ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

„А всички ние, с открито лице като в огледало,
като гледаме Господнята слава, се преобразяваме в същия образ
от слава в слава, както от Господния Дух.” – 2Кор.3:18

ПРЕОБРАЗЕНИЯТ ИСУС ХРИСТОС
Когато се изкачи на планината, Исус се преобрази пред Своите ученици. Но това не беше
единственото преобразяване на Божия Син.
Христос преживя преобразяване и в много
други отношения. Реално Неговото преобразяване започна още преди да дойде на земята.
Най-значимото преобразяване на Христос е
свързано с Неговата същност. От Бог Той дойде
на земята, за да стане и човек. Апостол Павел,
говорейки за Христос, пише: „Който, като
беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но
се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците“
– Фил.2:6,7. Христос преживя това преобразяване, за да може ние като човеци също да се
преобразим и да станем подобни на Бога. И
нашето преобразяване е процес, който започва още от деня на духовното ни раждане.
Като Бог от вечността Христос притежаваше
цялата слава на вселената. Но идвайки на земята, Той се преобрази, като остави славата Си
на небето: „Нямаше благообразие, нито приличие, за да Го гледаме, нито красота, за да
Го желаем. Той беше презрян и отхвърлен от
хората, човек на скърби и навикнал на печал;
и както човек, от когото хората отвръщат
лице, презрян беше и за нищо не Го счетохме“ – Ис.53:2,3. Христос се преобрази в обезславен, за да можем ние чрез Него да бъдем
преобразени в слава: „А всички ние, с открито

И преобрази се пред тях;
лицето Му светна като
слънцето, а дрехите
Му станаха бели като
светлината.
Матей 17:2

лице като в огледало, като гледаме Господната слава, се преобразяваме в същия образ
от слава в слава, както от Господния Дух“ –
2Кор.3:18.
В небето Христос бе богат във всичко, но идвайки на земята, Той не притежаваше нищо. От
богат Христос се преобрази в бедняк. Но чрез
това преобразяване придоби право да обогати
всеки, който повярва в Него: „Защото знаете
благодатта на нашия Господ Исус Христос,
че като беше богат, за вас стана сиромах, за
да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия“ – 2Кор.8:9.
Най-голямото противоречие със Себе Си
Христос преживя чрез преобразяването Си
като грешник. От свят и безгрешен Той стана
грешен чрез нашия грях: „Който за нас направи грешен Онзи, Който не знаеше грях, за да
станем ние чрез Него праведни пред Бога“ –
2Кор.5:21. Христос бе безгрешен, а ние грешни; но Той стана грешен, за да може ние да
станем праведни чрез Него.
Вечният и безсмъртен Христос се преобрази и премина и през смъртта. Всичко това Той
преживя, за да може всеки, който повярва в
Него, преобразявайки се, да има вечен живот:
„Бог толкова възлюби света, че даде Своя
Единороден Син, за да не погине нито един,
който вярва в Него, но да има вечен живот“
– Йоан 3:16. А самият Христос ни обещава:
продължава на стр.3
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ПРОВАЛИТЕ В ЖИВОТА НА ХРИСТИЯНИНА

ПРОВАЛИ НА
ХРИСТИЯНИНА ВЪВ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА
МУ С ХОРАТА

