ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

„Кой може да намери добродетелна жена?
Защото тя е много по-ценна от скъпоценни камъни.” – Пр.31:10

МАРТА ИЛИ МАРИЯ
Месец март е. Но не очаквайте, че ще говорим за баба Марта и за прословутите мартеници. Заглавието е провокирано от думите
на Христос в Лука 10:40-42 „Марто, Марто,
ти се грижиш и безпокоиш за много неща,
но едно е потребно; и Мария избра добрата
част, която не ще се отнеме от нея”. Често
тези думи се възприемат буквално. Някои
жени даже са готови съвсем да пренебрегнат
грижите за дома и семейството, успокоявайки
се, че така е казал Христос. Бихме казали, че
Исус е имал предвид и по-сетнешните думи на
Павел: „А още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо – познаването
на моя Господ Христос Исус, за Когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само
Христа да придобия.” – Фил.3:8.
Христос ни познава по-добре от самите нас.
Всяка Негова дума е премислена и основателна. Поради божественото си естество Той е познавал истинската същност на Марта, знаел е и
за многото неща, за които се грижела и безпокояла. Затова Неговите думи не са били само и
конкретно за случая (шетнята около гостите),
а констатация от поведението й и от предишни случаи. Той е забелязал, че Марта често се
безпокои за щяло и нещяло: „Марта се залисваше с много шетане.” Тези ангажименти
вероятно са отвличали вниманието й от духовните неща. Може би за нея е било достатъчно,
че е с приятелите си, че се чувства съпричастна
с техните вълнения, дори и да не ги разбира напълно. Всичко това не е убягнало от вниманието

на Христос и сега, когато тя решава да му се
оплаче, Той намира момента за подходящ, за
да й направи забележка.
Прави ли грях в случая Марта, като се грижи за домашната работа? Дали да изберем
материалното богатство и се окажем духовно
бедни? Добър повод да се замислим какви са
ангажиментите ни и колко време отделяме за
духовната ни същност? Можем да тълкуваме
този стих така: не се предавайте на светския
стремеж към финансов просперитет, чрез прекомерен труд с цел материално презадоволяване, различни забавления – игри, музика,
танци, спорт и т.е. на хитростите на лукавия,
чрез които иска да ни отнема времето за духовно развитие и усъвършенстване – добрата
част, която не ще се отнеме.
Християнството е учение, при което, с изключение на крайно отрицателното отношение към греха, всичко друго изисква баланс
в поведението на посветения. Затова Павел
казва: „Научих да съм доволен в каквото състояние и да се намеря. Зная и в оскъдност да
живея, зная и в изобилие да живея; във всяко
нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен,
и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност.” –
Фил.4:11,12.
Разбира се, тъй като живеем в материален
свят, щем не щем, трябва да се грижим и съобразяваме с нашето физическо тяло и материалните ни потребности.
продължава на стр.2

Господ да те благослови и да те опази! Господ
да те озари с лицето Си и да бъде милостив
към тебе! Господ да обърне лицето Си към
тебе и да ти даде мир! - Числа 6:24-26

ГОД.11, БР. 2, МАРТ 2015 г.
ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ

