ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

„Стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи,
и не се заплитайте отново в робско иго.” – Гал.5:1

КАКВО ДОКАЗВА НЕОБХОДИМОСТТА
ОТ РЕФОРМАЦИЯТА
Преди около 5 века Мартин Лутер заковава
своите тезиси на вратата на катедралата „Вси
светии” във Витенберг, Германия. С това той
слага началото на Реформацията в църквата.
Какво доказва необходимостта от Реформацията?
На първо място, че истината може да бъде
подменена. Всъщност, предпоставката за духовния упадък на църквата води своето начало още от 313 г. когато император Константин
издава Медиоланския едикт, с който се дава
свобода на християнската вяра в Римската империя. Разбира се, че свободата е нещо важно
и необходимо особено в духовния живот на
вярващия, но също и много отговорно. Една
от първите грешки на църквата е решението
Библията да бъде издавана и четена само на
еврейски, гръцки и латински езици. От тук насетне започват въвеждането на много небиблейски учения и практики в християнството
като: поклонението и молитви към Богородица и светиите, включващо и поклонение на техни изображения; молитвите за прощение на
греховете на мъртъвци и приемане на идеята
за съществуване на Чистилище; задължителния целибат (безбрачие) на духовниците и др.
Но безспорно едно от най-еретичните учения
въведено през вековете е учението за индулгенцията: На човека да му бъдат опростени

греховете като заслужи това чрез дела, или
най-често срещаната практика, като си плати
определена сума. Така че, всички тези нехристиянски учения въведени през вековете като
практика в църквата (включително и инквизицията), представляват изкривяване на библейската истина. Нещо, за което предупреждава
още апостол Павел (Деян.20:29,30).
На второ място, че съществува опасност
църквата да се превърне в институция. Всъщност, Реформацията подета от Мартин Лутер,
като цяло е насочена против ръководството на
официалната църква.
продължава на стр.3

Господ прави всичко що Му е угодно на небето
и на земята, в моретата и във всичките бездни.
Повдига пàри от краищата на земята, прави
светкавици за дъжда, изважда ветрове
из съкровищниците си.
Пс.135:6,7
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НАУЧИ МЕ, ГОСПОДИ

ХРИСТИЯНСКОТО
СЛУЖЕНИЕ
Ангелите са Божии служители в духовния
свят. На земята, Бог призовава човека към
Себе Си основно за спасение и за служение
(притчата за талантите). Служение за Господа
е всичко, което вярващия може да извършва
като слуга на хората около себе си в името на
Бога. Той е обещал сила, таланти, способности, дарби и средства за всеки, който иска да
Му служи. Това Той реализира чрез Своя Дух
(Деян.1:8).
Християнското служение е главно в 3 посоки: към Бога – въпреки че всичко е Негово
и не Му е нужно нищо. „Моя е вселената и
всичко, което има в нея” (Пс.50:10-12) вярващия трябва да върши всичко с ясното съзнанието, че е за Бога.
Служенията към хората са главно в църквата и извън нея. В света – за спасение на
грешниците и прибавянето им към църквата.
„Аз избрах вас и ви определих да излезете в
света и да принасяте плод, и плодът ви да
бъде траен” Йоан 15:16. В църквата – за изграждане и освещаване на тялото Христово.
„Той даде едни да бъдат апостоли, други
пророци, други пък благовестители, а други
пастири и учители, с цел да се усъвършенстват светиите, за делото на служението, за съзиждането на Христовото тяло”
– Ефес.4:11,12.
Когато говори за отделянето на „овцете от
козите” (Мат.25:34-45) Христос обяснява, че
служението включва грижи за бедните, болните, чужденците.
В 1Кор.12:28 ап.Павел споменава изцелителни дарби и правене на чудеса, помагане,
управление, а още и благовестители, молители и др.
Често новоповярвалите християни се впечатляват от Христовите думи „Идете по целия свят и проповядвайте благовестието
на всяка твар” – Марк 16:15. И много от тях
вярват, че се отнасят лично за тях. Но само
това ли е служението, което един християнин
трябва да върши? В Деян.9:6 разбираме за
Тавита, която е вършела много благодеяния.
Времето променя начина на живот. Днес нуждите са различни, а и възможностите на хората по-разнообразни. Достатъчно е да имаме
чувствително сърце и разсъдлив ум.
продължава на стр.2

