ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

„Предай на Господа пътя си; и уповавай на Него
и Той ще извърши очакването ти.” – Пс.37:5

ГОСПОД НИКОГА НЯМА
ДА ТЕ ИЗОСТАВИ
Поради нашите ограничении способности,
умения, сили и средства в определен момент
всеки от нас се нуждае от помощник. Има
обстоятелства, в които не можем сами да се
справим. Нуждаем се от някой, който да ни
помага. Дори и Исус в определени моменти
имаше нужда от помощник, а колко повече
ние.
Кои могат да бъдат помощниците ни в живота? Нашите физически сили, здрaвето ни,
приятелите около нас, материалните ни средства... Нo най-голямото несъвършенство на
тези изброени помощници e, че те са земни и
преходни. Колкото и да са силни те, има моменти, в които се оказват недостатъчни. Дори
Словото ни учи да не уповаваме на човешка
помощ: „Не уповавайте на князе, нито на
човешки син в когото няма помощ. Излиза ли
духът му, той се връща в земята си и в същият ден загиват намеренията му” – Пс.146:3.
Но всеки един от нас може да разчита на Господа като помощник в живота си, Който никога
няма да го изостави.

Прекрасното при Бога като помощник е, че
Той никога не се променя. Господ дава обещания, но след това е верен да ги изпълнява. Затова, винаги гледай на Него, очаквай на
Него, уповавяй на Него и Той никога няма да
те изостави. Цар Давид казва: „Към Тебе Господи издигам душата си. Боже мой на Тебе съм
уповавал, да се не посрамя. Да не тържествуват неприятелите ми над мен. Наистина,
никой който чака Тебе, няма да се посрами”
– Пс.25:1-3. А апостол Павел свидетелства:
„Всички ме оставиха, но Господ беше с мен и
ме укрепи” – 2Тим.4:17. Тримата младежи във
Вавилон не разчитаха на нищо друго и на никой друг освен на Господа и Той дойде с тях в
огнената пещ, за да ги избави.
Определено и в нашия живот ще има обстоятелства, в които никой няма да може да
се намеси и да ни помогне освен Бог. Затова,
нека да уповаваме единствено и само на Него
и да вярваме, че Той никога няма да ни изостави.
п-р Румен Борджиев

Може ли жена да забрави сучещото си дете,
за да се не смили над детето на утробата си?
Обаче те, дори и да забравят,
Аз все пак няма да те забравя.
Исая 49:15

ГОД.10, БР.1, ЯНУАРИ 2014 г.
НАУЧИ МЕ, ГОСПОДИ

ЕЖЕДНЕВНОТО ЧЕТЕНЕ
НА БОЖИЕТО СЛОВО
В поредица от теми ще представим някои от основните потребности на християнския живот. Християнската вяра е начин
на живот. Затова: четене на Божието Слово, молитва, посещаване на църква, лично
хваление, добри дела, пост, благодарност,
устояване в изпитанията, противене на
изкушенията, трябва да са неотменна
част от него. Казвайки: „Аз съм пътят и
истината, и животът; никой не идва при
Отца, освен чрез Мен” (Йоан 14:6), Христос
всъщност посочва начина за изпълняване на
тези изисквания.
Библията ни разкрива: „Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко,
което е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който
ни е призовал чрез Своята слава и сила” –
2Петр.1:3. Но и най-добрата истина е безполезна, ако не се приложи на практика. Ние
сътрудничим в Божия спасителен план. Пред
гроба на Лазар Христос каза: „отместете камъка” т.е. „и вие трябва да участвате”. Християнският живот е благословено приключение,
но за да сме благословени трябва да спазваме определени изисквания. Идваме при
Христос с различни вяра, обяснения, опит. А
целта е всички да приличаме на Него.
Защо трябва да четем Библията всеки ден?
Защото Бог иска това? Мойсей каза: „ето
заповедите, наредбите и законите, които
Господ, вашият Бог, заповяда да ви науча:
„Тези думи, които ти заповядвам днес, нека
бъдат в сърцето ти; и на тях да учиш прилежно децата си и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя,
когато лягаш и когато ставаш. Да ги вързваш за знак на ръката си и да бъдат като
превръзка на челото ти. И да ги написваш
върху стълбовете на вратите на къщата
си и на портите си” – Втор.6:1,6-9. Така е
било тогава. А как да постъпим днес? Най-добре, като четем Библията. Защо? Защото Бог
иска да общува с нас и да Го опознаваме. А в
Библията Той разкрива Своята същност. Както
тялото ни има нужда от храна, така и духовната ни същност. Божието Слово е духовна
храна. Затова Христос каза: „Аз съм хлябът
на живота” – Йоан 6:35. Чрез Библията разбираме какъв живот е угоден на Бога понеже:
продължава на стр.2

