ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

„Приехте ли Святия Дух, като повярвахте?” – Деян.19:2

КОЙ Е СВЯТИЯТ ДУХ
Преди около две хиляди години, на юдейския празник Петдесятница, за първи път Святият Дух слезе от небето и изпълни сърцата на
сто и двадесет души от Христовите ученици.
Събитие, което даде начален тласък за разпространение на Божието царство на земята.
Затова много богослови определят Петдесятница като рождения ден на Църквата.
През всичките тези две хиляди години за
Святия Дух се е говорило и писало твърде много. Въпреки това ние, вярващите, все още не
сме осъзнали и не сме разгърнали докрай силата и значението на Божия Дух. Какво точно
представлява Святият Дух? Кой е Той и какво
съдържа в Себе Си?
На първо място Словото ни казва, че Святият Дух е СИЛА. Необикновена и неизмерима
сила. В деня на Своето възнасяне от Елеонския
хълм Христос каза на учениците Си: „Ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият
Дух, и ще бъдете свидетели за Мен...“ – Деяния 1:8. Сила, чрез която Христовите ученици
от I век преобърнаха света около себе си. Но
сила, която притежаваме и всички ние, приели
Святия Дух в сърцата си. Нека да не се задоволяваме само с частично проявление на Святия
Дух в живота ни, но да освободим този огромен потенциал, който притежаваме чрез Него.
На второ място тази огромна сила е ДУХ. Не
само влияние, но и Дух, Който е носител на вечния живот и Който новоражда човека. От това
духовно раждане се нуждае всеки човек, който
търси спасение и вечен живот. Христос каза на
Никодим: „Истина, истина ти казвам, ако се
не роди някой от вода и Дух, не може да влезе
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в Божието царство. Роденото от плътта е
плът, а роденото от Духа е дух“ – Йоан 3:5,6.
Този Дух вече е новородил нас, но Той иска да
роди духовно и всички онези, които все още не
са приели Неговия вечен живот. Нека ние, които
сме носители на вечния Дух, да Го препредадем
на други, които все още не Го притежават.
На трето място този Дух е СВЯТ. Свят означава чист, непорочен, праведен. Но не само Той е
свят, а освещава и всичко, до което се докосва, и
най-вече тези, които Го притежаваме. Той е, Който изгражда онова освещение, за което се казва: „Търсете мир с всички и онова освещение,
без което никой няма да види Господа“ – Евреи
12:14. Нека, притежавайки Святия Дух, да Му дадем право да изгражда Своята святост и в нас.
На следващо място Той е ЛИЧНОСТ. Личност, с
Която може да се общува, Която може да радва,
да утешава, да насърчава, но и Личност, Която
може да се наскърбява. Затова и апостол Павел
пише: „Не оскърбявайте Святия Божий Дух, в
Когото сте запечатани за деня на изкуплението“ – Ефесяни 4:30. Ананий и Сапфира си позволиха да оскърбят Святия Дух, като се опитаха да
Го излъжат – Деяния 5:3. Нека ние, които имаме
Духа на Бога в себе си и общуваме с Него, да се
пазим да не Го оскърбяваме, защото Христос
казва: „Ако някой каже дума против Човешкия
син, ще му се прости, но ако някой каже дума
против Святия Дух, няма да му се прости нито
в този свят, нито в бъдещия“ – Матей 12:31.
И не на последно място, тази Личност е БОГ.
Той е част от Святата Божия Троица, равен с
Отца и Сина. Така че всеки, който има Святия
Дух в себе си, има самия Бог.
продължава на стр.2