НАУЧИ МЕ, ГОСПОДИ

ХРИСТИЯНСКОТО СЛУЖЕНИЕ
продължение от стр.1
Как да изберем подходящото за себе си служение? Бог е, Който призовава в служение.
Той ни познава и знае най-добре кое служение
е най-подходящото за всеки от нас. Но и всеки
християнин трябва да открие даденото му от
Бога призвание. А дотогава – да прави това, с
което може да е полезен. Християнската общност е място, където до голяма степен всеки
може да изяви способностите си, да сбъдне
желания и мечти. Служението, обаче не трябва да бъде самоцел. Необходимо е да внимаваме за мотивите. Да не са заради материално
облагодетелстване, себеизтъкване, болни амбиции, себедоказване, прославяне на самия
човек (Римл.16:17,18; Фил.1:15-17.
Не винаги е нужно служението да е обявено
или точно афиширано.

Не бива да очакваме някакви благодарности
от хората, освен благословенията от Господа,
според Неговата преценка и Любов.
В служението се инвестират усилия, време,
средства и др. Има грижи, трудности, сълзи,
понякога и физически страдания. Но има и
обещана огромна награда. Служението създава трайно удовлетворение във вярващия,
презарежда духовно. Отделният християнин
се учи на дисциплина, включително и молитвена, подчинение и оказване на внимание към
другите участници в служението. Чрез отговорите на молитвите ни можем да проследим
Божията милост, разнообразните начини на
Неговите отговори. Радостта е вдъхновяваща,
а спомените и свидетелствата остават за дълго време. Чрез служението си човек укрепва и

усъвършенства вярата си (Яков 2:22). Служейки
на другите, Бог служи на нас (Мат.6:31-33). Той
преценява не според това, какво и колко човек
е служил, а как е служил. Бог иска да Му служим с дръзновение и вярност. „И като имаме
дарби, които се различават според дадената
ни благодат, ако е пророчество, нека пророкуваме съразмерно с вярата; ако е служене,
нека постоянстваме в служенето; ако някой
поучава, нека постоянства в поучаването;
ако увещава – в увещаването; който раздава
– да раздава щедро; който управлява – да управлява с усърдие; който показва милост – да
я показва доброволно” – Римл.12:6-8.
Нека всеки от нас открие своето служение
пред Бога и да го върши с вярност.
Анастасия Василева

СЕМЕЙСТВО

ИВО и ЙОРДАНКА ИВАНОВИ
Иво и Дани са истински щастливо семейство.
Те не само са влюбени, силно привързани и
уважаващи се. Не само непрестанно се радват
един на друг, но и взаимно са си подарени от
Бога. Двама млади, впечатляващи с молитви и
копнежи за своите половинки. Нейните мечти
– той да е покаян, с твърд характер, мъж на вярата и истински приятел.
Дани е родена и израснала в Стралджа.
Като малка, когато е гостувала в Смядово,
вярващата й вуйна я водила на църква. Във
2-3 клас Дани играе в танцов състав, който е в
близост с евангелската църква. Момиченцето
с интерес наблюдавала вярващите, а понякога
и скришом е влизала в църквата. Дани завинаги влиза в църквата, и приема Бог в живота
си, когато е абитуриентка (през 2003 г.). Пленена от Божията красота, тя бързо крачи във
вярата. Само след три месеца Дани благодари
на Бога пред цялата църква с ревност и плам
на новороден човек. Макар „млада и зелена“
й предлагат да служи в неделното училище.
Днес тя е с топла благодарност към пастора
и младежкия ръководител на църквата в гр.
Стралджа, обгрижили я с много търпение и
любов. През 2004 г., по време на семинар,
младежите се молят за духовно кръщение.
Много от тях приемат Святия Дух, но Дани не е
между щастливците. У дома, тя продължава да
се моли настоятелно и късно през нощта Бог я
кръщава. След два месеца, на 10 юли 2004 г.
Дани взема водно кръщение. Видели копнежа
й по Бога, духовните й наставници я съветват
да учи в Библейския институт. Дани желае това
с цялото си сърце. Тя заминава за Созопол като
готвач, събирайки всеки лев за обучението си.
През 2005 г., тя вече е редовна студентка във
ВЕБИ. По финансови причини преминава задочно и се завръща в Стралджа. През 2009 г.
отново е в София, където работи като чистачка
в ресторант, за да продължи обучението си.

