ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

„Посятото на добра земя са тези, които, като чуят
словото, държат го в честно и добро сърце и
дават плод с търпение.” – Лука 8:15
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СЛУЖИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

КОРЕНЪТ НА НАШИЯ ДУХОВЕН
ЖИВОТ
От деня, в който се покаяхме и приехме
Христос като наш Спасител и Господ ние се
родихме духовно от Бога и станахме нови
създания. Но нашето желание е не само да
бъдем родени от Него, но и да останем за
винаги в Него. Това може да бъде постигнато
само по един начин – като имаме пълно и
неразривно общение с Бога. И това общение
с Господа е илюстрирано нагледно по един
прекрасен начин от Твореца чрез дърветата,
които Той е създал в природата. Всяко едно
дърво има стебло, клони и листа, но има и
още нещо, което е жизнено важно за него –
коренът на дървото.
Още преди дървото да поникне, дори
когато е само семе, първо пробива корена. И
с времето коренът расте на всички страни, като
се усуква в подпочвените камъни и скали. Дори
много често коренът е по-голям от короната
на самото дърво. Коренът не се вижда, той е
скрит под земята, но е изключително важен
за съществуването на дървото. Всъщност той
е, който държи дървото изправено. Така че
коренът е изключително важен за живота и
здравината на дървото. Ако едно дърво няма
голям и здрав корен, при най-слабият вятър то
ще бъде пречупено. Но дори и в даден момент
едно дърво да бъде пречупено, ако коренът
му е здрав, след това то отново ще поникне.

Така е и в духовния живот на християнина.
Какъв християнин е даден човек зависи
от неговия корен. А духовния корен на
вярващия е неговата връзка и общение
с Бога. Не може един християнин да има
здрав и пълноценен духовен живот, ако няма
пълноценно общение с Бога. Когато има
истинско общение, тогава и да дойдат бурите
в живота на вярващия той устоява. Всички ние
сме призовани от Христос на едно ежедневно
общение с Него, както дървото спуска корен в
почвата. Апостол Павел пише: „И така, както
сте приели Христос Исус, Господа, така и
ходете в Него, вкоренени и назидавани в
Него, утвърждавани във вярата си, както
бяхте научени, като изобилствате в нея с
благодарение.” – Кол.2:6,7.
Коренът не само служи да държи дървото
изправено, но чрез него то получава и храната
и водата необходими за неговия живот.
Какво би се случило, ако коренът престане
да изсмукава или да предава необходимите
вещества към самото дърво? Много скоро
това дърво ще изсъхне, ще умре и ще бъде
пречупено от вятъра. Така е и в нашия духовен живот. Ние можем да съществуваме
като християни само при едно условие: Ако
ежедневно чрез общението с Бога приемаме
духовна храна и вода от Него.

ГЕОРГИ ЧЕРНЕВ

Пастор Георги Чернев е роден през 1902
година в град Ямбол. Той учи в престижната
търговска гимназия на град Бургас, а по
време на обучението си започва да посещава богослуженията на местната петдесятна църква, където получава новорождение. След завършването Георги Чернев
отива в София и се присъединява към
ЕПЦ-1, а по-късно следва богословие във
Великобритания.
През 1936 година Георги Чернев е избран
за председател на СЕПЦ на мястото на
пастор Павел Рахнев и продължава да
ръководи и Първа Евангелска Петдесятна
Църква. Успоредно с тези две длъжности
той е назначен за главен редактор на
списание „Благовестител“. По време на
продължава на стр.2
инсценирания от комунистическата власт
пастирски процес от 1948-49 година
Георги Чернев е арестуван. На 8 март 1949
Не е ли словото Ми като огън? - казва Господ,
година той е осъден на доживотен затвор
И като чук, който разбива скалата?
и прекарва около 13 години по различни
затвори и лагери, където е подлаган на
Йеремия 23:29
жестоки изтезания. Освободен от затвора
през есента на 1961 година Георги Чернев се
завръща в Бургас и поема ръководството на
Евангелската църква в града от 1962 до 1969
година, когато е заместен от пастор Георги
Арнаудов. Георги Чернев умира на 7 юли
1986 година на 83-годишна възраст.
Николай Симеонов

