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„Относно Христос, на вас е дадено не само да вярвате
в Него, но и да страдате за Него.” – Фил.1:29
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СЛУЖИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

АНГЕЛ ДИНОВ

ГОНЕНИЯТА СРЕЩУ ЦЪРКВАТА
Още в първите години след Христовото
възнесение, заедно с разпространение на благовестието се разраства и опозицията срещу
църквата. Доскорошните противници на Исус
сега започват да преследват и Неговите последователи. Така се зараждат и първите гонения
срещу вярващите и църквата.
Всъщност, ако проследим историята на
Христовата църква, ще открием, че през всичките две хиляди години е имало вярващи,
които са страдали заради вярата в Бога. От
времето на първия мъченик за Христос дякон
Стефан, до ден днешен е имало хора, които
са заплащали с живота си, заради това, че не
са приемали да се отрекат от своя Господ, за
да бъде съхранен техния живот. И всъщност,
гоненията и преследването на вярващите са
били силно оръжие в ръката на Сатана в
опитите му да смаже спасителното дело
на Христос. Почти винаги, в своята омраза
против Църквата, Сатана действа чрез хора.
Много често такива инструменти в неговата
ръка са ставали управници и властимащи;
фанатизирани последователи на различни
религии; та дори и близки роднини и приятели.
Затова и апостол Павел пише: „Всички, които
искат да живеят благочестиво в Христос
Исус, ще бъдат гонени.” – 2Тим.3:12.

Или с други думи, гоненията заради вярата са
обещани за всички, които живеят праведен и
благочестив начин на живот.
Една от причините поради, които вярващите
са били преследвани и продължават и днес
да бъдат гонени е разкрита от Христос: „Ако
бяхте от света, светът щеше да обича
своето; а понеже не сте от света, но Аз ви
избрах от света, затова светът ви мрази.”
– Йоан 15:19. Друга съществена причина за
гоненията е, че църквата принадлежи на
Христос. Исус предупрежда: „Ще бъдете мразени от всички заради Моето име; а който
устои докрай, той ще бъде спасен.” –
Мат.10:22. Още, на много места вярващите
са преследвани, защото в духовен смисъл
са сравнени със светлината и солта. Солта
има силата да остойностява, да дава вкус, а
светлината да осветлява и да показва правия
път. Но не винаги солта и светлината се
приемат радушно. Особено, където има рани,
солта не е желана.
Явно, че гоненията срещу църквата няма
да престанат, но християните трябва да се
научат да устояват в тях. Затова е необходимо
вярващите да имат дълбок духовен корен.
Христос казва в притчата за сеяча:
продължава на стр.2

Гледайте полските лилии как растат; не се трудят,
нито предат; но ви казвам, дори Соломон в цялата
си слава не се е обличал, както една от тях.
Лука 12:27

Пастор Ангел Динов е изявен проповедник
и дългогодишен председател на СЕПЦ. Той
е роден на 27 ноември 1912 година в село
Поибрене, разположено близо до град Панагюрище. Неговият баща умира по време на
Балканската война, месеци преди Ангел да
се роди. Когато детето е на 6 години майка
му се омъжва повторно. Новосъздаденото
семейство се премества да живее в село
Огняново до град Елин Пелин, където Ангел
завършва основно образование.
По-късно той се записва в гимназията на град
Ихтиман, но поради недостатъчно средства за
обучението си напуска и се премества в София,
където работи като продавач в магазин. В
града Ангел се запознава с бъдещия пастор
Иван Зарев, който работи като чирак в една
дърводелска работилница. Двамата бързо се
сприятеляват и когато през 1929 година Иван
става християнин, първата му мисъл е да
благовества на Ангел.
След многократни увещания от страна на
Иван Зарев, Ангел Динов започва да посещава
богослуженията на Петдесятната църква в
София, която се намира на ул.„Зайчар“ №47
и се ръководи от пастор Костадин Томов.
По време на една служба силно впечатлен
от проповедта и от вярващите, голяма част
от които говорят непознати езици, Ангел
се покайва, а малко по-късно получава и
духовно кръщение. След като приема и водно
кръщение успоредно със своята работа той
започва да проповядва в селата около София.
През 1931 година 19-годишният Ангел Динов
се оженва за Йорданка – брак благословен с
три дъщери.
продължава на стр.3

ГОНЕНИЯТА СРЕЩУ ЦЪРКВАТА
продължение от стр.1
„А посятото на скалистите места е
онзи, който чуе словото и веднага с радост
го приема; корен обаче няма в себе си, а е
привременен; и когато настане скръб или
гонение поради словото, веднага отпада.” –
Мат.13:20,21.
Друга важна тема във връзка с преследваната църква е отношението на християните
към тези, които ги гонят. Христос ни учи: „Чули
сте, че е било казано: „Обичай ближния си,
а мрази неприятеля си.” Но Аз ви казвам:
Обичайте неприятелите си и се молете за
онези, които ви гонят.” – Мат.5:43,44. И ние
чуваме Христос да се моли от кръстта: „Отче,
прости им, защото те не знаят какво
правят!” Това беше и молитвата на дякон
Стефан за тези, които го убиваха с камъни.

