ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

„Истина ви казвам, ако не се обърнете и не станете като
дечицата, няма да влезете в небесното царство.
И тъй, който смири себе си като това детенце,
той е по-голям в небесното царство” – Мат.18:2-4
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ПРОВАЛИТЕ В ЖИВОТА НА ХРИСТИЯНИНА

ПРОВАЛИ НА
ХРИСТИЯНИНА В БРАКА

ДА БЪДЕМ КАТО ДЕЦАТА
Какви са децата? Защо Исус ни казва да се
обърнем и да станем като децата?
В своята същност всяко едно дете притежава следните характеристики: доверие, смирение, любов и простителност. Децата вярват
на всичко, което им се казва. Според някои
децата били дори лековерни, тоест вярвали на
всичко, независимо колко абсурдно звучи то.
Но децата не са лековерни, те са доверчиви.
В детското естество е да се доверява, освен ако
детето вече не е преживяло нещо, което го е научило да не се доверява. Със сигурност знаем,
че децата се наслаждават на живота си. Едно
дете буквално се радва на всичко. То може да
обърне дори работата в игра и да се забавлява.
Всеки един от нас трябва да съхрани детето
в себе си. Всички започваме като деца, но докато израстваме, трябва всячески да опитваме
да запазим детето вътре в нас. Порастването
е неизменна част от живота ни, а обществото
в което живеем много бързо ни „изцапва“ със
своите пороци още от тийнейджърска възраст.
Именно тогава е моментът, в който искаме да
сме големи, да пораснем и да завладеем света. В стремежа ни да сме „големи“ забравяме
за детската ни същност. В последствие, когато
започнем работа, съвсем изгубваме детското
в себе си. Божието Слово казва, че сме Негови
възлюбени чада и че Бог ще ни благослови в
начинанията ни: „Господ ще заповяда да дойде благословение на тебе в житниците ти
и във всичките ти начинания и ще те блаА Исус рече: Оставете
дечицата, и не ги
възпирайте да дойдат
при Мене, защото на
такива е небесното
царство.
Матей 19:14

гослови в земята, която Господ, твоят Бог,
ти дава.” Втор.28:8. Но не бива да смятаме, че
стойността и ценността ни идва от това, което
правим. Трябва да знаем кои сме в Исус Христос, както и че работата ни би трябвало да има
стойност, защото ние я вършим, а не обратното. Работата е необходима и е нещо добро, но
не бива да се издига над семейството и Бог.
Нашият небесен Баща иска да знаем, че
сме Неговите безценни малки дечица, а когато дойдем при Него като такива, показваме
вяра в Него, която пък от своя страна отключва
Неговата грижа към нас: „Може ли жена да
забрави сучещото си дете и да не се смили
над чадото на утробата си? Обаче дори и да
го забрави, Аз няма да те забравя!” Ис.49:15.
Бог е верен и иска да ни покаже, че грижата,
която една майка има към своето бебе е голяма, а Неговата грижа за нас е дори по-голяма.
Това се доказва и от факта, че един добър родител е готов да пострада, но неговите деца да
не пострадат. Именно затова Бог изпраща Исус
да умре вместо нас, Неговите дечица.
Децата са свободни, а Исус ни е освободил –
свободни сме да обичаме, да живеем, да се
наслаждаваме и да бъдем всичко онова, което
можем да бъдем в Него. „Ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.“ Йоан
8:36. Свободата, която ни е дадена от Исус
разчупва оковите на греха, освобождава ни от
страха и ни дава криле като на орлите.
продължава на стр.2

