ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

„А от Него сте вие в Христос Исус, Който стана за нас
мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление” – 1Кор.1:30

ОТ ПРЕДУЗНАТИ ДО ПРОСЛАВЕНИ
В Посланието към римляните 8 глава,
апостол Павел говори за спасението на човека. Тук той пише за проявата на Божията милост към падналия грешник и неговото въвеждане в слава. Особено в 29 и 30 стихове,
само с няколко думи Павел преминава през
целия път на човека, от неговото откриване
от Бога, до прославянето му във вечността:
„Които предузна, тях и предопредели, а
които предопредели, тях и призова, а които
призова, тях и оправда, а които оправда,
тях и прослави.” Нека и ние мислено да преминем през тези няколко най-важни стъпки
по пътя към вечния живот:
ПРЕДУЗНАНИЕТО e, да знаеш нещо преди
то да се случи. Истинско предузнание има
само Бог. Той е, Който знае абсолютно всичко
за миналото, настоящето и бъдещето. Той
знае как ще премине живота на всеки човек,
още преди да се е родил. Цар Давид имайки това убеждение, казва на Бога: „Твоите
очи видяха необразуваното ми вещество и
в Твоята книга бяха записани всичките ми
определени дни, докато още не съществуваше нито един от тях” – Пс.139:16. Божието предузнание е пълно и всеобхватно.
Още, Той знае предварително, кой ще повярва в Него и кой не.
ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕТО е предварително
определяне, предначертаване на събития.
Има ли предопределение от Бога и ако да,

до каква степен? И най-вече: Определя ли
Бог предварително, кой да се спаси и кой
не? Да, Бог определя предварително, но
преди това Той знае кой ще повярва и кой
не и на тази база знание, предопределя за
спасение. Апостол Петър пише много точно: „До избраните пришелци, пръснати по
Понт, Галатия, Кападокия, Азия и Витиния,
избрани по предузнанието на Бога Отца”
– 1Петр.1:2. А когато Павел проповядва в
Антиохия Писидийска, се пише: „И езичниците, като слушаха това, радваха се и славеха Божието учение и повярваха всички,
които бяха отредени за вечния живот” –
Деян.13:48. Да, Бог е Който предопределя,
но първо предузнава.
На трето място идва ПРИЗОВАВАНЕТО.
Христос казва: „Ето стоя на вратата и
хлопам, ако чуе някой гласа Ми и отвори
вратата, ще вляза при него и ще вечерям с
него и той с Мен” – Откр.3:20. Божият апел
е към всички грешници, но всъщност, само
предопределените откликват на него. Човек
има свободната воля дали да приеме или да
отхвърли призива на Бога. За какво призовава Бог? На първо място за лично спасение и
на второ място за служение в Божието царство.
ОПРАВДАВАНЕТО е юридически термин.
Употребената дума в оригинала на ст.гр.език
е с корена „дикайо” – оправдан, оневинен.
продължава на стр.2

