ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

„Който не греши в говорене, той е съвършен мъж,
способен да обуздае и цялото тяло.” – Яков 3:2

ГРЕХОВЕТЕ НА ЕЗИКА
Една от най-прекрасните възможности, които
Творецът Бог е дал на човека, е възможността да говори. Този велик дар е огромна привилегия, но също и голяма отговорност. Цар
Соломон казва в Пр.18:21 – „
.” И пак той в Пр.10:19
заявява: „В многото говорене грехът е неизбежен.” И така, кои са най-често срещаните
грехове на езика?
Естествено, на първо място в този списък
стои ЛЪЖАТА, понеже тя е най-често практикувания грях на езика. Има хора, за които оставаме с впечатление, че говорят повече лъжи,
отколкото истина. Обобщавайки образа на лъжеца цар Давид казва: „Обичаш злото повече
от доброто и да лъжеш – повече, отколкото да говориш правда” – Пс.52:3. Бог винаги
е ненавиждал лъжата и е оттеглял Своето благословение от всеки, който я допуска. Затова
и пак Давид заявява: „Желае ли човек живот,
обича ли дългоденствие, за да види добрини?
– Пази езика си от зло и устните си от лъжливо говорене” – Пс.34:12,13. Тук е мястото да
си зададем въпроса, позволяваме ли си и ние
съзнателно да изричаме неистини? И нека да
помним, че няма благородна лъжа, необходима лъжа, или лъжа с която да излезем от затруднена ситуация. Господ да ни помогне да
пазим устните си от всеки род неистина.
Изброявайки греховете на езика, на второ
място е редно да поставим КЛЮКАРСТВОТО.
На пръв поглед одумването може да изглежда нещо приятно и дори развлекателно, но
в Божиите очи, е грях и нечестие. Цар Давид

задава риторично въпроса: „Господи, кой ще
обитава в Твоя шатър? Кой ще живее в Твоя
свят хълм?” И знаейки отговора, бърза да отговори: „Онзи, който ходи незлобливо, който върши правда и който говори истина от
сърцето си; който не одумва с езика си, нито
струва зло на приятеля си, нито приема да
хвърли укор против ближния си” – Пс.15:1,2.
Нека да пазим своя език от клюкарство, и да
знаем, че по-добре да се молим за човека в
беда, отколкото да преувеличаваме и да разнасяме неистини за него.
На трето място, като най-често разпространените грехове на езика трябва да поставим
и НЕЦЕНЗУРНИТЕ ДУМИ. В тази група можем
да поставим всички неприлични и цинични
изрази, вицове, както и двусмислени подмятания. Всеки ден, на работните ни мястa, или в
учебните заведение, сме заобиколени от тази
духовна смрад. И понякога се улавяме, че и нашия език изрича думи, които за нас като християни е недопустимо. С нашите устни хвалим
Бога и Го молим за благословения, а понякога
и казваме неща, за които е нужно след това да
се покайваме. Нека да си припомним думите
на апостол Яков: „От същите уста излизат
благословение и проклятие! Братя мои, това
не трябва да бъде така. Изворът пуска ли от
същия отвор сладка и горчива вода?” – Яков
3:10,11. Нека да помним и предупреждението
на нашия Господ: „За всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в деня
на съда” – Мат.12:36.
продължава на стр.2

Защото докато думата
не е още на езика ми,
eто, Господи, Ти я знаеш цяла.
Псалом 139:4
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ОБЛИКЪТ НА ХРИСТИЯНИНА