Бог установява брака още преди грехопадението (Бит.3:27,28). Семейството е една от
най-важните институции в живота. Векове наред християнските ценности са крепели брака.
Промяната в бита и в духовното отношение
на европееца през последните 100 години
доведе и до промяна в семейните ценности
в отрицателен смисъл. Днес семейството търпи сериозни атаки. 50% от брачните двойки
се развеждат, а 50% от двойките живеят на
семейни начала, т.е незаконно. Ширят се
идеи, че чрез брака човек губи свободата
си или че партньорите трябва да се сменят
през определени години. Медиите упорито
насаждат несериозно отношение към брака.
Феминистичните възгледи също пречат и на
християнските семейни взаимоотношения.
Всичко това е съблазън и за вярващите младежи. Няма да е пресилено, ако кажа, че това
светско влияние говори за нестабилна вяра.
Провал в семейството са постоянните и сериозни конфликти между съпрузите, липса на
семейна любов и доверие, грижа и отдаденост, живеене само заради децата. Разводът,
макар че при определени условия Словото го
допуска, е нежелателен.
Защо се стига до провали в семейството?
Обикновено при влюбването си младите са
отдадени на емоцията. Разумът отстъпва на
заден план. След време влюбването преминава, настъпва отрезвяване. Тогава се очертават различията в характерите, навиците,
възгледите, целите и всеки започва да вижда
неочаквани черти у другия. Ако в този период
християнската вяра и любов не са стабилни,
започват разочарования, недоволства, недоразумения, което води до провал. Предпоставките може да са различни:
• Трудни битови условия, липса на жилище, финансови проблеми, безработица
и др. Затова би трябвало да се помисли
преди брака.
продължава на стр.3

СВИДЕТЕЛСТВo

БОЖИЯТА ВЯРНОСТ КЪМ НАС
В историята на нашето семейство Бог неведнъж е проявявал мощната Си сила, но през
ноември 2016 г, Неговата милост се изля върху
нас благодарение на усърдната молитва и любовта на църквата.
От 2014 г. живеем във Франция. В края на
октомври 2016 г. дъщеря ни Илияна се разболя. Започна като обикновена стомашно-чревна инфекция, без температура, с нормални
изследвания и педиатъра потвърди, че състоянието й не е тревожно. Само за 48 часа, макар
че беше вече в детско отделение и на вливания, състоянието й драматично се влоши с
непрекъснато кърваво разстройство и непоносими коремни болки, които не се облекчаваха
дори от прилагания венозен морфин. Така, на
следващия ден вече бяхме преведени в университетска болница на 120 км от нашия град,
за да бъдем в близост до реанимация.
Изследванията се влошаваха с часове и същата нощ ни казаха, че бъбреците са отказали
и трябва да й поставят катетър в корема, за
да започнат животоспасяваща перитонеална
диализа. Диагнозата беше остър хемолитично-уремичен синдром. Това заболяване се
причинява от тоскина на един щам на Ешерихия коли, който тоскин предизвиква хемолиза
на кръвта, разрушаване на еритроцитите и
тромбоцитите и образуване на микро-тромби
във всички малки кръвоносни съдове на вътрешните органи. В реанимацията ни успокоиха, че обикновено след 4-5 до 10 дни бъбречната функция се възстановява и диализата спира.
Зачакахме с търпение в постоянна молитва, защото детето имаше непоносими болки в корема,
които не се облекчаваха от никакви лекарства и
високите дози морфин можеха да я убият.
Дните и нощите се сливаха, изследванията
все повече се влошаха, въпреки преливаните
банки кръв и тромбоцити и непрекъснатата
диализа. Усложненията се заредиха и всеки
нов ден се превръщаше в още по-ужасен кошмар изпълнен с агонизиращи болки и нови
тревожни диагнози. Илияна направи тромбоза на централния венозен път, разви панкреатит, който отключи диабет и още по-силни
болки в корема, който беше силно болезнен
заради колита и непрекъснатата перитонеална диализа. Последва стафилококов сепсис и
състоянието й се влоши още повече.
Църквата в Подуяне и в цяла България беше
в постоянен пост и молитва. Въпреки усилията на лекарите нямаше никакво подобрение.
Напротив, след 10 дни катетъра напълно се
запуши и детето качи 7 кг, отече и започна да
се задушава. Болките в гърдите и корема бяха
толкова жестоки, че тя се молеше да умре и
викаше към Исус да я вземе, защото не издържаше повече на страданията. Тогава дойдоха
децата ни от Германия, за да я видят, а тя едва
успя да отвори очи. Тогава, потънали в скръб,
хванати за ръце, ние се помолихме: Господи
Исусе, Ти знаеш всичко, Ти си сътворил целия
свят. Изцери нашето скъпоценно момиченце! Ако ли не, вземи я при Себе Си, тя ще е подобре при Теб, не можем повече да я гледаме
как страда. Да бъде Твоята воля, Ти си нашия

