ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

„Не се срамувам от благовестието Христово; понеже е
Божия сила за спасение на всеки, който вярва” – Римл.1:16

БЛАГОВЕСТВАНЕ
Знаем, че благовестването е основно средство за споделяне на изкупителната жертва на
Христос и възможността за спасение на грешника. Благата вест е носител на най-великата и
ценна истина – вечния живот, който Бог е приготвил за всеки грешник. Апостол Павел пише:
„Братя, напомням ви благовестието, което
ви проповядвах, което и приехте, в което и
стоите, чрез което се и спасявате, ако го
държите според както съм ви го благовестил...” – 1Кор.15:1,2.
Да благовестваме е една от най-важните заповеди, които Господ ни е оставил: „Идете по
целия свят и проповядвайте благовестието
на всяка твар. Който повярва и се кръсти, ще
бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден” – Марк 16:15.
Тогава кои са причините голяма част от вярващите да пренебрегват благовестването и да
го оставят на по-заден план в своето служение?
Като най-важна причина за недостатъчно активното благовестване е НЕОСЪЗНАВАНЕ СЪДБАТА НА ГРЕШНИЦИТЕ. Ако помним какво
очаква всеки, който не се е примирил с Бога,
сигурно ще благовестваме много повече. Ето
какво казва Исус за тези, които не потърсят
прощение на греховете си: „...ангелите ще
излязат и ще отлъчат нечестивите измежду праведните, и ще ги хвърлят в огнената
пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби” –
Мат.13:49,50. Ако тези думи на Христос звучат

в ушите ни, те ще ни дават смелост и кураж да
благовестваме на грешниците в този свят.
Втората причина за недостатъчно благовестване е СТРАХ. Страх от отхвърляне, от провал,
от неуспех... Но нека да помним, че спасението на грешника не е наше дело, а на Бога. Ние
сме само сеячите на Неговото семе, а Той довежда до спасение. И да помним, че видимите
резултати невинаги идват на момента. Нека
продължим да благовестваме без страх, докато видим плода от нашето служение.
Следваща пречка за благовестването е СРАМ.
След като Христос не се срамува от нас, въпреки че често даваме поводи за това, то и ние не
трябва да се срамуваме от Него. Апостолът е повече от категоричен: „Не се срамувам от благовестието Христово, понеже е Божия сила за
спасение на всеки, който вярва” – Римл.1:16.
Не на последно място е ЛИПСАТА НА ВРЕМЕ.
Всъщност това не е причина, а извинение.
Всички намираме време за много по-маловажни неща, а пренебрегваме едно толкова
велико служение, чрез което хора могат да
преминат от смъртта във вечния живот. Ако
ние наистина желаем да благовестваме, Господ ще ни осигури и нужното време.
И така, нека да помним заповедта на нашия
Господ и да бъдем дръзновени благовестители
за Него. Нека и през тази година да благовестваме Божието царство, за да може много хора
да намерят спасение и вечен живот.

Мир ви оставям; Моя мир ви давам;
Аз не ви давам както светът дава.
Да се не смущава сърцето ви,
нито да се бои.
Йоан 14:27

