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

ИЗКУШЕНИЯТА НА САТАНА
Определено, най-силното оръжие на Сатана
във воюването му срещу нас християните си
остава изкушението.
Изкушенията представляват обстоятелства
и възможности предоставени от Сатана, с цел
нарушаване на Божията воля. Знаейки за благословенията заложени в това човек да живее
по Божията воля и фаталните последствия от
нейното нарушаване, Сатана се стреми да доведе човека до живот в разрез със Словото на
Бога. Още, изкушенията представляват духовни примки, или мини на бойното поле с цел
нашето поразяване. Навсякъде, където и да
се обърнем, ежедневието ни е осеяно с изкушения. И почти винаги, те са представени в
твърде привлекателни опаковки. Дори и плода
на дървото за познаване на доброто и злото в
Едемската градина беше доста примамлив за
сетивата на Ева. Първоначално, изкушенията
са привлекателни, но после се осъзнава тяхното пагубно последствие.
Винаги изкушенията идват от Сатана. Бог въвежда в изпитания, но не и в изкушения. Апостол Яков е повече от категоричен като заявява:
„Никой, който бива изкушаван, да не казва:
Бог ме изкушава, защото Бог не се изкушава от зло и Той никого не изкушава. А всеки
се изкушава, като се завлича и подлъгва от
собствената си страст; и тогава страстта зачева и ражда грях, а грехът, като се
развие напълно, ражда смърт” – Яков 1:13-15.

А когато Яков говори за изпитанията казва:
„Смятайте го за голяма радост, братя мои,
когато попадате в разни изпитания, като
знаете, че изпитанието на вашата вяра
произвежда твърдост. А твърдостта нека
извърши делото си съвършено, за да бъдете
съвършени и цялостни, без никакъв недостатък” – Яков 1:2-4. Така че, изпитанията от Бога
целят духовно израстване и усъвършенстване
на вярващия, докато изкушенията – неговото
отдалечаване от Бога и духовна смърт.
Планирайки своите изкушения, Сатана не
бърза. Една атака може да бъде подготвяна
месеци, а понякога дори и години. Той старателно анализира миналото на нашия живот и
откривайки предишни слабости умело ги използва, за да ни атакува. Показателен е случая
с Ананий и Сапфира, които бяха изкушени в
материалната област, слабост, която вероятно
имаха и преди приобщаването си към църквата. Затова и ап.Павел казва: „Които ламтят
за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел” – 1Тим.6:9.
Целта на изкушенията спрямо човека е да
бъде въвлечен в грях, след което идва чувството на срам, на вина, гузна съвест, загуба на
дръзновение в молитва, като крайната цел е
да бъде отделен от Бога и обречен на вечните
мъки в пъкъла.
продължава на стр.2

Станете и молете се, за да не паднете в изкушение.
Лука 22:46
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ЦЪРКВИТЕ В КНИГАТА ОТКРОВЕНИЕ

ПОСЛАНИЕТО ДО ЦЪРКВАТА
ВЪВ ФИЛАДЕЛФИЯ
Историята на град Филаделфия е слабо
позната на съвременните учени поради оскъдните исторически сведения и липсата на
археологически открития, които да ги потвърждават. Прави впечатление, че значителни периоди от време свързани с неговото
развитите остават напълно неясни.
Думата „филео” преведена от гръцки буквално означава братолюбие, а името „филаделфия” следва да се тълкува като градът на
братската любов. Той е разположен по поречието на река Ерм, близо до планината Тмол
на 45 километра североизточно от Сардис.
Градът е основан от пергамския цар Атал II
през 150 г. пр.Хр. Първоначално той е населяван от гърци и гръцко говорящи евреи, силно
повлияни от елинската култура, заради което
са наречени гъркомани. Една от особеностите на Филаделфия е, че се намира в район,
където често стават опустошителни земетресения. При едно от тях градът е сринат напълно и впоследствие изоставен от местните жители. Днес близо до руините се издига град с
население от 12 000 души, като по-голямата
част от хората са мюсюлмани, а едва около
1000 души са предимно гърци изповядващи
християнството. Въпреки този печален факт в
града има 5 църкви и 6 джамии и е налице
голяма религиозна търпимост.
Подобно на Смирненската църква филаделфийските християни получават от Господа
само похвала. Те са напълно покорни в служението си пред Бога и проявяват своето послушание в няколко последователно свързани
стъпки. „Зная твоите дела. Ето, поставих
пред теб отворени врати, които никой не
може да затвори, понеже, като имаш само
малка сила, пак си опазил Моето слово и не
си се отрекъл от името Ми” – Откр.3:8. Преди всичко вярващите са усърдни във вършенето на добри дела. В своята човешка слабост
уповават само на Бога. Поставени под огромен натиск, те не се отричат от Христовото
име. Благодарение на Божията сила и проявеното търпение вярващите запазват своето
единство, въпреки трудните обстоятелства
и продължават да практикуват християнство
обвързано с дела на вяра.
продължава на стр.3

СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

ВАДИМ и ТАТЯНА ШКИРЕНКО
Вадим и Таня скоро отпразнуваха своите 6
месеца – един миниатюрен сезон, но с огромна стойност за тях. Когато влязат в църквата
видимо е, че двамата сияят. Защото те са от
щастливите хора, оценили, че взаимно са си
подарени от Бога.
Таня е родена в Беларус и е най-голяма от
шестте деца: 4 братя и 2 сестри в семейството. Те израстват в християнски дом; баща
им е пастир на баптистка църква. „Така, че
ние всичките цял живот сме били на църква.” Когато тя е на 16 години, цялото семейство заминава за Америка и заживява
в гр.Такома, щата Вашингтон. Отначало те
посещават американска църква, със силно
желание всички да служат. Тъй като църквата е голяма те започват „руско служение”
т.е. превеждат проповедите на руски. Но семейството търси упорито руска църква. Точно на рождения ден на Таня, на 20.05.2007 г.
те влизат в своята църква – руска баптистка
църква, в която големия дом на Таня заживява чудесен пълноценен живот. Таня и сестра
й са неделни учителки, както и в служение
с малки деца. А и учат на руски език децата (тъй като са родени в Америка). Баща им
проповядва в молитвеното служение. Таня
завършва рехабилитация и работи в частна
клиника. Като всяко момиче тя винаги е копняла и се е молила за своя вярващ съпруг.
Вадим е от град Донецк, Украйна. На 15 години, той започва и работи 6 години в строителството. Следва особено труден период
от живота му, който той нарича „академията
на живота”. „Аз бях голям престъпник” – споделя Вадим. През 2008 г., когато е на 30 години приятели му разказват за Исус и Вадим
се покайва за греховете си. Той с изненада
открива, че може да съществува съвсем различен живот от неговия. „Или както се казва
на руски: монетата има две страни”. Но след
4 месеца той отново се връща към стария си
живот.
За кратко се мести в Русия, където се подхлъзва още повече към старите си навици.
През този период той търси Бога сам, тъй
като му е неудобно да се завърне в църквата.
Изморен от своя изпълнен с безмирие и грях
живот, 33 годишният Вадим осъзнава, че ако
не спре сега, никога няма да спре. Безпомощен и смазан от факта, че нищо не е постигнал до тук, той се моли: „Господи, аз искам
да бъда завинаги с теб”. Преживял дълбоко
покаяние и с неистово желание за промяна,
само след 10 дена той е кръстен със Святият
Дух. Макар, че е получавал покани за водно
кръщение, осъзнавайки сериозността е отказвал. Но след година и половина Вадим
сключва завет с Бога. Този момент е останал
завинаги в съзнанието му и той го разказва с
особена любов и вълнение. Новороден и изпълнен със Святият Дух, младият мъж желае
единствено да бъде в Божията воля.
Неговият вярващ приятел Олег, който живее

ИЗКУШЕНИЯТА НА САТАНА
продължение от стр.1
Показателен е случая и в живота на Давид с
Витсавее. Колко болка, колко срам и какви фатални последствия доведе едно изкушение, на
което Давид се отдаде с цялото си естество.
Ако искаме всичко това да не се случи и в нашия живот, нека да пазим себе си от изкушенията. Затова и ап.Петър пише: „Братя, даже
ако падне човек в някое прегрешение, вие, духовните, поправяйте такъв с кротък дух; но

