ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

„Давайте и ще ви се дава; добра мярка – натъпкана,
стръскана, препълнена, ще ви дават в пазвата.” – Лука 6:38

ДАВАНЕ ЗА БОГА
Божието Слово ни учи: „По-блажено е човек
да дава, отколкото да приема” – Деян.20:35.
Определено, тук Словото има предвид даване
от страна на вярващи хора в името на Бога. Естествено възникват и въпросите: Защо вярващите трябва да даваме за Господа? Нима Той
има нужда от нещо? Нима Му е потребно малкото което притежаваме? Но определено има
причини, поради които християните е добре
да жертваме за Господа.
На първо място, ние трябва да даваме за
Господа от благодарност към Него. Благодарността към Бога идва тогава, когато човека осъзнае, че всичко което притежава, го дължи на
Него. Тази благодарност може да бъде изказана с думи, но също и на дело. В Стария завет,
всяка година когато израилтяните привършваха своята полска работа, донасяха благодарствените си приноси пред Бога в храма. И когато Израел забравяше, Господ го изобличаваше
чрез пророците: „Ще краде ли човек Бога? Вие
обаче Ме крадете и казвате: В какво Те крадем? В десятъците и в приносите. Вие сте
наистина проклети, защото вие, да, целия
този народ ме крадете. Донесете всичките
десятъци във влагалището, за да има храна
в дома Ми, и опитайте Ме сега в това, казва Господ на силите, дали не ще ви разкрия
небесните отвори, та излея благословение
върху вас, тъй щото да не стига място за
него” – Мал.3:8-10. Въпреки, че даването за
Господа беше част от закона, Бог не искаше
приноси по принуда. Той желаеше Неговия

народ да осъзнава, че това което придобива
е благословение от Него и като израз на благодарност да принася своите дарове. Апостол
Павел пише: „Всеки да дава според както е
решил в сърцето си без да се скъпи и не от
принуждение, защото Бог обича онзи, който
дава на драго сърце” – 2Кор.9:7. Някои днес
питат: „Десятъкът не е ли само за времето на
Стария завет?” Но Бог само старозаветните
хора ли благославяше? Бог да ни помага, да
откриваме Божиите благословения в живота
си и като израз на признателност да даваме
за Него. И най-важното: да даваме с правилни
мотиви и чисто сърце, защото, когато Христос
изобличаваше фарисеите, казва: „Горко вам
книжници и фарисеи, лицемери, защото давате десятък от гйозума, копъра и кимиона,
а сте пренебрегнали по-важните неща на закона – правосъдието, милостта и верността, но тия трябваше да правите, а ония да
не пренебрегвате” – Мат.23:23.
Друга причина, поради която е редно да даваме за Господа е, за да бъдат благословeни
и други чрез нас. Нищо от това, което даваме,
не отива директно за Бога, но за Неговото царство на земята и за тези, които Му принадлежат. Всъщност, то пак е за Него, защото Господ
се отъждествява със Своите си. Христос казва:
„Понеже сте направил това на един от тия
най-скромни Мои братя, на Мен сте го направили” – Мат.25:40. Нека да си спомним за
момчето, което имаше само пет хляба и две
риби.
продължава на стр.2

А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда
според Своето богатство в слава в
Христос Исус.
Фил.4:19
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ЦЪРКВИТЕ В КНИГАТА ОТКРОВЕНИЕ