продължава на стр.2
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ПРОВАЛИТЕ В
ОТНОШЕНИЯТА С БОГА
Всеки преживял духовно новорождение ще
се съгласи, че чувството на радост, вдъхновение и усещане за нов живот трудно може да
се опише с думи! Като че ли не стъпваш по
земята. Иска ти се това чувство никога да не
свършва. Но за съжаление, с времето то постепенно започва да избледнява. В този смисъл са и думите на Христос в посланието към
Лаодикийската църква: „Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов”
– Откр.2:4.
Това чувство може даже да премине в противоположното, което ще рече – провал в
отношенията с Бога. Когато след покаяние и
новорождение, начинът на живот не съответства на християнското поведение и настъпи
отдръпване от вярата. В Словото се говори, че
стабилността във вярата зависи от вида „почва” (човешката личност), върху която е попаднало семето на благовестието (Мат.13:19-23).
Ако семето е паднало на добра почва, следва
израстване на духовния човек. По пътя на израстването, обаче има тръни, дупки, странични пътеки и завои – трудности и изпитания.
Идват и размисли (дали не сгреших), недоволство, критики… От начина, по който преодоляваме тези препятствия зависи нашето успешно пътуване. Преминаването през трудностите по пътя зависи от различни фактори
и обстоятелства.
Другите видове почви се оказват нестабилни да задържат и развият семето. Защото пречи неправилното отношение към основните
християнски изисквания: истинността на Библията се подлага на съмнение; неправилно
разбиране на някои доктрини, водещо до неоснователни очаквания; разсъждения непосилни за ума; вкопчване в житейските грижи;
недоволство, неподчинение, непостоянство;
критики на хора и обстоятелства в църковната общност, непростителност, завист, влияние
на погрешни учения (Ефес.4:14), двуличие,
неделни християни, „служене на Бога и на
мамона” (Лука 16:13). Тези фактори оказват
силно влияние върху все още неукрепналата
във вярата душа. Започва местене в различни
църкви с цел намиране на идеалната. И единдва силни житейски труса могат да доведат
до окончателно отпадане от вярата.
продължава на стр.2

СВИДЕТЕЛСТВА

БЛАГОВЕСТВАНЕ

НЕ БОЙ СЕ, САМО ВЯРВАЙ

Ина и Иван са неразделни, не само в ежедневието, в служението, но и в битката със страшната болест. Развълнувани и чудесно допълвайки се, те разказват Божията милост към
домът им.
Ина: Един ден забелязах издутина на врата си
колкото орех. Вуйчото на Иван, д-р Мирчев, веднага ни изпрати на хирург. Тръгнахме с молитва
и от първия миг Бог ни проправяше пътя. Запътихме се за Пирогов, но се оказахме в Токуда. От
там ме изпратиха на скенер за следващия ден.
Вечерта пастира ме помаза, чрез което приех
благословение от Господа и от църквата. От скенера се отправихме към онкологията за биопсия.
Очаквахме резултатите до 10-15 дни.
Иван: Застанахме на колене в молитва със свити сърца. В този момент Господ ни припомни за
Павел и Сила в затвора. Как като се молеха и пееха веднага всички врати се отвориха. Започнахме
с Ина да пеем, издигнах ръце, благодарих на Бога
за всичко и чух в сърцето си: „Защо се страхувате, защо се съмнявате? Аз Съм Господ, Аз Съм
Този който съм направил небето и земята и
вас. Аз Съм Този, Който дава спасението и надеждата за вечен живот, не се страхувайте
от нищо!” И тогава ни заля Божият мир, който
беше в нас, каквото и да се случваше. До късно
стоях пред празен лист хартия с вътрешна борба
на вяра, дали да пиша нужда за молитва в църквата, или като благодарност за победа. И реших,
че ще е благодарност, че ще бъда силен и смел.
Ина: Съобщиха ми диагнозата: „Лимфом на
Ходжкин“ – рак на лимфните възли. Това ме сломи. Изпратиха ни с „връзки“ при главния лекар
в онкологията, но след дълго чакане отидохме в
хематологията за скенер на цялото тяло. Определиха ни дата след месец. Отчаяни си говорихме с
наш брат, дошъл да ни подкрепи. Изведнъж зад
нас се появи лекар, който ни изпрати при свой колега за скенер. Когато отидохме, той укори сестрите за тази дата, изхвърли бележката и каза: „Запишете я за утре.” Спогледахме се тримата. Бог
ни показваше, че е с нас. На следващия ден преживяхме ново чудо. Чакайки за скенера сест-рата
ни запита къде ни е „направление 7“. Отговорихме, че нямаме. Тя се изненада, но ни допусна без
него. По-късно научихме, че връщат хора от цяла
България без този документ. С очите си видях-