в България го кани тук. Жадуващ единствено Бог да напътства решенията му, Вадим се
моли пламенно с часове вечер на открито.
Докато чува Божият глас: „Ела в България”.
Вадим започва преговори с Бога, че ще му
трябват документи, средства..., но отново
чува: „Не мисли за нищо, Аз ще те преведа,
както преведох Израел през морето”. След 5
месеца всичко е готово и точно на рождения
си ден на 14.07.2013 г. той пристига в България. Установява се за кратко във Варна
при приятелят си, където посещава руска
евангелска църква. След 3 месеца Вадим е
в София. В нашата църква Вадим идва 2014г.
воден от желанието си да служи в затвора.
През цялото време той жадува за вярваща
съпруга, като не спира да се моли и пости за
нея.
Един ден, съзрял снимка на Таня в християнска група в интернет, Вадим изпраща
покана за запознанство. Таня е на работа и
чете в телефона си: „Как дела”? От начало тя
не го приема на сериозно, но следва дълго
опознаване по скайп. След 4 месеца се срещат в Беларус. Вадим поднася огромна красива роза на Таня, в която е скрит годежният
пръстен! Отпътували отново; тя в Америка,
той в България двамата продължават да се
молят и мечтаят за сватбеният ден и бъдещето си. Таня е все още колебаеща се, къде
ще живеят и кога и къде да е венчавката. На
27.12.2015 г. Таня пристига за първи път в
България. А само преди 20 дни е взела решение, че ще има сватба в тази далечна и
непозната за нея страна.
На 09.01.2016 г. Вадим и Таня смирено коленичили в църквата ни, встъпиха в брачен
завет. Венчани от пастира ни и благословени
от Бога те създадоха своето мечтано семейство. Макар и на хиляди километри семейството и църквата на Таня бяха до тях в молитвите и мислите си. Поради изтичане на
визата й, след месец Таня замина за Америка, за да се завърне отново през април при
своя младоженец и да свият гнездото си тук.
Вадим и Таня са щастливо младо семейство
заредено с Божията сила. Семейството със
специално излъчване, носещо уханието на
любовта и искрено благодарящо за дарът на
брака!
Представянето подготви
Елена Иванова

на всеки казвам: Пази себе си, да не би ти да
бъдеш изкушен” – Гал.6:1.
Ако не искаме да бъдем изненадани, нека
да помним, че вероятността да бъдем изкушени стои пред всеки от нас. Апостол Петър ни
предупреждава: „Бъдете трезвени, будни.
Противникът ви, дяволът, обикаля като
ревящ лъв, като търси кого да погълне” –
1Петр. 5:8. Факта, че Сатана дръзна да изкушава и Самия Христос, означава, че и никой,
който е Негов няма да бъде подминат.
Едно от основните предпазни средства
против изкушенията си остава пребъдването
в Бога и близкото общение с Него в молитва.
Именно поради това Исус каза на Своите ученици в Гетсимания: „Бдете и се молете, за да
не паднете в изкушение” – Мат.26:41. А нас ни
учи да се молим: „...и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” – Мат.6:13.
Друго важно средство за предпазване от
изкушенията, е познаване на Божието слово.
Словото, което ще ни помогне не само да различаваме злото от доброто, но и ще ни даде
сила да отблъснем всяка атака на Сатана. А
и да не забравяме, че Сам Христос е на наша
страна, за да ни помага в моментите на изкушения. „Понеже в това, дето и сам Той пострада като изкушен, може и на изкушаваните да помага” – Евр.2:18.
И на трето място, за да предпазим себе си
от изкушенията, трябва да бъдем особено
внимателни, когато ни се налага да бъдем в
близост до зоната на изкушението. Дори, ако
е възможно, въобще да не се доближаваме
до такива места. Някога ап.Петър се отрече
от своя Господ, като сам се приближи на твърде опасна дистанция към мястото, където да
бъде изкушен. Нека Господ да ни пази от всяко
изкушение на Сатана, но и ние да бъдем внимателни, какво поведение на живот водим.
п-р Румен Борджиев