И тъй, като се възвиси до Божията десница,
и взе от Отца обещания Свети Дух,
Той изля това, което виждате и чувате.
Деяния 2:33
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ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ
НА ОСВЕЩЕНИЕТО
На нас, вярващите, ни е заповядано да разгласяваме Божието царство и ни е дадена привилегията да работим за нашето освещаване.
В деня на покаянието ни Бог извършва новорождението. То е еднократен акт, който се изразява в промяна на възгледа за живота и решението на човека да следва Христос. Новорождението
обаче не променя изведнъж стария, грешен човек. Новороденият християнин трябва да полага
усилия за освещаването си, да се очиства от греха, да изкоренява остатъците от стария си характер, възгледи, навици, привички и др. Този процес трябва да обхване цялостния човек, неговата
природа и всичките му способности.
Освещаването е отделяне на човека за Бога.
Затова и Бог ни нарича светии, т.е. отделени. Нашето поведение трябва да свидетелства, че сме
отделени от света. Освещаването е прогресираща святост – процес, който не завършва със земния ни път, a ще продължи и във вечността. То е
резултатът от подчинението на Божието слово и
трябва сериозно да бъде търсено от вярващия (1
Петр. 1:15, Евр. 12:14). В рамките на този процес
човек е истински съработник с Бога. Освещаването е стремеж за все повече опознаване и уподобяване с Бога и все повече придобиване характеристиките на Христовия образ (Йоан 13:15).
Процесът на освещаване изисква нашето съзнателно участие. Бог заявява това още в Бит.
4:7: „Грехът лежи на вратата и към тебе се
стреми; но ти трябва да го владееш.“ Нашият
небесен Отец ни предоставя възможности за израстване, като ни поставя в различни изпитания.
Важно е и от наша страна да има желание. В Евр.
12:14 се казва: „Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа.“
Когато един християнин не се стреми към освещение, той всъщност стои на нивото на младенците. Даже когато се старае, но все нещо му
пречи, това означава провал в личното освещаване.
Ето част от причините за застой или провал в
освещаването:
• след покаянието се успокояваме, че сме направили всичко, което зависи от нас, без да
се интересуваме дали това е достатъчно;
• продължаваме да държим на своето;
• недоволстваме за щяло и нещяло, като подражаваме на светските нагласи;
продължава на стр.2
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Боби е човекът с благата усмивка, впечатляващ поради намерената радост в живота
си. Срещата му с Бога е изтъкана от съдбовни
уроци, за които той непрестанно и искрено
благодари.
Борислав е от София. Баба му посещавала
евангелска църква. „Макар да не съм ходил с
баба на църква, от дете съм имал вяра.“
След казармата Боби започва работа в
„Кооп-такси“. „Тогава усетих вкуса на парите.
Изкарвах по 20 лева на ден и още вечерта ги
прахосвах. Много лесно влязох в бизнеса и на
25 г. отворих мебелен магазин с родителите
ми на бул. „Сливница“. Бизнесът вървеше добре, бяхме един от десетте мебелни магазина
в София. Ставахме все по-добри, имахме много работа, понякога едва смогвахме. Печелех
много, но изхарчвах всичко с жена ми и приятелите ни по заведения.
Имах способността да виждам нещата в перспектива. Предложих на майка ми и брат ми
да отворим други магазини, но те отказаха.
Тогава се отделих от тях. Изградих верига от
магазини, като единия дадох на брат ми. Започнах да им помагам, всичко се случваше с
лекота. Издигах се все по-нагоре и по-нагоре.
Ходех в православни църкви, палех по 16–17
свещи. Молех се, давах дарения за ремонти
на църкви, но какво ме ползваше това, като не
познавах Господа.
През 1992 г. се роди дъщеря ни Виктория.
След 7-годишен брак съпругата ми ми изневери и това ме събори. Оказа се, че са й били
нужни взаимоотношения, а не мъж работохолик. Бях наранен, борех се за дома си и я молех: „Върни ми сърцето.“
Докато чаках, дадох сърцето си на друга
жена. И заживях с две жени. Едната в София
с дъщеричка, другата в Стара Загора, също с
наша дъщеричка – Калина. И с още две любовници. Пари имах много – бързо идваха и бързо
си отиваха. Купих си почивна база на язовир
Искър, в която вложих много пари. Инвестирах
и в яхта, водни колела, джетове, водни ски... В
бизнеса бях най-добрият – с магазини в много
градове, с производство на мебели – обзавеждах
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хотелите на много фирми, имах участие в
международна фирма... Мислех, че съм много могъщ. Но какво ме ползваше това, като
бях без Господа. Разбрах го много по-късно.
В един момент се оказах в тотална финансова и морална разруха, но всъщност не я
усещах. Започнах да отсъствам от фирмата.
Кризата дойде в България и бизнесът ми спря
тотално. Направих много реформи, налагаше
се да съкращавам служители, някои с 20 години стаж. Резервите се стопиха, появиха се много дупки. Плащах огромни средства за наеми и
охрана. Преживях пълен крах. Напрежението
беше много голямо. Имах ипотеки, задължения към банките, неизпълнени поръчки, нарушени взаимоотношения... Всичко тънеше в
тотална анархия и безхаберие. Бях затънал в
тинята и нямаше освобождение. Приятелите
изчезнаха. От сутринта започвах с 50 г водка.
По цял ден лежах и се опивах. Пиех, за да не
стана зависим от успокоителни. Започнах да
пътувам с автобуси, за да пия по пътя. Лъжех
себе си.
През 2009 г., без да знам, жена ми в Стара
Загора тръгнала на църква. Започна да показва любов към мен. Не ме кореше, не ме обвиняваше. Шест месеца тя и други вярващи
в църквата се молили Бог да ми се открие.
Вкъщи, докато пиех, тя ми четеше Библията.
После ми я подари. Пиех и четях Псалмите.
И изведнъж спрях да търся алкохола, а само
Библията. Бог ме освободи от страха.
От август 2009 г. тръгнах на църква. Бях кръстен и станах много ревностен вярващ. Тогава
осъзнах, че съм прелюбодеец. Нямах развод с
първата ми жена, а живеех и имах дете с втората. За седмица се разведох и й предложих
брак. Тя не се съгласи и ме помоли да заживея
на село. Сам в селото постех по 3 денонощия.
Бог ми даде много откровения. Преживях 7
години пустинен период, в който пребъдвах,
смирявах се и се изчиствах. Явно наистина съм
бил с тежък характер. Не мога да опиша колко
съм радостен за този период! Знам, че всичко е било за мое добро и благодаря на Бог за
всичко.
Междувременно Господ помогна базата на
язовир Искър да се продаде и така се освободих от тежките задължения. Откакто съм
повярвал, благодарението ми към Господа е
непрестанно. Благодарение за благословенията, за трудностите и изпитанията, за всичко.
Разбрах, че вярата затваря вратата на лукавия,
а ключът, който я заключва, е благодарението.
От 2015 г. посещавам редовно Подуянската
църква. Бог ежеминутно е с мен и ми го показва мощно. Молитвата ми е за мир в семейството, както и да се съберем с жена ми. Бог
ми е обещал и аз вярвам, че това ще се случи.
Свидетелството записа
Елена Иванова