ме, как Бог смекчи сърцето на тази сурова жена.
Следваше химиотерапията. Нямахме директен
отговор дали да се подлагам или не. Молихме се
горещо, но не чухме ясно „не ходи“.
Иван: Имаше хора, които ни разубеждаваха,
но бързото отваряне на врати от Господа, точната
болница, изпращането на точните лекари, чудото
със скенера – бях убеден, че Бог ни води навсякъде, а и ни употребяваше.
Ина: Често, в Интернет умишлено сякаш ми се
поднасяха смразяващи факти. Дяволът ми шепнеше: „Виж какво те очаква.” Имах тежки нощи,
борих се с мислите. Много се молихме в такива
моменти. Изключителна помощ за мен беше ходенето ми на църква. След химиотерапиите още
същият ден, пеех в хвалението. Дори и за миг не
съм си мислела да отсъствам от богослуженията.
През всичките 8 терапии само 2-3 пъти бях зле.
Всичко и всички: и диагнозата и химиотерапията и хората ми казваха, че съм болна, но аз не
усещах болестта. Това само Бог го правеше чрез
любовта на всички. В църквата имаше постоянен
призив за молитва; разбрах, че е имало и верижен пост. Голяма подкрепа е да чуеш: „молим се
за теб“, много ме насърчаваха в социалните мрежи, дори непознати. Децата ни, макар и малки се
молеха с вяра. Родителите ни стояха до нас.
Иван: Благодаряхме на Бог, че имаме приятели
около нас. Бог ги употребяваше по уникален начин: дали с молитва или някой да гледа децата,
лекарства, добавки, предлагане на финанси, без
възмездно изпратено скъпо лекарство от чужбина...
Ина: Една нощ се събудих чувайки: „Не бой се,
само вярвай.” Знаех, че е Исус. Подариха ми и
картичка със същият стих – потвърждение, което
приех и ме крепеше. Получих съобщение от пастора с стихове от Ис.54:10-13. Взех го много присърце и се хванах за тях. Където и да отварях Библията Бог ми казваше, че милостта Му няма да ме
остави. Знаех, че Исус се моли и ходатайства за
мен. Една вечер, в молитва усетихме осезаемо,
как Исус е застанал пред нас и положил ръцете
Си на главите ни.
Често изповядвах „Аз няма да умра, но ще живея“. Но физическият свят ми показваше друго.
Момиче от химиотерапията почина и това ме
сломи. В такива моменти Иван и приятелите ме
привдигаха. Бог ме употреби за едно момиче
Галя от химиотерапията. Имах водителство да се
моля и да й благовествам. По-късно се срещнахме в Пловдив на конференция „Огън“ и разбрахме, че тя и майка й са повярвали. Галя е огромното ми насърчение, че страданието ми не е било
напразно!
Иван: Когато на финала очаквахме ПET-скенера, не се притеснявахме от резултатите. Важен бе
мирът и спокойствието, които Господ ни даваше.
Защото дори и да не си добре, ти си в Божията
ръка.
Преживяли чудото с изцерението, Ина и Иван
не само са готови завинаги да разказват за
Исус Изцерителя, но и всеотдайно и устремено
да Му служат и да Го следват.
Материала подготви
Елена Иванова