Тук с приятелката си тя посещава църква „Приятели“, където за кратко е неделна учителка.
Един ден на вратата на квартирата й се звъни.
Дани излиза и се стъписва от вида на младия
мъж с вратовръзка и блестящи обувки, дошъл
да оправи пералнята по молба нейната хазяйка. Запознали се, по-късно те се срещат няколко пъти.
Иво е роден в София, но е изоставен в дом.
Детето израства в домове в Димитровград,
Славяново, Сливен. Там той учи всяка професия, която му предлагат. Наследството му –
професионален шофьор, готвач, строителен
бояджия и още професии. В Димитровград,
минавайки всеки ден по една улица, той чува
хваление. Един ден 15 годишният Иво се заслушва и влиза. Там той се среща с Бог. По това
време му предлагат да замине за детско селище „Качулка“ до Сливен. С цялата си детска
вяра Иво пита Бога дали да замине. „И Бог отвори вратата пред мен и всичко си дойде на
мястото по невероятен начин”. Домът често
е посещаван от Стефчо Русев и Наско Маврудиев, които водят Иво в молитва за покаяние.
Важен щрих от живота му е заживяването му
в две семейства от Сливен и Казанлък. Макар,
че има хубава работа в Сливен, Иво напуска,

за да се установи в семейството в Казанлък.
„Божий план беше да бъда за малко в този
дом и да почувствам хората като родители.” И тъй като Иво е свикнал да благовества,
малко по-късно мъжът почива, но преминава
покаян и спасен. Дошъл в София, Иво кандидатства за работа като тролейбусен шофьор,
но се оказва, че вакантното място е за ватман.
И е одобрен, а това е прецедент. От идването
си в София през 2001 г., той посещава църквата в Подуяне. Около 6 месеца след срещата
с Дани, един следобед той й предлага да му
стане съпруга. Неговата мечта: тя да е нежна,
кротка и смирена.
„Когато ми идваше на гости, Иво виждаше уюта и всичко което бях сготвила и
подредила. Всичко, което му е липсвало. Възхищавам му се, нямал е друг начин как да оцелее, освен да работи. Всичко с двете си ръце
е спечелил. Затова го обикнах.”
Годежът се състои по време на младежкия
лагер Карандила на 04 август 2012 г. Точно
една година по-късно, на 04 август 2013, прегънали колене и със сведени пред Бога глави,
те свързват живота си в едно.
Иво е възхитен, че Дани е започнала като самоук готвач, а сега е готвач в елитен ресторант.
Хванати за ръце, с благодарност към Бога те
разказват: „Една от мечите ни – да си имаме
наш собствен дом, само два месеца след брака вече е изпълнена.”
Когато Иво и Дани преживяват отново Божията среща и с вълнение виждат сбъднатите
си мечти, когато чуете как смеха и радостта
кънтят зад стените на тяхното семейно гнездо,
ще разберете, че сам Господ Го е свил за тях!
Представянето подготви
Елена Иванова

