ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

„Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва
при Отца освен чрез Мен.” – Йоан.14:6
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СЛУЖИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ИВАН ЗАРЕВ

ОПАСНОСТИТЕ ПРЕД ЦЪРКВАТА
Преди две хиляди години Христос положи
основите на една чиста и свята църква на
земята. И желанието Му бе, тя да остане
такава до Неговото завръщане от небето. Но
трудността на Църквата се състои в това, че
тя съществува в един греховен и порочен
свят, контролиран от Сатана, който се опитва
да отнеме истината и светлината от нея и да
я превърне в една обикновена религиозна
организация. Съзнавайки всичко това, още
апостол Петър предупреждава като казва:
„Имало и лъжливи пророци между народа,
както и между вас ще има лъжливи учители,
които ще въведат тайно гибелни ереси,
като се отричат даже от Господаря,
Който ги е купил, и ще навлекат на себе си
бърза погибел. И мнозина ще последват
техните похотливи дела, поради които
човеци пътят на истината ще се похули.
От користолюбие те ще ви мамят с престорени думи; но тяхната присъда, отдавна
приготвена, не се забавя и тяхната погибел
не дреме.” – 2Петр.2:1-3. Прелиствайки църковната история откриваме, че подобни предупреждения не са били лишени от основание.
През първите три века, Сатана се опитва да
унищожи християните чрез гонения, но този
способ не само, че не сломява Църквата, но
напротив, спомогнал за нейното още по-бързо

развитие. По-късно Сатана като отслабва атаките отвън, съдейства за въвеждане на много
лъжливи, небиблейски учения в живота на
Църквата. Една от тези ереси е въвеждането
на поклонение към различни светци, както и
като посредници пред Бога освен Ходатая Исус
Христос, включително и майката на Исус Дева
Мария. Съзнавайки тези опасности, предвидливо още апостол Павел пише: „Има само
един Бог и един ходатай между Бога и човеците – Човекът Христос Исус.” – 1Тим.2:5.
Друга голяма заблуда въведена през вековете
представлява почитта и молитвите на различни икони. И поради тази потенциална опасност пак Павел беше казал на древните
гърци в Ареопага: „Не бива да мислим,
че Божеството е подобно на злато или
на сребро, или на камък, изработен с човешко изкуство и по човешки замисъл.” –
Деян.17:29. Не можем да подминем и друга
небиблейска практика – молитва за душите
на починалите. И пак срещу тази заблуда има                             
конкретен стих от Божието слово: „И като е
определено на човеците веднъж да умрат, а
след това настава съд.” – Евр.9:27. А какво               
да кажем за въвеждането на идеята за опрощаване на греховете чрез вършене на дела на
себеправедност, включително и плащане под
формата на индулгенция.
продължава на стр.3

Защото Ти, Господи, си високопоставен
над цялата земя, превъзвишен си
над всички богове.
Псалом 97:9

п-р Иван Зарев с други пастири

Пастор Иван Зарев е един от основателите
и ветераните на Петдесятното движение в
България. Той е известен проповедник в страната и чужбина, активен благовестител и вдъхновяващ християнски писател. Неговите проповеди са силно въздействащи и довеждат до
покаяние много хора. Някои от тях по-късно са
утвърдени за служители в Църквата. Типичен
пример е пастор Ангел Динов, който започва
да посещава Божия дом след дълги увещания
от страна на Иван Зарев.  
Иван Зарев е роден през 1909 година в село
Горна Секирна. Неговото детство преминава
в бедност и лишения. Става християнин през
1928 година, когато е създаден СЕПЦ. Малко
след покаянието си той се заема да завърши
образованието си, а по-късно да продължи
да учи, за да получи висока научна степен. В
периода 1935-38 година Иван Зарев завършва
Библейския институт в град Данцинг (дн. град
Гданск, Полша), създаден и ръководен от
пастор Николай Николов, основател на СЕПЦ
в България. След завършването Иван Зарев е
ръкоположен за пастор от Николов. Първото
назначение на Зарев след завръщането в
България е като ръководител на църквата в
град Перник. През 1941 година той се оженва за Александра Костадинова – брак благословен от Бога с дъщеря и син. Неговата съпруга благовества в различни части на страната
и постоянно го подкрепя.
Две години по-късно Иван Зарев е избран
за пастор на ЕПЦ-1 – София, която ръководи
до 1948 година. По време на инсценирания
от комунистическата власт пастирски процес
той е арестуван, обвинен и осъден, което не
му позволява да завърши образованието си в
Богословския факултет на СУ.
продължава на стр.3

