ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

„Плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение,
благост, милост, вярност, кротост, себеобуздание.” – Гал.5:22,23

ВЯРНОСТ
За думата вярност в тълковния речник се
казва: Силна и постоянна, последователна
привързаност, която е независима от обстоятелствата. Тази формулировка е вярна, тъй като
истинската вярност е независима и тя не се
влияе от никакви обстоятелства, а е изпитана
именно чрез тях. Човек може да се зарича, да
се кълне във вярност, но когато дойде време
да бъде изпитана, тогава си проличава доколко това е така.
Ако ние хората искаме да имаме верни хора
до себе си, на които да разчитаме, то колко
повече Бог желае да има Свои верни последователи. Последователи с вярност, независимо
от обстоятелствата. По какъв начин може да
бъде изпитана и доказана нашата вярност към
Бога?
На първо място във време на ИЗКУШЕНИЯ.
Сатана не се радва на нашата принадлежност
и вярност към Бога. Той се стреми по всякакъв
начин да ни откъсне от Него и отново да ни
има за себе си. И за тази цел той използва найвече изкушенията. Факта, че дявола дръзна да
изкушава и Христос, трябва да ни подскаже, че
той има сериозен опит в тази насока. Но именно Христос трябва да бъде нашия пример на
вярност във време на изкушения. Но не и само
Христос, нека да си спомним и за Йосиф в Египет. Знаменателни са останали думите, които
той каза на жената на Петефрий, когато беше
изкушаван от нея: „Как да извърша аз това голямо зло и да съгреша пред Бога?” – Бит.39:9.
Йосиф остана верен на своите убеждения,

верен на своя господар Петефрий, верен
най-вече и на Бога. Неминуемо, изкушенията
ще дойдат и в нашия живот. Но именно това
е момента, когато трябва да покажем своята
вярност на дело. А ако имаме желанието да
останем верни, то Христос ще ни даде и сила
да устоим. „Понеже в това, дето и сам Той
пострада като изкушен, може и на изкушаваните да помага” – Евр.2:18.
Друг вид обстоятелства, чрез които можем
да засвидетелстваме своята вярност пред Бога
е във време на СТРАДАНИЯ. Когато Сатана не
успее чрез изкушенията, той започва да предизвиква гонения и страдания в живота на
християните. Уязвявайки физически Божиите
последователи, той цели да ги отвърне от тяхната вярност и да ги принуди да изменят на
Бога. Това дявола се опита да направи и в живота на Йов, но въпреки всички страдания той
остана верен на своя Бог. Нека да си спомним
и за тримата младежи във Вавилон. Вярност,
заплатена с живот – ето това е истинска вярност. Бог никога няма да изостави някой, който
дори и с цената на живота си е готов да остане верен на Него. И сам Христос ни учи чрез
посланието до Смирненската църква, на която
й предстоеше голямо страдание: „Бъди верен
до смърт и Аз ще ти дам венеца на живота”
– Откр.2:10. Хиляди и милиони са тези, които
през вековете са жертвали живота си, но са
останали верни на своя Спасител. И вземайки
пример от тях и ние да останем верни на Христос във всяко едно обстоятелство.
продължава на стр.2