ДО КАКВА СТЕПЕН,
ЖИВОТА НА ЧОВЕКА
Е ОТРЕДЕН ПРЕДВАРИТЕЛНО ОТ БОГА?
Какво означава „съдба“ или „предопределение“? Думата „предопределен” в Библията
произтича от гръцката дума „proorizo”, която
носи значението на „определям предварително”, „предопределям”, „решавам за напред във времето.” И така, предопределението е решението на Бог определени неща да се
случат напред във времето.
Дали мога да живея живота си по начин,
който на мен ми харесва или Бог има по-добър
план от моя? Дали аз сам определям съдбата си
или Бог вече всичко е предопределил за мен?
Накратко казано предопределение или
съдба е Божията цел за твоя живот. Тя е твоето установено бъдеще, което Бог е предопределил за теб, ти да бъдеш или да станеш, изпълнявайки Неговата воля. Той е предвидил
действията на всеки човек не само след като
се роди и живее на този свят, но още преди
да бъде създаден, защото Бог е съвършен в
знание и предузнание. Предопределението е
в Божието намерение за спасението на човека, но в това спасение има някои важни,
съдбоносни неща зависещи от всеки от нас.
Божието предопределение почива на библейския принцип за свободната воля. Всеки
от нас има правото сам да определя съдбата
си. А времето, през което това е определено
да стане е сега. Словото казва, че Божието
време е „днес”, когато чуеш гласа Му… Дали
ще бъдем в числото на предопределените
за спасение, по образа на Исуса, или ще отидем с предопределените за погибел – зависи
единствено от свободния избор на всеки от
нас. През цялата човешка история, от Голгота насам, чрез проповедта на Евангелието,
Бог зове грешника да се върне от пътя на нечестие и погибел. „Понеже Аз не благоволя
в смъртта на оня, който умира, казва Господ Йехова; затова върнете се и живейте.”
(Езек.18:32) Ако човек избере пътя да се върне, Бог го приема и той е предопределен да
стане съобразен с образа на Сина Му. Но ако
човек постоянства в греха и избира пътя на
погибелта, той е предопределен за погибел,
защото сам е предпочел пътя на греха, „Защото заплатата на греха е смърт; а Божият
дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия
Господ.“ (Римл.6:23).
продължава на стр.3

МАРТА ИЛИ МАРИЯ
продължение от стр.1
Не значи да оставим дома си занемарен.
При пренебрегване на домашните задължения, особено при семейните, има риск да се
стигне и до конфликтни ситуации. Вярно е, че
не е лесно след напрегнат трудов ден да напазаруваш, да сготвиш, да сложиш кухнята в ред,
и да приготвиш закуска за сутринта. Макар че
домакинската работа изглежда елементарна и
за нея жената трябва да преценява така, както
би се старала в професията си. Основание за
това ни дава и текстът за добродетелната жена
в Пр.31:10-31.
Неуместна ли е забележката на Христос?
Дали това поведение на Марта съответства на
моментната ситуация? Достатъчно правилно
ли е преценила действията си – ами нали гостите трябва да се нахранят? Най-вероятно тя

се е поувлекла и попрекалила. Освен съобразно случая да имаме правилна преценка на
ситуацията, да отчитаме и степента на себеотдаване, увлечението по определена дейност,
отвлича ли вниманието ни или ни доближава
до Бога? Пренебрегваме ли общението с Христос заради други дейности?
Да вместим в 24 часа и християнските и професионалните и домакинските задължения
изисква се не само физически усилия, но и добро планиране и организация. И тук идват на
помощ знанията и интелигентността. Колкото
по-рационално подредим дома си и планираме дейностите в него, толкова повече време
ще имаме и за Бога. Изглежда трудно, но не и
невъзможно. Необходим ни е баланс. Как да
стане това?

Огледайте се дали рационално е подреден
домът ви – как са разположени мебелите, губите ли време в търсене на вещи и т.н.? Даже
подреждането на продуктите в хладилника
спестява време и енергия. Доколко включвате
в домакинската работа други членове от семейството ви? Обмислете от кои ангажименти
да се откажете. Чувате ли упътващият глас на
Святия Дух? Търсите ли съвети от духовно позрели християни?
Степента на отдаване внимание, време и
енергия на дадена дейност не се отнася само
за домакинската работа. Да организираме
времето си така, че хем всичко да е наред, хем
да са зачетени и християнските ни задължения.
Анастасия Василева

