:10
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СЛУЖИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ХАРАЛАН ПОПОВ

ЕДНО С ХРИСТОС
Повярвалите в Бога освен всичко друго сме
призовани да бъдем и едно с Христос. Ние
в Него и Той в нас. Именно в единството ни
с Христос се крие нашето благословение и
вечния ни живот. ЕДНО С НЕГО ВЪВ ВЕЧНОСТТА,
но едно с Него още от тази земя.
От Библията знаем, че след Своето възнесение Христос влезе в самите небеса и седна
отдясно на Бог Отец. Но знаем, че малко
преди Своето възнесение Хистос обеща един
ден и ние да бъдем в Неговата слава: „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” – Йоан 14:3. Така че,
ние сме определени да бъдем едно с Христос
за вечността. Затова и апостол Йоан повече
от уверен пише за новия свят: „Никакво проклятие няма да има вече; и престолът на
Бога и на Агнеца ще бъде в него и Неговите
слуги ще Му служат. Те ще гледат лицето
Му и Неговото име ще бъде на челата им.
Нощ няма да има вече; и няма да имат нужда
от осветяване от светило или от слънчева
светлина, защото Господ Бог ги осветява.
И те ще царуват до вечни векове” – Откр.22:
3-5.
Но, за да бъдем едно с Христос в Неговата
слава, необходимо е преди това да бъдем
ЕДНО С ХРИСТОС И В СМЪРТТА МУ. Така, както

и Христос преди да влезе в славата на Своя
Небесен Отец трябваше да премине през
смъртта и възкресението, така и ние преди
да се удостоим със славата на Спасителя
Христос трябва да преминем през смъртта
и възкресението с Него. Явно, че няма вечен
живот с Христос без смърт и възкресение.
Апостол Павел пише с пълно убеждение:
„А това казвам, братя, че плът и кръв не
могат да наследят Божието царство, нито
тленното наследява нетленното. Ето, една
тайна ви казвам: Не всички ще починем, но
всички ще се изменим, в един миг, докато
трепне око, при последната тръба; защото
тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат
нетленни, и ние ще се изменим. Защото
това, тленното, трябва да се облече в
нетление и това, смъртното, да се облече
в безсмъртие” – 1Кор.15:50-53. И пак апостол
Павел заявява: „Ако сме се съединили с Него
чрез смърт, подобна на Неговата, ще се
съединим и чрез възкресение, подобно на
Неговото; като знаем това, че нашето
старо естество беше разпънато с Него,
за да се унищожи тялото на греха, за да
не робуваме вече на греха. Защото който е
умрял, той е оправдан от греха. Но ако сме
умрели с Христос, вярваме, че и ще живеем с
Него” – Римл.6:5-8.
продължава на стр.2

И онези, които познават името Ти, ще уповават на Тебе;
защото Ти, Господи, не си оставил онези, които Те търсят.
Псалом 9:10

Харалан Попов е изявен проповедник, евангелизатор и основател на международната
организация „Врата на надеждата“. Той е
роден на 7 март 1907 година в село Красно
Градище. Като ученик Харалан попада под
силното влияние на атеизма, но бързо осъзнава своята заблуда, покайва се и се новоражда още в юношеските си години. През
1929 година той завършва библейско училище
в Лондон. По време на следването Харалан
се оженва за шведката Рут, брак, от който се
раждат две деца – Павел и Рода-Лина. След
завръщането си в България той е ръкоположен
за пастор на петдесятната църква в Бургас, а
неговото семейство остава да живее в Швеция.
В нощта на 22 срещу 23 юли 1948 година
Харалан Попов е арестуван по обвинение за
шпионаж в полза на Великобритания и САЩ.
Под натиска на тежки изтезания, продължили
осем месеца по принуда той се признава за
виновен и след набързо проведен съдебен
процес е осъден на 15 години затвор. От тях
той излежава 13 години и два месеца в различни затвори. Освободен е предсрочно на
25 септември 1961 година и се завръща при
семейството си.
Харалан Попов и неговото семейство остават в Швеция до 1970 година, когато емигрират в САЩ. Същата година той основава организацията „Врата на надеждата“, чиято цел е
нелегалното разпространяване на Библии в
страните от бившия социалистически лагер.
Организацията на практика започва да функционира две години по-късно.
продължава на стр.2
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ЕДНО С ХРИСТОС
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продължение от стр.1