ЕЖЕДНЕВНОТО ЧЕТЕНЕ НА БОЖИЕТО СЛОВО
продължение от стр.1
„Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление,
за наставление в правда” – 2Тим.3:16. Четейки Божието Слово то преминава през нашият
ум и душа, и ни очиства. Това ни различава от
другите хора.
Как да намираме време за четене? Да сме
убедени в необходимостта от редовното четене на Словото и това да ни стане навик. Нужно
е добра организация и самодисциплина. Преценете най-подходящото време и от какво да
се лишите. Преди четене се молете Бог да ви
говори чрез Словото. То да спомага за израстването ви като християни. Важно е осъзнаване
на прочетеното. Ако четенето ви е трудно или
не всичко разбирате, не се отказвайте, отговор
може да дойде, чрез проповед или по друг начин.

Размишлението е по-задълбочено изучаване,
разсъждение върху прочетеното. В Йоан 5:39
Господ казва: „Вие изследвате Писанията понеже мислите, че в тях имате вечен живот и
те са, които свидетелстват за Мен”. Може
да разучавате по книги, по глави, по думи, по
преобрази, по притчи и т.н. Какво знаете за
дадена личност, за мотивите на постъпките й,
правете си изводи. Купете си Библия или Нов
Завет джобен формат. Ще са ви полезни Библия с препратки, конкорданс, справочници,
речници. Водете си записки. Сверявайте информацията от Интернет с библейските текстове.
Колкото повече четем Божието Слово, толкова повече го разбираме и откриваме изходи от
своите проблеми. Така обогатяваме и утвърждаваме нашата вяра „вярването е от слуша-

не, а слушането – от Христовото слово”
– Римл.10:17; „от детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят
мъдър за спасение, чрез вяра в Христа Исуса”
– 2Тим.3:15. Чрез Словото откриваме истини
„Божието Слово... издирва помислите и намеренията на сърцето” – Евр.4:12. То ни усъвършенства и ни приготвя за всяко добро дело
(2Тим.3:17). Ако не познаваме Божието Слово не
може да живеем истински християнски живот.
Анастасия Василева

МОЛИТВЕНА СЕДМИЦА
И тази година, за десети пореден път в България се проведе Обща молитвена седмица,
организирана от Обединени Евангелски църкви. Инициативата е част от Европейската молитвена
седмица, която се провежда още от 1846 г.
Целта на събитието е вярващи от различни Евангелски църкви да се съберем в началото
на Новата година и да се молим заедно за различни, касаещи църквата ни и обществото ни
теми: Единна и служеща църква, изцеление на болни и страдащи хора, здрави и благословени
семейства, състоянието на страната ни, бежанците в България, младото поколение в църквите,
успешна и благословена 2014 г.
Всяка вечер в периода 6-12 януари се събирахме в различни църкви в София. Различното
тази година в темите за молитва бе на 10 януари – молитва за бежанците в България. Пастор
Румен Борджиев ни припомни, как по библейски би трябвало да се отнасяме с тези хора, след
което видяхме и снимки на бежански лагери, които направиха
молитвите ни по-сърдечни. Последната вечер от седмицата завършихме в нашата църква с насърчително слово от п-р Благовест
Николов и заедно се застъпихме за благословението на 2014–та
година.
Определено не смятаме, че една седмица е достатъчна за
измолване благословение за домовете и страната ни, но даде старт
на молитвите, които всеки един да отправя и през останалите 51
седмици, ако Бог ни ги подари.
„От Господа е спасението, благословението ти –
върху Твоя народ” – Пс.3:8.
Бонка Шкутова