СЕМЕЙСТВО

РОСЕН и АНЖЕЛА КРУМОВИ
Росен и Анджи и голямото им хубаво семейство са за благословение и радост в църквата ни. Всяко от четирите им деца израстнало
пред очите на всички ни. При всяка среща с
Росен и Анджи осезаемо се усеща Божията
благосклонност. Няма как да не закопнеете да
„прихванете“ от искрената им радост и обич.
Анджи е на 17, а Росен на 19, когато се срещат в танцовият състав в Радомир. След един
концерт, те разпалено си разказват за семействата си. На Анджи й е разрешено да докосне огромната му къдрава коса. „Това беше
Божествено докосване.” И специалният миг
на влюбването им. Двамата се срещат, но не
за дълго. Той постъпва в казармата, а семейството на Анджи се мести в София. Тук тя учи
за медицинска сестра и връзката им се губи.
След време младото момиче се качва на влака за Радомир. „Извинете, свободно ли е това
място?” Росен е срещу нея и изненадата е взаимна. А „случайната среща” възпламенява любовта им.
След 9 месеца, на 06 ноември 1988г., двамата се вричат във вечна вярност. За кратко те
живеят в София, където се раждат Васко през
1989 г., и Петя през следващата година. Семейството заживява в Земен, родният град на
Росен. Една вечер той и Иван Евтимов отиват
на църква. Росен се двоуми дали да остане, но
чувства как една топла ръка го задържа и му
казва „не се притеснявай, слушай”. Той остава,
а когато се прибира подава на Анджи Библията, която е получил. Преместили се в София,
те търсят квартира. Росен звъни с молба към
Иван. Той и съпругата му Наталка ги подслоняват с радост в дома си. Това съвпада с евангелизация на Били Греъм в НДК по сателит (1993
година). Поканени от семейство Евтимови, Росен и Анджи отиват, и там се запознават с пастор Борджиев и много вярващи. Святият Дух

докосва двамата с такава сила, че едновременно, без да се уговарят те се хващат за ръце
и излизат за покаяние. „Сълзите не спираха да
се стичат от очите ни.” Зарадван, Иван възкликва: „вие отидохте едни, а се върнахте други.”
Новородени, те веднага тръгват на църква.
Месец след това сключват воден завет, а след
два месеца са кръстени в Святият Дух.
Росен и Анджи си намират квартира, но
след време се налага да я освободят за ремонт. Дилемата им е дали да живеят в Земен,
или при родителите на Анджи. Бог прави чудо
и баща й им предоставя апартамента, в който
живеят днес. Бог снабдява Росен и с работа.
Пет години той работи на „Графа“ на открито,
където стотици чуват за Господа от него. Бог
му подарява там и новото работно място.
Анджи е отдала 20 години от живота си във
Военна болница. Тя служи всеотдайно в хематология и последен стадий на онкологично
болни. „Много силни моменти съм имала с
тежко болни. При включване на химиотерапиите, или през нощните дежурства им говорих
за Господа. Приканвах ги към покаяние“. Хората са отворени, когато са притиснати от изпитанията. Явно, че за много oт тях тази болест
е била за добро. По време на преминаването си много хора със закоравели сърца са се
обръщали към Бога. Само Той знае броят им.
Следва работа в хоспис. Там Анджи отново е в
близки взаимоотношения с възрастните хора

и така ги печели. „В последните дни, когато
обгрижиш болния и се погрижиш не само за
душата, но и за тялото ставаш приятел с него.
Болните се покайват. Вярвам, че всички те са
при Бога.” А най-голямата радост и удовлетворение на Росен и Анджи е повярването на
най-близките в дома им.
И отново за децата – Анджи си спомня всяка
молитва, очаквайки Давид, роден на 06 декември 1995 г. А когато е на 43 и разбира, че е
бременна и притеснена се моли: „Господи, ако
Ти си решил да родя това дете, дай ми сили да
го износя.” Данаил се ражда на 04 май 2011
г. Църквата подкрепяше Анджи с молитва и
радостта е всеобща, но най-щастлив е таткото!
Двамата с благодарност изреждат имената на
служителите в църквата, засели духовните семена в сърцата на децата им. Лагерите в Ковачевци и Карандила, нощните молитви с духовни кръщения, неделното, тийнеджърското и
младежкото са трамплините на зрялост за тях.
Дома им е истинска църква, в която всички си
споделят преживяванията с Бога. Съпругата на
Васко, Сара е новата им голяма радост. „Тя ни
е от Господа. Всеки съвършен дар е от Него,
и любовта и децата ни, за всяко от които Той
има различен план.” С огромна благодарност
е целият им дом към пастирското семейство,
и към всички семейства, протягали им ръка
в трудни моменти. Както и към молитвената
група в дома на семейство Живкови.
На въпроса, как са си съхранили любовта,
Анджи отговаря с вградената си лъчезарна усмивка: „Още от танцовия състав Бог ни даде Божествена любов, която е инплантирана в нас.
А смисълът на живота ни е само и единствено силно и неуморно да прославяме Исус. Да
бъде слава на Името Му!”
Представянето подготви
Елена Иванова