Трябва да знаем, че гоненията рядко могат
да отделят вярващите от Бога. Напротив, те ги
приближават още повече към Него. Апостол
Павел пита риторично: „Кой ще ни отлъчи от
Христовата любов? Скръб ли или утеснение,
гонение или глад, голота, беда или меч?” –
Римл.8:35. В повечето случаи гоненията са
усъвършенствали, укрепявали и утвърждавали
вярващите. Апостол Петър казва: „А Бог на
всяка благодат, Който ви е призовал в
Своята вечна слава чрез Христос Исус, ще
ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими, след като пострадате
малко.” – 1Петр.5:10. Да не забравяме, че
има обещано и благословение за тези, които
преминават през страдание заради Христос:
„Блажени гонените заради правдата, защо-

то е тяхно небесното царство. Блажени
сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят
против вас лъжливо всякакво зло заради
Мене.” – Мат.5:10,11.
Трябва да знаем, че и днес има много наши
братя и сестри по света, които са преследвани
заради вярата си в Бога. Трябва да благодарим
на Бога, че днес ние имаме свободата да
изповядваме и практикуваме своята вяра, но
да не забравяме онези, които нямат такава
възможност. И нека се молим, Бог да им дава
сила, за да устояват в преследванията заради
Него. „Помнете затворените, като че сте с
тях заедно затворени, страдащите, понеже
и самите вие сте в тяло.” – Евр.13:3.
п-р Румен Борджиев

СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

СВЕТЛИН и СОФИЯ ТОДОРОВИ
Домът на Светльо и София е не само почитащ
и познаващ Бога, но и е познат от Него. Любов,
съгласие и нежни взаимоотношения сякаш
изтичат от тях. А кроткия им дух би могъл да
им бъде запазен знак. Двамата са от Сливен, а
от 2000 година посещават църквата ни.
Годината е 1990, когато 19-годишният Светльо
се качва в препълнения автобус пътуващ
към казармата. В ума му е имало безброй
въпроси и очаквания. Но едва ли е очаквал
точно в този момент посещение от Господа.
Момчето, което пътува до него, започва да
му благовества. По-късно Светльо и Мариан
Митев са в една стая, а основната им тема е
Бог. Светльо още от дете вярва, че има някаква сила. С особен интерес чете исторически
книги. В една от тях прочита думи, които
силно го впечатляват: „В началото беше
Словото и Словото бе у Бога...“. В разговорите
Светльо не е съвсем съгласен с Мариан,
докато не чува от него, че Бог е светлина.
Тези думи от Словото са били разковничето,
което е съборило всички крепости и грешни
представи в ума му. В полунощ на 24 декември по време на дежурство Светльо,
коленичва и преживява искрено покаяние.
Първото нещо, което прочита е евангелието
на Йоан. Смаян открива думите, които някога
са го впечатлили. Бог се грижи за духовното
израстване на двамата приятели. Старшина
им е брат Наско Мавродиев, който ги наставлява. В нощта на 18 октомври 1991 година в
димитровската стая на поделението, молейки
се, Светльо получава духовно кръщение. В

този миг той усеща разтърсваща сила, а
стихът, който прочита е: „Съразпънах се с
Христос и сега вече не аз живея, а Христос
живее в мен”. Божията протекция е над
него и при успешния му прием във ВИАС.
Архитект Тодоров е вече с натрупан опит. Той
е искрено благодарен на Бога за шанса да учи
при светила в архитектурата и за усвояване
на тази отговорна професия. А най-вече, че
Бог е дал много над най-смелите му мечти!
Срещата на София с Господа е също така
необикновена. Място на срещата – часът по
история, 12 клас. Учителката им е заинтригувана от това, че в класа има вярващо момче.
Помолен да сподели своята вяра съученикът
им се изправя пред дъската и говори за
Бога. София е истински докосната и не след
дълго посещава Петдесятната църква. Така
момичето тръгва по Божиите пътеки без
някакви предварителни знания. Вярата й
идва по „най-естествения„ свръхестествен
начин – Божият прийом! Попаднала под бла-