МИСЛИ ЗА
ВЯРАТА И БОГА

КОРЕНЪТ НА НАШИЯ ДУХОВЕН ЖИВОТ
продължение от стр.1
Без тях нашия духовен живот е застрашен.
Има много начини, чрез които даден вярващ
може да поддържа общението си с Бога: Чрез
Словото, чрез молитвата, чрез Святия Дух,
чрез посещението в църква, чрез общуването
с други вярващи, чрез служение...
Още, до голяма степен коренът подсигурява
раждането на добър и зрял плод на дървото.
Едно дърво може да бъде от добър сорт,
може да е насадено правилно и да е поливано
редовно и наторявано, но ако има някакъв
проблем в корена, то плодовете му няма да
бъдат добри. Напълно аналогично е и в нашия
живот като християни. Бог очаква от нас да
раждаме добър и зрял плод. „Да постъпвате

достойно за Господа, да Му бъдете угодни
във всичко, като принасяте плод във всяко
добро дело и като растете в познаването
на Бога” – Кол.1:10. Бог не желае да има
безплодни дървета в Своята градина църквата.
Христос казва: „Аз съм лозата, вие сте
пръчките; който пребъдва в Мен и Аз в него,
той дава много плод; защото, отделени от
Мене, не можете да направите нищо.” –
Йоан 15:5. Христос не само желае да имаме
плод, но Той е подсигурил и всички условия
за това. Oт наша страна се изисква да имаме
здрав корен в Бога и чрез общението с Него да
даваме плод.
п-р Румен Борджиев

„Науката, като ни научава да познаваме
нещата на природата, е длъжна да ни
направлява към размисъл за Този,
Чието творение са тези неща.”
М.ФАРАДЕЙ (1791–1867)
„Аз съм горд, че съм християнин. Аз вярвам
не само като християнин, но и като учен.
Един безжичен апарат може да предаде
една вест през океана и до края на света.
Човешкият дух пък може във форма на
молитва да прати вълни в личността,
които постигат своята цел пред Бога.”
Г. МАРКОНИ (1874–1937)
„Колкото по-дълбоко човек прониква в
тайните на природата, толкова по-голяма
става неговата почит към Бога.”
А.Айнщайн (1879-1955)

СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

КРАСИМИР и ЕКАТЕРИНА ПАПУЧИЕВИ
Краси, Катя, Спас и Ралица са семейството,
което в годините сме свикнали да виждаме
винаги заедно, неизменно четиримата са един
до друг. Краси и Катя впечатляват със своята
искреност, непринудена радост, още и с
любовта и грижата един към друг и към
децата си. Докато разговаряхме, Спас и Рали,
явно несвикнали с отсъствието на мама и
тати звъняха и се вълнуваха истински за тях.
Слушайки как Господ ги е настроил на Своята Божествена честота, отново и отново можем само да се преклоним пред Неговите
специални способи за срещи.
Катя е от София. Когато е на 17 години три
нейни приятелките й благовестват и я канят на
евангелизация в аулата на ВИАС. Проповедта
не само пленява младото й сърце, но и отваря
широко врати за един нов свят пред нея. Зад
тези врати завинаги остава номиналното й
християнство. В Катя проблясва разбирането,
че Бог е реален и безмълвно си задава въпроса „Господи, ако Те има, моля Те открий ми
се. Дай ми знак по някакъв начин, докосни
ме.” Тя споделя: „Молейки се така един вид
изпитвах Бога, но разбрах, че Той обича такъв
вид изпитване, защото в същият миг ме заля
топла вълна и почувствах мир, спокойствие и
неземна радост”. Святият Дух сякаш нежно я
загръща с топло одеяло, вдига я на ръце и я
обгръща с любовта си. Бог не спира със Своята
милост. Това е мигът и на новорождението и
кръщението й в Святият Дух, без тя да има
знанието за това. Съвсем скоро след това е и
водното й кръщение в река Искър. Катя започва да посещава църква „Дом на радост“. Тук
и майка й предава сърцето си на Исус. В една