ДО КАКВА СТЕПЕН, ЖИВОТА НА ЧОВЕКА Е ОТРЕДЕН ПРЕДВАРИТЕЛНО ОТ БОГА?
продължение от стр.1

Трябва ясно да се знае, че не може да има
предопределение срещу свободната воля на
човека. Бог не определя едни за спасение,
а други за погубление. Божието намерение
за спасението на човека става известно чрез
благовестието. Тези които, след като са чули
– приемат Божието спасение, са определени
предварително да бъдат съобразни с образа
на Исус Христос.
В Библията има много герои – благочестиви
мъже и жени, които не следваха докрай предопределеният им от Бога път и те пропуснаха своята съдба. Всеки един от тях започваше
добре, ходейки за известно време в силата на
своето призвание, но накрая те приключиха
своя земен път в срам и разруха. Например
Сам Бог избра Саул да изведе Израел от робството на Филистимците. Когато пророк Самуил видя Саул за първи път, Господ му каза:
„...Ето човека за когото ти говорих! Той ще
царува над Моя народ“ (1Цар.9:17). Ето един
човек назначен от Бога, движен от Святия
Дух, надарен с дух на пророкуване, предопределен от Бог да води Израел – и Бог беше с
него. За известно време той следваше своята
съдба, ходейки в страх от Бога. Той бързо спечели голяма битка срещу Амонците. И хората
се върнаха у дома хвалейки Бога. Саул беше
определеният цар над Израел. При все това,
една от най-трагичните картини в цялото Писание е когато този човек започна да запада.
Той беше следвал своята съдба само за кратко
време – но Бог наистина възнамеряваше Саул
да изживее дните си с Неговото благословение. Той желаеше Саул да бъде запомнен като
човека, който освободи Израел от робството
на Филистимците. Но Саул пропусна своята
съдба! Той започна да се срутва, пропадайки
в своята нужда от човешко одобрение и приемане. Той правеше компромиси, за да получи
тези неща – и той пропусна плана, който Бог
имаше за него.
Самсон е друг герой в Стария Завет, чиято
съдба беше известна преди да бъде роден.
Според Писанието, „Той ще почне да избавя Израел от ръката на Филистимците“
(Съд.13:5). Самсон знаеше, че той има съдба.
Той беше роден с цел – да започне освобождението на Израел. И за двадесет години Самсон ходеше в авторитета на своята съдба. Той
съдеше Израел. И той смущаваше Филистимците, носейки лъч на надежда на народа. Бог
наистина възнамеряваше да благослови останалите години на Самсон с по-велики победи.
Божият Дух щеше да остане върху него до последния му час. Самсон обаче не завърши живота си според Божието предопределение –
защото сърцето му беше изпълнено с грях! Той
поддържаше външен вид на святост, но в същото време преследваше блудниците. Когато
слезе, за да види Далила, той предумишлено
флиртуваше с опасността. Въпреки че Божия
Дух се движеше над него, този мъж никога не
Му позволи да докосне вътрешния му човек.
След двадесет години ходене в Божието призвание Самсон започна да се срива. Той стана
един сластолюбив човек и загуби уважението