готворното влияние на младежите, София
укрепва в Бога. А Той има специална грижа
за нея. След като кандидатства в Свищов тя
е озадачена, че само нейните отговори на
задачите са различни от тези на приятелките й.
След обаждане в канцеларията й съобщават,
че оценката й е 6,00. Завършила, без никакъв
стаж, е поканена да работи като главен счетоводител и финансов контрол.
Светльо и София се срещат в Сливенската
църква през 1999 година. А на 1 и 2 юли 2000
година те се обричат един на друг. Не, няма
грешка сватбите са две. Една с невярващите
им близки, и една с Божието семейство. Благодарност извира от сърцата на двамата, когато разказват за Божиите милости: За секунди
Светльо и тъстът му са спасени от челен удар
от излязъл от контрол автомобил. По време
на втората си бременност София губи говор
за два дни. Много християни се молят за нея
на Карандила и тя се нормализира. Преди да
роди бъбреците й спират да функционират, но
Бог отново е до нея и я изцерява. Малката Йони
е на една година, когато се задавя с ябълка.
Положението е критично. Баща й извиква към
Бога и я обръща с главата надолу. И двете деца
– Павлинка и Йоана са посветени в Божиите
ръце. Защото само там те са в безопасност.
Светльо е дякон и член на духовният съвет, а
София председател на финансовия контрол в
църквата ни. Светлин и София, семейството
прекланящо се на Бога и познато от Бога.
Представянето подготви
Елена Иванова

50 СТРАНИ, В КОИТО
ХРИСТИЯНИТЕ НЯМАТ
ПЪЛНА СВОБОДА ДА
ИЗПОВЯДВАТ СВОЯТА ВЯРА
Северна Корея, Афганистан, Саудитска
Арабия, Сомалия, Иран, Малдивите,
Узбекистан, Йемен, Ирак, Пакистан,
Еритрея, Лаос, Нигерия (северната
част), Мавритания, Египет, Судан, Бутан,
Туркменистан, Виетнам, Чеченска
република, Китай, Катар, Алжир, Коморски
острови, Азърбайджан, Либия, Оман,
Бруней, Мароко, Кувейт, Турция, Индия,
Бирма, Мианмар (Бирма), Таджикистан,
Тунис, Сирия, Обединени арабски
емирства, Етиопия, Джибути, Йордания,
Куба, Беларус, Индонезия, Палестинска
територия, Киргизстан, Бахрейн, Колумбия,
Бангладеш, Малайзия.

СЛУЖИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

АНГЕЛ ДИНОВ
продължение от стр.1
Поради отдалечеността на местната църква,
от 1934 година нататък в дома на младото семейство всяка вечер започват да се провеждат
молитвени събрания. Към сформираната група
бързо се прибавят нови вярващи и по този
начин се поставя началото на Втора петдесятна
църква в квартал Подуяне в София. През 1936
година, поради бързото увеличение на броя на
вярващите, Ангел Динов напуска работа и се
отдава изцяло в служба на Бога. Същата година
той е ръкоположен за пастор. В периода 193839 година Ангел завършва задочно библейските
курсове към СЕПЦ, а в периода 1942-45 година
завършва задочно и гимназия.

През 1945 година Ангел Динов е избран за
секретар на СЕПЦ, а две години по-късно е
назначен за председател на пастирската колегия. По време на инсценирания от властта пастирски процес той е арестуван и осъден на една
година лишаване от свобода. След излизането
си от затвора през 1950 година Ангел Динов е
избран за председател на СЕПЦ в България,
който умело ръководи до края на живота си.
Ангел Динов умира на 29 август 1976 година
от сърдечен удар на 64-годишна възраст. Като
ръководител на СЕПЦ той подпомага духовното
изграждане на много служители, които успешно
продължават неговото дело в наши дни.

СЕМЕЙНО ИЗГРАЖДАНЕ – ВЕЛИНГРАД
За втори път тази година имахме възможността да
организираме пътуване извън София и да прекараме
благословено време в една по-нестандартна обстановка. Възползвахме се от четиридневната почивка
покрай деня на Съединението на България, за да
можем и ние на свой ред да се сближим повече и по
този начин да си помагаме за духовното ни изграждане.
Четиринадесет семейства, с разнообразен семеен
стаж (от 4-месечното семейство на Стефан и Мариана,
до 40-годишното на Петър и Валя Живкови), прекарахме три дена в опознаване, разходки, пикник сред
прохладата на Родопската природа, и за най-ентусиазираните, извървяването на хилядата крачки до
пещерата Снежанка.
Споменахме за сближаване и опознаване. Един от
заветите, оставен ни от нашия Спасител, е „да обичаме
ближния си както себе си”. Това може да се изпълни,
ако познаваме хората около нас. Но, за да осъществим
това е нужно да отделим от толкова оскъдното в
съвремието ни време. В случай, че отделим дори и
малко от претрупаното си с ангажименти ежедневие
и прекараме повече време с братя и сестри, които
познаваме от дълго време, с които се поздравяваме,
когато се видим на църква или на улицата, това познаване ще се превърне в опознаване. Това вече няма
да са само лица, но личности.
Опознаването е от значение и за насърчаването,
за споделянето, за изграждане на църквата ни като
духовно семейство. Отново се убедихме, че това е
добро и с Божието благоволение и благовремие се
надяваме да организираме отново подобни събирания.
Иван и Мила Павлови

Николай Симеонов

ЧЕСТИТО
на Митко и Фани
Петрови
„Колкото е високо небето от земята,
толкова голяма е милостта Му
към ония, които Му се боят.”