Независимо от нашите предпочитания, Бог
ни е сътворил като хора да съжителстваме
заедно. Заради това ни съветва да „търсим
мир с всички” и да поддържаме добри взаимоотношения с другите около нас. Ако се
впуснем по течението на неконтролираните
емоции и отрицателни чувства, ще се окажем
отхвърлени, самотни, недоволни, отчуждени
и нещастни. Такова поведение може да бъде
окачествено като провал в отношенията ни
с хората. Това важи и за вярващите християни. Склонни сме да обвиняваме за това Бог
и всички други, но не и себе си. Нека си припомним притчата за съчицата в окото на брата и гредата в нашето (Лука 6:41,42).
Една силно негативна картина на взаимоотношенията в последните времена е представена в Римляни 1:28-32 – хора, които вършат неправда, изпълнени с омраза и завист,
склонни към убийство, раздори, измама и
злоба, клюки, клевети, богоненавистници,
нахални, горделиви, самохвалци, безразсъдни, вероломни, немилостиви, без семейна
обич и подкрепящи онези, които вършат такива дела. Ако ви се струва невъзможно един
Божий поклонник да си позволява такова поведение, да си спомним случая със Самсон.
Избран още от раждането му да бъде Божий
служител, надарен със сила повече от всеки
друг, той не можеше да се откаже от напиращите в него неразумни желания и прищевки.
Беше подвластен на буйния си характер и не
се съобразяваше с норми и правила. И стигна
до незавиден край (Съдии 13-16).
продължава на стр.2

СВИДЕТЕЛСТВo

ПРОВАЛИТЕ В ЖИВОТА НА ХРИСТИЯНИНА

БОЖИЯТА ВЯРНОСТ КЪМ МЕН

…Събудих се! Беше ми студено и бях потна…
Това не беше обикновен сън. Дали беше плод
на моите мисли или имаше нещо повече в
това, което видях? Подобие на човешко същество с дълги бели коси и огнени очи, което се
опитваше да ме нарани, не излизаше от съзнанието ми. Но пък имаше ли смисъл да продължавам да го мисля? Не! Помолих се и със знанието и увереността, че съм в Божиите ръце,
заспах отново…
Станах сутринта без абсолютно никакъв спомен за страшния сън. Предстоеше ми един
преглед, който не чаках с огромно желание, но
на който трябваше да отида. Притеснявах се за
всичко – жена ли ще е, как ще вляза, какво ще
кажа… но странно – не и какви ще са резултатите от изследванията. И учудващо, всичките ми
притеснения изчезнаха, когато влязох. Всичко
мина бързо и неочаквано добре и тъкмо когато реших, че остава само да видя резултатите
и да си ходя…чух онази реплика, която мислех,
че се казва само във филмите: „Моля ви, седнете.“ Защо ми казваха да седна? Обикновено в този момент във филмите съобщават, че
имаш един месец живот или че трябва да ти
присадят бъбрек, че много съжаляват и...останалото го знаете. Дали и на мен щяха да ми
кажат това? Седнах, реших да изчакам какво,
да не си правя прибързани изводи. И тогава го
казаха. Казаха, че има 219 туморни единици в
тялото ми и трябва спешно да ме оперират…
И тогава се започна! Като казвам „започна
се“, не говоря за безсънните нощи, мислите
за това, какво ще стане, какво ли е да умреш,
защо се случва… НЕ! Започнаха Божиите чудеса да се случват около мен! Не че досега не се
бяха случвали, но сега Той ми показа за милиарден път, че е с мен. Нищо повече не исках
– ако Той е с мен, кой ще е против мен! Дори
това да беше определено от Него за мен – да
умра, аз не възразявах, даже като се замислих,
така щях да съм по-скоро с Него! Какво по-хубаво от това! Пък и коя съм аз, че да споря с

ПРОВАЛИ НА ХРИСТИЯНИНА
ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА
МУ С ХОРАТА

