ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

„Блажена е тази, която е повярвала, че ще се сбъдне
казаното й от Господа.” – Лука 1:45

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
Тя е Мария, Божията майка. Наричат я Дева
Мария, Светата Дева, Света Богородица...
Била е младо еврейско момиче от племето
на Юда, от рода на Давид. Била е сгодена и
вероятно е тръпнела в очакване на сватбения
ден. Усмихвала се е замечтано при мисълта за
бъдещия си живот с Йосиф – живот на посветена съпруга и майка. Очаквала е, мечтаела е,
молила се е...
И тогава, един ден, при нея идва ангел,
изпратен от Бога, и й казва, че е придобила
Божието благоволение, че Божият избор се е
спрял на нея за изпълнението на Небесна мисия. Отговорът на Мария е смирено покорство
и упование в Бога. Единственият въпрос, който
се осмелява да изрече, е „Как ще стане това?”
В него няма нито съмнение, нито колебание,
нито неверие – само желание да узнае малко
повече за Божия план.
Всички знаем продължението. Чрез нея Словото стана плът и живя между нас...пълно с
благодат и истина. Една красива история за
това, какво Бог може да направи чрез нас,
когато Му се доверим и предадем себе си на
Него безусловно. „Ето Господната слугиня
пред тебе. Нека ми бъде според както си казал.”
Има и една друга история – не по-малко красива и поучителна. Няколко месеца по-рано
същият ангел Гавриил беше изпратен при един
свещеник на име Захария. Носеше му пре-

красната вест, че неговите молитви са чути и
неговата дългогодишна мечта е на път да се
сбъдне. И не само това. Бог в милостта си му
даваше неизмеримо повече, отколкото беше
мечтал и се беше надявал – той щеше да стане
баща на Йоан Кръстител, за когото беше пророкувано чрез пророк Малахия, а сам Господ
Исус каза, че между родените от жена няма
по-голям от него...
Как реагира на всичко това Захария? Подобно на Мария и той имаше въпрос, но за разлика от нея, неговият въпрос изразяваше неверие: „Как ще се уверя в това?”
Знаем продължението и на историята. Йоан
Кръстител бе заченат и роден точно както Бог
беше говорил, но баща му Захария мълча цели
девет месеца. Защото не повярва...
продължава на стр.2

Благославяй, душо моя Господа. Господи, Боже мой,
Ти си твърде велик, с блясък и величие си облечен
Псалом 104:1
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ПРОШКАТА – ТРУДЕН,
НО ЧУДОДЕЕН АКТ
„Много са неволите на праведния, но Господ го избавя от всички тях!“ (Пс.34:19)
Наистина живеем във време наситено с неволи. Постоянно стрес, огорчения и неправди. Но чрез прошката Бог е предвидил начин
за облекчаване. Искането да прощаваме не е
между десетте божии заповеди, но е благословен духовен акт, който Бог е постановил,
за да се чувстваме чудесно в християнския
си живот: „Понасяйте се един друг и един на
друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого; както и Господ ви е простил, така прощавайте и вие.” (Кол.3:13). Да
простим, значи да не търсим възмездие за
вината на някого. Желанието на човека, който
прощава е да премахне злото в отношенията
си с друг човек; или който иска прошка – да
бъде оневинен за злото, което е сторил. Това
е и Божието желание да не зачита греховете,
които сме направили, след като ги изповядаме.
Какво става, ако не прощаваме? Решението
да простим неутрализира отровните емоции.
Последиците от непростителността са тежки.
Гневът, обидата, разочарованията поради лоши
взаимоотношения, пораждат неспокойствие,
злоба, чувство за вина, желание за отмъщение, рушат душевното равновесие и радостта, провокират психосоматични заболявания.
Омразата може да бъде победена само от
прошката. Прощението е условие за успешна
молитва: „И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против
някого.” (Марк 11:25,26); и ние да получим
прощение: „Защото, ако вие простите на
човеците прегрешенията им, то и небесният ви Отец ще прости на вас. Но ако вие не
простите на човеците прегрешенията им,
то и вашият Отец няма да прости вашите
прегрешения.” (Мат.6:14,15).
Трудно ни е да прощаваме поради: атеистичното възпитанието по време на социализма; материалистическите възгледи – изисква
отказ от материални блага; трябва съпротива
на лукавия; трудно пречупваме своето Его;
хуманизмът издига честолюбието; трябва да
признаем друга гледна точка и да се подчиним на Бога.
продължава на стр.3