продължение от стр.1
А имайки Бог, ние имаме всичко, от което се
нуждаем. Но след като Бог чрез Святия Дух е в
нас, нека да се научим да приемаме Неговата
воля и да следваме водителството Му. Нека
Бог да ни помогне, осъзнали какво притежаваме в себе си и имайки правилното отношение
към Святия Дух, да водим пълноценен духовен
живот на святост и чистота.
п-р Румен Борджиев
ПРОВАЛИТЕ В ЖИВОТА НА ХРИСТИЯНИНА

ПРОВАЛИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ
НА ОСВЕЩЕНИЕТО
продължение от стр.1
• не се самонаблюдаваме дали се освобождаваме от старите навици и пороци като омраза,
завист, зли помисли, лъжа, измама, лицемерие, гордост и др., от характерното за последното време поведение;
• изопачаваме тълкуването на някои стихове от
Словото, за да съвпаднат с нашето мнение;
• превръщаме се в „прекалени светци“, което
всъщност е неподчинение спрямо Бога.
Качествата, които трябва да придобиваме посредством освещаването си, са описани в Божието слово – добродетелите в 1 Петр. 1:5-7: благоразумие, себеобуздание, твърдост, благочестие,
братолюбие, любов. Критерий за освещението
на християнина е и плодът на Святия Дух: любов,
радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание (Гал.
5:22,23). Стремежът към придобиване на дарбите на Святия Дух също спада към освещаването.
Всичко, което Бог препоръчва в Словото – Неговите заповеди, изисквания, препоръки, постановления – спомагат за освещаването на нашата
християнска личност.
Как да сведем до минимум провалите в процеса на освещението и да постигнем по-добри
резултати?
• Като постоянно пребъдваме в общение с Бога
и търсим Неговото мнение при важните решения.
• Като изучаваме Божието слово, за да знаем
какво да правим във всяка конкретна ситуация.
• Като стоим духовно будни и трезвени, за да
преценяваме разумно всяка ситуация и обстоятелство.
• Като разширяваме и задълбочаваме знанията
си за християнския начин на живот и така обновяваме ума си. (Трябва да имаме предвид,
че сами по себе си знанията не могат да ни
гарантират пълнота в израстването, ако не ги
приложим в ежедневието и не станат наши
постоянни характерови черти.)
И накрая да споменем, че по плодовете ни ще
ни познаят (Мат. 7:16-20).
При всички наши усилия и старание Бог е на
наша страна и ще ни помага.
анастаСия Василева