ГОДИШНИНА

РУМЕН и ЕВА БОРДЖИЕВИ
Румен и Ева – пастирското семейство.
Божията двойка поставена да ни учи, помага,
наставлява и води към вечността. Семейство,
което на 31 октомври празнува 30 години
съвместен живот. Живот, преливащ от невероятна, подарена им от Бога любов един към
друг, вливаща се и в служението им. Всичко
през тези щастливи години е вплетено с пастирската грижа за църквата.
		

Наистина е шанс и привилегия да ги слушаш
– те не само се обичат толкова много, както
и в началото, не само се шегуват и обръщат
един към друг с нежни имена, не само говорят с любов за децата и внучката си, но и
мислят неизменно за църквата. Те са истински
щастливи хора! Румен и Ева заразяват с любовта си, тъй като са в едно до такава степен,
че се разбират само с един поглед или дума.
Еднакви са във всичко. Дори и духовният им
произход е еднакъв. И двамата израстват в
домове, в които родители, баби и дядовци ги
учат на християнски добродетели.
Бащата на Ева, Иван Владинков, като ученик живее на квартира в София. Повярвал от
хазяите си, той предава вярата на своите родители. А от 1955 г. е част от църквата ни заедно
с тях. Майка й Мария е приела вярата от своята майка Цвета, която сега е на 98 години.
Семейството й посещава Подуянската църква,
където през 1959 г. Иван и Мария се венчават.
Малката Ева е представена на 40-ия ден в
църквата. Израснала в дом, напоен с молитви
и вяра, тя от малка има Словото като знание.
На 17 години момичето осъзнава, че въпреки
старанието й за праведен и чист живот, ако
Исус дойде сега, няма да е спасена. Така на
24 януари 1978 г. тя преживява покаяние и
кръщение в Святия Дух.
Румен е роден в с.Полско Косово. Домът,
в който момчето расте се намира и църква,
където пастир е дядо му Иван. Всяка вечер
след игрите то знае, че го очаква потапяне в
една различна атмосфера. В спомените му са
вярващите, които след връщане от нива разпрягат конете и коленичат за молитва. Като

малък той е бил много обичан и напътстван
от дядо си. На 11 години Румен заживява с
родителите си във Велико Търново, където
се приобщават към местната Петдесятната
църква. На 16 години той осъзнава, че спасение по наследство няма. На 29 юли 1977г.
Румен преживява покаяние, а пет години покъсно, след тридневен пост и молитва получава и духовно кръщение. През 1980 г. Румен
отбива военната си служба в София като през
март 1981 г. влиза за първи път в Подуянската
църква доведен от Ангел, син на Георги и Лили
Папазови. Тук Румен и Ева се запознават. След
своето уволнение той се връща във Велико
Търново. Следват 6 месечни телефонни разговори с Ева и няколко негови посещения в
София. Лицата на двамата се озаряват от лъчезарни усмивки, когато си спомнят датата 13
юни 1982 г., как в беседката на Борисовата  
градина двамата свеждат глави и се молят Бог
да изяви волята Си за тях. На 18 септември,
два дни преди рождения ден на Ева, е годежът
им, а на 31 октомври 1982 г. Румен и Ева се
посвещават завинаги един на друг. Тяхното
„Да” декларирано пред Бога и пред църквата
е все така истинско през всичките тези 30
години.
След сватбата младите живеят и работят
една година във Велико Търново. Молейки
се   Бог да им покаже къде да бъдат, за да
изпълнят волята Му, те получават ясен отговор – в София. Така от 1983 г. те заживяват
тук. Румен започва работа като бояджия.
През 1984 г. се ражда дъщеря им Цветелина.
През 1986 г. Румен е ръкоположен за дякон, а
малко по-късно избран и за член на духовния
съвет. Макар и още млад, но вече има опит в
проповядването. През 1989 г. Румен и Ева вече
са щастливи родители на две деца – ражда се
и синът им Иво. След пенсиониране на пастир
Тодор Енчев на 15 септември 1990 г., Румен
Борджиев е избран за пастир на Подуянската
църква. Упълномощени с Божията благодат
Румен и Ева са изцяло отдадени да се грижат
и изграждат Христовата църква. През периода
1991-93 г. през София минават различни евангелизатори. Църквата се пълни с хора, провеждат се и много водни кръщения.
Обръщайки се назад Ева споделя, че тези 30
години са отлетели много бързо. „Ако трябва
отново да се омъжа ще е пак и само за Румен.
Какво харесах в него ли? Ревността му
към Бога, верността да служи на другите,
грижата му към мен, чувството му за
хумор… всичко! Винаги съм го обичала и съм
се грижила за него, като той ми е отвръщал
със същото. Относно покорството като
съпруга – никога не съм имала проблем,
понеже много лесно се покоряваш на един
мъж, който те обича. А един мъж, който