от службите майка й е физически много зле, с
високо кръвно налягане. Този ден тук е пасторът на църква Филаделфия Бургас, който има
знание от Бога за състоянието на майка й.
Всички се молят и тя чувства как сякаш през
фуния излиза болката й. По-късно Катя посещава църквата „Слово на живот”.
Тъй като в УНСС я приемат задочно, след
първата година тя кандидатства отново с
идеята да учи редовно. Но пак е приета
задочно и същата специалност. Разбрала, че
това е Божията воля тя започва работа като
счетоводител в Академията на МВР – институция, в която стотици момчета са облечено
еднакво,  но между тях тя забелязва Краси. Покъсно двамата седят  един до друг в автобус и
се заговарят.
Краси е от с.Катунци, Санданско. Разбрал за
вярата на Катя той започва да чете преразказана Библия, която му е интересна. Посещава и богослужения, но повярването му става с
времето. През 1999 г. Краси и Катя се женят.
Същата година се ражда и синът им Спас.
Детето е посветено на Бога в църквата ни,
която посещава бабата на Катя. Краси споделя,
че тук го грабва атмосферата и е докоснат от

проповедите. Така семейството им става част
от нашата църква. През 2002 г. те се сдобиват и
с момиченце - Ралица, а 2004 г. Краси получава
убеждение, че е поел правилният път и взема
водно кръщение. Скоро след това, поради
конфликти той излиза от системата на МВР и
започва работа в частния сектор. Преминал
през големи трудности и атаки, но решен да
е посветен християнин, той не допуска никакви компромиси. Сега Краси работи във фирма
за покупко-продажби на земи. Катя работи известно време в Министерството на Финансите.
А сега е в Министерството на труда и социалната
политика в областта на еврофондовете.
Катя и Краси имат възхитителна черта   да
благовестват на работните си места. Без значение дали е полицай или търговец Краси
винаги споделя вярата си, а Катя говори за Бога
със самочувствието, че е на пътя на истината.
Тя е убедена, че благовестието не трябва да
спира. Така възпитават и децата си. Целият им
живот е свидетелство за колегите им; това, че
са сплотено семейство, че децата им са здрави,
пълни отличници и възпитани в християнски
добродетели. Катя е благодарна на Бога и за
майка си, която всеотдайно я е отгледала. А
сега и е истинска опора в грижата за децата.
Когато едно здраво и щастливо семейство брои
с радост и благодарност благословенията си,
когато в дома им царува обич и разбирателство
и усмивките са винаги на лицата им, бъдете
сигурни, че този дом е Божий. Домове като
на Краси и Катя са истинско  благословение и
насърчение за всички нас!
Представянето подготви
Елена Иванова

СИЛАТА НА ОБЩОТО ХВАЛЕНИЕ
Ямболското слънце гостоприемно ни посрещна в ранната неделна утрин. Всички участници в хора, както
и подкрепящата група от приятели, приповдигнато и с
особено радостно чувство пристъпихме в Петдесятната
църква.
Въпреки ранния час на пътуването ни, не усещахме никаква умора, а само желание да прославим нашия Господ
заедно с братята и сестрите от църквата в Ямбол. Залата
беше препълнена. Ние хористите се качихме на амвона и
усетихме онова специално вдъхновение да пеем на нашия
Спасител. Хората в църквата не просто слушаха, но пееха и
участваха с нас в прославата към Бога. Усетихме силата на
общото хваление, на служението заедно.
След като бяхме вкусно нагостени от домакините, си
тръгнахме обратно към София. В автобуса оживено
обсъждахме тази малка част от вечността, която бяхме
преживели заедно с нашите братя и сестри в Ямбол.
Все още стояха и думите на пастир Румен Борджиев, който
каза в проповедта, че не е нужно да станеш идеален, за да
служиш на Господа. Нужно е да имаш желание да покажеш
любов към ближния и към Бога, за да го направиш. Точно
така се чувствахме - със служението си бяхме изразили
любовта си към Бога и към ближните си по вяра.  
Таня Конярова