към собствения си народ. Самсон умря в абсолютна заблуда, пропускайки своята съдба.
Днес ние не можем да сравняваме нашата
съдба с нито един човек от Стария Завет, защото Бог вече не измерва нашата съдба по начина, по който го правеше с хората от Стария
Завет. Техният живот няма нищо общо с нашата
съдба след кръста на Исус Христос. На кръста,
Бог събра всички съдби на човечеството в една
велика цел – и Той ги постави всичките в Своя
Син, „като ни е открил тайната на Своята
воля според благото Си намерение, което е
вложил в Себе Си, което да се приложи, когато се изпълнят времената, тоест, да събере
в Христа всичко – това, което е на небесата
и това, което е на земята“ (Ефес.1:9,10). Бог
събра всички наши съдби в Исус, „Като ни е
избрал в Него преди създаването на света,
да бъдем святи и без недостатък пред Него
в любов; като ни е предопределил да ни осинови чрез Исус Христа, по благоволението на
Своята воля, за похвала на славната Си благодат, с която ни е обдарил във Възлюбения
Си“ (Ефес.1:4-6).
Още преди съществуването на света, Бог ни
видя на това настоящо място и време. Той знаеше какъв ще бъде днес нашия адрес. И Той
имаше предопределен план за живота ни!
Всеки един от нас е създаден с цел!
Понякога може би съпругите ни си казват „Аз
съм само една домакиня. Всичко, което правя е
да готвя, да чистя къщата и да отглеждам децата си. Как може това да бъде съдба?“ Но те не
разбират, колко важно е тяхното място в Бога.
Те са огромен успех в Неговите очи, ако един
ден застанат пред Него и Му представят нашите деца в праведност. Бог винаги е знаел колко
деца ще ни даде. Той знаеше техните имена и
самоличности. И Той ни определи да ги отглеждаме в дом, изпълнен със силата и присъствието на Исус! Нашите деца са инвестиция, която
Бог ни е поверил. Те са част от нашата съдба.
Да ги отгледаме в дом, където молитвата и четенето на Библията са обичайни неща – където
живота и брака ни са хвала и слава на Бога!
И така, скъпи братя и сестри – изпълняваме
ли нашата съдба? Приличаме ли повече на
Исус тази година отколкото миналата? Израства ли нашият брак или се влошава? Виждат ли
ни нашите деца като нежен и любящ, или като
мрачен и студен? Хората, които ни познават
виждат ли любовта на Христос в нас?
До каква степен нашият живот е отреден
предварително от Бог? До такава, че Той чука
на вратата на сърцето ни и ако го пуснем вътре
ще бъдем едно с Него и ще ни изпълни с Духът
Си и ще ни даде всички онези благословения –
духовни, физически и материални, които никой
ум не може да схване. От тук започва правата
Божия пътека, по която ти и аз сме призвани да
вървим, за да изпълним Божието намерение в
нашия живот. „Защото които предузна, тях
и предопредели да бъдат съобразни с образа
на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя. А които предопредели, тях
и призова; а които призова, тях и оправда, а
които оправда, тях и прослави.“ (Римл.8:29).

Именно това е Божията воля за всеки един от
нас – да се приближаваме все повече и повече до Христос, за да може един ден да бъдем
едно с Него. Тук е мястото и на нашата свободна воля, с която решаваме какви да сме днес,
утре и за вечността. Мислите, решенията и
действията ни предопределят дали днес сме
изпълнили Божият план, дали днес сме се приближили до Него, дали днес сме повече Христос от вчера.
Аз не искам да пропускам съдбата си и пътят,
който Бог е предопределил за мен. А ти пропускаш ли своята съдба?
Цветомир Цонев

		

От 10 март 2015 г. в църквата ни
ще се проведе библейския курс

ОСНОВНИТЕ
ИСТИНИ НА
ХРИСТИЯНСКАТА
ВЯРА (II -ро ниво)
Курсът ще се провежда
всеки вторник от 18:30 ч.
в продължение на 12 седмици.
Темите:
Тема №1 – ВЯРАТА
Тема №2 – ЗАКОНЪТ И БЛАГОДАТТА
Тема №3 – ДЕЛАТА
Тема №4 – ДАРБИТЕ НА СВЯТИЯ ДУХ
		
(общ преглед)
Тема №5 – ДАРБИТЕ НА СВЯТИЯ ДУХ
		
(подробно разглеждане)
Тема №6 – ПЛОДЪТ НА СВЯТИЯ ДУХ
Тема №7 – СЪНИЩА, ВИДЕНИЯ И 		
		
ОТКРОВЕНИЯ
Тема №8 – БРАК И СЕМЕЙСТВО
Тема №9 – АНГЕЛИТЕ И
		
ДУХОВНИЯ СВЯТ
Тема №10 – ДУХОВНО ВОЮВАНЕ
Тема №11 – ПОСТЪТ
Тема №12 – ВТОРОТО ИДВАНЕ
		
НА ХРИСТОС
Желаещите да участват в курса,
следва да се запишат като посочат
име и телефон за контакт.