КАКВО ДОКАЗВА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ РЕФОРМАЦИЯТА
продължение от стр.1
До голяма степен думата църква, вече не се
е отнасяла към самата „еклесия” съставена от
вярващите християни, а към клира на църквата. През вековете, църквата се е превърнала
в институция. До голяма степен тя е била загубила своята духовна сила и помазанието на
Божия Дух. Състояние, в което е била изпаднала още Лаодикийската църква (Откр.3:1517). Опасност, която стои и пред всяка отделна църква днес. Разбира се, че всяко местно
църковно общество трябва да има своето ръководство и управление, но в никакъв случай
да не се позволява това да довежда до институционализиране на самата църква. Ако тази
опасност се появи, изхода е само един – реформация.
Още, Реформацията доказва, че, никой
човек не може да извърши всичко сам. Безспорно, делото на Лутер е значимо и с огромни духовни последствия за цялостната по
нататъшна история на църквата. Но истина е,
че той не успява да завърши цялостна и пълна
реформа в тогавашната църква. Определено,
той се е нуждаел както от съратници, така и
от духовни наследници, които да продължат
започнатото дело. Такива се явяват Филип

Меланхтон, Улрих Цвингли, Жан Калвин, хора, с
различни способности и таланти, но с еднакъв
глад за Бога за чистотата на Неговото учение.
И това ни напомня библейската истина, че цялото тяло Христово се състои от много отделни
части, но с различни проявления и функции
(1Кор.12:12-21). Истина, която трябва да бъде
помнена и от нас.
На следващо място, Реформацията доказва,
че, Бог защитава хората на истината. За нас
днес е много трудно да осъзнаем огромния
риск, който Мартин Лутер поема. Но въпреки
огромния натиск от страна на официалната
църква, и организирания съдебен процес във
Вормс през 1521 г., Бог защитава Своя служител. Господ и днес е готов да защити всеки
един, който воюва за чистотата на Неговото
Слово. А всички ние имаме и конкретно обещание от Христос (Лука 21:12-19).
И не на последно място – статуквото винаги
може да се промени. Истина е, че много от нас
се намират в трудни и тежки житейски и духовни ситуации. И много често ние свикваме с тях
и смятаме, че нищо не може да се промени.
Този начин на мислене може да доведе и до
примирение. Нека да вярваме и да знаем, че

Съдебен процес във Вормс
чрез подкрепата от Бога всичко може да бъде
променено. А още повече, когато става въпрос
за истините на Божието слово и за Неговото
име. Никога не се примирявай, с каквото и да
е, и най-вече с твоето духовно състояние. Бъди
винаги готов да започнеш реформация в личен
план. Истина е, че промяната каквато и да е, не
се постига лесно. Така както и Мартин Лутер не
постига всичко за кратко време. Но той поставя
началото за духовното реформиране и възраждане на Христовата църква.
п-р Румен Борджиев

РЕФОРМАЦИЯТА – ПОЛЪХ ОТ МИНАЛОТО С ПОГЛЕД КЪМ ДНЕШНИЯ ДЕН

На 31 октомври 1517 година монахът Мартин
Лутер заковава своя свитък с 95 тезиса (изречения) на вратата на дворцовата катедрала в
град Витенберг. Той се обявява против религигиозната повърхностност, деградация и нищета, обхванали Католическата Църква, умело
прикривани зад пищни, но лишени от съдържание церемонии и ритуали. Тежкото състояние на Църквата по времето на Лутер оказва
пагубно влияние върху останалите сфери на
живoта и издига на преден план нуждата от
съществени промени. Днес много християни
свързват Реформацията с един от многото исторически периоди от развитието на Църквата,
когато тя претърпява значително духовно обновление, а нейните служители преоткриват и
представят по нов начин истините от Божието
Слово.
Убеден съм, че една голяма част от идеите