ПОПОВ

Всеки един, който иска да бъде с Христос за
вечността, смъртта на стария греховен човек
в него трябва да стане реалност. Така, както и
разбойника на Голгота, който получи обещанието, че ще бъде с Христос в Рая, трябваше
преди това да премине през смъртта. Така че,
ако сме станали едно с Христос в Неговата
смърт, ще бъдем едно с Него и във вечността.
Но, за да достигне човек да бъде едно
с Христос в   смъртта Му, трябва да бъдем
ЕДНО С ХРИСТОС В НЕГОВИТЕ ИЗПИТАНИЯ.
За да бъде човек с Христос в славата Му е
потребна смъртта, а за да бъде омъртвен
греховния човек са нужни изпитанията. Или
най-общо казано: без смърт, няма слава, но
и без изпитания няма смърт. Така, както и
Христос преди да умре на кръстта премина
през изпитанията. Сам Той каза на Своите
апосотли: „Вие сте онези, които устояхте

с Мене в Моите изпитания. Затова както
Моят Отец завещава царство на Мен, а Аз
го завещавам на вас, да ядете и да пиете
на трапезата Ми в Моето царство” – Лука
22:28-30. Подобни изпитания в живота си има
всеки от нас. Това е кръстта ни определен от
Бога, това е кръстта подобен на Христос. Бог
е Този Който определя силата на изпитанието,
срока на изпитанието, както и изхода от него.
„Никакво изпитание не ви е постигнало освен
това, което може да носи човек; но верен е
Бог, Който няма да ви остави да бъдете
изпитани повече, отколкото ви е силата,
а заедно с изпитанието ще даде и изходен
път, така че да можете да го издържите” –
1Кор.10:13. Така че, не отхвърляй изпитанията,
които Бог ти налага, те са пътя към единството
с Христос и Неговата слава.

По време на престоя си в САЩ Харалан Попов
води собствено предаване по радиото с благовестителска насоченост и написва своята автобиография озаглавена „Измъчван заради вярата си:
епос за християнска смелост и героизъм в наши
дни“. Тя е преведена на български език през
1980 година и има няколко допълнени издания.
През октомври 1988 година българските власти
разрешават на Попов и неговото семейство да се
завърнат в България. Той започва да се подготвя
за пътуването, но на 14 ноември с.г. умира в
град Глендейл, щата Калифорния на 81-годишна
възраст в резултат на настъпили усложнения
вследствие на онкологично заболяване.

п-р Румен Борджиев

Николай Симеонов

продължение от стр.1

СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

ГЕОРГИ И ЯНИЦА МИЛЕВИ
Георги и Яница са лъчезарни, единни, разбиращи се с един поглед. Като ги видите с
шестгодишния Любчо, вероятно бихте си помислили – ето едно семейство, което винаги е
плувало в спокойни води. Но, за да бъдат
щастливи родители на това хубаво дете, те са
минали през голяма болка. И огромна победа.
Яница е от град Левски. Когато е на 4 години
пада от люлка и тя й удря главата. Макар и
толкова малка, тя помни как е видяла тялото
си отвисоко. Състоянието й е безнадеждно, но
Господ проявява милост и тя оживява. След 6
години при игра брат й ослепява с едното око.
Майка им отправя вопъл към Бога за помощ. И
детето проглежда с прост цяр – хума, поставена
на врата му. Момиченцето е с абсолютна вяра
в Бога. А по време на евангелизациите през
1991 г. предава сърцето си на Исус. Приета за
студентка по математика, тя посещава Великотърновската църква „Филаделфия”.
Георги е от Свиленград. Той и сестра му
Миленка Петкова растат в семейство на посветени  християни. В дома им отсяда всеки Божий
служител посетил града. Когато е в десети
клас, той осъзнава кой е и какво иска точно.
„Да си християнин и да ходиш в стъпките на
вярата е по-спокойно и по-лесно, отколкото в
света. Там неизвестните са много, докато при
Бога има сигурност и за един младеж там е
по-лесно. Свързано е с ограничения, които
на младежите им се виждат много трудни и
тежки, но пък хубавите неща са много повече.”
Това не са просто думи, а пътепоказателят в
живота на Жоро. Като младеж той е по-топен
в младежкия живот на Хасковската църква,