Бог какъв и колко да бъде моят живот? Оставих всички възможни въпроси и притеснения
и зачаках Божия отговор и намеса. И те не закъсняха!
Подложих се на операция за премахване
на заболяването и разсейките от него, които
имах в много от органите. Бог подреди по съвършен начин всяко обстоятелство, до наймалката подробност. Даваше мир в сърцето
ми и ме уверяваше всеки ден, че е с мен. Много бързо се възстанових от операцията, но
въпреки това трябваше да мина шестмесечно
хормонално лечение – „за всеки случай, да не
се появи отново болестта“.
Минаха четири години…и болестта се върна. Заедно с нея се върнаха и съчувствените
погледи на лекарите и моите близки и познати; върнаха се и изреченията като: „О, мила, ти
си толкова млада, а няма да можеш да имаш
деца“; „Съветваме ви незабавно да се подложите отново на операция“ и др. Опитвах се да
не се влияя от тези гласове, исках да чуя Неговия глас. Не знаех какво да направя, молех
се; разкъсвах се между нежеланието ми да се
оперирам отново и мислите, че няма да е разумно от моя страна, ако не се оперирам. Бог и
в този момент не ме остави – дори когато се
съмнявах, дори когато не ходех, гледайки към
Него, дори тогава Той беше верен към мен.
Даваше ми стихове, говореше ми чрез песни,
хора, сънища – отново и отново ме уверяваше,
че ще ме изцери.
Година след като разбрах, че болестта се е
върнала, се престраших да отида на контролен
преглед. Очаквах да ми кажат отново колко
много са вече туморните единици и разсейките, вървях бавно към лекарския кабинет,
влачех си краката, отлагайки неизбежното.
Влязох – нямаше как. Този път прегледът мина
бавно за мен. С нежелание чаках това, което
щеше да ми каже лекарката. Нo…
Пиша този разказ съвършено здрава, напълно излекувана, с всички органи на място
и функциониращи правилно, благословена от
Бог! Той е моят Изцерител, Канара и Прибежище от бурята! Бог извърши всичко за Своя
слава, а аз само стоях и гледах колко е силен и
добър!
От всичко това излязох насърчена, благословена, видяла Божията слава, получила за пореден път Божията милост и още по-желаеща
да бъда такава, каквато Той иска да бъда.
В крайна сметка съществото от съня ми не
успя да ме нарани, защото Бог е мое прибежище от бурята и ме пази и защото Той прави
така, че „всичко съдейства за добро на тези,
които обичат Бога“ (Римл.8:28).

продължение от стр.1
Друг лош пример са братята на Йосиф (Битие
37).
Сред нас също има християни, които макар
и предали живота си на Бога, не могат да преодолеят отрицателни нагласи на характера си.
Защо се получава така, след като човек е дошъл при Христос, който казва: „Елате при Мен
и Аз ще ви успокоя“? Защо някои хора не могат да съжителстват спокойно и безпроблемно
с другите? Склонни сме да ги оправдаем, че
невинаги осъзнават поведението си, не могат
да превъзмогнат стари навици или не знаят
други начини за изразяване на мнението или
чувствата си.
Християнинът обаче, като Божий образ и
подобие, трябва да се стреми към съвършенство. Не случайно Христос ни напомня: „Бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец“ (Матей 5:48).
Рано или късно всеки човек се замисля защо
се намира в съответното състояние.
Какво да направи? Ако установим, че се
чувстваме отхвърлени, самотни, нещастни,
редно е да потърсим причината първо в себе
си, после в обстоятелствата и близките ни. Безгрешни хора няма.
Когато започнем да се самонаблюдаваме и
открием грешките си, трябва да се замислим
за промяна. Да добием знания за необходимото поведение в междуличностните отношения и подходящи умения за комуникация. Това
значи самоконтрол по време на разговор, внимание към събеседника, без груб тон, завист и
подигравки. Да преценим мислите и осъжданията си. Да търсим мнението на семейството,
приятелите, църковната общност. Може би те
ще ни кажат, че сме стеснителни или срамежливи, че имаме проблем с комуникацията, че
сме нетърпеливи да изслушваме или пък сме
всезнайковци, че не търпим друго мнение или
сме егоцентрични и самохвалковци, поради
което губим симпатиите на околните и ги отблъскваме с неъместното си поведение. Това
можем да наречем провал във взаимоотношенията с околните.
След един такъв анализ можем да помолим Бог да ни даде мъдрост как да се преборим с тези недостатъци. Няма да стане бързо.
Характерът не се променя лесно, но не е невъзможно.
Би било добре да потърсим съвет от професионалисти, но не чрез интернет. Задължително е да се обърнем към Божието слово.
Бог ни учи чрез едно елементарно правило:
„Всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях“
(Матей 7:12). И ако любовта, благостта и доброжелателството бъдат основни в отношенията ни с хората, ние ще изпълним Божия
закон: „Да обичаш ближния си като себе си“
(Яков 2:8).

