ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”
7
„Божиите обещания, колкото много и да са те, в Него са да;
затова и чрез Него е амин, за Божията слава чрез нас” – 2Кор.1:20

ОБЕЩАHИЯТА НА БОГА
В Библията има записани твърде много обещания, които Бог е дал на тези, които вярват в
Него и Го приемат за Господ в своя живот. И Бог
не само дава обещания, но Той е силен и верен да ги изпълнява. Няма нищо по-сигурно от
Божиите обещания. Някога Той каза на Валаам: „Бог не е човек та да лъже, нито човешки син та да се разкае. Той каза и няма ли да
извърши, Той говори и няма ли да го приведе
в действие?” – Числ.23:19. А по-късно Христос
препотвърди: „Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат” –
Мат.24:35.
Ето, някои от най-важните обещания на Бога
към нас Неговите последователи:
ДА ДАДЕ СПАСИТЕЛ НА СВЕТА. Някога, ангел
от Бога каза на Йосиф: „Йосифе, сине Давидов,
не бой се да вземеш жена си Мария, защото
заченатото в нея е от Светия Дух. Тя ще
роди Син, Когото ще наречеш Исус (Спасител), защото Той е Който ще спаси народа Си
от греховете им” – Мат.1:20,21. Обещание,
което Бог изпълни на определеното време. Но
обещание, което Бог изпълнява и днес, за всеки, който се нуждае от спасение.
ДА ПРОЩАВА ВСЕКИ ГРЯХ. Апостол Йоан
пише: „Ако ходим в светлината, както е Той
в светлината, имаме общение един с друг и
кръвта на Сина Му Исус Христос ни очиства
от всеки грях” – 1Йоан 1:7. Бог и днес е готов
да прощава всеки грях, който човек изповяда и
се покайва от него.
ДА НИ ДАДЕ СВЯТИЯ СИ ДУХ. В Деян.1:4,5
четем: „И като се събираше с тях, заръча им
да не напускат Ерусалим, но да чакат обещаното от Отца, за което, каза Той, чухте

от Мене. Защото Йоан е кръщавал с вода, а
вие ще бъдете кръстени със Светия Дух не
след много дни.” Но това не беше обещание
дадено само за първите ученици на Христос,
защото ап.Петър каза: „Покайте се и всеки
от вас нека се кръсти в името Исус Христово
за прощение на греховете ви и ще приемете
тоя дар, Светия Дух. Защото на вас е обещанието и на децата ви и на всички далечни,
колкото Господ, нашият Бог, ще призове при
себе Си” – Деян.2:39.
ДА ОТГОВАРЯ НА МОЛИТВИТЕ НИ. Христос обеща: „Всичко, каквото и да поискате
в молитва, като вярвате, ще получите” –
Мат.21:22. И допълва: „Искайте и ще ви се
даде; търсете и ще намерите; хлопайте и
ще ви се отвори. Защото всеки, който иска
получава; който търси, намира; и на онзи,
който хлопа, ще се отвори” – Лука 11:9,10.
Обещание, на което можем да разчитаме всеки ден.
ДА БЪДЕ ВИНАГИ С НАС. В края на Своето
земно служение Христос каза: „Идете, научете всичките народи и кръщавайте ги в
името на Отца и Сина и Светия Дух, като
ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал и ето, Аз съм с вас през всичките дни до
свършека на века – Мат.28:19,20. Определено,
всички ние се нуждаем от Божието присъствие
в живота си. А всъщност, ние вече го имаме,
защото имайки Божието обещание, чрез него
имаме Самия Бог.
ДА ДОЙДЕ ОТНОВО НА ЗЕМ  ЯТА. В деня на
възнесението на Христос, ангелите казаха на
Неговите ученици:
продължава на стр.3

„Човешкият Син не дойде да Му служат,
но да служи, и да даде живота Си откуп за мнозина”
Матей 20:28