ПОСЛАНИЕТО ДО
СМИРНЕСКАТА ЦЪРКВА
Възникването на древната Смирна (дн.
гр.Измир в Турция) е тясно свързано с историята на Ефес. Според преданията в Ефес е
съществувал квартал, населен предимно с
чужденци, който местните жители нарекли
Смирна. Когато през 570 г. Ефес е изоставен
поради маларична епидемия хората от квартала решават да се установят някъде, където
условията за живот са подходящи и да издигнат град, чието име да им напомня за мястото, което са напуснали принудително. Тяхното
осъществено намерение поставя началото
на град Смирна. Думата означава вид благоуханна смола използвана за балсамиране и
при погребване (Йoaн 19:39,40). Смирната е
добре позната и ценена и в древността. Когато мъдреците от изток идват да се поклонят
на Младенеца те носят дарове – злато, ливан
и смирна (Мат.2:11). Преведена буквално думата смирна означава горчивина.
Според една друга хипотеза Смирна възниква около 1000 г.пр.Хр. като малко селище,
заселено от еолийски племена, което постепенно се разширява до размерите на голям
град. Той достига един от големите си върхове
по времето на Римската империя, след своето
завладяване през 133г.пр.Хр. Малко по-късно
Смирна е превърнат от завоевателите в главен център за разпространение на култа към
личността на императора, свързан с неговото
обожествяване. Поради тази причина неговите жители получават от централната власт
данъчни облекчения и много допълнителни
привилегии. Градът е разположен на живописно място с мек климат, което го прави привлекателен за голям брой занаятчии и търговци. Успоредно с икономическия, културен и
търговски разцвет в Смирна навлизат много
религиозни лъжеучения и култове. Предполага се, че благовестието достига до града чрез
апостол Павел, макар да липсват категорични
доказателства някога да го е посетил, но със
сигурност е бил в римската провинция Азия
(Асиа), където той е разположен (Деян.19:10).
В Смирна е роден и служи като епископ един
от учениците на апостол Йоан – Поликарп,
който след написването на книгата Откровение я разпространява сред християните в града, а те от своя страна правят преписи от нея
и ги препредават на другите църкви.
продължава на стр.3

ДАВАНЕ ЗА БОГА
продължение от стр.1
Това, което притежаваше беше недостатъчно дори за него. Но то даде това, което имаше,
даде го на Господа и многохилядното множество беше нахранено (Йоан 6:9-13). Нека да
вярваме, че всичко, което даваме за Господа,
Той го благославя и преумножава, за да бъде
достатъчно за всички. Така че, нека сърцата ни
да не бъдат заключени, но да даваме с радост.
И още една причина, поради която е редно
да даваме за Господа: За да бъдем и ние благославяни. Всъщност, всяко добро, което вършим на хората в името на Господа се връща
като благословение и в нашия живот. Христос
казва: „Който напои един от тия скромните

само с една чаша студена вода в име на ученик, истина ви казвам, никак няма да изгуби
наградата си” – Мат.10:42. А цар Соломон ни
учи, като казва: „Хвърли хляба си по водата,
защото след много дни ще го намериш” –
Еклс.11:1. Това са обещания за онези, които
с вяра дават за Господа. Бог няма да остави
този, който не е заключвал сърцето си за хората в нужда. Всяко наше даване за Господа,
е благословение и за самите нас. Вдовицата
от Сарепта даде малкото, което имаше благославяйки пророк Илия, но всъщност, тя благослови и самата себе си (3Цар.17:10-15). Нека
да си припомним и думите на апостол Павел:

„Който сее оскъдно, осъдно ще и да пожъне.
А който сее щедро, щедро ще и да пожъне” –
2Кор.9:6. Господ да ни научи да сеем щедро,
за да жънем и изобилно. Нека да даваме както онази бедна вдовица в храма, която скришно от всички пусна само две лепти, но Христос
я видя и каза на учениците Си: „Истина ви
казвам, че тази бедна вдовица пусна повече от всички, защото всички тези пуснаха в
даровете за Бога от излишека си, а тя от
немотията си пусна целия имот, който имаше” – Лука 21:3.
п-р Румен Борджиев

СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

ИВАН и ЕКАТЕРИНА РАЙЧЕВИ
„Любов от пръв поглед” – в един глас и грейнали погледи Иван и Катя си спомнят за първата си среща. Същото може да се каже и за срещата им с Господа, но малко по-късно, когато
са вече семейни и с малките Асен и Kремена
на ръце.
На 42 години, бащата на Иван се разболява
от рак. На помощ се притичват вярващата му
леля Павлина и нейната приятелка Селима,
които му говорят за Исус. Според думите им,
преди да почине той се покайва. Иван е на 22
г., когато баща му почива и това му нанася тежък удар. Той е един от осемте деца в семейството. Младият семеен мъж, се замисля за
преходността на живота. Той е особено впечатлен от смирението и духовната чистота на двете жени. Чул благата вест от тях, Иван с много
любов приема Исус. „И от тук нататък Святият
Дух заработи в сърцето ми.” Прегърнал пламенно Божията любов, той пита Катя: „Искаш
ли и ти да предадеш живота си на Исус, и да
тръгнем заедно на църква?” Катя откликва с
радост и от 1991 г. с децата си посещават църквата ни. Единни и ревностни, те тръгват по Божия път.
В един януарски ден двамата вземат водно
кръщение на Витоша, като преди да се потопят
във водата се налага да разчупят леда. Иван, с
присъщата си духовна ревност споделя: „След
като повярвах в Бога, Святия Дух взе контрола
на сърцето ми. Той стана моя Пастир, който да
ми проповядва. Говореше ми да оставя греховния живот, да следвам Христос, да свидетелствам на хората за Него, да ходя на църква... Слушах, плачех от радост и казвах: „Да, Господи,
ще го направя, да Господи…” Пълната промяна
на Иван е видима за всички.
Чула двете вярващи жени да се молят на
непознат език, Катя е озадачена но и твърдо
решена да се моли и тя за кръщение в Святия
Дух. И Бог я благославя. За изпълването с Духа,

Катя споделя: „Чувството е като да докоснеш
небето.” Но това не се случва с Иван, въпреки
огромният му копнеж и молитви. В ума му се
раждат мисли, че е недостоен и грешен и се
отказва да се моли за Святия Дух. Но събраните вярващи в дома им го приканват да коленичи и той, за да не ги обиди склонява. „И тогава
Святият Дух се изля върху мен с увереност и
радост, и разбрах, че Сатана ме е лъгал с мисли за греховност.”
Щастливото семейство поема по пътя на
победоносния християнски живот. Но преди
10 години, сякаш от нищото Иван изпада в депресия. Година и половина семейството преминава през духовно воюване. Катя поема на
плещите си тежкия кръст. Молеща се за изход,
тя чува: „А помниш ли Йов?” Това я зарежда с
огромна сила и тя насърчава Иван, че ще дойде благословението. „Църквата ни подкрепи
много. Идваха вярващи, които бяха до нас.”
Докоснат от думите в една от проповедите,
Иван описва този период: „Благословението е
скрито в изпитанието и чрез него Бог ти показва възкресенската Си мощ.” Господ се намесва
и радостта в дома им се завръща. А след това
благословенията над тях сякаш се надпреварват: Иван си намира хубава работа, продават
апартамента, купуват си къща, на която правят
основен ремонт.