Защото има само един Бог и един ходатай между Бога
и човеците, човекът Христос Исус.
I Тим.2:5
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ИЗКУШЕНИЯТА
Изкушениeто е най-нежеланото състояние, в коeто може да се окаже християнина.
Никой не е застрахован против изкушение.
За това предупреждава и стихът „който мисли, че стои, нека внимава да не падне”
– 1Кор.10:12. Откриваме изкушението в житейските истории на Адам и Ева, Йов, Самсон,
Йосиф, Давид, Исус Христос, ап. Петър и др.
Предпоставка за изкушението е съблазънта.
Тя е кукичката, на която се закача стръвта, капанът.
Бог казва, че изкушенията се планират и
предизвикват от Сатана. Още в Едемската градина в образа на змията Сатана съблазнява
Ева с лъжливата възможност да стане независима от Бога, като наруши Неговата заповед
и яде от забранения плод. Ева се поддава на
изкушението, после и Адам. Този първи успех
на Сатана се отразил пагубно върху живота на
цялото човечество.
Между изпитание и изкушение има разлика. Изпитанието винаги е от Бога. Целта му е
да доближи човека до Бога и да го утвърди
във вярата. Изкушението е дело на Сатана и
негова цел винаги е да разколебае човека,
като го отклони и отдалечи от Бога, и го подтикне към грях.
Сатана изпробва различни съблазни. Една
от тях е гладът, който бе използван и за Христос в пустинята (Мат.4:2-3). Гладът и бедността са съблазън и до днес. При Давид използва
похотта (2Цар.11:2). Пример за съпротива на
изкушението е случаят с Йосиф и жената на
Петефрий (Бит.39:7,9). Животът на Самсон показва, че изкушението води до грях, а грехът
като се развие, ражда смърт (Съд.16:21,30).
Затова Бог ни съветва: „Не се лишавайте
един друг от съпружеско сношение, освен
ако бъде по съгласие за малко време, за да
се предавате на молитва, и пак бъдете заедно, да не би Сатана да ви изкушава, чрез
вашата невъзможност да се въздържате”
– 1Кор.7:5.
Изкушение идва и поради човешки слабости и страсти. „Който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствената си страст”
– Яков 1:13,14.
продължава на стр.3

ОТ ПРЕДУЗНАТИ ДО ПРОСЛАВЕНИ
продължение от стр.1
Древните гърци са имали две думи за оневинен: Когато осъденият е заплащал, или
изтърпявал наложеното му от съда наказание – „катадите”; и когато някой друг заплаща или поема отговорността за деянието
на някого – „дикайо” Не случайно, апостол
Павел употребява именно думата „дикайо”,
защото оправданието, което грешника получава е не поради негова лична заслуга, а
поради заслугата на Някой Друг – на Господ
Исус Христос. И още, думата „дикайо” е била
употребявана в съда, когато някой обвиняем
е бил обявяван въобще за невинен. Така че,
макар и да бяхме грешници, чрез заместителното дело на Христос, ние сме обявени
от Бога за напълно невинни. И цялото това
оправдание, ние го приемаме чрез вяра. Подобно на Авраам. „Аврам повярва в Госпо-

да и Той му го вмени за правда” – Бит.15:6.
Затова и апостол Павел пише на вярващите
в Рим: „И тъй, оправдани чрез вяра, имаме
мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос”
– Римл.5:1.
И последната стъпка по пътя на вечния живот е ПРОСЛАВЯНЕТО. Да бъде прославен някой, означава да бъде поставен на високо и
видно място, да бъде възвеличен. На всички
нас, които Бог е предузнал, предопределил,
призвал и оправдал е обещал и да ни прослави. „Възлюбени, сега сме Божии чада, и още
не е станало явно какво ще бъдем, но знаем,
че когато стане явно, ще бъдем подобни на
Него, защото ще Го видим както е” – 1Йоан
3:2. Така че, дори тук на земята да страдаме,
един ден в небето ще бъдем прославени.
„Понеже смятам, че сегашните временни

страдания не заслужават да се сравнят със
славата, която има да се открие към нас” –
Римл.8:18. И всички ние очакваме един ден
да бъдем прославени от Бога.
Когато обаче Павел говори за прославянето на тези, които са избрани, не го казва
в бъдеще време, а в минало свършено време – „...а които оправда, тях и прослави.”
Така че, както сме оправдани, така вече сме и
прославени. Още от сега, от тази земя. Сатана
не иска да знаем тази истина, той ни заблуждава, като се опитва да ни унизява. Но знай,
че чрез Бога, ти си издигнат в Неговата слава.
Бъди уверен, че още от тази земя, ти си прославен от Бога. Благодари на Бога и живей в
пълнотата на Неговата благодат!
п-р Румен Борджиев