ХРИСТИЯНИНЪТ И САМОЧУВСТВИЕТО
Понякога се заслушвам в разговори на
християни около мен. Едни – самодоволни от
собствените си успехи, други – неудовлетворени, с ниско самочувствие. И неволно у мен
изниква въпроса: има ли основание един християнин да сe чувства малоценен или трябва
да живее със съзнанието, че е „специален” и с
него не може да се говори?
Обикновено самочувствието се определя
като „чувство за достойнство въз основа на
собствените умения, постижения, статус, финансови възможности или външен вид.” То се
влияе от ценностната система на човека т.е.
това, което смята като най-важно в живота и му
носи удовлетворение. Постоянният стремеж
на човека към благополучие, удоволствия,
власт, престиж, лични постижения води до
сравняването между хората. Като че ли обръщаме повече внимание на ниското самочувствие, отколкото на неоснователно високото.
Психолозите предлагат различни съвети за
добро физическо и емоционално самочувствие: „Спрете да се сравнявате с другите, да
се критикувате и обвинявате; прогонвайте
всякакви негативните мисли и не се самосъжалявайте; определете добрите си качества;

правете си равносметка на постиженията;
занимавайте се с неща, в които знаете, че
сте добри; всеки ден научавайте нещо ново;
спортувайте, хранете се здравословно, пийте
определено количество вода, осигурете си
добър сън, разходки, усмивка; намерете си
приятели; приемете и провалите си; социализирайте се”. През различните векове стандартът за успех и благополучие е бил променлив.
Християните обаче знаят преходността на
земното и необходимостта да се стремят към
небесното. За тях по-важно е самочувствието
в духовната сфера. Не е желателно неоснователното високо мнение за себе си, което
поражда гордост. Затова Христос говори за
смирение: „И вие, когато извършите всичко,
което ви е заповядано, казвайте: Ние сме
ненужни слуги; извършихме само това,
което бяхме длъжни да извършим.” (Лука
17:10). Някои смятат, че Бог не отговаря на
молитвите им или, че те не са благословени
така, както еди-кой си брат или сестра. Това
намалява самооценката и самочувствието им.
Но знаем, че както всеки е уникално творение,
с уникална душа и жизнен опит, така и за
всеки човек Бог е приготвил уникален път

за израстване и освещение. Основният път е
Христос, но в детайлите пътят на всеки един е
уникално-индивидуален. Когато Христос казва
на Петър „Ако искам той (Йоан) да остане
докато дойда, тебе какво ти е?” (Йоан 21:22),
Той всъщност намеква за ненужното сравняване.
Доброто ни самочувствие трябва да идва
не от това, което притежаваме или вършим,
а от това кои сме и какви сме ние в Христос.
Основание за това ни дават много от стиховете
в Божието Слово: „Ти си образ и подобие на Бога
(Бит.1:26); Божие дете (Йоан 1:12); ти си ново
създание (2Кор.5:17); новороден в Христос,
за да вършиш волята Му (Ефес.2:10); ти си
солта на земята (Мат.5:13); светлината
на света (Мат.5:14); ти си Божий син
(Римл. 8:14,15); ти си избран от Бога, свят
и възлюбен (Кол.3:12; ти си сънаследник
с Христос (Римл.8:17); ти си Божий храм;
Неговият Дух и Неговият живот пребъдват
в теб (1Кор.3:16); ти си един дух с Господа
(1Кор.6:17); ти си светия (1Кор.1:2); ти си
царско свещенство, избран народ, който Бог
придоби (1Петр.2:9,10); ти си гражданин на
небето, седящ в небесни места и то още сега
(Ефес.2:6).”
продължава на стр.4