където кипи усилена духовна дейност.
Станал студент в Свищов, посещава Великотърновската църква. Там се среща с Яница
и това е началото на четиригодишната им
дружба. Завършил, Жоро предлага на Яница
да напусне работа и да заживее в Свиленград.
За безкрайно учудване на всички Яница
заживява на квартира. Посланието на Жоро е:
„Младите трябва да разберат, че не трябва да
имат взаимоотношения преди брака, защото
за всичко се плаща.” През 2002 г. настъпва така
очаквания миг, в който те преживяват своя
брачен обет. След венчавката Георги заминава
войник за 2 години.
И сега приветливото лице на Яница се помрачава при спомена за деня, когато чува найгорчивата вест за всяка жена – че няма да има
деца. Причината е токсоплазмоза в кръвта й.
Малко след това забременява, но губи детето.
Сломена от изживяното и кънтящата в мислите
й диагноза, тя започва всеки ден да моли
Бога за милост. На една изцерителна служба
пожелава брат Илия Миланов  да  се моли за

нея. Той се моли за мир в сърцето й и изрича:
„Догодина по това време ще държиш дете на
ръце”. Яница си задава безброй въпроси, как
би станало това. Един ден тя извиква с цялото
си сърце: „Господи, моля те дай ми рожбичка.
Искам поне едно дете!” Тихият глас, който чува
още трепти в нея: „Давам ти дар, момче, живо
и здраво – март месец.” Когато чува Божият
глас, Яница дори не е подозирала, че вече е
бременна. Но радостта е кратка. Лекарите са
категорични, че детето ще е сляпо. Следват
тежки месеци, пропити с много сълзи и денонощни молитви. Няма ден, в който Яница да
не казва на Господа, че иска живо и здраво
дете, защото Той го е обещал. На 18.03.2006 г.
Любомир проплаква. Следват изследвания в
София, за да се заключи, че детето е абсолютно
здраво и няма токсоплазмоза, което е без прецедент. Защото Бог е казал!
От 2008 г. семейството живее в София и посещава църквата ни. Георги учи за полицай, а
Яница е помощник директор на училище. Тя е
щастлива да вижда, как децата се променят,
виждайки Христовата любов. Убедена е, че
е на това място, защото Бог е наредил сега
да е там, за да бъде променен нечий живот.
Последните думи на Яница по време на нашата
среща са: „Абсолютният копнеж за това, което
сме искали от Господ сме го получили, а
всичко останало е като бонус”. Двама млади,
обикнати, срещнати и дарени от Бог. Както
само Той умее!
Представянето подготви
Елена Иванова

карандила

КОЙ СИ ТИ ГОСПОДИ?

Спомняте ли си първия път,
когато бяхте на
Карандила?

Следващите редове ще ви помогнат да си припомните, а за тези, които не са били досега, ще ви пренесе в онзи район,
където Бог е близо, защото хората са заедно, разсейващите фактори на ежедневието не ни пречат и молитвата е
изобилна, а грижата за оцеляването е на заден план, защото нашия Татко е на първото, царско място и то през цялото
време. Забелязах, че в София съм била свикнала с една определена „зона на комфорт”, в която не ми беше удобно и
разбрах това едва когато отидохме на палатки, скали, небе, млади хора, Словото поне два пъти на ден по няколко часа,
молитва в уединение с други  християни, хваление, колкото душата ти иска, общуване и разискване на Словото с познати и
непознати. Доколо сме свикнали с ежедневните ни удобства и те ни разсейват и ни пречат да се развиваме и променяме?
Преди да замина всички ми казваха, че е важно с каква мотивация отивам на Карандила, защото каквото искам Бог
ще ми го даде. С каква мотивация пристъпваш към Бога? Моята главна мотивация,
като за първи път на Карандила и познала Бога от по-малко от година, бе да опозная
Неговия характер, Неговите прелести, милости, какво мога да направя, за да Го
зарадвам, да Ми разкрие ясно целта, която иска от мен в този момент от живота
ми, каква е функцията ми в църквата. Най-общо – Кой е Той и каква съм аз в Него.
Исус Христос ни представя, какъв е нашия небесен Баща и представя нас на Него:
„Аз и Отец едно сме.” (Йоан 10:30). Никой не е видял Отец и за да Го видим, Бог
изпрати Сина Си. Исус Христос дойде, за да ни изяви Отец. И се питам доколко съм
си изградила някаква представа за Отец и тази представа не търпи промяна и ако
някой каже, че Бог е друго нещо, аз съм готова да споря или си мисля, че чуждото
мнение е погрешно?
Словото, което се лееше от пасторите и младите говорители на Карандила
описваше Бога, но беше така различно от всеки един от тях. Дали за някого Бог
беше Баща, или пък Закрилник, или Водител, или Наставник или друго. Но със
сигурност всеки Го познаваше, беше въпрос на период, през който преминаваше и така
беше опознал тази същност на Бога, която последно му се беше разкрила. Бог е всичко
това, което те говореха и споделяха от опит и още много повече, може би колкото са
вярващите в църквата Христова и повече.  
Кой си ти Господи? Въпрос, който всеки си е задавал поне веднъж в живота.
Въпрос, за който няма да ни стигне цял един живот, за да отговорим на него, а може
би и вечността. Но на Карандила стават чудеса и това беше основната тема на лагера.
Няма да ми стигне мястото, за да споделя всичкото Слово, което изживяхме заедно,
но може, който иска да го чуе като направят записите да се свърже с мен. Най-точната
представа за Бог можем да изградим на базата на Библията, молитвата и живото
общуване между вярващи.
На Карандила всички обичаме Господа, но се запитахме, какво сме готови да
направим, когато няма други около нас, когато останем сами, а не с приятели, пастори
и насърчители до нас? Обичаме ли Го само, когато Той направи нещо за нас, тъй като
обичаме себе си? Затова ли обичаме като ни дава? Но ако ние даваме стават ли нещата
вече различни? Господ ни каза „Идете по целия свят и проповядвайте благовестието
на всяко създание.“ (Марк 16:15). Искаше ми се да остана на Карандила да съм там,
където само получавам всекидневно, но имаме цел и тя важи за всички ни. Имаме и
Бог, Който знае всичко за нас, въпреки, че ние Го познаваме от части – „Зная твоите
дела и любовта, вярата, служението и търпението ти, и че последните ти дела
са повече от първите.“ (Откр.2:19). И сме без извинение. Едно 16 годишно момче
сподели на Карандила: „Ако днес падне клон върху мен“ (т.к. на игрището малко след
мач по волейбол падна голям клон, който не беше сух, но суров), „аз къде ще отида?“
Къде ще отидем ние? Мислиш ли, че ще отидеш в Рая, ако днес падне клон върху теб?
Петя Петкова