СЕМЕЙСТВО

ТЕОДОР и ЕЛЕНА ИВАНОВИ
Щастливи сме, че сме част от Подуенската църква, защото семейното ни летоброене
започва от тук. На въпроса „как можахте да
си оставите морето” неизменно отговаряме
„ами, тук е църквата ни”. В нея повярваха Теодор и децата, в нея открихме Господа и обградени с толкова добри хора, вкусихме истински
пълноценния живот.
Тео: Като дете, разглеждайки иконите на
баба, съм се запитвал за Господ. Представях
си Го като възрастен човек с голяма брада и
корона. Бях много палав и създавах проблеми
на родителите си. В последствие, преминах
всичко, през което може да мине един светски човек: брак, развод, нов брак и семейство.
Завършил университета, в житейските ми проблеми и опции за вземане на решения съм се
замислял за Господ. Породи се страх от Него,
без да съм прочел и един ред Библия или да
съм чул проповед.
Елена: Една ранна утрин влакът ме остави
на гара Русе. Бях приета за студентка след две
неуспешни години. Не подозирах, че от тук ще
започнат най-важните събитията в живота ми.
Брак, раждането на Стела, разпадане на брака,
срещата с Теодор. Когато на 13 април 1991 г.
се омъжих за него, имахме добро наследство:
Волен, Стела, Ралица, а година след това проплака и Теодор младши. Децата ни винаги са се
обичали, а ние правихме всичко, за да имат
щастливи спомени. Живеехме в Бургас, имахме успешен бизнес. А също и дом на планина,
където децата израснаха. Понякога всред щастието си се питах „Нещо ми липсва, какво е
то?” Теодор се нагърбваше с все повече работа
и пътуване. В един момент ми каза, че е загубил много пари.
Тео: Така се получава винаги, когато Господ

Го няма в живота ти. Ти си си господ. Мислиш,
че всичко, което си постигнал, е плод на твоите сили и способности. И през ум не ти минава
Кой ти го е дал. Искаш да постигнеш още сто
пъти по толкова, но тогава идва края на всичко материално. Агонизираш в стремежа си
да въстановиш нещата, но пак по твоя начин.
Така, при последните напъни да спася нещата,
преживях пълен фалит.
Елена: Стана така, че Тео го нямаше цели
две години и никой не знаеше къде е. Беше
нереално и жестоко. Най-лесно е да се обвини
някой, който не може да се защити. Рухването от върха до дъното боли, но трябва човек
да поеме и своята вина. Не знаех, че да ходиш при гледачки и да си гледаш хороскопа е
мерзост за Господа. Бях го правила и отново
пробвах, когато Тео беше в неизвестност. Търсела съм тези доброволни слуги на Сатана. Но
Бог се намеси безпрекословно! Просто един
човек ми разказа, че има спасение от тази трагедия. Но трябва да минеш през покаяние и
да забравиш завинаги гордостта и себичността. Мъчно ми е за всички, които си мислят, че
покаянието е нужно само на хора с проблем.        

С Тео горчиво съжаляваме, че в благополучието ни никой не ни е казал, че има Спасител
Христос.
Тео: Видяхме се отново след две години. Не
съм очаквал ни най-малко появата на Елена
точно на това място и точно с тези думи: „Върни се у дома, прощавам ти всичко, аз повярвах
в Господа, и децата са ти простили.” Тя наистина намери сили да ми прости, но и ми разказа,
как Бог я избавил от опасностите, за които съм
допринесъл. А и за евангелската църква.
Елена: Да простя, но и да забравя, това е
невъзможно да е от мен. Само Господ е, аз
не бих могла сама. Има хиляди жени, искащи
да простят, но неуспяващи. Нека искрено се
обърнат към Исус и Го помолят да им помогне
да простят.
Тео: Неочакваното й появяване и неочакваната прошка предизвикаха низ от събития,
които събраха семейството ни и ни доведоха
в София. Тук тя започна да посещава редовно църквата. Нямах против, но аз си ходех на
православна и то когато си реша и при нужда.
Бях поел обещание пред Господа: Ако Той наистина извърши едно чудо в моя живот, аз ще
отида да видя каква е тази църква, която Елена така ревностно посещава. Чудото стана и от
2005 г. много рядко сме пропускали възможността да сме на църква.
Най-голямата ни радост e, че ние и трите ни
деца сме сключили воден завет с Бога. Сега
измолваме Волен и зет си, както и внука ни
Мартин. Имаме и нов Божий дар – бъдещата
ни снаха Марти. Само неизказаната милост на
Бога, движи, радва и променя целият ни дом
към добро. Не защото заслужаваме, а защото
милостта Му трае до века!
Теодор и Елена Иванови