на Реформацията продължават да звучат актуално в нашето съвремие. В началото на 21
век те оставят своя незаличим отпечатък и са
средство за засищане на духовния глад на
хората от познаване на Божествената истина
в един свят, изпълнен с греховност и поквара.
С настъпването на Реформацията християните
от 16-тото столетие още по-усърдно прилагат
основните истини на Словото в своя живот.
Кои са тези новооткрити истини, които променят тяхната представа за ролята на Църквата в
техния живот и как те се отнасят за нас днес?
Първият белег на истинската Реформация
е свързан с една често пренебрегвана идея,
представена на страниците на Библията. Тя
се отнася до свещенничеството на всеки отделен християнин. Свещеникът не просто застава пред Бога, за да се моли за християните, събрани в молитвения дом. За останалите
вярващи той е въплътен пример на святост и
искрена вяра, един смирен слуга, който служи на вярващите в Църквата и на неспасените
извън нея. Като християни-свещеници всички
ние трябва да служим един на друг и на хората
от обществото, в което живеем. Служението, в
което Бог ни призовава започва да се изпълнява в живота ни, когато с готовност откликнем на най-малките отговорности, които ни се
възлагат в Църквата. Когато отделим време да

посетим болен, храним гладните, помагаме
на уморените и отпадналите, неусетно ще се
озовем в центъра на служението, което Бог е
определил за всеки от нас.
Вторият съществен резултат свързан с Реформацията е отговорността на всеки християнин
да представи осмислените и приложени от
него истини на Божието Слово по ясен и разбираем начин на неспасените хора без да се
опитва да изпъкне или да издигне самия себе
си. Библейското християнство включва пожертване на егото, благодарността и почестите, които си мислим, че заслужаваме заедно с
вниманието на хората, което често пъти искаме да е насочено към нас с цел някой да преживее своето докосване от Бога, за да получи
с вяра вечен живот.
Друг фактор на Реформацията е насочен
към желанието на всеки християнин за лично духовно обновление. То включва да дадем право на Бог да работи в нас със силата
на Своя Дух, Който да ни промени, укрепи и
подготви, за да служим успешно. Обществото
ще се промени, когато Невястата на Христос
премине през духовно обновление. Всички
покаяли се пред Бога хора се нуждаят от преминаване през тяхна лична Реформация и то
още днес и сега!
Николай Симеонов

БЛАГОДАРНОСТи

ТРУДЪТ НИ В ГОСПОДА НЕ Е НАПРАЗЕН

На 19 октомври в църквата ни за пореден
път имаше едно от най-скъпите пред Бога събирания – това на вдовиците.
„Всички бяхме много щастливи да имаме
тази обща закуска и възможността да общуваме и да се насърчаваме”, разказва сестра
Маргарита.
В общението не липсваше нищо – чухме
благодарности, молитви, споделяне на преживяванията и вълненията на нашите сестри.
„На вдовиците, на сираците, на неженените Бог дава двойна сила и помазание. В общението на вдовиците това се потвърждава многократно от многото свидетелства.
Общувайки заедно ние се укрепяваме” – вярва
сестра Роси.
„Служението” беше основната тема на това
събиране. Поднесена по различен и интере-

сен начин – със сценка, провокираща ни да
се замислим за отношението ни към околните, с тематична християнска песен и разкази
на други сестри за това защо отделят време и
енергия, за да са в полза на другите вярващи.
Акцентът падна на това, че служенията, които
не се „виждат“ и нямат официално „название”
в църквата са не по-малко важни и че всеки от
нас има с какво да послужи на другите около
себе си.
Ето какво сподели по-късно сестра Мария:
„Благодатен лъч небесен огря сърцата на
вдовиците от църквата. Празник на грижата и вниманието за човека до мен; празник
на опознаването.”
А ние остава да си припомним, че има какво
да направим, за да покажем на нашите сестри,
че са забелязани и зачетени. Не само от Господа.
„Чисто и непорочно благочестие пред Бога
и Отца е това – да наглежда човек сирачетата и вдовиците в неволята им и да пази
себе си неопетнен от света” – Яков 1:27.
*Благодарим на сестра Лина за усилията,
любовта и грижата, с които организира общението. Вярваме, че Бог ще продължава да
я благославя за всяко следващо събиране.
Материала подготви
Фани Петрова