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
продължение от стр.1
Днес Бог среща и нас подобно на Мария и
Захария. Святият Дух на Бога нашепва в сърцата ни, дава ни сънища и видения, говори ни
чрез стихове от Библията и ни открива частица
от предвечния план на Бога, в който и ние имаме място и роля. Тя може да е нещо, за което
сме се молили и очаквали с години, или пък да
ни връхлети като буря и да преобърне живота
ни из основи. Независимо какъв е случаят, Бо-

жието благоволение е приготвено за тези, които са готови да откликнат с покорство без оглед
на обстоятелствата и без значение какво ще им
струва това.
Празникът Благовещение е добър повод да
се запитаме предали ли сме себе си на Бога,
както Мария го направи. Готови ли сме да Му
позволим да зачене в нас Своето намерение за
живота ни и да дадем всичко от себе си, за да

се роди и да придобие плът? И не на последно място – след всички усилия, болки, грижи,
посвещение и жертви от наша страна, готови
ли сме да поверим в ръцете на Бога това, което
Той е родил чрез нас, за да послужи за благословение на множествата?
Готови ли сме за нашето лично Благовещение?
Бойка Юрукова

СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

ИБРО и НАТАША
ШИШКОВИ
Ибро и Наташка са семейство, което сякаш
се е сраснало с църквата ни. А копнежът им да
оставят набожно потомство е видим – винаги
около тях има деца. Двамата са от София. Женят се още на 17, след което идват и децата –
Марин, Стефан и Рени. Сийка, вярващата майка на Ибро, непрестанно е говорила на петте
си деца и семействата им да се обърнат към
Бога. Но Наташка я отблъсквала с думите, че
си има православна църква. Изведнъж младата жена се разболява от тежка пневмония с
воден плеврит. През 1994 г. заминава за Момин Проход с лелята на Ибро, която я завежда
в евангелската църква в Костенец. Тук Бог намира Наташка. Още същата нощ чува Божият
глас. Гласът е силен, „като от много води”. В София тя посещава църквата ни, която е до дома
им. Горяща за Бога взема водно кръщение, а
децата и снаха й я следват. Всички около нея
виждат съвършеното й изцерение. На молбите
към Ибро да посети църквата, той грубо отказва.
Ибро се е славел не само с мащабния си
бизнес, но и с връзките си с духовни лица от
православието. „Умирах за манастири и черпене по трапези там”. Но поради отказа на
Ибро да кумува на семейство в един манастир
свещеника му казва: „Никога да не ти върви”.
Изведнъж работата във всички дейности на
бизнеса спада, а те не са малко – шивашки
и цех за пластмаси, автосервиз, търговия на
едро и дребно. Осъзнал, че това е проклятие,
Ибро тръгва отново по манастири. Всяка сутрин в 7 ч. той посещава калугерката на един
манастир, като спазва ритуалите до прецизност. Калугерката му подарява една котка с
думите: „тя ще ти осъществи връзката с Бога”.
На думите на жена си, че никъде в Библията
не пише така, Ибро реагира: „Ти ходи там при

лудите и не ме учи”. Тъй като бизнесът гасне
отчайващо, той отива да помоли свещеника да оттегли думите си. Оказва се, че той е
говорил същите думи и на други, като впоследствие е ослепял и е изгонен от манастира. „Но бизнеса ми тръгна на зле, не защото
попа ме прокле, а защото моя съседка, която ми казваше, че Бог ме обича, аз я гонех и
карах мъжа й, който ми беше работник да я
бие. А така съм наранявал зеницата на Бога”.
Изведнъж, докато имат милиони те губят
всичко, включително и апартамента си. Излезли на квартира и без никакви средства, Наташка, Рени и внучката им Нати прекарват дните в
плач и молитва, а Ибро само пие. Наташа приема седем дневен пост, за който Бог й говори.
Следва видение. След няколко дни тя кани
Ибро да вземе водно кръщение. Решен повече да не разочарова жена си, той тръгва към
църквата. Уморен от поредното пиене, Ибро
хвърля последната си цигара пред входа с мисълта: „Господи, ако си жив, откажи ме от цигарите, алкохола и от лошите неща”. Наташка
умолява пастира да му даде водно кръщение.
Той категорично отказва, тъй като никога не е
виждал Ибро, а и е усещал явните признаци
на махмурлука му. Ибро си спомня, че в този
момент нещо в него се пречупва и той започва

