ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”
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„А ти, сине мой Соломоне, познавай Бога на баща си и Му служи
с цялото си сърце и с цялата си душа; защото Господ изпитва
всички сърца и знае всички помисли на ума; ако Го търсиш,
Той ще бъде намерен от теб; но ако Го изоставиш, ще те
отхвърли завинаги.” – 1Лет.28:9

ПОЗНАВАНЕ НА БОГА
Християните по света познават Давид, като
човек по Божието сърце. В живота си той се
стреми да изгради дълбоки лични взаимоотношения с Господа. Давид изпитва желание
да Го познава по личен и съкровен начин, за
което свидетелстват написаните от него псалми. Те разкриват основно две нива на духовно
опознаване:
1. Преди всичко Давид копнее да познае
Господа в лице, подобно на Мойсей. „Както
еленът пръхти за водните потоци, така
душата ми въздиша за Тебе, Боже. Жадна
е душата ми за Бога, за живия Бог; кога ще
дойда и ще се явя пред Бога?”(Пс.42:1,2) Псалмистът разкрива, че неговата душа жадува да
се доближи до Бога и да се разкрие пред него,
защото единствено Той може да разбере нейното състояние. Въпросът, зададен от Давид в
цитирания по-горе стих изразява неговия копнеж за близко общение с Господа.
2. Второто ниво на духовното опознаване
показва желанието на Давид да се довери безрезервно на Бог. „На Бога уповавам; няма да
се боя; какво ще ми стори човек?”(Пс.56:11)
„Господ е светлина моя и избавител мой; от
кого ще се боя? Господ е сила на живота ми;
от кого ще се уплаша?”(Пс.27:1) Доверието и
страхопочитанието, което Давид изпитва към
Бога довеждат до свръхестествена закрила,

мъдрост и изобилно снабдяване във време на
трудности и изпитания.
В резултат на разгръщането на тези две нива
на взаимоотношение и близост, Бог дава на
Давид едно насърчаващо обещание, което
съдържа благословение и водителство: „Аз
ще те вразумя и ще те науча пътя, по който трябва да ходиш; ще те съветвам, като
върху тебе ще бъде окото Ми”(Пс.32:8). Постоянството на Давид го довежда до толкова
дълбоки взаимоотношения с Господа, че той
може да осъзнае, как Бог проследява всяко
негово действие и го подтиква да върви смело
след Него.
Като новозаветни вярващи ние трябва да
търсим Господа заради Него Самия, а не заради това, което може да ни даде, направи или
снабди. Има редица разсейващи неща, които
могат да ни отклонят от искреното следване
на Господа. Те могат да ни обсебят, както и
да контролират нашето всекидневие, ако ние
позволим това. Бог ни призовава, привлича и
води без да насилва нашата воля, като очаква
да откликнем, за да станем едно с Него.
Ако не преживяваме Неговата закрила и
грижа, най-вероятната причина за това е, че
сме се привързали към нещо, различно от
Него.
продължава на стр.3

Между боговете няма подобен на Теб, Господи,
нито има дела подобни на Твоите.
Псалом 86:8

НАШЕТО НЕДОВОЛСТВО
И РЕЗУЛТАТИТЕ
ОТ НЕГО
Живеем в неспокойно време – вълнения,
протести, недоволство по цял свят. У нас напоследък – също. При социално изследване
на Европейската стратегия за сигурност (ESS)
сред европейските държави показва, че българите са „най-киселата” нация в Европа.
Обвиняват ни обаче, че нашето недоволство
било „неевропейско”, робували сме на поговорката „покорна главица сабя не я сече”. Е,
понаучихме се, започнахме и ние, обаче едва
ли заради това Европа ще ни похвали. Тръгнахме по площадите, но дали това изразява
истинските мотиви на протестиращите? И как
ще се чуе нашия призив в тълпата? Мисля си,
къде е Христос в тези протести?
Недоволството може да бъде градивно и
разрушително. Много открития в науката са
направени благодарение на градивната му
страна. Недоволството против беззаконието
може да е цивилизована проява, но може ли
да доведе до промяна към по-добро? Съмнявам се. Отдавна е посочен истинският начин:
„Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и
животът” (Йоан14:6).
По характер българите са все недоволни и
все някой им е виновен. Когато питат българина „как си”, от учтивост, той  казва „добре
съм” и веднага започва да се оплаква – от управляващите, от  здравеопазването, от шефа
и колегите, съседите, семейството, децата и
т.н. Корените на това „пасивно” недоволство
са от времето на османското владичество, когато явното непокорство е коствало живота
на всеки, който е дръзнел да се противопостави открито. Затова, когато поробителят го
е притискал, той е рискувал главата си само
заради вярата си. И това, в известна степен,
е съхранило нацията ни. Българинът не смее
да се зарадва или похвали и поради завистта,
която го обкръжава отвсякъде. Затова предпочита да омаловажава успехите си, да ги отрича, даже да излъже.
И ето, един такъв българин предава живота
си на Бога. Но макар и новороден, той още носи
своето недоволство, което сега се оказва в противоречие с новите ценности за смирение.
продължава на стр.2