СЪОБЩЕНИЯ

РЕДОВНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ:
Неделя от 10.00 ч. и 18.00 ч.
l Сряда от 18.00 ч. – молитвено събрание
l Петък от 18.00 ч. – богослужение
l

ДРУГИ МЕРОПРИЯТИЯ:
Братско общение – вторник от 19.00 ч.
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.
l
l

За духовото, политическо и материално
състояние на България.
l За единство и разберателство в
семействата ни.
l За здравословното състояние на Дочка
Киркова, Ина Табакова и Ива Цветкова.
l За служението на пастира и неговото
семейство.
l

ДРУГИ СЪОБЩЕНИЯ:
l

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МОЛИТВА:
За разширяване границите на Божието
царство.
l За прекратяване на военните действия по
света.
l

Членовете на ЕПЦ-Подуяне могат да
ползват библиотеката към църквата,
както и аудио, видео и DVD записи
нa филми, проповеди и библейски
поучения.
ЗА КОНТАКТИ С ПАСТИРА:

l
l

тел.: 02/ 859 24 40; GSM: 0897 868 040
е-mail: bordjiev@abv.bg

БЪДИ БЛАГОСЛОВЕН
ГОСПОДИ
Благодаря на Господ Бог за всичко. Един ден
отивайки на работа пресичам пеш кръстовище
без да забележа, че преминавам на червен
светофар. Затичах се да хвана трамвая и
изведнъж ми се схвана крака и паднах на
средата на пътя между колите. Благодаря на
живия и милостив Бог, че не допусна да бъда
прегазена от колите и че ме опази жива и
здрава.
* * *
Благодаря на Бога за изцерението на моя
внук Денис. След молитвата по време на
богослужение в църквата, отидох в болницата
при детето и след един час той беше добре все
едно, че не е бил болен. Лекарите не можаха
да открият бактерии и вируси в организма
му. Изписаха го веднага и бяха в недоумение.
Аз и родителите на детето благодарихме на
Господа, но благославям и всички вярващи,
които се молиха за него.
Ваша сестра в Господа
* * *
Искам да свидетелствам, как за пореден
път Господ ми показа Своята милост. Бях в
отпуска, в провинцията. Без причина получих
остра сърдечна болка. Помолих се, предадох
проблема в Божията ръка и имах невероятен
мир. Но тъй като имам поставен стенд на
една артерия, моят мъж реши, че трябва
консултация с кардиолог. Отидохме в Окръжна
болница, обадихме се на лекуващия кардиолог
и трябваше на другия ден да постъпя в
болница. Оказа се, че имам 95%, запушване
на стенда, което беше отстранено. Благодарна
съм на Господ, че ми подари още дни на тази
земя. Знам, че сме Божии деца и живота ни е
в Неговата ръка. Да се радваме на всеки ден,
който ни е подарен, да не отпадаме в молитва
и да живеем в смирение и покорство пред
Господа.
Бог да благослови и да пази църквата си!
Ваша сестра
* * *
Благодаря на Бога, че запази живота на
моята 17 г. внучка, която катастрофира в друга
кола. Бог запази нейния живот и живота на
другото момиче, дори запази автомобилите
им и са се разминали само с леки драскотини.
Благодаря на Господа за живота на тези момичета и за поуката, която им дава да бъдат
внимателни.
Слава на вечния Бог!

РЕДАКЦИОННО КАРЕ

На 13 октомври
2014 г. на 77 г.
почина

сестра Марийка
Георгиева Иванова

На 1 октомври
2014 г. на 86 г.
почина

брат Никола
Борисов Бухов

„Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече; нито ще има
вече жалеене, нито плач, нито болка; защото предишното премина” – Откр.21:4

Ева Борджиева
Надежда Каридова
ЕПЦ Подуяне
ул.”Острово” 10
гр.София
GSM: 0897-868-040
e-mail: buletin@poduene.org
web: www.poduene.org
www.youtube.com