да плаче. Надвесен над басейна, той отговаря
смирено на всички въпроси на пастира. Така,
на 23 април 1997 г. Ибро се потапя във водата. В този миг по свръхестествен начин той не
само преживява покаяние и новорождение, а
и получава отговор на всичко, за което се е помолил.
Още щом се прибира установява, че не му се
пие и пуши. „Благодаря Ти, Господи” се отронва дълбоко от сърцето на Ибро. Но това е само
началото на чудесата. Той започва да се моли
да си възстановят стария апартамент. Домът
им се изпълва с много вярващи, които хвалят
Бога и се молят за отговор на нуждата. Ибро,
изпълнен с радост се моли и приема пост. На
49 ден отговорът идва. „Бог направи път там
където няма път”, казва с благодарност Ибро.
Без да направят какъвто и да е ход за търсене
на пари, Бог им връща апартамента!
Сега, 16 години по-късно двамата отдават
всичките си сили в служба на Бога. Ибро пътува и говори на хората за Господа, като раздава
Божието Слово. Наскоро той бе ръкоположен
за дякон в църквата ни. Жена му също не спира
да говори и да подарява Библии на клиентите
си.
Миналата година Ибро и Наташка загубиха
големият си син. Сърцата им са утешени от
Бога, че Той го е приел в слава Си. Когато говорят за раздялата, дълбоко от очите им се излъчва Божия мир.
Истинска привилегия е да се докоснеш до
живота на това Божие семейство. Не само посветени всеотдайно на Бога и един на друг, но и
на потомството си. Не само много благословени, но и носещи благословение на всички нас!
Представянето подготви
Елена Иванова

БЛАГОВЕЩЕНИЕ В ЦЪРКВАТА
В събота на 23 март, ние сестрите, отбелязахме празника на жената
християнка – Благовещение. Събирането беше благословение и за малки и
за големи, даде ни нов повод да хвалим Господа и да Му благодарим, и ни
остави в едно хубаво настроение за през целия ден!
„Душата ми величае Господа“ – думите на Мария, отекнаха и в нашите
души, дадоха ни нов поглед към Божието величие и отвориха очите ни за
всичко, което Бог е направил и прави в живота ни. Тръгнахме си (макар и
да не ни се искаше) с благодарност към Бога, с изпълнено с любов сърце и
с усмивка, която предадохме и на други. Беше празник, който никога няма
да забравим!
„…блажена е тази, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното ѝ от
Господа” – Лука 1:45
Бонка Шкутова

ПРОШКАТА – ТРУДЕН, НО ЧУДОДЕЕН АКТ
продължение от стр.1
Непростителността е навик да прехвърляме
вината върху друг. Още от грехопадението
Адам обвини жената, тя – змията.
Как да постъпваме? Да вземем решение
за пълно и безрезервно прощаване: „Бъдете
един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог е простил
на вас.” (Еф.4:32). Прощавайте си цялостно и
от сърце. Йосиф имаше основание да е обиден на братята си, но неговото сърце, отдавна искрено им беше простило. Най-добре да
простим в лична среща. Преди това да искаме
в молитва сила за прощение и подходящи обстоятелства.
Дали сме простили наистина и напълно?
Ако: се почувстваме по-добре; ако проблемът

вече не ни тормози и имаме любов към човека,
на когото сме простили. Тъй като всеки човек
греши, значи, трябва да прощаваме на всеки.
При най-трудни обстоятелства Христос прости
от кръста „Отче, прости им, защото не знаят
какво правят.” (Лука 23:34); и дякон Стефан –
на своите убийци. Най-добре е да прощаваме
веднага, колкото повече отлагаме, толкова повече негативните мисли се разширяват. Ако ни
искат прошка не трябва да отказваме. На въпроса на Петър: „Господи, до колко пъти, като
съгреши брат ми да му прощавам? До седем
пъти ли? Исус му рече: Не ти казвам: До седем пъти – до седемдесет пъти по седем.”
(Мат.18:21-22). Прошението не е един път завинаги, а колкото пъти се наложи.