НАШЕТО НЕДОВОЛСТВО И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕГО
продължение от стр.1
Не, че Бог забранява да изказваме своето
недоволство. Важно е обаче срещу кого и за
какво недоволстваме. Той дава възможност да
кажеш болките си на Него: „Всяка ваша грижа
възложете на Него, защото Той се грижи за
вас” (1Петр.5:7).  
Ежедневното и негативно недоволството
понижава настроението, поражда песимизъм; отслабва волята ни, спъва градивните
ни мисли и действия, а знаем, че „каквито
са мислите в душата (на човека), такъв е
и той.”(Пр.23:7); прераства в гняв. Божието

Слово казва: „Престани с негодуванието и
остави гнева: не се раздразняй, понеже това
води само към злотворство” (Пс.37:8). Недоволството отвлича вниманието ни към несъществени неща.
Така българският християнин сам прекъсва
възможността си за Божиите благословения.
Понеже постоянното мрънкане заглушава духовната чувствителност, пречи му да забележи
знаците, които Бог праща и да разбира подтекста им. Така той губи възможността да пребъдва в тишина, за да чуе Божия глас, шепотa

на Святия Дух.
Пророк Илия търсеше Божието присъствие в
бурята: „Господ минаваше и голям силен вятър
цепеше бърдата и сломяваше скалите пред
Господа, но Господ не бе във вятъра; а подир
вятъра заметръс, но Господ не бе в земетръса; и подир земетръса огън, но Господ не бе в
огъня; а подир огъня тих и тънък глас… и ето
глас дойде към него…” (3Цар.19:11,12). Тих и
тънък глас… Ако не притихнем, ще Го чуем ли?
Анастасия Василева

СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

РОСЕН и БОРИСЛАВА ИВАНОВИ
Росен, Боби, Косара и Самуела са ценно семейство в църквата ни. Всички ги познаваме и
обичаме. Тяхното чистосърдечие и ревност за
Бога са заразяващи и вдъхновяващи.
Боби е от Плевен и от семейство, подкрепящо я във всичко. Студентка в София, тя се
сблъсква със самотата и аморалността. Търсеща Бога от дете, тя е жадувала да опази моралните си ценности. След преживени бури, Боби
моли Бога да й изпрати правилния мъж. Един
ден, на работното си място тя се сблъсква с Росен. А, когато си подават ръце в нея протича
усещане за доверие.
Росен е от София. След отказ на Боби за среща, той решава, че няма работа с „тази сопнатата”. Но една бележка му напомня за нея, и
той отново я кани. Срещнали се, Боби открива,
че той наистина е мъж, на който може да се
довери. След две бъбречни кризи на момичето, Росен я кани да заживее в дома му, като покъсно се женят. Малко след това той започва
да пътува с ТИР. За Боби това е тежък период
на самота.
На 4 юни 2000 г. се ражда Косарка, а скоро
след нея и Симеон. В трудности и сама, Боби
стига до психическа и физическа разруха. Така
отслабва, че ръцете и краката й излизат от
ставите. Тя редовно посещава православен
храм, където моли Бог за помощ. Там задава
въпроси за Библията, но никой не й отговаря.
При поредния проблем, Боби и Росен отиват
при човек, който намества стави. Той не само
й помага, но и през цялото време й говори от
Библията. Слушайки тя е убедена, че е намерила нещо, което никога не иска да изпусне. И
макар, че още на 18 г. е прочела Библията, сега
открива истински мир. Боби твърдо е решила
да посети и църквата, но точно тогава се случва страшното.

