ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

„Аз, Господ, те призовах в правда и като хвана ръката ти,
ще те пазя и ще те поставя за завет на народа,
за светлина на народите” – Ис.42:6
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СВИДЕТЕЛСТВОТО НА
ЕДИН ЗАТВОРНИК

ЕДНО НОВО НАЧАЛО
Все още сме в началото на една нова година. Благодарим на Бога, че ни даде живот,
здраве и сили да доживем до 2015 година. Пожелахме си да бъде по-добра, по-успешна и
по-благословена от всяка друга предходна. Но
трябва да осъзнаем, че за да се изпълнят тези
пожелания зависи от нас самите и най-вече от
нашите решения и постъпки.
Имаше неща, за които през изминалата година се покаяхме и поискахме Бог да ни прости. Но нека отново да си припомним, че истинското покаяние е свързано с оставяне на греха,
който Господ ни е простил. Защото в противен
случай са в сила думите на апостол Петър, който казва: „Понеже, ако след като са избягали
от светските мръсотии чрез познаването
на Господа и Спасителя Исус Христос, те пак
са се заплели в тях и остават победени, то
последното им състояние е станало по-лошо от първото. Понеже по-добре би било за
тях да не бяха познали пътя на правдата,
отколкото след като са го познали, да се отвърнат от предадената им свята заповед.
С тях се е случило това, което казва истинната пословица: Псето се върна на бълвоча
си, и: Окъпаната свиня се върна да се валя в
тинята.” – 2Петр.2:20-22. Така че, нека Бог
да ни помогне греховете, които изповядахме
пред Него да не ги повтаряме отново, за да
имаме гаранцията, че Новата година наистина
ще бъде по-различна от всяка друга.
Друго важно условие, за да бъде 2015 г. поблагословена, е прошката, която сме поискали

от хората, да не даваме поводи отново да я
търсим. Истина е, че живеем в един доста
несъвършен свят и сме заобиколени от твърде несъвършени хора, но помнейки, че и ние
самите сме част от това несъвършенство, наистина да се стараем да поддържаме добри
взаимоотношения с хората около нас. И да
не забравяме думите на апостол Павел, който пише: „На никого не връщайте зло за зло;
промисляйте за това, което е добро пред
всички човеци; ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички човеци”
– Римл.12:17,18. Нека се молим Господ да ни
предпазва от въвличане в сплетни и конфликти през тази година, за да бъде мирна, спокойна и щастлива за всички нас.
И на трето място, за да бъде наистина тази
година по-благословена от всяка друга, е важно ние самите да ходим в близко общение с
Бога. Нищо не може да ни гарантира по-спокойни и щастливи дни, както ежедневното
доближаване до Господа. А всички знаем, че
най-прекия път за близостта ни до Бога, е чрез
Неговото слово и личното общение със Святия
Дух. Затова и сам Христос ни насърчава като
казва: „Пребъдвайте в Мен и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само
себе си, ако не остане на лозата, така и вие
не можете, ако не пребъдете в Мен.” – Йоан
15:4. Вярваме, че нашето ежедневно общение
и близост с Бога ще ни помогне 2015 година
наистина да бъде различна във всяко отношение година за нас и за нашите близки.
п-р Румен Борджиев

Повече от всичко друго що пазиш,
пази сърцето си, защото от него
са изворите на живота. - Пр. 4:23