НАУЧИ МЕ, ГОСПОДИ

ИЗКУШЕНИЯТА
продължение от стр.1
Една такава слабост е стремежът към слава
и власт. Сатана предложи на Христос славата
на всички царства на света „Всичко това ще
ти дам, ако паднеш да ми се поклониш” –
Мат.4:8,9. Христос отблъсна атаките му с Божието Слово: „Махни се, Сатано, защото е
писано: „На Господа твоя Бог да се покланяш,
и само на Него да служиш” – Мат.4:10.
За желанието за охолен живот ап.Павел
казва, че „които ламтят за обогатяване,
падат в изкушение” – 1Тим.6:9. Материалното благополучие също може да предизвика
изкушение (църквата в Лаодокия – Откр.3:17).
Съблазни идва и поради нечестивите хора. Фарисеите се опитваха да злепоставят Исус като
Го „впримчат в говоренето Му” (Мат.22:1518). Приятелството с лоши другари също води
до изкушения.
Сатана използва различни похвати: индивидуален подход, пробва и слабите и силните ни страни; създава стресови ситуации,
за да постави човек да взима решения при                      

екстремални обстоятелства; внушава чувство
на безизходица и страх от бъдещето; подбужда към пренебрегване на Божиите изисквания,
себеправедност, замъгляване на отговорността
и обвинения към Бога; чрез разни проблеми
(здравословни, безработица и др.п.) води до
отчаяние; имитира изход, чрез компромиси,
лъжливо чувство на комфорт и благополучие (алкохол, упойващи вещества, хазарт и
др.зависимости). Търпеливо чака удобен момент и пролука, за да подведе и измами.
Как да се справим? Бог ни предупреждава
чрез различни стихове: Бит.4:7; 1Петр.5:8-9;
Ефес.6:12. На първо място като познаваме добре Божието Слово. На второ място като пребъдваме в Бога „Бдете и молете се, за да не
паднете в изкушение” – Мат.26:41. Винаги да
бъдем в мислите си с Бога, да се съобразяваме с Неговите изисквания във всяка ситуация,
да Го призоваваме за помощ, мъдрост, изход,
съвет, като се изпълваме със Святият Дух, чиято длъжност е да утешава и упътва. На трето

място като се противопоставяме чрез Христовото име. Още, като търсим подкрепата и на
други вярващи (Гал.6:1). Също, като разпознаваме хитростите и капаните на лукавия в
различни ситуации. „Бъдете разумни като
змиите”(Мат.10:16), които заобикалят препятствията преди да се сблъскат в тях. Като не се
поддаваме на моментни настроения и емоции,
а да изчакваме Божието мнение и упътване от
Святия Дух.
Ако паднем в изкушение? Понякога насърчителен стих, подходяща проповед, прочетено
изречение или особено обстоятелство допринасят за взимане на решение за излизане от
изкушението. Друг път връщането е постепенно. Но винаги е необходимо нашето решение
за покаяние и само желанието ни е достатъчно,
за да задвижи Божията ръка. Бог винаги е готов
да ни прости и да ни помогне да се върнем при
Него. Затова и казва: „Никак няма да те оставя и никак няма за те забравя” – Евр.13:5.
Анастасия Василева