Деметра Димитрова

анастаСия Василева

БИБЛЕЙСКИ МЕСТА

ГРАД ТИР
Древният град Тир, познат днес под името
Сур, е разположен на брега на Средиземно
море на 70 километра южно от Бейрут и на
20 километра на север от границата с Израел,
като неговата историческа част се намира на
естествено защитен полуостров. Тир заема
площ от 4 квадратни километра с население
50–60 000 души. Основан е през III в. пр.Хр.
от финикийските племена, които го нарекли
Цор (Скалист остров). Заради значимите исторически събития, свързани с него, градът е
включен в списъка на ЮНЕСКО за световното
културно и природно наследство.
По времето на финикийците Тир става известен с производството на стъклени изделия
и платове. Добре развито е строителството на
кораби и търговията с кедрова дървесина. Тир
е първият град, в който започват да се използват ковани монети. Неговите търговци изцяло
доминират търговския обмен в Средиземно
море и тяхното влияние се простира до бреговете на днешна Великобритания. Всички тези
благоприятни условия бързо превръщат Тир в
един от най-богатите градове на древния свят.
Заслуга за това прогресивно развитие има и
тирският владетел Хирам I (969–936 г.пр Хр.).
На остров, разположен срещу Тир, той построява град със същото име и свързва острова със
сушата чрез провлак. Така Тир се разделя на
две части, наричани съответно стар и нов град.
През 585 г. пр.Хр. армията на цар Навуходоносор обсажда града и след 13 години го превзема. Голяма част от местното население успява
да се спаси и се премества на острова, където
остава до идването на Александър Велики.
През 333 г. пр.Хр. Александър навлиза в Палестина. Единствено жителите на Тир отказват
да го признаят за цар и да се предадат доброволно. След седеммесечна обсада градът е

ПРЕОБРАЗЕНИЯТ
ИСУС ХРИСТОС
продължение от стр.1
„Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся
в последния ден“ – Йоан 6:65. Така че всички
ние, повярвали в Христос, можем да се преобразяваме и да станем подобни на Него: „Но
сега, като се освободихте от греха и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че
отивате към святост, на която сетнината
е вечен живот“ – Римл.6:22. Христос се преобрази за нас, но нека и ние да се преобразяваме и да ставаме подобни на Него.
п-р Румен Борджиев

превзет. От пленените жители 30 000 са продадени в робство, 5 000 са убити, а 3 000 са
разпънати на кръст.
По времето на Римската империя градът е
възстановен и бързо започва да се развива.
След разделянето на Империята той е завладян от арабите, а по-късно от кръстоносците. В
различни периоди от време градът многократно е разрушаван от силни земетресения. През
XVIII век Тир се превръща в основен превозвач
и доставчик на строителни материали за страните от Средиземноморието. Днес близо до
руините на стария град е издигнат нов с малък
брой жители, а на острова, където някога се
е намирал новият Тир, има скромно рибарско
селище.
Когато израелтяните завземат Обещаната
земя, Тир попада в територията на Асировото
племе (Ис. Нав.19:29). В Библията се споменава за тирския цар Хирам, описан като верен
съюзник на Давид и Соломон. Той изпраща
дърводелци, които построяват кедрова къща
на цар Давид (2 Царе 5:11). По времето на
Соломон Хирам изпраща кедрови дървета,
използвани за покриването на храма (3 Царе
6:9). Той изплаща на Соломон данък в размер
на сто и двадесет таланта злато, използвано
за възстановяването на някои от израилевите градове (3 Царе 9:14). В замяна тирският