Искам да започна да живея по друг начин.
Искам генерална промяна в моя живот. Не
мога да гледам повече сълзите в очите на моите близки. Защо не се вслушах в съветите им.
Как ще изляза от този цикъл на водовъртеж,
който все ме пуска за малко да изплувам и после пак ме завлича към дъното все по-силно.
Стоя и гледам слънчевите лъчи през прозореца, но съм стигнал дъното, защото гледам
слънцето през решетките. За повечето хора
това е дъното и като се замисля още държа
хомота в ръката си и допушвам цигарата, за
да ме допълни в този момент на залъгващо
удоволствие. Потрепервам, усещам студенина. Поглеждам и виждам Библията. Погледът
ми се спира и нещо ме стяга вътре в мен от
тъга. Какво сторих, къде се намирам? Отварям и зачитам и не мога да спра да чета.
Прочитам Новия завет и започвам да мисля –
какво сторих; къде ми е детето; къде са приятелите ми; къде е семейството ми? Отново
прочитам Новия завет и си казвам: защо да не
се помоля: Боже, моля Те, помогни ми! Виж
къде се намирам. Виж какво сторих. Пуша,
друсам се, живота ми е пълна разруха. Моля
те, Боже, помогни ми!
Минава се седмица, две и чувствам, че
трябва да направя промяна, но как да стане?
Изведнъж оставих цигарата в пепелника и
казах: няма да пуша повече и отново започвам да чета Библията. Анализирам живота
си, преминал в дрога и престъпления и чета
отделни пасажи в тази уж мистична книга. Изведнъж имам проблясък – разбирам, че тази
книга е написана за хора точно като мен – „Защото не съм дошъл да призова праведните,
а грешните на покаяние” – Мат.9:13. Започвам да разглеждам внимателно написаното
и искам да чета повече и повече. Неусетно
вече не исках дрога, не исках цигари, не исках
да мъча повече себе си и моите близки хора.
Молех се за това постоянно и Бог започна да
ме променя към все по-добро (Мат.7:7,8).
продължава на стр.2
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Димчо Маринов:
1. Бюлетинът ми е
много полезен и всеки
път го чета с голям
интерес. В него винаги
намирам неща, които
ме впечатляват със
своята искреност и
духовност, и съм убеден, че за да е това
така, Бог чрез Святия Си Дух е вдъхновявал
авторите на различните статии и материали в броя. Полезен е и с информацията,
която се дава в него относно живота в
църквата ни, годишнините на семействата, рождениците за периода и много други
интересни неща, които се научават само
чрез бюлетина.
2. Обикновено първо прочитам материала
на първа страница, не защото най-често
той е написан от пастира ни, а защото
ми е направило впечатление, че той някак
си дава насоката в духовно отношение за
тематиката на дадения брой, свързана и
с конкретния период от годината, или с
някакъв конкретен духовен или библейски
празник или събитие.

КАКВО МИСЛИМ ЗА БЮЛЕТИНА?
По повод десет годишния юбилей на бюлетина зададохме няколко въпроса на вярващи от
Църквата в Подуяне:
1.Какво допринася бюлетина за вас и вашето духовно развитие?
2.Коя е първата статия, която четете в бюлетина и защо?
3.Бихте ли искали да промените нещо в него? И ако да, какво по-точно?
4.През тези десет години, има ли някоя статия, разказ или свидетелство, които да си
спомняте и да са ви направили особено впечатление?
3. На този етап ми харесва съдържанието
му и нямам предложения за промяна.
4. Много статии, свидетелства или други
материали са ми харесвали през годините
и смятам, че всички до една са от особено
голямо значение за нас читателите, защото вярвам, че Бог е Този, Който е влагал
желание в сърцата на авторите им да ги
споделят с вярващите, за да прославят
най-вече Бога, и да свидетелстват пред
цялата църква за Неговата любов и милост, както и за благодарността си пред
Него за стореното в техния личен конкретен случай, за снабдената нужда на
семейството, за отговора на молитвата
на вярващия човек. Нека и занапред Господ
да благославя всички наши братя и сестри,
решили да участват в списването на бюлетина, както и читателите му!

2. Разгръщам го и разглеждам първо снимките. После прочитам статията, придружена от снимка, която е привлякла вниманието ми най-силно. Най-често това е за
семействата или анкета.
3. Ако зависеше от мен бих го печатала на
рециклирана хартия.
4. Десет години ли минаха? Да, имаше едно
стихотворение, което толкова много ми
хареса, че си го изрязах и си го носех и препрочитах дълго време.

Валентина
Йончева:
1. Обичам да чета бюлетина, той ми дава
поучение, информация,
чувство за принадлежност.

чета избирателно.
3. Мисля, че това което се вписва е добре.
Нямам предложения.
4. Мен много ме насърчават стихотворенията, които братята и сестрите публикуват. Бих ги насърчила да бъдат по-смели
и повече подобни неща да публикуват.