продължение от стр.1
И да не забравяме благословението, записано в Божието слово: „Колко са прекрасни върху планините краката на онзи, който благовества, който проповядва мир! Който благовества добро, който проповядва спасение!”
– Ис.52:7.
п-р Румен Борджиев
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	провалите в
	отношенията с бога	
продължение от стр.1
Две са основните причини за такъв резултат: Липса на разбирането, че християнския
живот е борба с духовните сили на тъмнината,
в която трябва издръжливост и устояване. И
защото противникът на душите ни – дяволът,
се стреми по всякакъв начин да ни отклони от
пътя на спасението, докато още не сме укрепнали във вярата и Словото.
Как да се предпазим? Винаги има възможност и надежда за победа, защото Христос
дойде за всички, включително и за слабите
(Йоан 3:16). Да се стараем в:
 Постоянство в посещения на църквата, четене на Библията, търсене на отговори и съвети
в молитва. Бог непременно ще отговори, защото Неговата воля е да търсим мнението Му.
 Разсъждение за духовния смисъл на всяка
житейска ситуация, изводи и решения.
 Повишено внимание към мислите и контрол на настроенията ни.
 Практикуване на Божиите изисквания; устояване на съблазните.
 Гледане разумно на светските грижи, като
не забравяме, че „нашата борба не е срещу
кръв и плът, но срещу началствата, срещу
властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места” – Ефес.6:12.
 Устойчивост на новите учения се постига със
сверяването им с чистото Слово.
 Критичност към себе си, а не толкова към другите, понеже имаме стиха за съчицата в окото
на брата и гредата в нашето око (Лука 6:41).
 Припомняне на Божиите милости.
Всичко това ще повиши нашето разбиране
за същността и целта на християнския живот.
Така че, вместо да се поддаваме на разрушителни мисли и чувства, да израстваме в опитност и вяра. „Недейте се съобразява с този
век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е
Божията воля – това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено” – Римл.12:2.
За да можем накрая като ап.Павел да кажем: „Аз се подвизах в доброто войнствуване, попрището свърших, вярата опазих” –
2Тим.4:7.
анастаСия Василева

БИБЛЕЙСКИ МЕСТА

ГРАД ВАВИЛОН
Много изследователи от различни области
на човешкото познание единодушно определят град Вавилон за най-значимото постижение на античната епоха. Той е разположен по долното течение на река Ефрат на
90 километра южно от Багдад, столицата
на днешен Ирак. Градът е открит в периода
1899-1917 г. по време на експедиции, ръководени от германският археолог Роберт Колдевей. Той намира останките от прочутата
кула, висящите градини и храма на бог Мардук – божеството, което според вавилонците създава видимия свят.
Думата „вавилон” всъщност е цял израз,
който има аркадски произход и буквално означава Божия врата или вратата на Бога. Когато евреите изговарят или изписват името
на града те използват думата „балал”, която
има много и различни значения. Често тя се
превежда като объркване или бъркотия и е
употребена със същия смисъл в Бит.11:9, където се казва: „Затова градът беше наречен Вавилон, защото там Господ разбърка
езика на цялата земя”.
Вавилон е изграден около 2500 г. пр.Хр. от
мигриралото от района на Северна Арабия
семитско племе амореи, което се заселва
по поречието на Ефрат. Дълго време градът
не играе съществена роля в района на Месопотамия. Към 2000 г. пр.Хр. в резултат на
западането на град Ур, Вавилон започва да
доминира над останалите градове, поради
активната търговия и бързо натрупани богатства. Постепенно той се превръща в търговски, културен, религиозен и властови
център. Първи негов владетел става цар Сумуабум.
Своя първи голям разцвет Вавилонското
царство достига по време на управлението
на цар Хамурапи (1792-1750 г. пр.Хр.), който
придобива известност с написаните на черен гранит 282 закона, с които налага сурова дисциплина на поданиците си. По негово
време се осъществяват мащабни военни
кампании и последователно са завладени
царствата Мари, Елам и Урук. В резултат на
постигнатите победи и последвалото териториално разширение Вавилон се превръща в империя, която бързо си спечелва могъщи врагове, жадни за нейните богатства.
Той последователно е владян от хетите, каситите и Асирийската империя.
Под влиянието на непрекъснатите набези
Вавилонското царство престава да съществува до 626 г. пр.Хр., когато асирийският
пълководец Набопаласар (626-605 г. пр.Хр.)
се обявява за вавилонски цар и отново полага основите на империята, като я превръща в царство, а през 612 г. пр.Хр. неговите