Запленени от Божията доброта Иван и Катя
изреждат милостите към дома им. Преди месеци Иван по грешка си капва в окото някаква
киселина. В окото му всичко е поразено, освен
зеницата. Следва операция, по време на която
е отстранено всичко мъртво от окото. Доверил
се на Божията грижа и подкрепен от молитвите на църквата, Иван е напълно възстановен.
В силните си болки той, чува нежен глас: „Отпусни се в Моите ръце.” Искрено благодарен,
Иван декларира, че сега с това око вижда подобре и по-лесно чете Словото. По това време, за пореден път Иван благовества на своята
сватя, която е тежко болна. Силно докосната,
малко преди да почине тя се покайва.
Щастливи Иван и Катя изреждат Божиите
милости към децата и внуците. Всички помним инцидента със зет им Траян. Паднал и затрупан в 7 метров ров. Върху него се свличат
не само тонове пръст, но и къс бетонна плоча.
Той е почти задушен, а тазът му е счупен на пет
места. В този момент с Кремена очакват второто си дете. След три месеца дойде добрата
новина за семейството и църквата: Траян бе
напълно изцерен и се радва на новороденият
Йоан! Наскоро Йоан пада по стръмните стълби в дома им, но Бог отново проявява Своята
милост и детето няма и драскотина по тялото
си.
Най-щастливият ден за семейство Райчеви
е 9 януари 2016 г., когато сина им Асен и съпругата му Зоя, зет им Траян и дъщеря им Кремена приемат водно кръщение. Огромно
благословение за целият им дом, широко отворил врати за Бога. Домът, който Бог познава
и благоразположението Му е осезателно! А
молитвите, изтичащи от дълбините на сърцата
там са вечна инвестиция за тях и всички нас!
Представянето подготви
Елена Иванова

ЧУВСТВАТА и тяхното овладяване

ЕМОЦИИ И ЧУВСТВА
Според някои християнски теории човек не
трябва да обръща внимание на емоциите и
чувствата си. Стига се дори до пълно отричане
на смисъла и значението им. Други, светски
теории, препоръчват пълна свобода и изява на
чувствата, като в никакъв случай да не се задържат. Кое е правилното?
Ако чувствата не бяха нужни, щеше ли Бог
да ги вложи в душата на човека и да допусне
тяхното съществуване? Прави ли Бог излишни
неща? Човешката същност е триединна – дух,
душа и тяло. Душата също се състои от три, взаимосвързани съставки – разум, чувства и воля.
Емоциите и чувствата възникват във връзка с
удовлетворяване или неудовлетворяване на
някаква потребност на човека. Чувствата често
се смесват с емоциите, но има разлика.
Емоция (emoveo лат.) означава движение.
Емоциите са гласът на душата. Те са универсалния език, чрез който се свързваме, съпреживяваме, състрадаваме. Без тях все едно да рисуваме само с един цвят. Емоциите (гняв, смях и
др.) са под влиянието на външни фактори. Те
са бързо преходни.
Чувствата са осъзнато отношение на човека към света, независими от външните условия и могат да нарастват до безкрайност. Чувствата биват положителни (радост, удоволствие, изненада, вдъхновение и др.) и отрица-

телни (тревожност, мъка, злоба, завист, вина
и др.) Някои чувства имат свой противоположен вариант напр. удоволствие–неудоволствие, обич–омраза, спокойствие–тревога,
гордост–унижение и др.
При сътворението Бог вдъхна в душата на
Адам положителни чувства (всичко беше добро
– Бит.1:31) След грехопадението под влияние
на Сатана (както плевелите между добрите
семена – Мат.13:38) се появяват и отрицателните чувства. Адам веднага почувства срам и
вина.
От дълбока древност хората изучават чувст-

вата. „Какво е мъката? – велик океан. А какво
е радостта? – малък бисер в океана” – Ш.
Петьофи. „За всекиго собствената му скръб
е голяма като камила” (арабска поговорка).
„Най-дълбоко виждат в сърцето на хората очите, които най-много са плакали.” – неиз.
Божието слово не ни спестява чувствата на
библейските личности: „Защото от голяма
скръб и сърдечна тъга ви писах с много сълзи, не за да се наскърбите, а за да познаете
любовта, която питая особено към вас” –
2Кор.2:4. На много места в Словото е изказаното Божието отношение към чувствата. Ще
споменем само един, много важен стих: „Гневете се, но без да съгрешавате; слънцето да
не залезе в разгневяването ви” – Ефес.4:26,
от който веднага разбираме кое е важното.
Емоциите и чувствата не може да бъдат пренебрегвани. Те имат значение, както за здравето на човека, така и за мотивите към определени действия.
Затова в поредица от следващи статии ще
се опитаме да разгледаме някои отрицателни чувства, които оказват негативно влияние
върху поведението и живота на християните.
Какво да бъде отношението ни към тях и как
да ги владеем разумно и волево.
Анастасия Василева