ДЪЖДЪТ НА СЪМНЕНИЕТО

Бе мрачна и дъждовна съботна сутрин. Валеше силно. И въпреки, че бе края на юни, си
беше хладно. Приготвях се да ходя в моята
църква, имаше специално мероприятие – Училище за родители, и тъй като се провежда рядко, бях решила, че задължително ще присъствам.
Нямаше да бъда сама, трябваше да взема с
мен двумесечната ми дъщеричка. Планувах да
пътувам със семейния автомобил, но въпреки
това серия от въпроси се въртяха в ума ми:
„Дали е добра идея да тръгвам в този дъжд?”
Освен това не бях карала кола от около година – през бременността избягвах излишното
напрежение и стрес, които нямаше да ме подминат, ако шофирах. И се питах също: „Как ли
ще се справя? Дали не съм забравила да шофирам?” Щях да съм сама с малката, съпругът
ми беше ангажиран... „Ами, ако на сбирката
съм единствена самичка без половинката си,
а всички други са по двойки? Няма ли да се
чувствам не на място?” И така, докато ме заливаше вълната от въпроси, ми дойдоха на ум

думите, които поставих за заглавие: „Дъждът
на съмнението”. Помислих си: „Този дъжд
ще вали, докато ме разколебае или утвърди
в решението ми”. „Да ида или не – това е въпросът!” Казах си твърдо и убедено: „Отивам,
пък каквото иска да става” – знаейки, че това е
правилното решение!
Облякох се, приготвих и малката, натоварихме се на колата и тръгнахме към църквата.
Нямах проблеми със шофирането, като че ли
вчера съм го правила за последно. По целия
път валеше дъжд. Докато слизахме от колата –
също. Понамокри бебешката количка, но бързо се скрихме в църквата на сушина.
Радвам се, че отидох. Чух интересни и важни неща, за това как да възпитаваме децата и
себе си и как да бъдем добри родители. Когато всичко приключи и тръгнахме към вкъщи,
дъжда беше спрял, грееше слънце и имахме
чудесен следобед, без помен от валежи.
Колко пъти в различни ситуации в живота
ни, сме изправяни пред подобни, понякога и
по-тежки избори, и колко пъти обстоятелствата ни карат да направим грешен избор? Колко
пъти това, което виждаме да се случва около
нас, ни прави колебливи в дадена ситуация,
кара ни да се съмняваме в себе си, във всичко,
дори в Бог? Някой, някъде беше писал: „Съмнението създава пречки, но вярата ги преодолява!”
Често Бог ни изправя пред такива ситуации,
за да провери дали ще изберем Него, дали
ще вземем правилното решение, ще се укрепим ли във вяра. Дали ще търсим Бог и Божието или личния си комфорт и удобство. Бог и    

Божието не винаги ще съвпадне с нашето
„най-удобно”, а по-скоро ще ни е неудобно,
ще трябва да излезем от „черупката си”, да
погледнем от друг ъгъл, да променим нещо...
Бог търси хора, които са готови да Го изберат във всяка ситуация, по всяко време. И НЕ
търси хора удобно седнали на дивана вкъщи,
които не искат да си помръднат и пръста заради Него.
„Дъждът” на съмнението вали в живота на
всеки човек, в една или друга сфера, по един
или друг начин. Изправени сме пред различни
избори всеки ден. Оправдаваме ли се с обстоятелствата, защото така ни е удобно? Има обстоятелства, с които трябва да се съобразим,
но има и такива, с които си „измиваме” ръцете, а не бива!
Избереш ли Божието, въпрос на време е
всичко да се обърне в твоя полза и слънцето
да изгрее в живота ти. В Римл.8:28 се казва:
„Но знаем, че всичко съдейства за добро на
тия, които любят Бога, които са призовани
според Неговото намерение.”
Когато споделих темата с една приятелка, тя
ми каза: „Съмнението идва в живота на човека точно както дъжда, първо ситни капчици, а
после става порой, и както земята се пропива
от дъжда, така и човекът от съмнението!”
Изводът от всичко: Укрепи се във вяра и преодолей всяко съмнение! Вземи чадъра на вярата и давай смело напред! „Дерзайте и нека
се укрепи сърцето ви” – Пс.31:24. Всички, които се надявате на Господа.
Лора Добрева