ЧЕСТИТа
85 ГОДИШНИНА
на брат
п-р Тодор Енчев

ЧЕСТИТа
80 ГОДИШНИНА
на брат
Димитър Иванов

СЪОБЩЕНИЯ

РЕДОВНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ:
Неделя от 10.00 ч. и 18.00 ч.
Сряда от 18.00 ч. – молитвено събрание
l Петък от 18.00 ч. – богослужение
l
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 Тийнейджърско общение – неделя 13.30 ч.
l Неделно у-ще – неделя 10.00 ч. и 18.00 ч.
l Лични срещи с пастира – четвъртък
от 16-20 ч.
l
l

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МОЛИТВА:
За дръзновение в благовестието за
Божието царство.
l За дарбите и силата на Святи Дух.
l За страдащите заради Господното име.
l За мира и разбирателството във всяко
семейство.
l За подрастващото поколение на България.
l За намиране на работа за безработните в
църквата.
l За служението на пастира и неговото
семейство.
l

МИСЛИ
„Можеш да избираш, но не можеш да избягаш от последствията на твоя избор.“
„Много хора мислят, че Бог гледа отгоре, но всъщност Той ни вижда отвътре.“
„Който не умее да пази малкото, губи и голямото.“

МОЛИТВЕН МАРАТОН
„Молитвата и копнежа за Божието
присъствие ще променят живота ти.
Не отделяй поглед от Исус”. Този надпис
виси на стената ми вкъщи вече няколко години. Прости думи, казани от обикновен
човек. Но съвсем достатъчни за да ми напомнят истината за молитвата.
Едва ли имам достатъчно опит за да говоря поучително за стоенето пред Бога, но
съм сигурна в едно – няма загубено време,
прекарано в молитва! Както и няма пропиляна възможност, ако сме се застъпвали
един за друг.
Божието присътвие е променящо! Никога не оставаш същия, след като си прекарал дори секунди пред престола на Отца!
Всеки един от нас в някаква степен има
тази опитност, някои повече, други – помалко. Но сме обединени в убеждението,
че общата молитва си струва. И заради това,
на 31 януари в църквата проведохме молитвен маратон. „Предавахме си щафетата”

ДРУГИ СЪОБЩЕНИЯ:
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, като там може да се
гледат най-новите проповеди от
богослуженията, както и много друга
допълнителна информация за църквата
ни.
l Видеозаписи на проповеди от неделните
богослужения могат да бъдат гледани в:
www.youtube.com/user/poduenechurch/
videos
l

в продължение на 12 часа. Представихме
пред Господа различни нужни, свързани
с нас самите, с църквата ни като общество, със състоянието на страната ни. А
хвалението ни не престана да звучи и се
превърна в истинска жертва на олтара.
Не беше важно дали ще „покрием норматива” и дали ще издържим 12 часа, защото не разчитахме на собствената си правда, а се загърнахме с Христос. Не беше от
значение колко на брой сме, защото силата ни не беше заради числеността, а от Божия Дух и молитвата ни беше подплатена с
небесна благодат. Нямахме програма или
сценарий, защото искахме Святият Дух да
ни води и се оставихме Той да ръководи
събирането ни.
За нас остана удовлетворението от това,
че животът ни в Господа не е напразен, че
ходейки по Неговия път, радостта ни се умножава и въпреки несъвършенството ни,
Господ ни чува, слуша и говори! А това нахрани не само вярата ни. Това определи
как ще стоим пред Него занапред!
Молитвата не е просто „духовна дисциплина” или оръжие за печелене на битки
със злото. Тя е и средството ни да се потапяме в присъствието на Царя на царете. А
колкото повече време прекарваме в присъствието Му, толкова повече се доближаваме до сърцето Му. И колкото по-близо
сме до сърцето Му, толкова повече Неговият живот в нас ще е отпечатан.
Ива Цветкова

ЗА КОНТАКТИ С ПАСТИРА:
l
l

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

РЕДАКЦИОННО КАРЕ

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