ЧУВСТВАТА И ТЯХНОТО ОВЛАДЯВАНЕ

ЧУВСТВОТО ЗА СРАМ

Срамът е мъчително чувство на недоволство, предизвикано в човека от съзнанието
за извършена простъпка. Чувството за срам
се поражда и от ниска самооценка за собствено поведение в дадена ситуация. Срамът
може да е моментна проява, но така също
да присъства и трайно като нагласа в човека.
В християнското поведение чувството на срам
може да се прояви в две посоки. Едната е благовестието. На всеки сериозен християнин е
известна Великата заповед: „Идете по целия
свят и проповядвайте благовестието на всяка твар” – Марк 16:15. И да искат да я изпълнят, за някои християни, тя става спънка, защото
се срамуват. Често такъв човек се оправдава, че
се притеснява, понеже не е достатъчно комуникативен и не намира подходящите думи пред
непознати хора. Но в повечето случаи причина-

та е друга. И това е срама, поради неправилната нагласа на обществото към евангелската
църква и въобще към благовестието, смятайки,
че всичко друго извън православието е секта.
Срамът от изявяване на християнските възгледи или ценностно поведение, може да
се обясни и с неувереност в християнския ни
статус. Така срамът от благовестие се явява
като защитна реакция против неприемането
и неодобрението на околните. Тук е уместно
да си спомним думите на Христос: „Ако Мен
гониха, и вас ще гонят; ако са опазили Моето учение, и вашето ще пазят” – Йоан 15:20.
Изходът от тази ситуация е пълно доверие в
Божията воля за благовестие и искрено желание да я изпълняваме. Благодарение на
усърдна молитва Бог по непредвидим начин може да премахне пречките и срама.
Бог ще даде необходимите думи и обстоятелства, които човек сам трудно би могъл
да си осигури. В този смисъл и ап.Павел ни
насърчава: „Не се срамувам от благовестието Христово; понеже е Божия сила за
спасение на всекиго, който вярва – първо на
юдеина, а после и на езичника” – Римл.1:16.
Друга посока за срам е недоволство от себе
си, ако човек е извършил нещо – осъдителна
от обществото или незаконна простъпка (грях).
След покаяние Бог обещава прощение. Понякога, обаче, Сатана използва тази ситуация,
за да внушава чувство на срам. Това кара човек да страни от християнската общност, като

смята, че другите го обвиняват или му се присмиват. Тези християни често отиват в друга
църква, където не знаят за тяхната простъпка.
Освен молитва за покаяние и прошка от Бога,
необходимо е този човек да прости и сам на
себе си. Така товарът му ще падне изцяло.
Ще се насърчим, ако си припомним какво
казва Словото за нас. Кои сме в Христос: Ти
си образ и подобие на Бога (Бит.1:26); ти си
Божий син (Римл.8:14,15); ти си избран от
Бога, свят и възлюбен (Кол.3:12); ти си ново
създание (2Кор.5:17); ти си новороден в Христос, за да вършиш волята му (Ефес.2:10); ти
си солта на земята (Мат.5:13); ти си светлината на света (Мат.5:14); Неговият Дух и Неговият живот пребъдват в теб (1Кор.3:16);
Ти си светия (1Кор.1:2); ти си гражданин
на небето, седящ в небесни места (Еф.2:6).
За освобождаване от чувството за срам или
овладяването му, да имаме предвид, че Христос е съгласен да поеме всеки наш товар.
Няма да се обиди, ако и този прехвърлим
на Него. Апостол Петър също ни насърчава: „Всяка ваша грижа възложете на Него,
защото Той се грижи за вас” – 1Петр.5:7.
А и очаквайки Христовото идване да не забравяме Неговите думи: „Ако се срамува някой
поради Мене и поради думите Ми в тоя блуден и грешен род, то и Човешкият Син ще се
срамува от него, когато дойде в славата на
Отца Си със светите ангели” – Марк 8:38.
Анастасия Василева