ХРИСТИЯНИНЪТ И
САМОХВАЛСТВОТО
Вярата и християнското учение дават основание за добро самочувствие. „Вярващите са
по-спокойни” – казват откровените невярващи. Но, ако това добро самочувствие се насочи в недобра посока, то се превръща в недостатък. Прекаленото самочувствие може да се
изроди в гордост и самохвалство, когато човек
реши, че трябва да се самопредстави пред
околните.
В егоцентричното време, в което живеем,
често ни се случва да сме пренебрегвани,
унижавани, обиждани и т.н. Нашият народ
няма навик да отбелязва доброто и хубавото у
другите, да похвалва или открито да се възхити. Когато забележи нещо добро у някого той
или замълчава, или се старае да го омаловажи и пренебрегне. Поради това някои хора се
чувстват недооценени и решават сами да се
похвалят. Към такова поведение обикновено
са склонни хора с ниско самочувствие. Като защитна реакция или стремеж да го преодолеят,
те избират неправилния подход на самоизтъкване, самохвалство, достигащо понякога до
гордост и неоснователно високо самочувствие
или свръхценност. Защото според думите на
известния психолог Дейл Карнеги, човек, който
говори само за себе си, мисли само за себе си.
Други, със засилено его, подценяват събеседника, смятат, че непременно трябва да наложат
мнението си и не отстъпват, дори когато разбират, че не са прави. Трети не осъзнават детайлно поведението си и се увличат в доказване на
своята теза. Но всяко нещо си има граници.
За да предпазим себе си от такова поведение на първо място трябва да добием навик
да се самонаблюдаваме. Да се погледнем отстрани (като на видео), през чуждите очи, как
изглеждаме при разговор с другите. Когато
констатираме желание за самоизтъкване или
самохвалство да си наложим самоконтрол и
да бъдем самокритични.
Защото едно от съществените изисквания
към християнското поведение е смирението.
Самият Христос показа смирение на практика:
„И като се намери в човешки образ, смири
Себе Си и стана послушен до смърт, даже
смърт на кръст” – Фил.2:8. Смирението,
разбирано като внимателно, скромно и любезно отношение към всички хора, без необоснована гордост и парадиране дава съвършенство на останалите добродетели, както
солта дава вкус на храната.
продължава на стр.3

ГРЕХОВЕТЕ НА ЕЗИКА
продължение от стр.1
На следващо място като греховете на езика
е нужно да споменем и САМОХВАЛСТВОТО.
Ако разгледаме мотивите на самохвалството,
ще открием, че то е грях, защото е подбудено
от живото „его”, от желание за изтъкване, за
търсене на слава, дори преплетено и с гордост. Апостол Павел ни учи: „Който се хвали,
с Господа да се хвали” – 2Кор.10:17. А сам той
заявява за себе си: „А далеч от мен е да се
хваля с друго, освен с кръста на нашия Господ
Исус Христос, чрез който светът за мен е
разпнат и аз – за света” – Гал.6:14. Нека се
молим Господ да ни изобличава, когато в нашето говорене неусетно преминаваме към самохвалство.
И не на последно място е редно да споменем и за ЛАСКАТЕЛСТВОТО. Някои използват
ласкателството за да се препоръчат пред дру-

гите, или да им бъдат угодни. Често, хората
взаимно се ласкаят, като смятат, че така ще
бъдат повече приети един от друг. Но, когато
човек мисли едно, а говори друго за ближния,
пред Бога това е лицемерие. Затова и чуваме
Давид да се моли: „Помогни, Господи; защото не остана вече благочестив; защото се

губят верните измежду човешките синове.
Всеки говори лъжа на ближния си; с ласкателни устни говорят от двулично сърце” –
Пс.12:1. Господ да ни пази от ласкателство!
Да, към греховете на езика можем да добавим още и подигравките, обидите, хулите…,
но нека да не се поддаваме на изкушенията
да говорим неистинни или нечестиви неща, а
нека и ние подобно на Йов да направим завет със себе си: „Заклевам, че през всичкото
време, докато диханието ми е в мен и Духът
Божий – в ноздрите ми, устните ми няма
да изговорят неправда, нито езикът ми ще
продума измама” – Йов 27:3,4. И най-вече да
се съобразим с думите на Исус Христос: „Говорът ви да бъде: Да, да! Не, не! А каквото е
повече от това, е от лукавия” – Мат.5:37.
п-р Румен Борджиев

СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

ИЛИЯ и ВЕРА ГЕОРГИЕВИ
Илия, Верчето и малката Надя са от хората,
които сякаш винаги сме познавали. Всъщност,
семейно, те идват в църквата ни едва от една
година, но със сърца събудени за Бога – много
преди това.
Любовта на Верчето към Бога е „по рождение“. Проплакала в шестия месец, тя е посрещната от лекаря, с думите, че е „без гаранция“.
Тежаща 1350 грама е положена в ковьоз, но за
жалост майка й след 3 месеца почива. С истинска обич детето е дарено от втората си майка,
но свещичката на вяра в сърцето й запалва
нейната баба. Вера учи за медицинска сестра.
Съвсем млада, тя се омъжва и ражда Цветан,
но след 10 години се развежда.
„Илия съм го измолила от Господа, Той ми го
даде точно според молитвите ми.” Срещата им
е в болницата, където той й е пациент.
Илия, както и Вера е от София. Завършил ЖП
техникум, той започва работа в Локомотивното депо. И до днес, вече 36 г. е там. Когато
е бил на 22 г. приятел го кани в евангелска
църква. След две години, Илия разочарован
се отдалечава. Причината: същият приятел,
въвел го във вярата се разболява и за 7 дни
почива. Преживял един неуспешен брак, Илия
се жени повторно. След 10 г. съпругата му почива от рак. Той не е на себе си от загубата, но
след три години среща Верчето. През 2005 г. те
сключват брак, и същата година на 7 септември проплаква Надежда. Радостта е неописуема, но за Илия е двойна. Той не само дълго е
жадувал за дете, а и както е мечтал бебето се
ражда на рождената му дата. Вера също винаги е копняла за момиченце. След 20 години в
болница тя напуска работа, за да гледа Надя.
По-късно, с детето на ръце трескаво започва
да си търси работа. Обикаля детски градини, с
молба да приемат детето, а тя да работи каквото и да е там. И чудото става, Надя е приета,
а Вера работи в градината като медицинска
сестра. След време, тя е назначена в училище

на същата длъжност. Тук тя среща вярващите
учителки Борислава, Даниела и Мариана.
Верчето грее, разказвайки за работата си. За
нея всеки ден е щастлив и неповторим. Един
ден тя е надвесена над Борислава, която е с
ниско кръвно. Лекувайки я Вера й споделя, че
според нея има „сила”, която движи всичко.
От този ден срещите между двете са само на
вълна Бог. „Дебнех Боби като ловец из коридорите, за да ми говори.”
Две години тя отлага прекрачването си в
църквата. Вера и Надя влизат в църквата ни
на завършването на неделното училище през
2013 г. „И тогава Бог довърши делото Си окончателно в сърцето ми чрез едно момче.” Представената пантомима извършва духовен прелом във Верчето. „Бог ме порази с любовта,
усилията, търпението Си, въпреки всичко да
си вземе мен, Неговото чедо.” След представлението, тя се обръща към Дани Димов, играл Исус: „Сине, много хубаво го изигра”. Със
срамежлива усмивка, той посочва небето „Не
съм аз, Той е.” Чудно преобразена Вера споделя: „И въпросът беше решен, бях победена.
Просто бях разбита на парченца.” Тя помни
всяко дете от сценката, с която Бог я среща. С
цялата си любов кани Илия на църква, но той
предпочита да я чака в колата. „Борех се сам