ЦЪРКВИТЕ В КНИГАТА ОТКРОВЕНИЕ

ПОСЛАНИЕТО ДО СМИРНЕСКАТА ЦЪРКВА
продължение от стр.1
Посланието до Смирненската църква е найкраткото в книгата Откровение. От него става
ясно, че нейните членове преминават през
гонение, организирано от юдеите в града
(Откр.2:9). Думите на Исус към преследваните
християни са изпълнени с утеха и насърчение.
Божият Син ги уверява, че тяхното изпитание
ще продължи 10 дни (Откр.2:10). Числото десет трябва да се разбира в символичен, а не
в буквален смисъл. Исус акцентира върху издръжливостта и предаността на вярващите,
като им казва да са верни до смърт (Откр.2:10).
Посланието до Смирненската църква съдържа важна поука за християните. Не можем да
твърдим, че обичаме Бога без да останем верни на Него и Неговите думи, особено по време
на изпитания. Апостол Йоан подчертава тази
истина: „Който каже, че обича Бога, но не пази
Неговите заповеди той е лъжец и истината не
е в него. Но ако някой пази Словото Му, неговата любов към Бога е наистина съвършена.
По това познаваме, че сме в Него” – 1Йоан
2:4,5. Като християни трябва да се безпокоим
много повече за изменчивото състояние на
нашите сърца и силата на греха в живота ни,
отколкото от временните страдания. Апостол Петър съветва християните със следните

думи: „Възлюбени, не се учудвайте на огненото изпитание, което идва да ви опита и не
мислете, че ви се случва нещо, което не е за
вярване” – 1Петр.4:12. Понякога страданията
са допуснати от Бога за определено време и с
конкретна цел. Ако останем верни на Господа,
докато минаваме през тях, като награда ни очаква венеца на живота. Да бъдем верни или да
не бъдем, зависи от нашата свободна воля и от
това дали изборите, които всекидневно вземаме и решаваме да осъществим на дело прославят нашия Господ или Го опозоряват.

На 15 и 16 април 2016 г.
в гр.Пловдив
ще се проведе конференция
„Огън” и евангелизация
„От минус до плюс”
Организатор на
мероприятията е:
„Христос за всички нации”
(Christ for all Nations – CfaN)

Николай Симеонов

Древният и съвременен
град Смирна

За повече информация
и регистрация:
www.fire2016.bg
www.facebook.com/CfaN.bg

ЧЕСТИТо
на Вадим и Таня

ОРГАНИЗИРАНИ ИЛИ ХАОТИЧНИ

ВОДНО КРЪЩЕНИЕ

„Всички ние, било юдеи или гърци,
било роби или свободни, се кръстихме
в един Дух да съставляваме едно тяло
и всички с един Дух се напоихме.”

– 1Кор.12:13

Организирани ли сте или хаотични? Подредени или разхвърляни? Точни или „както
дойде”? По света има хора с различни характери, темперамент, възпитание, култура.
Дори в църквата не сме еднакви. „Дарбите
са различни, но Духът е същият. Службите
са различни, но Господ е същият. Различни са
и действията, но Бог е същият, който върши всичко във всички. Защото тялото не
се състои от една част, а от много. И ако
страда една част, всичките части страдат
с нея; или ако се слави една част, всичките
части се радват заедно с нея. А вие сте Христово тяло, и по отделно части от Него” –
1Кор.12:4–6,14,26,27. Различни сме, отделни
части, но едно тяло. Това, което ни свързва е
вярата, надеждата, и любовта, която трябва
да имаме един към друг. А всичко това е обединено от една дума – Господ.
Дали Бог е организиран, или действа „както
дойде”? Истината е, че Той не е просто подреден или организиран, а е най-добрият Организатор във вселената. И преди да ме обвините в
нещо, бързам да обясня какво имам предвид.
Представете си родител, който реди голям и
красив пъзел с много отделни части. В един
момент идва малкото му детенце, което няма
никаква идея, какво прави баща му и разбърква част от нареденото. Бащата продължава да реди и от неразборията, която прави
детенцето се получава нещо хубаво. Детето
пак разбърква нещо, а татко му го поправя. И
продължава, докато нареди целия пъзел.