, 2016 г.
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ЦЪРКВИТЕ В КНИГАТА ОТКРОВЕНИЕ

ПОСЛАНИЕТО ДО ЦЪРКВАТА
В ЛАОДИКИЯ
Останки от древния град Лаодикия

Древният малоазийски град Лаодикия (дн.с.
Ески Хисар в Турция) е разпололожен по поречието на река Лик в непосредствена близост до градовете Колос и Йерапол. Неговото
възникване и поетапно развитие не могат да
се проследят във времето, поради пълната
липса на исторически  факти. Градът е разположен на място известно с честите и силни
земетресения, които водят до огромни разрушения и частична изолация на местността
в сравнение с останалите райони. В него се
намира популярна лекарска школа, прочута
с приготвянето на мехлем за подобряване на
зрението, т.нар.колурий, споменат от Христос
в духовен смисъл (Откр.3:18).
Предполага се, че първоначално Лаодикия
е малко безименно село завладяно от гръцки
колонисти, като точната година на покоряването остава неизвестна. Постепенно то се разширява и превръща в голям град, наречен от
завоевателите Диосполис. По време на управлението на Антиох II Теос (261- 246г.пр.Хр.)
градът  е преименуван на Лаодикия  по името
на втората съпруга на владетеля Лаодика.
Лаодикия не е само дума, а израз, който
буквално преведен означава „народът управлява” или „народът съди”. Неизвестно
кога градът е завладян от Римската империя.
През 165г.сл.Хр. по време на управлението на
император Марк Аврелий (161-180г.сл.Хр.)  
трите града – Лаодикия, Колос и Йерапол са
напълно разрушени от поредното силно земетресение. Опустошението е толкова голямо, че жителите на Лаодикия се обръщат за
финансова помощ лично към императора.
продължава на стр.2

СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

МАРИН и АНГЕЛИНА ИВАНОВИ
Марин и Ани впечатляват с копнежа си по
Бога. Силно привързани, искрени и допълващи се, те с радост  разказват за чудесното си
духовно преобразяване.
Ани е от Смолян, от прекрасно семейство с
три деца. Майка им почива млада. Вследствие
загубата, Ани минава през труден период.
Братовчед й я води в православна църква и тя
свиква да се моли там. По-късно работи във
Варна, а от там я изпращат в София. С Марин
се запознава в таксито му, с което често се прибира от работа. Ани не спира да ходи на църква и в София. Марин й подарява Библията си, а
2012 г. я кани в църквата ни. По време на детската Рождествена програма Ани е силно докосната и сълзите се стичат по лицето й. Привлечена от Бога, тя тръгва с Марин на църква.
С благодарност Ани сподели, че точно в тази
църква тя е повярвала истински в Господа. А
Марин, употребен от Него настоятелно я води
във вярата.
Две години Ани се моли за нова работа.
Мечтата й е да работи от 8 до 17 ч. и  да празнува Нова Година у дома. „Слушах от амвона и
от Марин, че няма невъзможни неща, но наистина ми се струваше невъзможно. Един ден
приятелката й й предлага своята работа. Ани е
изумена от щедрия отговор на Бога. „Беше ми
странно да се прибера от работа в 17 ч.” През
2013 г. Ани преживява своето покаяние, съпътствано от свобода и спокойствие, „сякаш някой ме е държал вързана“. Оттогава започнах
да чета Словото и да съм редовно на църква.”
Марин е от София и е правнук на сестра Сийка
от църквата ни. Бабата с 38 внука и правнука,
в които приживе е засяла ценните духовни семена. Като тийнейджър, тя му говори за Бога и
го води на църква. Но него го влекат дискотеките, алкохол, наркотици... Баба Сийка е имала
много сериозни разговори с него и неизменно
го кани на църква. „От малък помня, че като
идвах на църква имах мир, и си задавах въпроса на какво се дължи.” Всички внуци и правнуци са присъствали на молитвите на баба им.
Така Марин, независимо от обстоятелствата
винаги се е молил сутрин и вечер коленичил.
След като води Ани на църква, Марин редовно  посещава богослуженията с нея. Оттогава
огънят на Бога се разпалва в него и той не само
слуша проповедите, но и размишлява над тях.
Въпросът на пастира растем ли в Господа или
оставаме малки в Неговите очи, сякаш се забива в сърцето му. Скъсал със светския живот,
жадуващ да расте в Господа, Марин ревностно
посещава църквата с Ани. На 18.04.2015 г. той
сключва завет с Бога чрез водното кръщение.
Но реалната си среща с Исус Марин преживява преди 10 месеца. Рано сутринта е помолен от майката на приятеля му Иво да отиде
у тях. Иво е нанесъл побой над близките си и
Марин, шокиран му задава въпроси. Иво отговаря: „Не бях аз, аз се гледах отгоре, а един
глас ме напътстваше; отиди и пребий майка
си.” Марин не му вярва. Но в този момент