Блажен онзи човек,
който е намерил мъдрост,
и човек, който е придобил разум.
Притчи 3:13
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ЗАВИСТТА
(НЕЩО ЧОВЕШКО)
НЕ НИ Е ЧУЖДА
Тя завиждаше на Петрови за телевизора,
на Иванови – за пералнята, на Христови – за
джипа. Завистта е емоция, изразяваща злоба
от благополучието на други хора, желание да
притежаваш това, което другите имат или те
да го загубят – мъката, причинена от благосъстоянието на други, казвал Аристотел. Тя е
страх за собствената ценност, условие за
равновесие на неуспяващия. Самооценката
е много важна за личността. Сравняването
между хората е основната причина за завист.
Склонни към завист са хора с комплекси за
малоценност, с големи амбиции, силно подчертано Его, чувстващи се неоценени, неудовлетворени и нещастни, без здрава морална
основа, без любов към другите. Тя може да
се проявява чрез лош поглед, присвиване на
устните, интриги и злословие. Завистникът
търси начини да принизи статуса на успяващия и стига до разрушаващо поведение. Завистта е прикрито чувство с благоприличен
мотив или критика. Истинската причина се
разбира трудно. Завистта е страшна в действието си: „Тя е по-жестока от яростта и поопустошителна и разрушителна от гнева”
– Пр.27:4. Тя може да влоши даже здравето
на тялото – „разлага костите” (Пр.4:30);
предизвиква безредие „гдето има завист и
крамолничество, там има бъркотия и всякакво лошо нещо” – Яков 3:16. Несъвместима
е с християнското поведение. Християнинът
трябва да е скъсал с предишното си поведение „..и ние някога…като живеехме в злоба
и завист, бяхме омразни и се мразехме един
друг” – Тит.3:3. Тя го изтласква от благословението да бъде с Бога във вечността „да не би
да има зависти,...които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство”
– Гал.5:21. В Словото завистта е приравнена с
убийството и причислена към смъртните грехове (Римл.1:32).
У християнинът темата за завистта заема
особено място. Той знае, че сърцевината на
вярата му – любовта, не завижда. И той не завижда за материални блага.
продължава на стр.3

ВЯРНОСТ
продължение от стр.1
И на трето място верността ни към Бога се
изпитва най-вече във време на БЛАГОПОЛУЧИЕ. Всъщност, това е най-трудното обстоятелство, в което християнина трябва да остане верен на Бога. Когато има изкушения, или
гонения човек търси Бога и се стреми да Му
бъде верен. Но когато от никъде няма опасност, тогава като че ли е най-трудно човек да
остане верен на своя Господ. Но, както христи-

янинът трябва да бъде верен на Бога, когато е
в нужда, така трябва да Му бъде верен и когато
всичко му е наред. Има вярващи, които притиснати от обстоятелствата обещават на Бога
да Му бъдат верни през целия си живот и когато Той ги благослови и отговори на нуждите
им, те бързо Го изоставят и забравят. Това не
е вярност, това е следване от интерес, това е
лицемерие. Истинската вярност е, да се остане

близо до Бога и когато всичко е наред в живота.
Вярност, подобна на тази, която прояви пророк
Данаил. За него се казва, че беше верен на Бога
през всички обстоятелства на своя живот. Нека
и ние подобно на Данаил да бъдем верни на
Господа във всеки момент на живота си, защото на верните Той е обещал: „Очите ми ще бъдат над верните на земята, за да живеят с
Мен” – Пс.101:6.
п-р Румен Борджиев

СВИДЕТЕЛСТВА

И АЗ ВЛЯЗОХ С БЕЛИЯ ГЪЛЪБ
Когато човек е минал през тъмните усои на
страшната болест и пред него избухне Божията милост, този човек никога вече не е същия.
Сестра Дочка Киркова разказва стъпка по стъпка, как тя и дома й минават през огненото им
изпитание. Сега тя, изцерена и възстановена
разказва свидетелството си за Божия прослава.
Януари 2013 г., силно притеснена около
бизнеса им, Дочка усеща, че „организмът й
се размърдва”. А камбаната на тревогата е
раздвижена от капка кръв. Тази капчица разгаря битката с жестокото име „рак на дебелото
черво”. Още от началото, през която й болница да преминават семейство Киркови, вратите
навсякъде се отварят широко от невидимите
Божии ръце. На първия преглед, за който се
чака дълго, Дочка е приета много бързо. Едва
излязла от упойка и чува: „Много е напреднало и страшно, трябва много бързо да се действа”. Въпреки, че е шокирана от страшната вест,
през нея мигновено минава мисълта, че Бог
може да направи чудо и да я изцери, ако е волята Му…
Туморът се оказва, че не е капсулован, т.е. не
може да бъде обследван. С пихтиестата си
консистенция, той би могъл да се разпростре
извън стената на червото. Научили истината,
съпругът й Крум и дъщеря й Николета са съкрушени, но готови на всичко, за да я видят
отново здрава. Още щом споделят нуждата в
църквата, всички братя и сестри застават плътно до тях с молитви, насърчения и утеха. Така
семейството им, убедено, че нито за миг не е
извън Божието съзнание изминава своя път.
Една от първите Божии победи е съгласието на
професор Владов да я оперира. Идва и добрата новина, че в тялото й няма разсейки. А след
лъчетерапията туморът е капсулован и вече
може да се оперира. Дочка е ентусиазирана,
но и притеснена. Макар да е наясно, че лекарите са светила в медицината, никой никога
не й е казал, че ще я излекува със сигурност.