БИБЛЕЙСКИ МЕСТА

ГРАД СИДОН
Град Сайда, наричан в миналото Сидон, се
намира на територията на днешен Ливан.
Градът е разположен на брега на Средиземно море, на 36 километра южно от столицата
Бейрут и на 34 километра северозападно от
границата с Израел. С около 164 000 жители
Сайда се нарежда на трето място по големина
в страната след Бейрут и Триполи.
Според историците по всяка вероятност Сидон
е първият град, построен от финикийските племена, но точната година на неговото основаване остава неизвестна. От древността до наши
дни сидонците са прочути с активното мореплаване, оживената търговия, производството
на стъкло, жилищното и пътно строителство.
Наравно с египтяните и вавилонците те доразвиват аритметичното смятане с цел постигането на максимално точен резултат при извършване на търговски сделки.
Виден жител на Сидон е философът Мох,
създал собствена школа и обучил много ученици. Освен философ той е бил и забележителен
учен. Според древногръцкия историк и географ
Страбон, Мох пръв въвежда в научните среди
идеята за съществуването на атомните частици.
Заради икономически интереси Сидон многократно е атакуван и владян за различен период от време от съседния град Тир. Градът
е покоряван последователно от Египетското
царство, Вавилонската империя, персите, империята на Александър Велики и царството на
Селевкидите, възникнало след неговата смърт.

По времето на Христос Сидон е под властта на
Римската империя. Градът губи контрола си
над Средиземноморието и започва да запада.
Свещеното Писание разкрива, че Сидон е древен град, възникнал след потопа и основан
от човек със същото име, син на Ханаан (Бит.
10:15). Първоначално той е населяван от различни езически племена до идването на израелтяните. Според жребия на Исус Навиев при
разделянето на Обещаната земя Сидон става
част от територията на Асировото племе (Ис.
Нав. 19:28). То завладява града, но не изгонва неговите жители, което се оказва сериозна
грешка (Съд. 1:31; 3:3). Постепенно те подмамват израелтяните да се покланят на техните божества (Съд. 10:6).
По време на своето управление цар Соломон издига в близост до Елеонския хълм огромна статуя на главното божество на сидонците – богинята Астарта. Статуята е разрушена
едва при цар Йосия (4 Царе 23:13). Библията
съобщава и името на един от сидонските царе –

Етваал, чиято дъщеря Езавел става съпруга на
израилевия цар Ахав (3 Цар. 16:31). Тя въвежда в Израел поклонението пред бог Ваал.
Поради масовото идолопоклонство, в което
въвличат Израел, сидонците са обект на Божия
гняв и осъждение (Ерем. 25:15-22). В книгата
на Езекил се съдържа пророчество, насочено
срещу Сидон и неговите жители. Бог заявява,
че ще погуби населението на града с мор и
меч (Езек. 28:20-24). Конкретната причина за
Божията ярост е посочена в Йоил 3:4-8. От текста става ясно, че сидонците са организирали
внезапни нападения срещу Израел, отвличали
са евреи и са ги продавали в робство на съседните народи.
Мрачният образ на сидонците претърпява
положително развитие, отбелязано на страниците на Новия Завет. Те са сред слушателите на
Христос (Марк 3:8; Лука 6:17), а Той посещава
техния град и неговите околности (Мат. 15:21;
Марк 7:24,31). Въпреки снизходителното отношение на сидонците към служението на Христос, Той заявява, че Сидон ще бъде съден в Господния ден поради жестокостта на неговите
предци спрямо Израел в миналото. Исус обещава, че наказанието на сидонците ще бъде
по-леко в сравнение с това на градовете, чиито
жители не са се покаяли при първото идване
на Божия Син на земята, сред които са Хоразин и Витсаида (Мат. 11:20-22; Лука 10:13,14).
Николай Симеонов

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЕДИНЕНИ ЕВАНГЕЛСКИ ЦЪРКВИ

На 27 май т.г. в София се проведе Общо събрание на членовете на Обединени евангелски
църкви в България.
В събранието участваха по петима делегати
от църквите – членове на Евангелския Алианс:
Евангелска методистка епископална църква,
Съюз на евангелските съборни църкви, Съюз
на евангелските баптистки църкви, Съюз на
евангелските петдесятни църкви, Българска
Божия църква, Божия църква в България, Българска евангелска църква „Блага вест“, Християнска евангелска църква „Шалом“, Християнска църква „Сион“, Християнска църква
„Месия“, Българска свободна църква и Християнска църква на Назарянина.