Господ и ние винаги ще Те обичаме.
Последва нова операция, смяна на катетъра,
нови, още по-страшни диагнози: перикардит,
плеврит, перитонит. Лекарите бяха в пълна
безизходица. Въпреки всички терапии, петте
антибиотика, морфина, инсулина, хепарина, албумина, изкуственото хранене, нямаше
никакво подобрение, бъбреците не фунционираха, всички органи и системи постепенно отказваха. След 3 седмици обездвижване,
всички мускули атрофираха, тя не можеше да
повдигне глава нито да се завърти в леглото.
Отчаянието и умората бяха безкрайни, никакви сили не ни бяха останали. Единствено молитвите и любовта на църквата, която неуморно се застъпваше за детето ни, ни помагаха да
издържим: още един ден, още една нощ...
Накрая, лекарите ни извикаха в една отделна стая и ни обясниха, че дори и да се оправи
Илияна, бъбреците й никога повече няма да
могат да работят. Твърде дълго е продължила
диализата, твърде много тежки, нефротоксични антибиотици е получила, твърде много
морфин. Въпреки постоянните стимулации,
бъбреците не заработват. Ще бъде до края на
живота си на диализа. С ума си разбирах, че от
медицинска гледна точка те са прави. Бях напълно сломена. Успях само да промълвя: Ние
уповаваме на милостта на Бога.
Църквата в България и в много други страни
неуморно се молеше. Христовата любов ни заливаше чрез братята и сестрите, които не спираха да ни привдигат, насърчават и носят в молитва пред Бога. Единствено това ни крепеше.
На третия ден след лекарската комисия,
докато й правех тоалета, Илиянка изведнъж
каза: „Мамо, пишка ми се.” И след като от три
седмици не беше отделяла нито капка урина,
моите невярващи очи видяха Божията милост
на която уповавахме... Започна да пишка и не
някакви си капки... цели 200 милилитра, след
като претеглихме памперса! Такава бурна радост не съм преживявала никога в живота си.
Хукнах да търся сестрата, тя веднага извика
доктора, настана голямо оживление. Всички
бяха напълно поразени и не разбираха какво

става... През следващите дни състоянието й се
подобряваше с часове, изключваха един по
един перфузорите, спираха една след друга терапиите, постепенно разреждаха диализите и
накрая напълно ги спряха. Бъбреците работеха
напълно самостоятелно! Илиянка вече се хранеше през устата и започна да сяда, силите й
се възвръщаха! Само след една седмица, вече
бяхме изведени от реанимация и преведени в
педиатрия. Когато я заведохме за контролния
доплер, съдовия хирург се чудеше какво става.
Лечението на тромбозата нормално продължава три месеца, при нея на третата седмица
вената беше напълно отпушена и така спряха
венозния хепарин. „
, промълви удивена докторката...
След още 12 дни в педиятрия, на седми декември, Илиянка се прибра вкъщи без никакво лечение! Напълно здрава! Изцерена в раните на
Исус! За слава на Единствения, Жив, Истинен
Бог, Който показа на нея, на нас и на църквата
Си, каква безкрайна сила има в усърдната молитва на праведния и че и днес върши чудеса,
движен от любовта на светиите.
Думите са слаби, за да изразим безкрайната си благодарност към Бога, затова, че спаси
живота на детето ни и възстанови съвършено
здравето й тогава, когато по човешки, нямаше
никаква надежда.
Безкрайна е благодарността ни към всички
братя и сестри които с усърдни пост и молитва
измолиха живота й и показаха на дело, какво е
Христовата любов! Цялата Слава да бъде на Бога!
Бъдете благословени! Обичаме ви!
Димо и Деси Димови