ПОСЛАНИЕТО ДО
ЦЪРКВАТА В ЛАОДИКИЯ
продължение от стр.1

той също чува тих глас: „Стани и се моли за
него.” Марин полага ръце на Иво и се моли.
Последвалите действия са характерни за едно
присъствие, агресивно противопоставящо се  
на молещият се Марин. Когато спира да се
моли, Иво е спокоен след страшната духовна
схватка. На благодарностите му, Марин отговаря: „Не съм аз, а Бог!” От този миг настъпва
коренна промяна у Иво. Марин споделя: „Това
беше малката частица, която ми липсваше да
се отдам изцяло на Господа и да разбера, че
Бог е жив и ме чува.” Но от преживяното той
е сполетян от кошмари и неописуем страх.
„Споделих с пастира и той ми разкри кой съм
в Христос. Насърчи ме да бъда дързостен и
смел, и че аз имам власт над нечестивите духове, а не те над мен.” Приел и кръщението
в Святия Дух, Марин е поканен от брат Ибро
да служи в затвора. И така, четящ Словото,
молещ се и служейки, Бог го освобождава от
страха. „Осъзнах, че ако не си с Бог, нищо не
си. Без Него си под властта на Сатана и той се
подиграва с теб.”
Изобличени, че живеят без брак, в момента
когато разбират, че това е грях, Марин и Ани
насрочват дата. И след месец, на 27.12.2015
г. те стават едно цяло! Ани е с отворено сърце за Бога, и Той я кръщава със Святият Си
Дух в дома им два месеца след сватбата, а
на 25.06.2016 г. тя взема и водно кръщение.
Двамата са единодушни, че след брака са посплотени, с Божият мир, и угодни на Бога.
Марин е благодарен на Бога за служението си в затвора, където вижда с очите си, как
Святият Дух се движи и стават чудеса. Приет за
студент в Библейския  Институт, той е щастлив,
че ще може да навлезе дълбоко в Божието
Слово.
Двамата с радост споделят за кръщения в
Святия Дух, преобърнати животи и отговори
на молитви в молитвената група в дома си, където всяка седмица се събират до 30 човека.
Прегърнали Божията промяна те се надпреварват да разказват за духовните си благословения. Ръка за ръка, поели смело в истинската
духовна посока, Марин и Ани са ценен дар в
голямото ни семейство!
Представянето подготви
Елена Иванова