има покорна съпруга до себе си, много лесно
я обича. Случихме и на добри и кротки деца.
Учили сме ги на любов към Бога, на смирение,
на зачитане на другите. Благодарим на Бога
и за новият ни дар – внучката ни Михаела.
Огромна е помощта и на родителите ни. Те
винаги много са ни обичали, гледали са децата
и са се молили за нас. Обичта и молитвите
на хората от църквата също са допринесли
за благословението на семейството ни.”

Румен също е дълбоко признателен за своята съпруга, за това, че Бог е знаел, че ще
служат заедно и е вложил в нея конкретни
способности. Щастлив е и за децата, че са успели да им предадат вярата в Бога. Като баща
отчита, че служението е ощетило децата откъм
време и показване на внимание, но сега Румен
и Ева са истински щастливи, когато ги виждат
благословени.
Пастор Борджиев пожела на всички, на които
им предстои създаване на семейство, да се
доверят изцяло на Бога, без да се страхуват, че
ще им даде нещо, което няма да им допадне.
Пастирът е благодарен и за обичта и молитвите
на вярващите. На въпроса не им ли е трудно
понякога, той отговори: „Често ни питат – не
ви ли смазват кръстовете, които хората
искат да прехвърлят на вас – не, защото не
сме ние, а Бог е Който ги носи.”
Последните думи са на нежната половинка
в дома: „Обръщайки се назад през всичките
тези 30 години сме чувствали, че винаги сме
в Божиите ръце – скрити и защитени. Той
ни е обливал със Своята любов и се е грижел
за всяка подробност. Бяха хубави 30 години,
в които отдадохме всички сили, време и
любов, за да служим на другите. Бог пък от
Своя стра-на ни подари едни прекрасни и
щастливи годи-ни. Вярвам, че и следващите
ще са такива за нас!”
Представянето подготви
Елена Иванова

СЛУЖИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

ИВАН ЗАРЕВ
продължение от стр.1
След изтичането на присъдата на Иван Зарев
е отнето разрешителното за проповядване, а
самият той и семейството му са подложени на
тормоз от страна на властта. Налага се той многократно да сменя работното си място и да
упражнява различни професии, за да може
да издържа семейството си. Работи предимно
като дърводелец на различни обекти в София.
През 1951 година Зарев участва в строежа на
бившия Партиен дом, където отново работи като
дърводелец.
През 1957 година Иван Зарев е възстановен на
служба, връща се в ЕПЦ-1 и я ръководи заедно
с пастор Димитър Русинов до 1964 година.
В началото на същата година Зарев отново
получава забрана от властите да проповядва
за срок от три години. Това е труден период за
вярващите от ЕПЦ-1, много от тях са следени от