военни победи водят до рухването на Асирийската монархия. Възходът на вавилонците продължава и при сина на Набопаласар
– Навуходоносор II (605-582 г. пр.Хр.), който
завладява земите на Финикия, Юдея и Сирия. По време на управлението на Навуходоносор, Вавилон се превръща във водещ
интелектуален център на Ориента. Градът е
опасан с 5 реда крепостни стени с дебелина
от 3 до 8 метра и има над 300 бойни кули и
дълго време е считан за непревземаем.
През 539 г. пр.Хр. Вавилон е покорен от
владетеля на Персия Кир II Велики (559-530
г. пр.Хр.), а по-късно става столица на империята на Александър Македонски (336323 г. пр.Хр.). След смъртта на Александър,
градът преминава последователно в ръцете
на много негови пълководци за различен
период от време до около I в. сл.Хр., когато
градът е включен в пределите на Римската
империя и напълно разрушен вероятно от
пожар или природно бедствие и след това
никога не е правен опит Вавилон да бъде
съграден отново.
Според Библията основател на Вавилон е
Нимрод (Бит.10:9,10). В Свещеното Писание
градът е символ на неверие в Бога, непокорство спрямо Неговата воля и стремеж към
пълна независимост. Поради тази причина
Бог разбърква езиците и строежът на града
е преустановен (Бит.11:8). В книгата на пророк Даниил се описва част от управлението
на Навуходоносор II, който завзема Юдея и
отвежда много евреи в плен. В пророчеството на Даниил, Вавилон е сравнен със златна глава и поставен по-високо от останалите
царства (Дан.2:32,38). През I в. сл.Хр. християните започват да наричат Рим новия Вавилон, заради честите гонения срещу тях по
заповед на различни императори.
Въпреки че нямат своя писменост и използват наследеното от шумерите клиновидно писмо, вавилонците имат постижения в редица области. Те първи използват в
търговията употребата на мерки и теглилки.
Най-старият астролабий, създанен около
1100 г. пр.Хр. е открит във Вавилон. Вавилонците въвеждат в медицината даването

на диагноза, прогнозирането за подобрение
или влошаване на здравословното състояние и изписването на рецепти за лечение на
болни хора. Те разделят календара на седмици, седмиците на дни, дните на часове,
а часовете на минути и секунди за точното
определяне на астрономическото време.
Вавилонците създават съвременните зодиакални знаци и са преки конкуренти на египтяните в областта на астрологията.
През 2003 г. по време на войната в Ирак
американските войски издигат защитна стена около останките на Вавилон, за да ги запазят от допълнителни разрушения в резултат на честите бомбардировки и от крадци.
Въпреки взетите мерки значителна част от
руините са силно повредени и в толкова
лошо състояние, че е почти невъзможно да
бъдат възстановени в своя първоначален
вид.
Николай Симеонов

МЛАДЕЖКА
КОНФЕРЕНЦИЯ
За втора поредна година
Църквата в Подуяне
организира конференция за
младите хора от града и района.
Тази година темите, които ще
бъдат разгледани и съответно
говорителите, които ще ги
представят са:
1. Първата среща
Влади Райчинов от Първа
баптистка църква гр.София
2. Пътешествие за цял живот
п-р Мирослав Маринов от
ЕПЦ–гр.Троян
3. Живот в обещанието
п-р Момчил Петров от
ХЦ „Възкресение Христово”
гр.София
МЯСТО: ЦЪРКВАТА В ПОДУЯНЕ
ДАТА: 4 МАРТ (събота)
ВРЕМЕ: ОТ 10.00–18:00 ч.