на себе си да простя, не бях готов.”
Един ден Вера гледа проповед от интернет, а Илия й споделя, че някога е посещавал
евангелска църква. Това силно я изненадва, но
въпреки молбите, той все още не пристъпва.
През лятото на 2014 г. Росен и Боби им гостуват на село, и ги канят на църква в Плевен.
Така Илия се завръща при Бога. „Отдъхнах
си, връщах се там, където ми е било мястото,
у дома. Но просто съм бягал.” С огромно вълнение двамата вземат водно кръщение, посещават библейският курс в църквата ни и богослуженията, станали отново необходимост в
живота му.
Удивителна е благодарността и на тримата
за Божествената помощ оказана към Надето.
Лятото, на гости в Мездра, тя пада от люлка
и си чупи лошо ръката. Когато Вера научава,
влиза в пост и се моли за чудо. Отпътувала, тя
изумена вижда детето си, че то е щастливо и
без никакви болки. Операцията на Надя съвпада с молитвената нощ в църквата ни. Вера
е възхитена от бързата реакция на вярващите,
след апела й във фейсбук за молитва. Резултатът от молитвите в църквата са двете успешни операции. В първата се поставят три игли
за наместване на костите, а в следващата се
отстраняват. Надя обича да показва ръката си
в уверение за Божието съвършено изцерение.
Три точици загатват за големите игли. В болницата Вера чува благ и категоричен глас: „Аз ще
бъда навсякъде, където е тя.” Същите специални думи за Надя, които Бог й е прошепнал
преди време в църквата.
С възторг и вълнение Илия, Вера и Надето
разказват история след история за разточителната Божия любов към дома им. Домът, в
който Господ е влязъл завинаги и ги е обсипал
със Своите чудни духовни благословения!
Представянето подготви
Елена Иванова

ЦЪРКВИТЕ В КНИГАТА ОТКРОВЕНИЕ

ПОСЛАНИЕТО ДО ЕФЕСКАТА ЦЪРКВА
Думата Ефесия, от която произлиза наименованието на града преведена буквално означава желан, ценен или обичан. Ефес е основан
малко след края на Троянската война от Андрокъл, син на последния управител на Атина. Андрокъл дълго време се колебае на кое
място да го изгради и полага неговите основи,
след като се допитва до оракула в Делфи. Първоначално градът е разположен по устието на
река Калистрос покрай едноименния залив.
Ефес бързо става известен заради многобройните храмове посветени на Атина и Аполон
като според местните жители двете божества
осигуряват закрилата на града. След смъртта
на Андрокъл Ефес е завладян от лидийците, но
въпреки това се превръща в един от центровете на елинската култура. Докато градът се намира под властта на лидийците в него творят
поетът Омир, математикът Талес, философът
Хераклит, законодателят Солон и много други
видни личности.
Своя най-голям разцвет Ефес достига след
като е завладян от Римската империя през 190 г.
пр.Хр. По време на управлението на император Октавиан Август (29 г. пр.Хр.–14 г. сл.Хр.)
градът наброява около 250 000 души, което го
нарежда на второ място по численост на населението след Вечния град. Тогава са построени
амфитеатър, библиотека, обществени бани и
много други значими сгради. Благодарение на
своето уникално местоположение, значителен
брой на населението и активното строителство
Ефес отново се превръща в основно средище
на културата и търговията като особено добре
развито е банковото дело и лихварството. Градът придобива огромна популярност заради
прочутия храм на Артемида, граден в продължение на 120 г., считан и до днес за едно от чудесата на древния свят. През 570 г. сл.Хр. Ефес
е връхлетян от маларична епидемия. Когато тя
затихва, силно земетресение разлюлява града