„Единственото на което вярвах е само Господ
да направи чудо и да ми помогне.” Времето до
операцията е време на лично общение с Бога,
но и на изпитване на вярата. Когато редом с
надеждата е и задушаващото „ами ако…”.
На 18 март, влизайки в операционната Дочка помни усмивката на Николета и думите й:
„Чакам те!” Следват четири часа и половина, в
които всички се застъпват пред Бога за милост,
думите на професора са: „Беше много тежко и
страшно, наложи се да поставим стома (торба)”. Отворила очи, Дочка вижда любимите си
хора. Но и торбата. Това я срива емоционално,
единственото, което я крепи е църквата да се
моли за отстраняването й. Професорът й дава
надежда, че до два месеца, ако всичко е наред ще я премахне. Изплашена от мисълта да
живее така, Дочка очаква насърчение и от други лекари, но те се въздържат. На поредната
лъчетерапия, тя преживява отново тежък момент. Там й съобщават, че онкокомитета иска
да се отстрани цялото й черво, и да остане с
торба завинаги. Тя е категорично против тази
присъда и заявява, че има на Кого да разчита.
Един ден, легнала в дома си и страдайки, Дочка тихо се моли: „Господи, това трябва да се
махне, нечовешко е, моля те отвори очите на
лекарите, за да видят, че съм здрава.” В този
миг в сърцето й долита: „Тялото ти ще свети” и

убеждението, че е излекувана.
Идва и денят, в който професора трябва да
каже тежката си дума, ще се отстрани ли стомата. Чакайки пред кабинета, Дочка се взира
в множеството сиви гълъби по прозорците.
„Боже, моля Те, искам да има поне един бял
гълъб, за да знам, че присъствието Ти е с мен”.
В един момент всички гълъби излитат и: „Аз
влязох с белия гълъб, който кацна.” След кратък разговор професорът, без преглед, казва
„ДА”. И това е Божието ДА за премахване на
стомата. 10 юни е така жадуваният ден за операцията. Всички лекари са радостни и удовлетворени от блестящия край. Следва още един
болезнен удар. Въпреки, че е здрава и „тялото
й свети” тя е изпратена на химиотерапия. Но,
за да чуе там: „но вие сте здрава, здрава сте”,
и с огромно облекчение да разбере, че няма
нужда от химиотерапия.
Видимо е, че нашата сестра е здрава и сияеща. Всички в църквата с любов я прегръщат и
я поздравяват за изцелението. „Усещах молитвите на църквата; върху мен идваше огромна
сила и бях окуражена. Много любов ми дадохте всички.” Църквата беше в постоянна молитва. Много братя и сестри се молиха за Дочка,
молитви се издигат за нея в цял свят. Домът
им помни всеки един жест и подадена ръка.
Хилядите молитви държат Дочка на крака. Тя
не спира да работи и е на църква постоянно.
И да заявява силната си вяра пред лекарите:
„Господ ме излекува, ние всички се включихме
и му помогнахме”. Всички лекари са съгласни,
че това е Божие чудо. И накрая, посланието
на брат Крум „Обещали сме на Бога живот
за живот. Ние двамата ще се молим за всеки
проблем, казан от амвона за болен и страдащ.
Който има желание, нека ни звъни. Ние ще се
молим”.
Цялата слава да бъде само на Христос Изцелителят!
Свидетелството записа
Елена Иванова