ЧЕСТИТО

на Иван и Мила
за Габриела

На 11 декември (вторник) от 19.30 ч. в Католическата
църква „Св. Йосиф” ще се проведе концерт, с участието
на музиканти от евангелските църкви в София и
Софийски Евангелски Хор при Църквата в Подуене.
Заповядайте да отпразнуваме настъпващия празник
Рождество Христово, да се насладим на музиката и да
бъдем благословени.
Начало: 19.30 ч.
Място: Католическа Църква „Св.Йосиф”
бул. „Княз Борис I” 146 (срещу ЦУМ)

ЗА ПРОСЛАВА НА СВЯТОТО МУ ИМЕ
Слава и величие на Господ Исус Христос!
Братя и сестри, благодаря на Господа за Неговата голяма милост към мен и моето семейство. Бях
останала без работа, живеехме на квартира, с мъжа ми стигнахме до раздяла. От притеснение получих
алергия, а нямах и пари за лечение. Тогава се обърнах и извиках към Всемогъщия Бог: „Господи, Ти си
казал, на отчаяните надежда ще дадеш, на болните – здраве.” Благодаря на Бога за чутата молитва.
Сега отново сме заедно с мъжа ми и децата; Бог ми даде работа, излекува и алергията ми. Благодаря
ти Боже за всичко!

* * *

Господи, благодаря ти за всичкото добро, което даваш към дома ми; за твоя непоклатим мир и
небесно продоволствие; за болезнените и скъпоценни опитности, с които ни учиш как да достигнем
победите за Теб! Благодаря ти за нашата църква и за всеки Твой служител! Господи благослови всеки,
който Те търси.

Сестра в Господа

* * *
Да бъде слава почит и благодарност на нашия Господ Исус Христос! Работя като строител на
свободна практика. Забелязал съм през годините нещо изумително. В дните докато работя на даден
обект, много рядко се случва някой да ми се обади, за да ми предложи работа. И когато наближи
приключването на обекта, започвам да се притеснявам. Казвам си: „А сега накъде? Като свърши този
обект после какво? А и парите свършват!” И точно в последния ден телефонът иззвънява, и...ето го
поредния клиент. Чудно?! Кой ли ме следи и се грижи така перфектно за мен и за моето семейство?!
Не се съмнявам в името Му – само нашия Господ Исус може така изумително и съвършено да
подрежда живота ни.
Нека не се съмняваме, когато се молим на нашия Господ, защото Той е обещал, че каквото
и да поискаме в името на Неговия Син, ще го получим. А Той е верен да изпълни обещанията Си.                 
Поклон пред Теб Господи Исусе!

Ваш брат във вярата
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:
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.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МОЛИТВА:
За благословение на всяка местна църква
в страната ни.
l За опазване на мира и единството в
семействата ни.
l За благословение на поколенията след
нас.
l За Божието водителство в живота ни.

l
l

За безработните в църквата.
За служението на пастира и неговото
семейство.
ДРУГИ СЪОБЩЕНИЯ:

l

l

Членовете на ЕПЦ-Подуяне могат да
ползват библиотеката към църквата.
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.

l

ЗА КОНТАКТИ С ПАСТИРА:
l
l

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

ХРИСТИЯНИНЪТ И
САМОЧУВСТВИЕТО
продължение от стр.3
Как да постигнем балансирано самочувствие? След като знаем кои сме,
вместо да се тюхкаме и изнемогваме под
тежестта на ниското си самочувствие,
можем да се по-стараем да го променим.
Първо да определим адекватно вида на
самочувствието си – високо (ако имаме
голяма самоувереност) или ниско (ако се
чувстваме постоянно неудовлетворени,
недоволни или обезпокоени). Да представим нуждата си в молитва пред Бога.
И ще бъдем изненадани от удивителните
възможностите на Бога, колко интересно
и резултатно Той може да работи с нашата
душа, която в Неговите ръце се оказва
гъвкава и податлива. И ще получим „онзи
мир, който светът не може да схване”
(Фил.4:7), за „да не се смущава сърцето
ни” (Йоан 14:27).
Анастасия Василева

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