ЧЕСТИТО

ЧЕСТИТа
10 ГОДИШНИНА
на брат Матей
и сестра Венета

на Камен и Слава
за малката Деяна

ЧЕСТИТа
50 ГОДИШНИНА
на брат Павел
и сестра Лили

НОВ ЧЛЕН НА
ЕПЦ – “ПОДУЯНЕ”
БЛАГОДАРНОСТи

С БЛАГОДАРНОСТ ПРЕД БОГА
Да бъде почит, величие и слава на нашия Господ
Исус Христос! Той не оставя чадата си в беда, но
винаги се грижи за тях. Преди няколко седмици в
църквата ни, след като пастир Ким проповядваше
Божието слово, по време на молитвата каза да се
хванем за ръце и да се молим за човека до нас.
Пред мен беше неговата съпруга. Тя ме хвана
за ръка и ме попита какъв е проблема ми, аз й
казах и започнахме да се молим. Тя се молеше с
дръзновение и аз плачех и виках към Бога с вяра,
защото по човешки проблемът ми не можеше да
се разреши. И чудото стана. Там, където няма път
Господ прави път за нас! Думите не стигат, за да
благодаря на моя Спасител Исус Христос! От все
сърце благодаря за подкрепата на съпругата на
брат Ким. Бог да ги благослови и да бъде винаги
с тях в пътя, който са избрали, за да Му служат!
Бъдете благословени от Бога и всички вие братя
и сестри от моята църква!
Ваша сестра в Господа

* * *
Милостиви, Святи, Праведни и Истинни
Татко Мой, благодаря че Те има! Благодаря Ти
за всичко, което правиш, което си направил
и което ще направиш за мен и моите близки.
Благодаря Ти, че ти изцери от рак моя съпруг,
че микробното му раково число спадна толкова
много, че не позволи да има разсейки и да ходи
на химиотерапия. Благодаря Ти, че изцери мен от
инфекция на гърлото. Благодаря Ти, че ме спаси
от много сериозна ситуация вкъщи, която щеше
да ми донесе много неприятности. Благодаря
Ти Господи, за това, че само Ти ми помагаш в
най-критичните ситуации в живота ми, за които
никога не бих могла да се справя без Теб. Бъди
възвишен, прославен и издигнат и нека цялата
слава, почит и величие бъдат само на Теб велики
Боже!
Твоя дъщеря

* * *

Братя и сестри, благодаря на Бога, че
никога и в нищо не ни изоставя! Благодаря за
милостите Му към нас, към нашето семейство
и дома ни. Благодаря на Бога, че ни дава
изпитания, доколкото можем да издържим!
На 2 септември внука ни претърпя катастрофа.
Гледайки ударената кола, картината е много
притеснителна. Благодаря на нашия Спасител,
че внукът ни остана жив по чудо, с проблеми
на лицето, но незначителни. Моля Господ да
му даде сили да се възстанови от случилото
се, а нас заедно с родителите му да подкрепи.

КАРАНДИЛА 2014

Сестра в Господа

Иван Табаков

ОТНОВО НА НЕДЕЛНО
УЧИЛИЩЕ
Тази година Неделното училище ще
поднови своите занимания
на 5 октомври (неделя).
Ако вашето дете е между 2 до 12 г.
възраст можете да го запишете
всяка неделя след сутрешните
богослужения.

ОЧАКВАМЕ ДЕЦАТА
С НЕТЪРПЕНИЕ И РАДОСТ
„Възпитавай детето отрано в
подходящия за него път,
и то няма да се отклони от него,
дори когато остарее” – Пр.22:6

РЕДАКЦИОННО КАРЕ

Слави Димов
Ева Борджиева
Надежда Каридова

На 17 август 2014 г. на 76 г. почина

брат Димо Тенев Димов
„И така, като знаем, че докато сме у дома в тялото, ние сме
отстранени от Господа..., предпочитаме да сме отстранени от
тялото и да бъдем у дома при Господа” – 2Кор.5:6,7

ЕПЦ Подуяне
ул.”Острово” 10
гр.София
GSM: 0897-868-040
Е-mail: buletin@poduene.org
Web: www.poduene.org