Ние може да простим постъпката, да не държим сметка на щетите, но не можем да опростим греха на човека, защото единствен Бог
може да прощава грехове. В това ни уверява
и апостол Йоан: „Ако изповядваме греховете
си, Той (Бог) е верен и праведен да ни прости и
да ни очисти от всяка неправда.” (1Йоан 1:9).
Христос каза на паралитика: „Човече, прощават ти се греховете.” (Лука 5:20). Да не чакаме Бог да ни принуждава, а да прощаваме
доброволно като наш дълг към Него, така че
простителността да стане черта от характера
ни като християни.
Анастасия
Василева

БОУЛИНГ ТУРНИР - II
Приятните емоции и радостта от подобен вид общуване ни
насърчи да повторим боулинг турнира след първия път.
Този път групата на семейните предизвика и се състезава с
групата на младежите. Само 4 точки разлика, но трябва да
признаем победата на младежите. С радост обаче скоро ще
им отправим подобно предизвикателство.
Семейното служение

БЛАГОДАРНОСТИ

БОЖИИТЕ МИЛОСТИ СА НЕИЗБРОИМИ
Господ е казал, че нито едно оръжие
скроено против нас няма да успее, защото правдата ни е от Господа!
Мили братя и сестри, наложи се моят
съпруг да влезе в болница. Когато занесе
болничния лист на неговия работодател,
той му връчи предизвестие за напускане.
Хванати за ръце ние се молихме за този
човек – Бог да му открие Своята любов, да
влезе в сърцето му за спасение на неговата душа.
Помолихме Бог така да подреди нещата, че съпруга ми да излезе с чест и достойнство от цялата тази ситуация. И стана чудо – малко по-късно работодателят
скъсал предизвестието и с писмо покани
мъжа ми да се върне на работа. И не само
това, но и за тези два месеца му даде и
заплата. Колко е чудесен нашият Бог! Това
е Божията милост към нас, която с нищо
не сме заслужили.
Цялата слава, почит и благодарност отдаваме на Всемогъщия наш Отец, на Господ Исус Христос и на Святия Божий Дух!
С благодарно сърце, ваша сестра

* * *
Скъпи братя и сестри, да бъде слава,
почит и благодарност на нашия Господ
Исус Христос! Неговата милост и чудните
Му дела към мен и моят дом са наистина

безкрайни.
Дължах голяма сума пари на една жена
и тя преди около година си ги поиска
всичките на куп, но след като разбра, че
нямам такава възможност, разсрочи дълга ми. Разбрахме се да й ги плащам ежеседмично, за няколко години, докато й ги
дам всичките, заедно с лихвите. И това
беше трудно за мен, но все пак беше добро решение и аз започнах по този начин
да се издължавам
„Дългът си е дълг. Няма друг начин” – си
мислех аз по човешки. Още тогава, започнах в сутрешната си молитва да се моля
и за нея с думите: „Господи Исусе, благославяй я моля Те, с целия й дом и с близките й!” – и разбира се, нито се надявах,
нито чаках да стане чудо. Само простичко
я споменавах в молитвите си. Една сутрин
тя ми се обади като ми каза: „Продавам
едно жилище и искам да те помоля за
малка услуга по този апартамент, след
което няма да търся пари от теб, знам че
ти е трудно да заделяш.”
Не можех да повярвам! Аз не знам, само
Господ знае, какво е направил и как е
докоснал сърцето на тази иначе твърде
строга жена, от която не се надявах на никакъв компромис. Тя нито ми е роднина,
нито близка!
Поклон пред Тебе Господи Боже мой Исусе!

* * *
Скъпи братя и сестри, преди известно
време разбрах, че ще изгубя работното си
място. Не се натъжих, но напротив зарадвах се в Господа и Му благодарих, защото
Той вложи в сърцето ми уверение, че ми
е приготвил нещо по-добро. И отговорът
не закъсня – още на втория ден след като
приключих работата при предния работодател, ми предложиха нова работа и то в
компания и на позиция, която най-много
желаех. Благодаря на Бога от цялото си
сърце, защото знам, че всичко дължа на
Него. Той наистина дава попросеното от
сърцето ни и дори повече от това, което
сме мислили и предполагали.
Цялата слава да бъде на Него!
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