Останки от древния Ефес

и го срива почти изцяло. Оцелелите местни
жители го изоставят и той никога не е заселен
отново. Районът около разрушения град бързо
се изпълва с гъста растителност, в която се развъждат отровни змии, което прави на практика достъпът до него невъзможен. Едва през
1869 година английският археолог Джеймс
Ууд успява да достигне до неговите руини и да
провокира отново интерес към него. С малки
прекъсвания разкопките на град Ефес, разположен на територията на република Турция,
продължават до днес.
Въпреки, че Ефес е известен с многобройните си лъжеучения и култове той е тясно
свързан с раннохристиянската история. Апостол Павел проповядва в града 3 години, а Бог
извършва чрез неговите ръце много свръхестественни чудеса (Деян.20:31; 19:11,12). През
431 г. в Ефес се провежда Третия вселенски
събор, който изготвя в окончателен вид Символа на вярата. Там се укриват от гоненията на
християните и майката на Исус заедно с апостол Йоан, който преди заточението си на остров Патмос служи като епископ в една църква. След своето освобождение той се завръща
в Ефес, където изживява последните си дни.
През 1892 г. група свещеници извършва разкопки сред руините на града и открива къщата

на Дева Мария на мястото, посочено във видението на германката Катерина Емерих, което
тя получава 70 години преди откритието.
Първото послание на Господ Исус Христос
към църквите, включени в Откровението дадено на ап.Йоан от Бога се отнася до Ефеската
църква. То започва с обръщение на Исус към
нейния главен презвитер, който в книгата е
наречен ангел. Следва описание на силните
страни на църквата – нейните дела и огромен
труд извършен за Господа, съчетани с издръжливост и непримиримост спрямо лъжеучителите и разпространяваните от тях неверни учения. Основното порицание към църквата е
свързано с изоставянето на първата любов.
Нейната същност за отделния християнин и
църквата се изразява в пълното предаване на
Бога относно Неговите намерения независимо от променливите обстоятелства.
Любовта към Бога в Ефеската църква не е изчезнала напълно, но е значително охладняла.
Точно този факт е обект на порицание от Хрис
тос. Църква, която не запазва в пълнота любовта си към Него извършва духовно престъпление. То от своя страна деформира облика на
Божиите деца и на Христовото Тяло. Любовта
включва саможертва и живот посветен на другия. Когато тя намалее спрямо Бога взаимоотношенията между вярващите губят своята
значимост и сила. Опасността за вярващия е
в това, че любовта в неговото сърце отслабва
постепенно и незабележимо.
Проблемът на Ефеската църква е, че любовта се отдалечава за сметка на догматизма и
спазването на правила с цел да се угоди на
Бога. Изходът, който Христос препоръчва за
подобна ситуация е покаяниe и вършене на
първите дела, т.е. покаяние придружено с конкретни действия на поправление (Откр.2:5).
Николай Симеонов

ОБЛИКЪТ НА ХРИСТИЯНИНА

ХРИСТИЯНИНЪТ И САМОХВАЛСТВОТО
продължение от стр.1
Без смирение добродетелите лесно се похабяват, чрез гордост, тщеславие, нетърпение.
Смирената молитва съдейства за нищетата на
духа (Мат.5:3). И обратно – самоизтъкване,
възвеличаване, перчене с някакви качества
или успехи предизвиква неодобрение. Независимо в какъв аспект е – материален, душевен или духовен, всяко самоизтъкване е чуждо и неприсъщо на истинския християнин.
В Словото ни е казано от кого трябва да очакваме одобрение: „Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! Над малкото си бил
верен, над многото ще те поставя; влез в
радостта на господаря си” – Мат.25:23. И
кого трябва да възвеличаваме „Той трябва да необходимо винаги и навсякъде да се самодорасте, а пък аз да се смалявам”– казва Йоан казваме.
Ако забележим в себе си склонност често да
Кръстител за Христос в Йоан 3:30. Тогава самочувствието ни само ще се повиши и няма да е се самоизтъкваме, да потърсим съдействие за

промяна, като помолим Бог конкретно за това.
Особено любопитно ще е да научим Божия начин за въздействие върху нашия характер. Това
ще ни помогне да Го опознаем, защото Бог наистина иска ние да го познаваме по-добре.
Ако човекът, у когото сме забелязали склонност към самохвалството, ни е много близък,
можем внимателно да дадем съвет относно
съответстващата на християнско поведение
скромност „Защото всеки, който възвишава
себе си, ще се смири, а който смирява себе си
ще се възвиси” – Лука 14:11. Ако не сме близки –
да се молим Бог да му я открие.
И нека помним казаното в Пс.39:1: „Ще внимавам в пътищата си, за да не съгреша с езика
си. Ще имам юзда на устата си.”
Анастасия Василева