Пс.103:11

БЛАГОДАРНОСТ В ИМЕТО НА БОГА
Братя и сестри,
Искам да благодаря на Бога за изпитанията, които дава в нашия живот. Благодаря Му, че дори
когато всичко изглежда безнадеждно и изгубено по човешки, Бог продължава да ни води по Своя
път и да обръща трудностите и страданието в благословение. Благодаря на Бога, че именно чрез
изпитанията Той ни завръща и приближава при Себе Си и ни учи, как да Му се доверяваме за всичко.
Искам да ви насърча, че Бог дава всяко изпитание за наше добро, защото ни обича. Бог иска да Го
търсим и да живеем с Него, защото само в Него има живот. А Бог е обещал, че заедно с изпитанието
ще даде и изходен път. Само Той е способен да превърне връхлитащите проблеми и неразрешимите
трудности в мир и радост. Само Бог може да направи път там, където няма път. Бъдете благословени
всички вие и вашите семейства и Бог да даде изходен път и за вас, независимо в каква ситуация се
намирате!
Ваша сестра в Господа

* * *

Благодаря на Бог, че ми помогна да завърша бакалавърската си степен! Беше до мен и правеше
чудеса при всеки изпит и при защитата на дипломната ми работа. Вярвам, че ще продължава да
ме води там, където иска да бъда! Бъдете благословени!

* * *

„Славете Господа, защото е благ, защото милостта Му трае до века” – Пс.136:1
Преди няколко седмици си направих изследвания с профилактична цел, но получените
резултати бяха много лоши. След повтаряне на изследванията и обстоен преглед, лекуващия ми
лекар ми назначи операция за премахване на проблема. Аз, обаче имах увереността, че Нашия
Бог ще изличи проблема без тази операция. По време на едно от богослуженията в църквата
ни, когато имаше молитва за изцерение, аз излязох и братята презвитери ме помазаха и се
молиха за мен. Имах вярата, че Бог вече ме е изцелил и отидох при лекар да ми потвърди – и
изследванията и прегледа показаха, че съм НАПЪЛНО ЗДРАВА! Да бъде вечна слава на нашия
Господ! Благодаря Му от цялото си сърце! Благодаря и на всички, които са се молили за мен!
Ваша сестра в Господа – Женя
СЪОБЩЕНИЯ
БОГОСЛУЖЕНИЯ:

Неделя от 10.00 ч. и 18.00 ч.
Сряда от 18.00 ч. – молитвено събрание
l Петък от 18.00 ч. – богослужение
l
l

ДРУГИ МЕРОПРИЯТИЯ:
l Братско общение – вторник от 19.00 ч.
l 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 от 16-20 ч.

За възрастните хора от църквата.
За изцерението на Марин Маринов
l За служението на пастира и неговото
семейство.

l

Обичам те Боже за Твоята нежност,
за Твоята силна и мощна ръка.
Ти изпълняваш туй що обещал си
и се не отричаш от Свойте слова.
Колко голяма е Твоята мъдрост,
с която създал си този всемир
и колко голяма, Твоята грижа,
когато във бурята даваш ми мир.
Как от високо чуваш о, Боже,
дори и когато от болка мълча
и колко милееш, когато кат’Тебе
кръста си нося без ропот – търпя.
Когато вълните връз мене налитат
Ти ми подаваш със обич ръка.
Когато през огън минавам, със мен си
не си ме забравил ти нивга сама!
Когато проблеми се трупат безбройни
на помощ ми идваш винаги Ти
и никога в нужда не си ме оставил,
когато към Тебе вдигам очи!
О, колко голяма е Твоята милост
към всеки отруден, презрян человек
и колко безмерна Твоята обич
към всеки пропаднал
в тоз’дяволски век.
Затуй те обичам Бог мой Всемогъщи
аз с Тебе ще бъда и през вечността,
защото ме водиш с любов,
о, Вездесъщи
нагоре в небето, в дома на Отца!

l

Елена Владимирова

ДРУГИ СЪОБЩЕНИЯ:
l

l

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МОЛИТВА:
За личното водителство на Святия Дух в
живота ни.
l За успеха на благовестието за Христос.
l За страдащите вярващи по света.
l За безработните в църквата и страната ни.
l За бездомните хора в града ни.

ОБИЧАМ ТЕ

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.

ЗА КОНТАКТИ С ПАСТИРА:
тел.: 02/ 859 24 40; GSM: 0897 868 040
l е-mail: bordjiev@abv.bg
l

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