СЛУЖЕНИЕ ЗА ГОСПОДА ЧРЕЗ ХОРА В НУЖДА
От януари 2012 г. по проект на фондация „Мисия без граници” съвместно с доброволци от Петдесятната църква в Подуяне и Баптистката
църква, на две места в София, шест дни в седмицата, се раздава топла храна на крайно нуждаещи се и бездомни. Участниците в това
служение се удоволстват да нахранят физически и духовно всеки, да го дарят с внимание, средства и дрехи. Със състрадание доброволците
научават за проблемите и нуждите принудили хората да живеят на улицата, и да се хранят от кофите за смет.
Ето отговорите, които някои от доброволците дадоха на въпроса, какво е за тях служението сред бездомните:

[

[

Предал си ни Божествената цел
всеки от нас да е поел
от теготата на света,
за да чуем тяхната тъга.
Защото вярвам Ти си счел
да ни покажеш в нищета,
как човек глава е свел –
Ти ни учиш на това.

[

Ти ни учиш чрез тях,
как да бягаме от грях,
как в последни дни
можем да сме по-добри!

[
Хриси

[

В служението за бездомните виждам
Божията любов, милост и грижа към
тези, които сякаш всички са отхвърлили,
тези за които някой би казал, че са
забравени от Бога, но точно от него не са.
Веселина Велева

[

Много се радвам на това, което правя
за моя Господ!
Красимир Иванов

[

Благодаря на Бога, че ме постави при
тези хора, които обичам и ме научиха
да ценя това, което имам. Това стана
мое служение!
Райна Маринова
Няма нищо по-хубаво от това да видиш
усмивката на човек, на когото си помогнал.
Боян Ташчиян
Дори и най-малкото нещо, което дам
за тези хора (време, усилие, средства,
вещи, изслушване) не ми коства толкова
много, а за тях е огромно! Дори и само
за един ден да ги накараме да се усмихнат
и да се почувстват ценни, си струва!
Представете си резултатите и плодовете, ако го правим всеки ден с постоянство и любов!
Деметра Димитрова
Благодаря на Бога за милостта му към
моето семейство, за служението което
ми даде, за работниците на неговата
нива и за плодовете!
Галя Маринова

„Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли такава вяра да
го спаси? Ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна и някой от
вас им каже: Идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени, а не им дадете потребното
за тялото, каква полза? Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва” – Яков 2:14-17

Всеки един от нас, може безплатно и неограничено да дарява най-ценното: ЛЮБОВ!
Материалът подготви
Хриси Цветкова

ЗАВИСТТА (НЕЩО ЧОВЕШКО) НЕ НИ Е ЧУЖДА
продължение от стр.1
Но духовните дарби и служенята го блазнят
и пожелава тези на брата или сестрата. Затова
и долавяме укор в Христовите думи към Петър:
„Ако искам той да остане докле дойда, тебе
що ти е?” – Йоан 21:22 т.е. ти защо завиждаш? Гледай си своето служение! Завистта у
християнина е бледо копие на тази у невярващия. Често не я осъзнава и обяснява чувството
си като критика, изобличение или прозрение.
Но тя е от ония тайни грехове – тихи, потиснати и живуркащи в някое от непометените
кътчета на душата му. „Завистта, която говори
и кряска, е безсилна, опасна е завистта, която
мълчи” (А.Риварол). За миг може да се покаже
в погледа, да се стрелне в мисълта и пак да се

скрие, и тайно да планира някакво действие,
което само Святият Дух би могъл да изобличи.
Как да се предпазим? Като съзнаваме, че
завистта е препятствие за израстване в смирение и святост: „като отхвърлите всяка злоба,
всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко
одумване, пожелавайте като новородени
младенци, чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение” – 1Петр.2:1.
Да държим здраво Божията заповед: „Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му,
нито слугинята му, нито вола му, нито осела
му, нито какво да е нещо, което е на ближния
ти” – Изх.20:17. Ако не ни е ясно изпитваме