Вход свободен

ЧЕСТИТо

на семейство Йончеви
за 20 годишния
им юбилей

„И НЕ УСЕТИХА”
Какво представлява усещането? Прегледах
доста определения в Интернет и избрах найпростото, но и най-важното значение. А именно: „усещането има за главна функция да ни
запознава с външния свят и да ни поддържа в
будно състояние. Липсата или намаляването
на усещанията предизвиква сън”. (от Уикипедия)
Напоследък забелязвам огромна промяна в
отношенията между хората: моралът граничи
с нулата; неправилното и нецензурното започва да става похвално; с „чисто” сърце се казва
на черното бяло и обратното. И същевременно всеки е твърде зает със себе си и със своите
си неща.
Та тези ми наблюдения ме накараха да потърся в Библията, какво казва Исус и за какво
ни предупреждава относно последните времена, в които очевидно се намираме! Зачетох
Матей 24 глава. Това, което много ме впечатли там и сякаш Бог закова погледа ми на него
беше в стих 39: „И както бяха Ноевите дни,
така ще бъде пришествието на Човешкия Син.
Защото, както и в ония дни преди потопа, ядя-

МОЛИТВЕНА СЕДМИЦА
От 9-15 януари, за единадесета поредна година Евангелският
алианс организира обща молитвена седмица на църквите в
гр.София. Въпреки минусовите температури, в седем поредни
вечери, в различни църковни сгради и с различни теми, вярващите се събираха заедно, за да издигат глас към Бога на благодарност и молитва.
По традиция последната вечер от молитвената седмица се
състоя в Църквата в Подуяне.
Вярваме, че молитвите принесени пред Бога в началото на
годината, ще допринесат за мира и благоденствието на всички
нас.

ха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня, когато Ной влезе в ковчега, и не усетиха, докато
дойде потопът и завлече всички, така ще бъде
и пришествието на Човешкия Син”.
Къде сме ние християните, истинските вярващи в Исус, в цялата тази картина?! Живеем
в този свят и колкото и да не искаме, в ежедневието, в градския транспорт, на работа, в
магазина или дори пред лекарския кабинет се
сблъскваме с много нехристияни с различен
морал. Много често нашите задължения отнемат голяма част от времето ни, оплитат ни и
дори ни унасят. Питам се, залисани в светските
грижи, дали изостряме или отслабваме усещанията на духовния (вътрешния) човек в нас?!
Ако множеството ежедневни светски задачи
ни алармират, че нямаме достатъчно време за
истински ценното и ние чуваме тази аларма,
замисляме се и се задействаме в правилната
посока – добре. Но ако тези грижи ни унасят,
притъпяват усещанията ни и духовния човек в
нас вече е заспал...?!
Нека си припомним притчата за десетте девици и по-точно за онези пет от тях, които заспали пропуснаха най-важното събитие в живота си (Мат.25:1-12). Страшно е Бог да ти каже:
„Не те познавам!” или: „Ти беше твърде зает(а)
за Мен, сега и Аз съм зает и нямам време за
теб!” Ужасно е!
Не бива да бъдем като съгражданите на
Ной, които не усетиха как ги завлякоха водите.
Светът е голяма, бърза и буйна река, но ние не
следваме неговата посока, а обратната, а тя е
срещу течението! За да се движим срещу течението обаче, означава, че нямаме време за
скръстване на ръце, за спирка за „разглеждане
на забележителности” т.е. за разсейване, унасяне, заспиване. „И тъй, бдете; защото не
знаете ни деня, ни часа, в който Човешкият
Син ще дойде” – Мат.25:13.
Бог да ни помогне да подреждаме правилно приоритетите си, ежедневието и живота си.
Нека бъдем будни и не проспим, а УСЕТИМ,
когато най-важния миг настъпи. Хубаво ще е
да чуем тези думи: „Теб те познавам!” и: „Влез
в радостта на Господаря си” – Мат.25:21.
Лора Добрева

РЕДАКЦИОННО КАРЕ

Ева Борджиева
Надежда Каридова

РЕДОВНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ:
l Неделя

от 10.00 ч. и 18.00 ч.
l Сряда от 18.30 ч. – молитвено събрание
l Петък от 18.30 ч. – богослужение

ЗА КОНТАКТИ С ПАСТИРА:
l тел.:

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

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