променя и да помогна да бъдат спасени всички
обезумели хора. (Лука 15:8-10). Кое може да
ми даде по-голяма увереност, че Бог променя
към добро, от това да чувам свидетелствата на
хора, как те са се променили след упованието в
Бога. Благодаря на моя Бог, че ми помага да се
променя и да вървя в Неговия тесен път, който
води към спасение (Мат.7:13,14).
Затова тръгни по този път – да почиташ Бога,
да правиш добро, да обичаш ближния си, както
себе си и Бог ще те въведе през тясната порта,
която води към спасение. Искам всички да се
спасят и да се научат да се приемат и да правят
добро един на друг (Мат.7:12). Благодаря на
моя Бог, че ме променя!
Бог да благослови всички беззаконници да се
променят и да се спасят. Бог да даде увереност

на всички Негови служители, да Го прославят,
за да се спасят много хора. Бог да благослови
моето дете и семейство ми, както и всички братя и сестри, техните близки, като дава телесно
и душевно здраве и да запише имената им в
книгата на живота! Благодатта на Бога да е с
всички християни! Благословен да бъде Господ
Бог Исус Христос нашия Спасител! Амин!
З.С.
Затвора „Кремиковци”

Дочка Киркова:
1. Харесва ми, защото
ми дава допълнителна
информация за живота в църквата.
2. Чета бюлетина подред. От първата страница до последната. Не

СВИДЕТЕЛСТВОТО НА ЕДИН ЗАТВОРНИК
продължение от стр.1

Започнах да търся подредба в живота си и
се учех на това от най-добрия учебник в живота си. Бог ме променяше. Започнах да ходя
на църковните събрания, които и до ден днешен се провеждат в затвора със служители от
Евангелската църква в София и това може би
е най-хубавото тук. В часовете прекарани в
четене и размишления върху Библията в мен
започна положителна промяна. Постепенно
в четене на Божието Слово добивам пълна
увереност в това, което пише: „Аз, Аз съм Който изтривам твоите престъпления заради
Себе Си и няма да си спомня за греховете
ти” – Ис.43:25). Кой е способен да прощава,
както Бог! В срещите с проповедниците намирам нужната увереност, защото във времето
прекарано с тях Бог ми показва, как иска да се

Мила Павлова:
1. Дава ми насока за
това, къде да търся
информация за теми,
които ме интересуват.
2. Тази за семействата.
В голяма църква това
е един от начините да се запознаеш с някого по-отблизо.
3. Понякога поместването на статиите
на части на отделни страници не е найудобното за четене.
4. Не мога да си спомня нещо конкретно.
Павел Терзийски:
1. Различни гледни точки.
2. Стиха долу в ляво и
свидетелствата.
3. Не знам.
4. Свидетелството на
сестра Дочка.
Стела Паликарова:
1. Допринася с това, че
опознавам малко повече семествата в
църквата. Защото много ги обичам и винаги
ми е интересно, как
някоя двойка се е за-

4. Бих добавила каре (във всеки брой) с
предстоящите през месеца по-забележими празници и чествания (имаше веднъж,
преди няколко години списък на празници
през настъпващата година) с кратно пояснение за същността и причината за честването. Например: Януари – Богоявление
(Йордановден), Ивановден. Март – Благовещение и т.н.
Иван Табаков:
1. Дава ми информация
за църквата, хората в
нея, провежданите мероприятия и някои от
молитвените нужди.
Всяка статия или свидетелство е духовна
храна, Божие слово и допринася за духовното развитие и изграждане на вяра.
2. Свидетелствата, защото Христос каза
„и ще бъдете свидетели за Мене.” (Деян.1:8)
3. Не, но бих пожелал да бъде изпълнен със
свидетелства за Божията грижа, любов и
милост.
4. Май си спомням едно свидетелство през
2006 г., озаглавено „Христос е по-силен от
хероина” на Иван Табаков (всъщност това
е моето свидетелство – няма как да забравя Божията милост.)