  Благодарение на нея за няколко години градът отново е съграден. Вероятно Лаодикия  е
разрушена от ново земетресение, което води
до нейното окончателно запустяване.
През 170г.сл.Хр. в Лаодикия се провежда
поместен събор свикан от папа Силвестър
с участието на 32 епископи, ръководени от
Лаодикийския митрополит Нунехий. На събора са обсъдени и приети общо 60 канонични
правила, като най-важното  от тях е свързано с
точното определяне на седмицата, в която католици и православни да отбелязват Възкресение Христово (Пасха).
Предполага се, че около Iв. сл.Хр. в Лаодикия е изградена църква, която вероятно често
е посещавана от апостол Павел, защото той я
споменава два пъти в писмото си до колосяните (Кол.2:1; 4:13–16). Богословите смятат,
че точно към нея Христос отправя Своето послание (Откр.3:14-22). На църквата в Лаодикия
Христос се представя по начин, коренно различен в сравнение с останалите послания. Той
нарича Себе Си Амин т.е. Един, Който въплъщава верността и гарантира изпълнението на
Своите обещания.
Духовното състояние на Лаодикийската
църква е обезпокоително – тя не е гореща или
студена, а се опитва да балансира между двете и остава хладка. Тази хладкост постепенно
превръща християните в горди, духовно невежи и самонадеяни хора. С голяма любов и
нежност Господ ги призовава да се покаят. Той
ги   съветва те да си купят от Него злато пречистено с огън, бели дрехи и очен мехлем.
Според богословите златото символизира
истинската вяра, която преминава през огъня
на различни изпитания с цел прославяне на
Божия Син при Неговото повторно завръщане
на земята (1Петр.1:7). Белите дрехи включват
прилагането на вярата в ежедневието, а очният мехлем напомня за действието на Святия
Дух, Който отваря духовните очи на вярващите.
Последните стихове на посланието представят ясната позиция на Христос спрямо църквата на последното време. Ако тя продължи да
бъде склонна да прави компромиси, незряла
и безразлична към духовните неща, то Той ще
остане извън нея и нежно ще приканва духовно прогледналите християни да се покаят и да
имат лично общение с Него. На тях Спасителят
обещава да им даде да седнат на Христовия
престол и да споделят част от величието и славата на всемогъщия Бог (Откр.3:21).
Николай Симеонов

ЧУВСТВАТА И ТЯХНОТО ОВЛАДЯВАНЕ

ОМРАЗАТА
Омразата e силно отрицателно чувство на
враждебност към нещо или някого. То включва
и желанието да се избегне, ограничи, спре или
унищожи всичко, което се мрази. Хората обикновено мразят това, което се противопоставя
на благосъстоянието им, което не могат да
обичат. Омразата може да бъде насочена срещу определена раса, етнос, религия, пол, физически недъг и др. Синоними на омразата са
ненавист, неприязън, отвращение, зли мисли...
Причина за  омраза са различията във възгледи, мнения, предпочитания, харесвания, завист за успехите на другите (мъдрецът е мразен
от неудачника), обидчивост, непростителност.
Ако има чувство на омраза у християнин, то
е останало от времето преди покаянието. Остатък, за който той трябва да положи усилия
да се освободи. По-късно, наличие на омраза у християнина говори или за недостатъчно
разбиране на Божиите изисквания или за отдалечаването му от Бога. Не може да си близо до Бога и далеч от любовта към ближния.
Омразата е грях, който поражда бунт, ангажира вниманието и мислите,  нарушава  спокойствието. Когато се развие на дело, може
да предизвика и зли действия. Най-точната й
характеристика е противоположност на любовта. Омразата може да доведе и до здравословни проблеми като безсъние, невроза,
язва, диабет и др. Често тя е причина за насилие, унищожение или самоунищожение.
В Божието слово има истории, които красноречиво показват вредното действието
на омразата. Виждаме го в отношенията на

Каин към Авел, на Сара към Агар, на братята
към Йосиф; на Саул към Давид; в неправилните очаквания на израелския народ към
Христос... Но нека да знаем, че омразата
наврежда най-вече на този, който я проявява. Красноречив пример за това е омразата на Аман към Мардохей. (Естир 7:9,10)
Омразата се шири и днес във взаимоотношенията между хората, в семейството, в агресия
по пътищата и т.н. Без съмнение тя е оръдие на
врага на душите ни и той умело си служи с него.
Бог позволява омраза единствено към
греха, но не и към грешника. Дори
Той изисква това от нас. „Страх от Господа е да се мрази злото” – Пр.8:13.
Как да овладяваме навреме това отрицателно чувство? Като осъзнаем, че изпитваме омраза, че Сатана ни внушава противоречиви отношения към определен човек;