снимкa: Влади Райчинов

БЕБЕШКО ПАРТИ
На 18 януари, събота, вратите на църквата ни бяха отворени за празненство. Бешко
парти! А партито е място за празненство и запознанства. Условието за участие – да си
бебе, може и неродено. Или да си достигнал до цели две годинки. Винаги с деца на
празник е весело и забавно, колко повече в Господния храм! „Пред Твоето присъствие
има пълнота от радост, отдясно на Теб, винаги веселие” – Пс.16:11.
Да, веселие, песнички и глъч имаше, всичко беше пъстро и празнично, приготвено с
много любов. Докато малките крачета тупуркаха, майките се опознаваха и разказваха за
децата си. Почти необезпокоявани те гледаха клипове за деца. Чуха и историята на едно
неродено бебе, на което Бог казва, че ще му зачисли ангел с името „мама”. А ако бебетата
си имаха форум във виртуалното пространство, какво ли биха споделяли за родителските
грешки? Това забавляваше майките, а мъничетата щедро позираха пред обектива. Всичко
бе съпътствано с подаръци, игри, балони, писма, молитви. Разбира се не липсваше и
традиционната вече торта от памперси. Имаше и красиво подредена маса с вкусни сладки
за всички. Но колко добро и угодно бе за майките да се опознаят, насърчат и споделят
опит. И да си отпочинат. Роди се и идеята да продължат да си общуват в новосформирана
група във фейсбук.
Търкане на очички, зачервени бузки и натежали клепачи белязаха края на партито,
всички си тръгнаха щастливи, но и с желание за следващо парти!
	Елена Иванова

снимки:
рева
Михаела Суга

ДЕСЕТ ЗАПОВЕДИ ЗА ВСЕКИ РОДИТЕЛ
1. Не очаквай детето ти да бъде като теб
или да бъде такова, каквото ти искаш. Помогни му да стане не като теб, а да бъде
себе си.

а може би дори е по-тежък, тъй като то
няма опит.
5. Не го унижавай!

огън в него. Това е разкрепостената любов
на майката и бащата, които отглеждат
не „нашето” или „своето” дете, а душа,
която им е дадена на съхранение.

3. Не си изливай своите обиди върху детето,
за да не ядеш на стари години горчив хляб;
понеже каквото посееш, това и ще поникне.

6. Не забравяй, че най-важните срещи за чо- 9.	Умей да обичаш чуждото дете. Никога не
века са срещите с неговите деца. Обръщай
прави на чуждото дете това, което не би
им повече внимание – никога не можем да
искал да правят на твоето.
знаем, кого срещаме в детето си.
10. Обичай детето си и когато то е неталантливо, неудачник, когато е вече въз7. Не се измъчвай, че не можеш да направиш
растен човек. Общувайки с него, радвай
нещо за детето си. Измъчвай се, ако мосе, защото за детето е празник, докато
жеш, но не го правиш. Помни, че за детето
е с теб.
е направено малко, ако не е направено всичко.
		
Автор: Януш Корчак

4. Не се отнасяй към неговите проблеми високомерно. На всеки е даден живот според
силите и бъди сигурен, че неговият живот
не е по-малко тежък, отколкото твоя,

8. Детето не е тиранин, който завладява целия ти живот, не е само плод на плътта и
кръвта. Това е скъпоценна чаша, която Бог
ти е дал да пазиш и да развиваш творческия

2. Не изисквай от детето си да плати за
всичко, което ти си направил за него. Ти си
му дал живот, как може да ти се отблагодари? То ще даде живот на друг, той – на
трети и така – това е необратимият закон на благодарността.

/Полско-еврейски педиатър и писател, роден през
1878 г. и загинал на 5 август 1942 г. в концлагера
Треблинка, заедно с около 200 еврейски деца от сиропиталището, в което е бил лекар и възпитател.
Предложено му е да се спаси, но той отказва./

ЧЕСТИТо на
Иван и Маргарита
Зашеви за
10 годишния семеен юбилей

На 23 февруари 2014 г. от 14.00 ч.
в сградата на църквата ще се проведе
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЪРКВАТА
Събранието ще премине при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Председателя
на Духовния съвет.
2. Отчет на Председателя
на КРК.
3. Изказвания по отчетите.

4. Промени в състава
на Духовния съвет.
5. Предложения и насоки
за бъдещата дейност
на църквата.