Ина Табакова:
познала.
1. Чрез бюлетина раз2. Първо чета свидетелството или семейбирам какво се случва
в църквата ни и с хораната история.
3. Бих искала да има отговори на трудни
та в нея. Има интересвъпроси.
ни поучителни и насър4. Запомнила съм свидетелството на
чителни статии, от
Ники Симеонов. Много е силно, все пак, не
които научавам много
всеки вижда ангели и се разхожда до ада и неща. Молитвените нужди са тези, пък
рая и си говори така с Исус.
които ми напомнят, че ние сме едно семейство и трябва да се молим един за друг.
2. Свидетелствата са първото нещо, коеИва Дринчева:
то прочитам. Винаги ме е насърчавало как
1. Бюлетинът на Господ се прославя в живота на хората, чуЦърквата в Подуяне е десата, които върши и начинът по който
голямо насърчение и действа.
напътствие в моето 3. За сега няма нещо, което да не ми хареслично духовно израст- ва. Мисля, че всяка нова идея ще бъде изване.
граждаща по един или друг начин и така да
2. Публикациите от се увеличи с още една страничка.
духовно зрели автори са това, което пър- 4. Има определени ситуации в живота
ми, от които се сещам за дадени свидево чета.
3. Не мога да посоча конкретно статия, телства и за това, как Господ е говорил
разказ или свидетелство, които да са ми или разрешил проблем. Всичките свиденаправили много по-голямо впечатление телства сами по себе си са невероятни и
от останалите. Всичко оставя следа, била специални. И няма как да не са, тъй като
тя и незабележима в момента. Личните нашият Бог е такъв.
свидетелства, споделеният житейски
път, библейските поучения... Спомням си
Анкетата подготви
например Молитва от Антоан дьо СентБони Шкутова
Екзюпери.

МОЛИТВЕН МАРАТОН
На 31 януари (събота) от 09:00-21:00 ч., в
църквата ни ще се проведе дванадесет часов
молитвен маратон. Нека този ден на пост и молитва се превърне в смирение, покаяние и вик
към Бога за благословение на нас, на църквата
ни и страната ни.
Ето някои от предварителните теми за молитва:
09:00-11:00 ч.
I. МОЛИТВА ЗА ПРИБЛИЖАВАНЕ ДО БОГА
 Възстановяване на молитвения олтар пред Бога.
 Покаяние и примиряване с Бога.
 Прослава за Неговата вярност и милост.
 Благодарност за Божията помощ и подкрепа.
11:00-13:00 ч.
II. ЗА НОВО ИЗПЪЛВАНЕ СЪС СВЯТИЯ ДУХ
 За свръхестествени проявления на Божия Дух с
чудеса и знамения.
 За кръщение със Святия Дух.
 За дарбите на Духа.
 За лично освещение и придобиване на плода на
Духа.
 За водителство и покорство на Божия Дух.
13:00-15:00 ч.
III. ЗА ЦЪРКВАТА
 За духовно изграждане и израстване на вярващите.
 За мира и любовта в църквата.
 За отделните служения.
 За призоваване в служение на всеки вярващ.
 За създаване на нови семейства.
 За опазване на съществуващите семейства.
 За мястото и сградата на църквата ни.
15:00-17:00 ч.
IV. ЗА ИЗЦЕРЕНИЕ НА БОЛНИ И СТРАДАЩИ
 За предпазване на вярващите от болести.
 За придобиване на изцелителна вяра.
 За изцерение на хора с тежки диагнози.
 За конкретни болни с помазание.
17:00-19:00 ч.
V. ЗА БЪЛГАРИЯ
 За освобождаване от окултизма и духовните
заблуди.
 За предпазване от стихии и природни бедствия.
 За управниците на страната ни.
 За хората в неравностойно положение.
 За различните етноси и региони в България.
 За икономическото състояние на страната ни.
 За сънародниците ни извън страната.
19:00-21:00 ч.
VI. ЗА МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ В ЦЪРКВАТА И СТРАНАТА
 За опазване от различни пороци и зависимост към
греха.
 За успешен старт и реализация в живота.
 За мъдрост и конкретно водителство в живота.
 За създаване на благословени семейства.
 За ефективно служение в благовестието.