ОПАСНОСТИТЕ
ПРЕД ЦЪРКВАТА
продължение от стр.1
За да се стигне и до най-голямото падение
в историята на църквата, когато през ХII век
официално се въвежда така наречена „света”
инквизиция – да бъдат убивани хора в името
на Бога, които не мислят и не приемат всички
тези нехристиянски учение и практики. И колко
предупреждаващо звучат думите на апостол
Павел: „Но ако и самите ние или ангел от
небето ви проповядват друго благовестие,
освен онова, което ви проповядвахме, нека
бъдат проклети.” – Гал.1:8.
Целият този духовен упадък довежда необходимостта от едно вътрешно пречистване на
Църквата. Исторически, началото на това пробуждане е положено от Мартин Лутер, който
на 31 октомври 1517 г. заковава онези 95
тезиса за катедралната врата във Витенберг
с желание вярващите да осъзнаят, че единственото водителство в духовния им живот
трябва да бъде Божието слово, а не различни
предания въведени векове по-късно нямащи
нищо общо с учението на Христос. Събитие,
което полага началото и на една нова епоха
за Христовата църква довело до цялостното й
обновление и реформиране.
Но всъщност, опасностите стояли пред Църквата през вековете, са опасности, които ги има
и днес. И ако ние като вярващи и като църква
не желаем да се отделим от истината Христос
и да загубим пътя към небето, трябва да стоим
върху основата на Божието слово и да пазим
себе си от всяка заблуда и лъжеучение. В това
може да ни помогне само Бог.
п-р Румен Борджиев

властта и са принудени да напуснат работните си
места.
От 1967 до 1969 година Иван Зарев ръководи
ЕПЦ-1 отново съвместно с Димитър Русинов.
Последната година Русинов е назначен от ръководството на СЕПЦ за пастор на църквата в
Плевен, а ЕПЦ-1 в София изцяло се поема от Иван
Зарев.
През 1971 година Иван Зарев е избран за
заместник-председател на СЕПЦ, а след смъртта
на пастор Ангел Динов през 1976 година, той
застава начело на Съюза за период от 9 години.
Единството на църквите и тяхното укрепване
са основните цели, на които е подчинено
неговото управление. В периода 1976-85 година
към Съюза се присъединяват много млади
хора. Нараства броят на служителите и отлично
подготвените пастири на отделните църкви.

Разширява се авторитета на СЕПЦ в страната и
редица Европейски държави, посетени от Иван
Зарев. Той проповядва в голям брой църкви зад
граница, където е запомнен като човек със силна
вяра в Бога и Неговото Слово.
След оттеглянето си от СЕПЦ през 1985 година
поради пенсиониране в последните си години
Иван Зарев се отдава на писателска дейност. Той
е автор на пет книги: „История на Евангелските
Петдесятни Църкви в България 1920-1989 година“;
„Блаженствата“; „Йосиф – превъзходният между
братята си“; „Освещението“ и „Героите на вярата“.
Те са предназначени предимно за новоповярвали
християни. Иван Зарев умира на 91-годишна възраст в края на 2001 година по време на излет на
Витоша.
Николай Симеонов

12 БЕЛЕГА

ЗА ЛИПСА НА ПЪРВАТА ЛЮБОВ КЪМ БОГА
„Но имам това против теб, че си оставил първата си любов.” – Откр.2:4,5
1 Когато подлагаш на съмнение любовта
на Бога към теб, означава че първата
ти любов към Него е охладняла.

2 Когато не живееш съгласно Божието

7 Когато хора или предмети са станали
идоли в живота ти, означава че първата
ти любов към Бога е охладняла.

8 Когато даваш ухо за одумване на

Слово, означава че първата ти любов
към Бога е охладняла.

ближния си, означава че първата ти
любов към Бога е охладняла.

3 Когато не мразиш греха и не желаеш

9 Когато не скърбиш за разделенията

да го изповядаш, означава че първата
ти любов към Бога е охладняла.

4 Когато не подчиняваш своята воля изцяло
на Божията воля, означава че първата
ти любов към Него е охладняла.

5 Когато нямаш готовност да служиш на
Бога, означава че първата ти любов
към Него е охладняла?

в тялото Христово, означава че първата
ти любов към Бога е охладняла.

10 Когато се бунтуваш срещу наказанията
или изпитанията от Бога, означава че
първата ти любов към Него е охладняла.

11 Когато допускаш грижите да се
разположат трайно в сърцето ти,
означава че първата ти любов към
Бога е охладняла.