ЦЪРКВИТЕ В КНИГАТА ОТКРОВЕНИЕ

ПОСЛАНИЕТО ДО ЦЪРКВАТА ВЪВ ФИЛАДЕЛФИЯ

ВРЕМЕ Е ЗА КАРАНДИЛА

продължение от стр.1
Дори юдеите, които гледат на християните
от Филаделфия с явно презрение са принудени да признаят, че Бог е с тях и ги е възлюбил.
„Ето, давам ти някои от онези, които са от
синагогата на Сатана, които наричат себе
си юдеи, а не са, но лъжат; ето, ще ги накарам да дойдат и да се поклонят пред краката ти, и да познаят, че Аз те възлюбих” –
Откр.3:9.
Поради обстоятелството, че ревностните и
всеотдайни последователи на Христос във Филаделфия са устояли в опазването на вярата и
не са спрели да я прилагат на дело, Господ ще
ги предпази от „времето на изпитанието,
което идва върху всички, които живеят на
земята” – Откр.3:10. Тези думи на Бога могат
да се считат като обещание за предстоящото
избавление от периода на Голямата скръб, описан в книгата Откровение от 6 до 19 глава.
Вярващият надделял над житейските скърби с милостта и силата на Бога ще се оприличи на стълб, поставен в Неговото светилище.
„Който победи, ще го направя стълб в храма

Карта със седемте
църкви от Откровение

на Моя Бог, откъдето няма вече да излезе
вън; и ще напиша на него името на Моя Бог, и
името на града на моя Бог, новия Йерусалим,
който слиза от небето от Моя Бог; ще напиша и Моето ново име” – Откр.3:12. В Библията стълбът често е синоним на издигане, сила,
почест и стабилност. Победилият християнин
никога няма да напусне това светилище, а ще
носи три славни имена: на Бога, на новия Ерусалим и новото име на Исус Христос.
Николай Симеонов

От 1 до 12 август в местността Карандила
край Сливен и тази година ще се проведе
националния християнски лагер за младежи
от евангелските църкви в страната.
Присъствието на лагера е възможно само
чрез организирани групи към отделните
църкви в страната. За целта, желаещите да
присъстват на лагера следва да се запишат
при младежките ръководители на църквата
ни Иван и Ина Табакови.
„Писах на вас, младежи, защото сте силни
и Божието слово пребъдва във вас,
и победихте лукавия” – 1Йоан 2:14.

ЧЕСТИТО

на Павел
и Веселина

ЧЕСТИТО

ВОДНО КРЪЩЕНИЕ

на Дани и Ева за
бебе Виктор

„Аз ви кръщавам с вода за
покаяние; а Онзи, Който идва
след мен, е по-силен от мен и на
Него не съм достоен да
поднеса обувките.
Той ще ви кръсти със
Святия Дух и с огън.”
– Мат.3:11

СЕДЕМ НАЧИНА
ЗА ПРАВИЛНО ОБЩУВАНЕ

НОВи ЧЛЕНове
НА ЕПЦ – “ПОДУЯНЕ”

1. Изслушвай преди да отговаряш.
„Да отговаря някой преди да чуе,
е безумие и позор за него” – Пр.18:13.
2. Отговаряй без да спориш.
„Бъдете винаги готови да отговаряте
но с кротост и страхопочитание на всеки,
който ви пита за вашата надежда” – 1Петр.3:15.

Ангелина Иванова

3. Изобличавай без да осъждаш.
„Ти си без извинение, о, човече, какъвто и да си, когато съдиш
някой друг; защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш;
понеже ти, който съдиш, вършиш същото” – Римл.2:1.
4. Споделяй без да се оплакваш.
„Вършете всичко без роптание и без пререкание” – Фил.2:14.
5. Разказвай без да се хвалиш.
„Нека те хвали друг, а не твоите уста,
чужд, а не твоите устни” – Ефес.4:15.
6. Прощавай без да отмъщаваш.
„Не си отмъщавайте, възлюбени, а дайте място на Божия гняв;
защото е писано: „На Мен принадлежи отмъщението,
Аз ще отплатя, казва Господ” – Римл.12:19.
7. Обещавай без да забравяш.
„По-добре да не се обричаш, отколкото
да се обречеш и да не изпълниш” – Еклс.5:5.

Марин Иванов
РЕДАКЦИОННО КАРЕ
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