Малкият Мончо пада от пързалката в двора
им на село. Росен и Боби, подкрепящи се разказват за пътя, който са изминали, прерязан
от долината на мрачната сянка. Докато детето е в кома, Боби има сили само да вика към
Бога и да чете Словото. Същата вечер, когато
Мончо почива, Косарка получава апандиситна
криза. Боби се вкопчва в живота й, но и мисли
да приключи със себе си. В болницата една
жена цяла нощ й говори за Бога. Това я обнадеждава, че Бог е до нея. Потопена в скръб, тя
моли Бога да й открие лично, поради грях ли е
наказана. В един особено мъчителен момент,
почти не виждаща от сълзи прочита: „Възлюбени, не се чудете на огненото изпитание...”
И разбира, че това е изпитание, а не наказание. Това е и мигът на осъзнаване, че отново
се радва да чуе детски глъч. Усеща и физическа ръка, която й избърсва сълзите. „Но Бог
ме посети и освободи, защото се обърнах към
Него”. В Плевен една жена я кани в Евангелската църква. Още с влизането си, чула песните за Исус, Боби Го усеща като свой Спасител.
„Разбрах, че Исус е направил нещо за мен на
кръста, че ми дава живот”. И аз пролях всичките си сълзи на покаяние, не на скръб”. Когато излиза навън, Боби подскача. Тя не само е
освободена от скръбта, но и уверена, че Мончо  

е на небето. Не само с желание да възстанови
семейството си, но и е новородена. Завинаги забравя и чувството за вина. Тя заживява със Словото и открива, че така Бог й говори за всичко.
Същата  2006 г. Боби влиза в църквата ни.
Премятане с мотор, катастрофи, горене, падане в асансьорна шахта и от покрив, пронизван с нож…, цели 26 пъти Бог предпазва Росен
от явна смърт. Но след загубата на детето всичко в него се срива. Три години всеки опит на
Боби да му говори за Бога е безуспешен. „Какъв е този Бог любов, Който ни взе детето?”
Той дори тръгва на църква, с идеята да открие
нещо нередно. Една вечер, сам в къщи гледа
филма „Смъртта и отвъдното”. Разтърсен от
истината за живота след смъртта и разбрал, че
има Бог, той се покайва. След месец, през нощта, той чува ясно послание от Бога, че е поставен на работата си, за да Го прослави. „Ставай
и пиши!” Изгарящ от температура, той написва
послание от Бога за преосмисляне и покаяние.
Това послание Росен поставя в папките на 5000
свои колеги.
На 3 септември 2007 г. се ражда Самуела. Тя
е измолена от Бога и носеща радост на всички.
Росен и Боби щедро хвалят децата си за талантите, кротостта и духовният им потенциал.
А ето и плодовете на двамата – в училището
на Боби вече 7 човека са повярвали. Към тях
се прибавят и 5 нейни ученички. Освен това, те
обгрижват четири семейства, преживели загуба на дете.
Духовен шанс е да опознаете Росен и Боби.
Минали през горнилото, но в реални взаимоотношения с Бога. Попарени от жегата на агонията, но завинаги изцелени и освободени.
Нежни родители и дързостни за Бога. И повели
много други след Исус!
Представянето подготви
Елена Иванова

СЕСТРИНСКО ОБЩЕНИЕ
В събота на 9 ноември сестрите в църквата се събрахме на закуска, на молитва и на общение в
Господа. Есенната атмосфера в църквата ни накара да се отпуснем в хваление, след което и в молитва
за църквата, за семействата ни, за децата ни и за нас самите. Насърчихме се взаимно със свидетелства,
с различни теми като – влиянието ни като жени, колко сме ценни за Господа, лъжите на суеверието и
с множеството таланти, които Бог ни е дал.
Ето и отговорите на въпроси, отправени към някои от сестрите, присъствали на събитието.
1. Как се почувства след молитвената закуска?
2. Кое най-много те насърчи?
Станимира:
Почувствах се много облекчена и насърчена след молитвената закуска. Определено надмина
очакванията ми. Научих повече за това, каква жена трябва да бъда според Библията и какво Бог
очаква от мен. Най-много ме докосна темата за сирашкото сърце.

Бойка:
Чувствах се добре – и по време, и след събитието. Аз обичам да съм сред хора и винаги се
радвам, когато имам тази възможност. А когато става въпрос за мои сестри в Христос,
удовлетворението е гарантирано :) А това, което ми достави най-голямо удоволствие, беше
атмосферата, усещането за празнуване в Божието присъствие. Другото много приятно за
мен преживяване е възможността да откривам толкова различните и многообразни дарби и
таланти на моите сестри.