КАРАНДИЛА
Младежкият християнски лагер „Карандила“, организиран от ЕПЦ-гр.Сливен се провежда вече повече от 50 г.,
което го прави най-стария християнски лагер в България.
Към „Карандила” винаги е имало големи очаквания.
Тази година темата на „Карандила” беше „Бъдеще и надежда. Какво мисли Бог за теб”, от стиха в Ерем.29:11
„Аз зная мислите, които мисля за вас, заявява Господ,
мисли на мир, а не на зло, да ви дам бъдеще и надежда.” Имайки предвид духовното състояние на младите
хора в настоящето време на либерализъм и духовна недисциплинираност, Бог отново се показа верен да говори чрез Словото си
и в духа ни, като ни показа, че има мисли на бъдеще и надежда за нас.
Някои от говорителите на лагера бяха вече добре познатите на младежите - Людмил Арсов,
Георги Зафиров, Дани Танев, а също и някои от по-младите проповедници в лицето на Димитър
Ганчев и Емо Дамянов.
Както всяка година в четвъртък имаше молитва за кръщение в Святия Дух, която продължиоколо 3-4 часа. Ще кажем слава на Бог, защото над 20 човека получиха Божия Дух!
Освен службите, семинарите и спортните мероприятия, младите хора имаха свободното време за общение,
както с Бог, така и помежду си всеки следобед. Бяха създадени нови приятелства, както и затвърдени старите.
Тази година, както и през последните години под шапката на младежкото в ЕПЦ „Подуяне” бяха и младежи от
църквите „Елим” и „Блага вест”. Общият брой на записалите се беше над 50 човека.
С краят на лагера времето захладня рязко, като от 35 градуса стана на 5 градуса за по-малко
от 24 часа, сякаш беше предупреждение на това, което ни чака след лагера в света – от 35 на
5 градуса. Нашата молитва е Бог да ни употреби, за да може и света да стане на 35 градуса,
защото има бъдеще и надежда за целия свят чрез кръста на Исус Христос.
Иво Иванов

като възстановим близките си отношения
с Бога, чрез покаяние и молитви. Понякога лична среща и разговор с човека помага да видим фактите и разберем, че не е
това, което сме мислели или предполагали.
Наше задължение е да контролираме чувствата и мислите си. Това практически може да
става като винаги анализираме отношенията
и чувствата си към хората и обстоятелствата. В това отношение могат да ни помогнат
разсъжденията на ап.Павел в Римл.7:15-20.
Също, промяна на нагласата „не връщайте
зло за зло” – 1Петр.3:9. Практикуването на
милосърдие със сигурност ще създаде положителни чувства и ще промени сърцето ни
към състрадание, а това вече е крачка към
преодоляване на омразата. Мостът между
любовта и омразата се нарича уважение.
Човек е дотолкова осветен, доколкото позволи на Святия Дух да го освети. И ако той не
иска да се освободи от чувството на омраза,
Сатана ще използва моментите на слабост,
ситуации и обстоятелства и ще създаде възможност омразата да прерасне в действия.
Ако усетите в себе си мисъл на омраза, изберете нещо от Божието Слово, върху което да разсъждавате – напр.: „Чули сте, че е било казано:
„Обичай ближния си, а мрази неприятеля си”.
Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и
молете се за тия, които ви гонят” – Мат.5:43.
Анастасия Василева