6 Когато търсиш слава и одобрение от
другите в служението си за Бога,
означава че първата ти любов към
Него е охладняла.

12 Когато нямаш изгарящо желание за
хваление и поклонение пред Бога,
означава че първата ти любов към
Него е охладняла.

„И така, спомни си откъде си изпаднал и се покай, и върши първите си дела;
и ако не, ще дойда при тебе скоро и ще вдигна
светилника ти от мястото му, ако не се покаеш.” – Откр.2:5

ОТНОВО В НЕДЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ
Учебната година е факт                                     
и за Неделното Училище!
Темата тази година ще е
„Доколкото зависи от вас,
живейте в мир с всичките човеци!”
Ако все още не сте
записaли детето си,
заповядайте, станете част
от това благословено
служение, което ще ви
помогне да водите детето
си в „подходящия за него
път”! Очакваме ви с
нетърпение!
Таня Конярова

БЛАГОДАРНОСТ ЗА МИЛОСТТА НА БОГА
Скъпи братя и сестри, искам да благодаря на Бога за Неговата милост и доброта! На 13 юли 2012г.
ме приеха по спешност в болницата с диагноза „астма с подуване”. От 4 годишна страдам от това
заболяване. По време на едно от молитвените богослужения излязох от болницата и дойдох в
църквата за помазание. На следващия ден бях на контролен преглед и доцентката ми каза, че съм
здрава, без хрипове и кашлица! Вярвам, че Бог ме е изцерил и ще бъда настоятелна в молитви до
пълното ми заличаване от регистрите на белодробната болница!
Ваша сестра Весела

* * *

Бог чува молитвите ни! С пост и молитва стават чудеса! Малко преди Възкресение се молих
за нова работа по специалността ми – получих я! Благодаря на Бога и за това, че Той благославя
всеки ден трудът ми, така че работодателя да остава доволен от мен. Бог чува молитвите ни и за
малките и големите ни нужди!
Също така се молих за четири мои приятелки, които имат проблем със забременяването и от
дълго време нямат деца. Слава на Бог, две от тях вече са бременни! Нека се молим да повярват
в Бога, за да бъдат изобилно благославяни от Него.
Сестра в Господа
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

ДРУГИ МЕРОПРИЯТИЯ:
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.

ДРУГИ СЪОБЩЕНИЯ:
l

l

l

Желаещите да бъдат приети за членове
на църквата, могат да се обърнат към
ръководството на църквата за повече ин
формация.
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.

Пътят към върха минава през
пустинята
през камъни – нестанали на хлябове,
през взиране във упор на врага,
през кикот на хиени и чакали –
установяване на самоличността.
Пътят към върха през сенките минава,
през долината на плача,
през лазене и драпане в трънака –
налучкване на вярната следа.
Пътят към върха през огъня минава,
през пламъка на нажежена пещ,
през упованието отвъд страха те
проверява –
за отстояване на верността.
Пътят към върха през всеки ден
минава
през малките наглед неща,
през лабиринтите на съвестта ти
през теста на смиреността.
Пътят към върха – той сам го определя
и всеки има своя връх да покори;
и всеки има своята награда.
Въпросът е дали решаваш да вървиш?
„…ако искаш да гледаш моята святост,
ако искаш да говорим очи в очи,
ако искаш да бъдеш близо до мене?
Има условие: плътта да гори.”
Кръвта е проляна – горе на кръста,
в тронната зала тя вечно стои.
Олтарът е долу,  празен остана.
Агнецът е в слава, плътта ще гори.
Ходене в святост – изгаря плътта.
Ходене с вяра – умира греха.
И ето те тебе, вървиш в духа –
гледаш към Бога, сразяваш врага.

РЕДАКЦИОННО КАРЕ

l Интернет

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МОЛИТВА:
За възстановяване на първата любов към
Бога.
l За единство в Христовата църква.
l За призоваване в служение на всеки
вярващ.
l За подрастващото поколение в църквата.
l За зависимите към грехове и пороци.
l За служението на пастира и неговото
семейство.

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

ПЪТЯТ КЪМ ВЪРХА

l

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

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