МОЛИВЪТ В ТЕБ
Едно момче гледало баба си как пише
писмо. По едно време я попитало:
– Бабо, какво пишеш? За мен ли пишеш? Бабата спряла да пише и му отговорила:
– Да, всъщност за теб пиша, но по-важно от това, което пиша е молива, който
използвам. Надявам се един ден когато
пораснеш да станеш като този молив.
Заинтригувано, момчето погледнало
молива. Той не изглеждал нещо особено.
– Но той е съвсем обикновен! – разочаровано възкликнало то.

СЕСТРИНСКО ОБЩЕНИЕ ВЪВ ВЕЛИНГРАД
Благодаря на Бога за прекрасния уикенд,
който ни подари във величествените Родопи
на Велинград. Успяхме да се насладим на едно
пълноценно време прекарано в общение, нови
запознанства и вълнуваща атмосфера. Между
нас цареше топлота, мир и радост. Прекарахме време и в хваление и уединение в молитва.
Разходихме се и в парка Клептуза и запечатихме в съзнанието си красотата на Божиите творения. Така за два дни успяхме да се обновим
физически и духовно и да се приберем в София
възстановени в очакване на нови пътешествия.
Рая Трайкова
СЪОБЩЕНИЯ

РЕДОВНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ:
Неделя от 10.00 ч. и 18.00 ч.
l Сряда от 18.30 ч. – молитвено събрание
l Петък от 18.30 ч. – богослужение
l

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МОЛИТВА:

– Зависи как гледаш на нещата – отвърнала бабата. – Моливът има пет важни
качества, които, ако успееш да отгледаш
в себе си, ще се превърнеш в човек, който е в мир със себе си и с другите.
Първо, ти си способен на велики неща,
но не бива никога да забравяш, че има
една ръка, която направлява твоите стъпки. Това е Бог, Който винаги ни води според волята си.
Второ, от време на време трябва да
спра да пиша и да подостря молива. Това
може и да го заболи, но след това става
много по-остър. Така и ти трябва да се
научиш да понасяш определена болка и
тъга, защото те ще те направят по-добър
човек.
Трето, моливът винаги ни позволява да
използваме гума, за да изтрием грешките си. Това означава, че имаме възможност да поправим грешките, които сме
допуснали. Така ние можем да продължим по пътя към справедливостта.
Четвърто, това, което има най-голямо
значение, не е дървената обвивка на молива, а графита, който е вътре в сърцевината му. Затова винаги търси в себе си и
в хората онова, което се намира вътре в
тях.
И петото качество на молива е, че той
винаги оставя следа. По същия начин,
трябва да запомниш, че всичко, което
правиш в живота си, оставя следа и никога не бива да го забравяш при всяка
стъпка, която правиш.
Неизвестен автор

За страдащите християни по света.
За мира по земята.
l За придобиване на имота и сградата на
църквата.
l За съхраняване на мира в семействата на
църквата.
l За младото поколение в църквата.
l За здравословното състояние на брат
Иван Тимотеев.
l За служението на пастира и неговото
семейство.
l
l

ЕВАНГЕЛИЗАЦИОННО
БОГОСЛУЖЕНИЕ
С БРАТ
ИЛИЯ МИЛАНОВ
На 29 ноември т.г.
(неделя) от 10:00 ч.

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 Тийнейджърко общение – неделя от 16.00 ч.
l Неделно училище – неделя 10.00 ч. и 18.00 ч.
l Лични срещи с пастира – четвъртък от 16-20 ч.
l
l

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

Можем да поканим близки
и приятели, за да чуят
благовестието за спасение
и вечен живот.

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