ОБЕЩАHИЯТА НА БОГА
продължение от стр.1

ВРЕМЕзащо
Е ЗА
КАРАНДИЛА
„Галилеяни,
стоите
и гледате към небето? Този Исус, Който се възнесе от вас на небето, ще дойде така, както Го видяхте да отива на
небето” – Деян.1:11. Както Бог изпълни обещанието за Своето първо идване на земята, така
Той ще изпълни и обещанието за второто Си
идване. И то много скоро.            
ДА ДОЙДЕ ОТНОВО НА ЗЕМЯТА. В деня на
възнесението на Христос, ангелите казаха на
Неговите ученици: „Галилеяни, защо стоите
и гледате към небето? Този Исус, Който се
възнесе от вас на небето, ще дойде така,
както Го видяхте да отива на небето” –
Деян.1:11. Както Бог изпълни обещанието за
Своето първо идване на земята, така Той ще
изпълни и обещанието за второто Си идване.
И то много скоро.
ДА ЖИВЕЕМ ВЕЧНО С НЕГО. Христос обеща
конкретно: „Отивам да ви приготвя място
и като отида и ви приготвя място, пак ще
дойда и ще ви взема при Себе Си, така че където съм Аз да бъдете и вие” – Йоан 14:3.
Всяко друго обещание на Бога засяга само нашия земен живот. Но обещанието за живота с
Него засяга нашата вечна съдба.
В Божието слово има още безброй много
обещания. От наша страна, се изисква да ги
приемаме с вяра. С вяра, подобно на Сара. „С
вяра и сама Сара доби сила да зачене в преминала възраст, понеже счете за верен Този,
Който се беше обещал.” – Евр.11:11. А към
вярата да прибавим и търпение. „Нужно ви
е търпение, та като извършите Божията
воля, да получите обещаното” – Евр.10:36.
Нека да се научим да откриваме обещанията
на Бога в Библията и да ги усвояваме.
п-р Румен Борджиев

ЧЕСТИТА 25

ЧЕСТИТА 10

ЧЕСТИТО

годишнина на
Йоран и Диди

годишнина на
Самуил и Симона

на Асен и Зоя за
Катрин

На 29 август 2016 г. се навършиха 40 г.
от преминаването в Божията слава на
п-р АНГЕЛ ДИНОВ

ЧЕСТИТО

на
Ваньо и Мони

„Брат Ангел Динов е роден на 27 ноември 1912 г. в село Поибрене, Панагюрска община.
Още като млад пристига в София, където пастир Иван Зарев
му благовества Исус Христос и той Го приема за свой Спасител и Господ. По-късно учи и завършва гимназия.
През 1931 г. Ангел Динов се жени за Йорданка Динова и в семейството им се раждат три дъщери.
Наскоро след своето обръщение към Бога, подбуден от Него, Ангел Динов започва църковни богослужения в своя
дом. Така той, заедно с още няколко вя рващи става основател на Втора евангелска петдесятна църква в град
София, позната ни днес като Църквата в Подуяне.
През 1936 г. Ангел Динов е ръкоположен за пастир от пастирите Николай Николов, Георги Чернев и Костадин
Томов.
По време на комунистическия режим през 1948 г. Ангел Динов, заедно с още много други духовни служители е
арестуван и прекарва 8 месеца в ареста. След излизането си на свобода, той продължава служението си като
пастир на църквата.
През 1950 г. поема и председателството на СЕПЦ в България, който ръководи успешно до 1976 г.
Пастир Ангел Динов е повикан от Бога на небето на 29 август 1976 г.
За много вярващи, имали близко общение с него,
пастир Ангел Динов е еталон на християнин и служител, и
зпълнен с благост, любов и духовна топлина.
„Разумните ще сияят със светлината на простора, както и
онези, които обръщат мнозина в правда - като звездите
до вечни векове” – Дан.12:3.

На 11 август 2016 г.
на 64 годишна възраст почина сестра

Дочка Михайлова
Киркова
„Той ще обърше всяка сълза от очите им и
смъртняма да има вече; нито ще има вече жалеене, нито
плач,нито болка; защото предишното премина.”
– Откр.21:4