ли завист към нещо чуждо, молим Бог да открие тайните ни грехове и да промени сърцето
ни: „Очисти ме от тайните прегрешения” –
Пс.19:12. Да пристъпваме с любов към ближния
„всичко у вас да става с любов” – 1Кор.16:14.
Да не оставаме бездейни – „който се занимава
само със своите дела, намира малко основания
за завист” (Ф.Бейкън). Единственото място, където завистта е спомената като нещо добро е
в посланието на апостол Яков 4:5: „Или мислите, че без нужда казва Писанието, че Бог и до
завист ревнува за духа, който е вселил в нас?”
Затова, въпреки, че знае, че ние сме пръст, да
не Го разочароваме.
Анастасия Василева

ЧЕСТИТО

НОВи ЧЛЕНoве НА ЕПЦ – “ПОДУЯНЕ”

на Радослав и Криси

Христо Василев

Радка Любчова

Димитров

Димитрова
БЛАГОДАРНОСТи

На 18 октомври 2013 г.
в църквата ни

СМЯНА на ЧАСА
На 26 срещу 27 октомври
2013 г. страната ни
преминава към зимното
часово време.
Стрелките на часовниците
следва да бъдат
преместени
с един час назад.

ще се проведе

НОЩНА МОЛИТВА
Ела и бъди благословен
прекарвайки няколко часа
в лично общение с Бога.
НАЧАЛО – 22:00 ч.

СЪОБЩЕНИЯ

РЕДОВНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ:
l Неделя

от 10.00 ч. и 18.00 ч.

ДРУГИ СЪОБЩЕНИЯ:
l Членовете

на ЕПЦ-Подуяне могат да

l Сряда

от 18.00 ч. – молитвено събрание

ползват библиотеката към църквата,

l Петък

от 18.00 ч. – богослужение

както и аудио, видео и DVD записи

ДРУГИ МЕРОПРИЯТИЯ:
l Братско

общение – вторник от 19.00 ч.

l Сестринско
l Младежко
l Неделно

общение – сряда от 17.00 ч.

общение – събота от 18.00 ч.

у-ще – неделя 10.00 ч. и 18.00 ч.

l Тийнейджърско
l Лични

общение – неделя 16.00 ч.

срещи с пастира – четвъртък

нa филми, проповеди и библейски
поучения.
l 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.

от 16-20 ч.

poduene.org се обновява всяка седмица,

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МОЛИТВА:

проповеди от богослуженията, както и

l За

успех при споделяне на благовестието.

l За

духовното разбуждане на България.

l За

благословени и сплотени семейства в

църквата.
l За

успешна учебна година на децата ни.

l За

безработните в църквата.

l За

служението на пастира и неговото

семейство.

като там може да се гледат най-новите
много друга допълнителна информация
за църквата ни.

ЗА КОНТАКТИ
С ПАСТИРА:
l тел.:

02/ 859 24 40; GSM: 0897 868 040

l е-mail:

bordjiev@abv.bg

ЗА СЛАВА НА БОЖИЕТО ИМЕ
Искам да прославя нашия Господ Исус Христос за Неговата голяма милост към мен и моя
дом. Винаги когато съм на богослужение съм
благославяна от Словото на нашия Господ. Изцелена, очистена, освободена и способна за
свят живот. Аз знам, че вярата идва от четене
и слушане на Божието слово. Слава, величие и
почит на Святата Троица.

* * *

Преди време останах без работа. Поставих
нуждата си пред Бога, ангажирах и много братя и сестри от църквата да се молят за мен и
отговора не закъсня. Благодаря на Бога, благодаря и на всички, които са били в молитва по
време на моята нужда. Бог да благославя онези, които имат подобен проблем и да отговаря
според желанието на сърцето им.

* * *

Благодаря на Бога, че опази живота на брат
ми. При шофиране от морето към София, при
130км/ч. излита една от гумите на колата. Слава на Бога, че брат ми е успял да овладее колата и да спре без никакви фатални последствия
и най-важното да остане невредим. Благодаря
на Бога за Неговата милост, че опази живота
му.

* * *

Наскоро си направих изследване на костите – сцинтиграфия, за да се разбере има ли
разсейки на раково заболяване. Благодаря на
Бога, че резултатите са много добри.
Ваша сестра в Господа

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