ЧЕСТИТО
на Иван и Ина
за Самуил

ЧЕСТИТО
на Тони и Цеци
за Михаела

Юлия Сугарева

Юлия Сугарева

ЛАГЕР НА НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ
За повечето хора от църквата ни сутринта на 29 юли
беше съвсем обикновена. Но не и за 4 неделни
учителки и 19 скъпоценни дечица, които отдавна чакаха
да настъпи този ден. Тогава всички ние – големи,
не толкова големи и съвсем мъничко големи се
качихме по колите прилично рано сутринта и
заминахме за хотел „Трите буки” близо до Кюстендил,
където имахме 4 прекрасни дена – традиционния
летен лагер на Неделното училище.
По време на лагера ние се учихме, как се засажда,
полива и отглежда цветето на приятелството – в
буквален и преносен смисъл. Някои цветя свършиха
на пода, но по-важното е, че много семенца на
истинско приятелство бяха не само засадени, а
очевидно дадоха и плод. Учихме се, как да живеем в
мир с всички човеци или поне с тези, които са в стаите
ни, молихме се, учихме песни, взимахме пример от
библейските герои, как трябва да изглежда приятелството, играхме сценки и правихме картички. Можахме
веднага да упражним наученото, защото имахме някои
боледуващи, за които старателно се погрижихме.
Отделихме подобаващо време на чудесния басейн и на
много, много игри. Дълготърпението на учителките
беше изпитано на няколко пъти, но в края на краищата
фронта беше удържан. Лагерът преизобилстваше от
емоции и случки, но и от Божие присъствие.
В последната вечер се разкри неописуема гледка –
16 неутешимо плачещи деца, покайващи се,
прегръщащи се, искащи си прошка, хвалещи Господа.
Божият Дух на покаяние осезаемо посети малките
сърчица. Три от тях приеха Исус за спасител и имахме
едно кръщение в Святия Дух. С голямо нежелание в
полунощ малките войни се съгласиха да прекъснат молитвата
и с мъка си отидоха по стаите. Беше положена основата на
най-важното приятелство – това с Бога. Словото от Псалом 8:2
стана реалност пред очите ни: „От устата на младенците
си приготвил хвала”. Лагера приключи, но вярваме, че
работата на Бог с нашите деца едва сега започва!
Стела Паликарова

ЧЕСТИТА
ГОДИШНИНА
40 ГОДИНИ
на Петър и Валя
ЖИВКОВИ

Юлия Сугарева

20 ГОДИНИ
на Славчо и Сиси
ДИМОВИ

20 ГОДИНИ
на Димо и Деси
ДИМОВИ

РЕДАКЦИОННО КАРЕ
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