Веселка:
Прекрасно се почувствах. Заредих се с много приятни емоции и бях истински благословена.
Най-много ме насърчи разказа на Лина за влиянието на жените на невярващите им съпрузи.
Оставаме насърчени и до следващото подобно събиране. И ще постоянстваме в молитва.
„Радвайте се в надеждата, в скръб бъдете твърди, в молитва – постоянни.” – Римл.12:12
„Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба
изказвайте прошенията си на Бога с благодарение.” – Фил.4:6
Материалът подготви Бонка Шкутова

ВНИМАВАЙ

ПОЗНАВАНЕ НА БОГА
продължение от стр.1
В подобни случаи Господ ни помага, ако Го
потърсим с цяло сърце и откликнем на Неговия призив за покаяние. Ние трябва да предадем своите желания, планове и цели на Него и
безусловно да приемем и следваме Божиите
пътища.
Давид издигна на хълма Сион шатър, където
Бог да обитава. Но Бог беше не само в Шатъ-

ра, но и в Давидовото сърце, което Му беше
напълно покорно. В Новия Завет Бог обеща да
възнагради онези, които Го търсят. Тази награда е Сам Той!
Нека напълно се доверим на Господа и да
търсим Неговото присъствие, за да постигнем
пълно удовлетворение, пребъдване и освежаваща почивка.
Николай Симеонов

Внимавай за своите мисли,
защото ще станат думи.
Внимавай за своите думи,
защото ще станат постъпки.
Внимавай за своите постъпки,
защото ще станат навик.
Внимавай за своите навици,
защото ще станат характер.
Внимавай за своя характер,
защото ще стане твоя съдба.

НОВ ЧЛЕН НА
ЕПЦ – “ПОДУЯНЕ”

СЪОБЩЕНИЯ

РЕДОВНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ:
l Неделя
l Сряда

от 10.00 ч. и 18.00 ч.
от 18.00 ч. – молитвено събрание

l Петък

от 18.00 ч. – богослужение

ДРУГИ МЕРОПРИЯТИЯ:
l Братско

	дафинка
георгиева

общение – вторник от 19.00 ч.
l Сестринско общение – сряда от 17.00 ч.
l Младежко общение – събота от 18.00 ч.
l Неделно у-ще – неделя 10.00 ч. и 18.00 ч.
l Тийнейджърско общение – неделя 16.00 ч.
l Лични срещи с пастира – четвъртък
от 16-20 ч.

Ако децата получават
несправедливи упреци,
те се научават да презират.
Ако децата са заобиколени
с враждебност,
те се научават да се бият.

l Членовете

на ЕПЦ-Подуяне могат да

ползват библиотеката към църквата,
както и аудио, видео и DVD записи
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.

poduene.org се обновява всяка седмица,

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МОЛИТВА:

АКО ДЕЦАТА
ПОЛУЧАВАТ…

ДРУГИ СЪОБЩЕНИЯ:

l За

съживление и духовно обновление на
България.
l За успеха на благовестието сред народа ни.
l За духовното и материално състояние на
бежанците.
l За самотните и изоставени деца в
страната ни.
l За единство и сплотеност в семействата ни.
l За безработните в църквата ни.
l За служението на пастира и неговото
семейство.

като там може да се гледат най-новите
проповеди от богослуженията, както и
много друга допълнителна информация

ЗА СЛАВА НА БОЖИЕТО ИМЕ
за църквата ни.

ЗА КОНТАКТИ
С ПАСТИРА:
l тел.:

02/ 859 24 40;

GSM: 0897 868 040
l е-mail:

bordjiev@abv.bg

Ако децата растат в страх,
те се научават да се тревожат.

Ако проявяваш към децата
толерантност,
те се научават да бъдат търпеливи.

Ако към децата изпитваш съжаление,
те се научават да се самосъжаляват.

Ако вдъхваш на децата кураж,
те се научават да бъдат уверени.

Ако към децата се отнасяш с присмех,
те се научават да се срамуват.

Ако децата получават похвала,
те научават, какво е благодарност.

Ако децата се измъчват от ревност,
те научават, какво е завист.

Ако децата срещат одобрение,
те се научават да харесват себе си.

Ако децата живеят в
спокойствие,
те постигат хармония
та на Духа.

Ако децата живеят с чувство за срам,
те се научават да се чувстват виновни.

Ако се отнасяш с децата с
благосклонност,
те се научават да търсят
любовта в света.

А как живеят
твоите деца?!

но:

Ако децата получават признание,
те се научават да следват
целите си.
Ако обграждаш децата
с разбиране,
те се научават да
бъдат щедри.
Ако децата живеят
сред честност
и почтеност,
те научават, какво е
истина и справедливост.

Ако децата живеят в сигурност,

Радка
Любчова
Димитрова
те се научават
да вярват
в себе си
и в хората.

Ако децата опознаят приятелството,
те научават, че светът е хубаво
място за живеене.
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