След представения отчет на досегашният
председател п-р Николай Неделчев за дейността на ОЕЦ през последните две години и
направените изказвания беше избран нов Управителен съвет в състав: Председател – п-р
Румен Борджиев, зам.-председател – Влади
Райчинов, членове – председателите на деноминациите в ОЕЦ: п-р Даниел Топалски, п-р
Георги Желев, п-р Стойчо Апостолов, п-р Иван
Врачев, п-р Стефан Димитров, п-р Николай Василев, п-р Людмил Ятански, п-р Георги Михайлов, п-р Димитър Димитров, п-р Любо Петков,
п-р Робърт Фейбър, п-р Дъглас Ман.
Общото събрание прие и значителни промени в устава на Алианса с цел по-добрата оперативност на ОЕЦ.
Нека Бог да благославя ОЕЦ с единство и
мир, за да може царството на Христос да се
разширява и все повече хора да познават спасителната любов на Бога.
„... да бъдат всички едно;
както Ти, Отче, си в Мен и Аз в Теб,
така и те да бъдат в Нас едно,
за да повярва светът, че Ти си Ме пратил“
Йоан 17:21

ОБЩО
БОГОСЛУЖЕНИЕ
НА РАЙОНА
На Петдесятница
(4 юни 2017 г.)
в църквата ни ще
се проведе общо
богослужение
с вярващите от
църквите в район
Подуяне.
НАЧАЛО – 17:00 ч.

ОБЩА
МОЛИТВА
На 17 юни (събота) от
12:00 ч. в зала „Сиконко“,
ж.к. Люлин,
ул. „Арх. Георги Ненов“,
в близост до
метростанция „Люлин“,
ще се проведе обща
молитва на вярващите
от София и
Югозападна България.

ЧЕСТИТО

на Вадим и Таня
за бебе Естир

СЪОБЩЕНИЯ

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

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 Тийнейджърско общение – неделя 13.30 ч.
l Неделно училище – неделя 10.00 ч.
l Лични срещи с пастира – четвъртък
от 16-20 ч.
l
l

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МОЛИТВА:
За мира по света.
За гонените заради вярата.
l За благословението на страната ни.
l За дарбите на Святия Дух.
l За духовна защита на семействата ни.
l За придобиване сградата на църквата ни.
l За служението на пастира и неговото
семейство.
l
l

ВОДНО КРЪЩЕНИЕ

За повече информация:
https://molitvabg.org/events.html

ДРУГИ СЪОБЩЕНИЯ:
Членовете на ЕПЦ Подуяне могат да
ползват библиотеката към църквата,
както и аудио-, видео- и DVD-записи
нa филми, проповеди и библейски
поучения.
l Желаещите да бъдат приети за членове
на църквата могат да се обърнат към
ръководството на църквата за повече
информация.
l Интернет страницата на църквата www.
poduene.org се обновява всяка седмица,
като там можете да намерите найновите проповеди от богослуженията,
както и много допълнителна
информация за църквата ни.
l Видеозаписи на проповеди от неделните
богослужения могат да бъдат гледани в:
www.youtube.com/user/poduenechurch/
videos
l

ЧЕСТИТО

на Николай
и Анита

НОВ ЧЛЕН НА
ЕПЦ – “ПОДУЯНЕ”

ЗА КОНТАКТИ С ПАСТИРА:
l

Кристофор Павлов

l

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

РЕДАКЦИОННО КАРЕ
На 14.04.2017 г. на 63 г. възраст почина сестра

Наташа Борисова Шишкова

На 17.05.2017 г. на 68 г. възраст почина сестра

Цветанка Стоянова Япракова
„Знаем, че ако се развали земният ни дом, телесната ни скиния,
имаме от Бога здание на небесата, дом неръкотворен, вечен” – 2Кор.5:1