МОЛИТВЕНА СЕДМИЦА НА ОЕЦ
За дванайста поредна година църквите от Евангелския
Aлианс в София, проведоха своята обща молитвена седмица.
От 4 до 12 януари в различни църковни сгради, с различни говорители и различни нужди, вярващите от София
се събираха заедно, за да прекарват време на молитва
пред Бога. За Църквата по света, за народа на Израел, за
семействата, за мира и бежанците по света, за България,
за младите хора – това бяха някои от нуждите, около
които присъстващите се обединиха да издигнат своя глас
пред Бога.
Превърнало се вече в традиция, последната вечер от
молитвената седмица се проведе в Църквата в Подуяне.
Освен за благословена и успешна Нова 2016 г. в края на
вечерта, вярващите имаха възможността да благословят
присъстващите пастири на църквите в София.
Вярваме, че не само една седмица, но ако и през цялата година, християните продължим да се събираме заедно за молитва и поклонение, както страната ни, така и
местните ни църкви и семействата ни ще бъдат изобилни
благославяни от Бога.
„Като не преставаме да се събираме заедно, както
някои имат обичай да престават, а да се увещаваме
един друг, и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава” – Евр.10:25. И още: „А краят на всичко
е наближил; и така, живейте разумно и трезвено, за да
се предавате на молитва” – 1Петр.4:7.
Румен Борджиев

Бог има план, велик и грандиозен. Непрестанно организира прекрасни неща за нас.
Но ние в неразбирането си, като малко дете,
често объркваме нещата. Защо го правим ли?
Ами, първо защото сме склонни да грешим, и
второ, защото имаме свободна воля, от която
не винаги се възползваме правилно. Можем
да правим каквото си поискаме и да търпим
последствията. Но Бог толкова ни обича, че
когато Му се доверим, въпреки, че пак ни се
случва да разбъркваме частите на пъзела,
Той отново ги подрежда и ни насочва към
Себе Си, и към това, което ни е приготвил. „Но
знаем, че всичко съдейства за добро на тези,
които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение” – Римл.8:28.
Той не следи задължително всяка наша стъпка
и ако е неправилна да я предотврати, а просто
ни помага да се учим от грешките си и да
вървим към Него.
Представете си малкото детенце, как ще
ахне поглеждайки към вече готовия пъзел. Каква прекрасна кар тина! Така и нашият житейски пъзела един ден ще бъде нареден точно
както трябва. И ние ще го видим, ще ахнем,
и всичко ще ни се изясни.
Дали Бог толерира хаоса и безредието? В
Новия Завет четем: „Обаче, всичко нека става с приличие и ред” – 1Кор.14:40; „Защото
Бог не е Бог на безредие, а на мир, както и
поучавам по всичките църкви на светиите”– 1Кор.14:33. Мисля си, че ако ние християните, всеки в семейството, в служението,
на работното място, и навсякъде бяхме поорганизирани, подредени, прилежни дори,
щяхме да бъдем на светлинни години от
мястото, на което се намираме в момента.
Толкова неща около нас чакат да бъдат организирани. Нека се поучим от най-Добрия
и бъдем и в тази посока сол и светлина в
този свят. „Вие сте солта на земята. Но
ако солта обезсолее, с какво ще се осоли?
Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Вие
сте виделината на света. Град поставен
на хълм не може да се укрие” – Мат.5:13-14.
Лора Добрева

РЕДАКЦИОННО КАРЕ

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