ПРИСЪСТВИЕТО НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ
НА ЦЪРКВАТА Е НЕОБХОДИМО
БЛАГОДАРНОСТи

ЗА БОЖИЯТА ВЯРНОСТ
Господи, как да намеря думи достатъчни и
силни с които да мога да изкажа моята голяма
сърдечна благодарност към теб – за това, което си направил, правиш и ще направиш за мен
и моето семейство. Да – думите са слаби да изкажа това, което е в сърцето ми. Ти си винаги
с нас. Благодаря Ти и за изпитанията, с които
ни закаляваш и за всичките Ти милости и щедрости, които проявяваш към нас и в дребните
и големи неща. Благодаря Ти, че сме на крак,
че ни пазиш и помагаш в критични състояния,
в които без Теб не бихме могли да се справим.
Сатана всячески се мъчи да ни раздели и да
ограби мира и спокойствието ни, но благодарение на Теб нещата се оправят. Ти Господи Бог
наш Си велик и неповторим. Нека цялата слава, почит и величие бъдат само на Теб велики
и единствен Бог наш.
Твоя дъщеря

* * *

Преди време се молихме за едно момче
Мартин. Той е на 20 г. и имаше диагноза рак
на стомаха. Преди няколко дни майка му сподели, че той е добре и диагнозата му не се е
потвърдила. Това изпитание стъпка по стъпка
обърна майка му към Бога и тя сега посещава
Евангелска църква. Цялата слава да бъде само
на Исус Христос – Изцелителя!

* * *

Искам да благодаря на Бог, че преди около
три седмици опази живота ни – на мен и на
моето бебе Дария. Тъкмо си бяхме тръгнали от
лекар и на пешеходната пътека някой сякаш
ме дръпна за якето отзад. В това време видях
как един тролейбус връхлиташе над нас. Ако
не бях реагирала светкавично с една крачка

На 25 декември
2013 г.
на 99 години
почина
Цвета Атанасова Бакърджиева

назад, краят щеше да е фатален. Знам, че Бог
ни е помогнал и ме е издърпал! Благодаря Му!
Мама Весела и бебе Дария

* * *

На 2 декември 2013 г. почина съпруга ми
Васил на 82 г. Благодаря на Бога, че ни запази
като семейство за 58 години. Заедно се радвахме на деца и внуци. Благодаря на всички, които се молиха за моя съпруг. През последните
месеци той често отдаваше слава на Бога!
Невена Димитрова

* * *

Благодаря Ти, Господи за всички хубави и
лоши неща, които ми се случиха през миналата година. Ти ми беше подкрепата в най-трудните моменти. Аз Те призовавам, Боже и през
тази година да ме подкрепяш, защото силите
ми намаляват и само на Теб уповавам. Благодаря Ти, Боже за всичко!

* * *

Искам да благодаря за всичко на живия Господ! Благодаря Му, че през изминалата 2013
година никога не ни изостави, за да преодолеем изпитанията в нашето семейство! Благодаря Ти, Господи за милостите към нас, за
водителството, което ни даваш, за верността,
за любовта и дълготърпението, за всичко и
всички!
Братя и сестри, Бог е силен и могъщ! Винаги
е Победител и чрез Него и ние сме победители! Единствено на Него с вяра уповавам и с цялото си сърце слава, почит и величие отдавам!
Сестра в Господа

* * *

На 5 януари
2014 г.
на 53 години
почина
Николай Василев Димитров

Нашето семейство искаме да свидетелстваме за милостта на Бога, да Му благодарим за
безмерната любов, за отговорените молитви и
за сбъднатите мечти.
1-во: Имаме нов дом. Миналата година на
Бъдни вечер искахме да поканим младежите,
но тъй като празнувахме в свекър ми и свекърва ми, отказахме посещението, защото преценихме, че големия брой хора няма да има този
ефекта, който искахме. Тогава си пожелахме
следващата година на Бъдни вечер да имаме
нов дом, голям, в който да поканим младежиРадка Любчова Димитрова
те да ни благословят и да поканим родителите
ни да споделят празника с нас. Бог чу молитвите ни и сбъдна мечтата ни. Имаме нов дом и
Бъдни вечер празнувахме по описания начин.
Вярваме, че родителите ни усетиха присъствието на Бог в дома ни.
2-ро: Съпругът ми се дипломира, като взе
над 20 изпита за месец и половина. Имаше
дни, в които взимаше по четири изпита на ден.
Бог така нареждаше нещата, че на пръв поглед
непостижимите резултати бяха постигнати с
истинска лекота. Само Бог може да подреди
живота ни толкова чудно, защото Неговото
бреме е леко. Отделно, Бог помогна на съпруга
ми да смени три работни места, без да остане
един ден като безработен.
3-то: В края на изминалата година Бог беше
с мен на безкрайно труден изпит, а също така
ми поднесе, без да съм търсила ново работно
място, на много добри условия.
Благодарим ти Боже, Ти постоянно показваш
милостта си към нас, чуваш молитвите ни и отговаряш на тях!
сем. Захариеви
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