владетел получава всяка година определено
количество жито и дървено масло (2 Царе
5:11), а също така двадесет града в галилейската земя, известни под името Хавул (3 Царе
9:11-13).
След Хирам Библията не споменава за Тир
до времето на пророците. Пръв Исая разкрива, че Тир ще бъде обезлюден за период от
70 години (Исая 23:15). Пророк Езекиил споменава, че Тир ще бъде превзет от цар Навуходоносор и няма да бъде населяван отново
(Езекиил 26:7,14). Пророците Амос и Захария
отбелязват, че Тир ще бъде унищожен с огън
(Амос 1:10; Захария 9:4). Според Свещеното
Писание злорадството на тирските жители
след превземането на Ерусалим от Навуходоносор (Езекиил 26:2,3) и това, че те предават
оцелелите юдеи като пленници на Едом, предизвиква Божия гняв и довежда до разрушаването на Тир (Амос 1:9).
През 44 г. сл.Хр. управителят на провинция
Юдея Ирод Агрипа I (37–44 г. сл.Хр) се разгневява на тирците и сидонците, които се
прехранват от житото, превозвано през Средиземно море. Заплашени от гладна смърт
при евентуално прекратяване на доставките
със зърно, тирците и сидонците са принудени
да използват застъпничеството на постелника
Власт и с негова помощ подобряват отношенията си с управителя. В един определен ден
Ирод, облечен с царска одежда, изнася пред
тях пламенна реч, в края на която, за да са
сигурни, че напълно са спечелили неговото
благоволение, тирците и сидонците заявяват,
че са чули гласа на Бога, а не човешки глас.
Понеже Ирод приема без възражения тази
похвала, в същия миг един ангел, изпратен от
Бога, го поразява и няколко дена по-късно той
умира (Деян.2:20-24).
Николай Симеонов

МОЛИТВА В ЕДИНСТВО
На 17 юни т.г. в зала „Сиконко” в София като
част от общонационалното движение за молитва и братолюбие се проведе обща молитва
на вярващите от София и Югозападна България.
Стотици вярващи от различни църкви от града и района се събраха заедно за да отправят
глас на молитва към Бога за благословение на
България. Над двайсет от присъстващите пастири водиха събралото се множество в молитва за: Единството в тялото Христово, за успеха
на благовестието, за управниците на страната,
за благоденствието на народа ни, за младото
поколение на България, за семействата, против окултизма, еретичните учения, суеверията
и фалшивите религии в страната, за различни-

те етнически групи, за бежанците в страната,
за гонените и страдащите християни, за зависимите, за скорошното завръщане на Христос...
Вярваме, че отправения апел към Бога ще
доведе до промяна живота на самите църкви
и вярващите в тях, както и до преобразяване
състоянието на цялата ни страна. Нека всички
като Божий народ да продължим да настояваме с вяра пред Бога за промяна на духовното
състояние на народа ни.
„И народът Ми, който се нарича с Моето
име, се смири и се помоли, и потърси лицето
Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища,
тогава ще послушам от небето, ще простя
греха му и ще изцеля земята му” – 2Лет.7:14

ЧЕСТИТО

на Митко и Фани
за бебе Габриела

ЧЕСТИТО

на Адриен и Лия

На 29 октомври
(неделя) от 18:00 ч.
в зала 1 на НДК
ще бъде отбелязана

500
ГОДИШНИНАТА
ОТ РЕФОРМАЦИЯТА

НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА
ЕПЦ – “ПОДУЯНЕ”

ЧЕСТИТО

на Георги и Румяна

Тържеството ще бъде
съпроводено с концерт
на общоевангелския хор
и оркестър с диригент
Пол Риджуей,
както и с участието на
София госпъл хор с
ръководител
Гери Балевска.
По време на годишнината
ще бъдат представени
теми свързани с дейността
и учението на Мартин
Лутер в Германия, както
ще бъде разгледано
и влиянието на
Протестанството
в България.

Надя Русева

Вход свободен
РЕДАКЦИОННО КАРЕ

Иво Иванов

Сара Петрова

На 25.07.2017 г. на 68 г. възраст почина сестра

Пенка Вълчева Сазонова
„Ако сме се съединили с Него чрез смърт, подобна на Неговата,
ще се съединим и чрез възкресение, подобно на Неговото” – Римл.6:5