НОВи ЧЛЕНoве НА ЕПЦ – “ПОДУЯНЕ”

МОЛИТВЕНА СЕДМИЦА

Стоян Стоев

Светозар Александров

Бонка Шкутова

Райна Маринова

ДА ИЗТЪРПИМ, БОРЕЙКИ СЕ
Днес успях да измия всички прозорци вкъщи.
Толкова е светло и приятно! Мисля си: „Колко
хубави са току що измитите прозорци и колко
депресираща е мисълта, че скоро пак ще се изцапат.” Така става и в живота на християнина, тъкмо
се покае и бъде очистен от греха си и вземе, че пак
някъде „обърква конците”.
Така ми се иска навсякъде да е чисто и да не се
налага да чистя постоянно, да няма прах. Да няма
и грях, който да цапа живота и сърцата ни. Всичко
да е ново, различно. Хубава е мисълта, че всичко
това е възможно, а още по-хубавото е, че ще стане! В последната книга на Библията пише: „И видях ново небе и нова земя; защото първото небе
и първата земя преминаха; и море нямаше вече.
Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза из
небето от Бога, приготвен като невеста украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола,
който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той
ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не
ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач,
ни болка; първото премина” (Откр.21:1-4); „Нищо
проклето не ще има вече; и престолът на Бога
и на Агнето ще бъде в него, и Неговите слуги ще
Му служат” (Откр.22:3).
При Бог всичко е чисто, няма мръсотия, Той не
я понася, също както и ние. Той не я търпи, а ние
ще трябва да я изтърпим известно време, но да
изтърпим борейки се, а не примирявайки се и не
цапайки се безразборно с нея.

В нашата квартира – този свят, има доста мизерии и мръсотии, които трябва да изтърпим, преди
да видим на живо това, което ни описва ап.Йоан.
Ние сме просто квартиранти тук, живеем сред
греха и мръсотията, но не бива да ги считаме за
нещо нормално, а да се борим с тях постоянно.
Ех, ако го нямаше всичко това, щеше да е страхотно – без грехове, прахове, мизерии, болки,
проблеми, борби... Нали?! Тези неща са около
всички нас, изпитваме ги, усещаме ги и не ги харесваме. И след като не ни харесват, искаме да е
друго и тях да ги няма. Когато ги няма, а знаем
какво е когато ги има, ще можем истински да усетим и оценим, колко хубаво е без тях – това е идеята на Бог. Ще получим хубавото и чистото, когато
сме способни истински да го оценим. А не както
в Едемската градина – първите хора не оценяваха това, което имаха, това – хубавото и позволиха
лесно да им се отнеме, защото не познаваха онова – лошото. И след като хубавото вече го нямаше, разбраха какво са загубили, но беше твърде
късно! „А според обещанието Му очакваме ново
небе и нова земя, в която да живее правда. Затова, възлюбени, като очаквате тия неща,
старайте се да се намерите чисти и непорочни
пред Него, с мир в сърцата си” – 2Петр.3:13,14.
Дерзай, църкво, и не се уморявай да миеш прозорците си! Нека винаги бъдат чисти, за да можеш
да видиш, когато твоят Бог дойде за теб!
Лора Добрева

На 17 януари 2015 г. на 77 години почина

Тодорка Славова Величкова
„Аз знам, че е жив Изкупителят ми и че в последното време
ще застане на земята; и като изтлее след кожата ми това тяло,
пак вън от плътта си ще видя Бога” – Йов 19:25

И тази година в началото на месец януари,
вярващи от различни евангелски църкви в
София, в продължение на една седмица, всяка вечер се събираха заедно за молитва пред
Бога.
По традиция, заключителната вечер от молитвената седмица се проведе отново в Църквата в Подуяне. Присъстващите вярващи бяха
насърчени от п-р Теодор Опренов от Първа
баптистка църква да отправят своя поглед на
вяра към Бога не само в началото на Новата
година, но и през всички останали дни. След
споделеното слово, всички можахме да се потопим в благодатното присъствие на Божия
Дух, знаейки, че Бог чува и отговаря и на найслабата молитва отправена към Него.
Към края на богослужението, всички присъстващи пастири бяха благословени от събранието с молитва за нова сила и мъдрост
от Бога, за да продължат да ръководят Божия
народ по пътя на вечния живот.
Нека Бог да укрепява Своята църква и през
тази година да продължи да прибавя към
Своето царство нови души на спасение. „Има
едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви: един
Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог
и Отец на всички, Който е над всички, чрез
всички и във всички” – Ефес.4:4-6.
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