ДА БЪДЕМ КАТО ДЕЦАТА
продължение от стр.1
И така, да бъдем като децата означава, че
трябва да идваме при Бога, както идват малките деца, иначе никога няма да ходим в покорство. Трябва да се облягаме на Него и постоянно да искаме помощ от Него. Всичко, към
което сме призовани от Бога трябва да става с
Неговата помощ. Той е готов, чака ни и освен
това иска да ни помогне.
Трябва да дойдем смирено като малки деца –
искрени, непресторени, честни, открити и да
не забравяме, че без Него и Неговата постоянна помощ никога не бихме израснали в послушание. „Вие сте от Бога, дечица, и победили
сте ги; защото по-велик е Този, Който е във
вас, от онзи, който е в света.“ 1Йоан 4:4.
Исус иска да израснем в поведението си,
но също иска да запазим детското отношение
към Бога. Да бъдем като децата означава да си
припомним и да бъдем свободни, да се доверяваме, да обичаме, да прощаваме.
Цветомир Цонев

БИБЛЕЙСКИ МЕСТА

СОДОМ И ГОМОР
Библията и многобройните изследвания на
историци и археолози предоставят изключително оскъдна информация за Содом и Гомор.
Каквото и значение да имат имената на тези
два града в оригнал, в съвременен смисъл
изразът Содом и Гомор обозначава място на
развратен начин на живот и издигане в култ на
хомосексуалността. В духовен смисъл изразът
е синоним на неизповядан грях и проявление
на Божието осъждение.
Содом и Гомор се споменават в книгата Би- обяснят, как се е стигнало до тяхното унищотие, Евангелието на Лука и Корана. Те са позна- жение. Пръв древногръцкият географ и исти под името „градове на равнината”, защото торик Страбон в прочутата си творба „Геоса разположени в долината на река Йордан на графия” пише следното: „ Според местните
север или югозапад от Мъртво море. Еврей- жители в долината на река Йордан някога
ският историк Йосиф Флавий споменава, че са били разположени 13 града, като главградовете се намират близо до него и го назо- ният сред тях се наричал Содом. Днес зевава с неговото гръцко име Асфалтитес. Содом мята е изгорена от огън, което проличава
и Гомор имат статут на градове-държави и за- от изгорените места, пепелта в почвата и
едно с още три града наречени Адма, Зебоим останките от жилища разпръснати наоко(Цевоим) и Вала (Зоара или Сигор) образуват ло. Градовете са изоставени заради чести
коалиция подчинена на четирима царе извест- земетресения последвани от изригвания на
ни с жестокостта си към местното покорено от лава и гореща вода смесени с асфалт и сяра”.
тях население, която води до избухването на Йосиф Флавий пише за „плодородна земя с
първата война в човешката история описана в много градове, която внезапно била напълно
Битие 14 глава. Управниците (царете) на петте изгорена”. Тацит споменава за „изпепелена
града се опитват с военна сила да сложат край земя в резултат на голям пожар, който унина потисничеството, но са победени. Малко щожил цялата околност”.
Първи опит да бъде открит град Содом е
след края на войната Господ унищожава с огън
четири от петте града поради нечестивия на- направен през 1965 година, когато археологът
чин на живот на хората, които ги обитават. Пол Лаб заедно с екипа си прави разкопки на
Единствено град Зоара (Сигор) е пощаден, за Баб ед-Дра град от бронзовата епоха близо до
да послужи за временно убежище на Лот и не- Мъртво море. След трагичната смърт на Лаб
неговото дело е продължено през 1973 г. от
говите две дъщери.
Някои изявени географи и историци от ан- американските археолози Уолтър Раст и Томас
тичността дават кратки сведения за Содом и Шауф. Те откриват много овъглени останки
Гомор в своите произведения и се опитват да от няколко различни града и предполагат, че

един от тях вероятно е Содом. Конкретни научни доказателства и факти за подобна хипотеза
липсват. В периода 1965-1979 г. са проведени
пет експедиции с крайна цел намирането на
Содом, но липсва убедително потвърждение
за откриването на града.
През 1976 г. палеографът Джовани Петинато открива в библиотеката на град Ебла клинописна плочка с имената на петте града от
равнината на Йордан изброени в същата последователност и в книгата Битие.
През 2008 г. Алън Бонд и Марк Хемпсел оповестяват, че заедно с екип от учени са разчели
текста на клинописна плочка открита в средата на 19 век от археолога Хенри Леърд сред
останките на библиотеката на царския дворец
в Ниневия. Днес тя се съхранява в Британския
музей и е позната в научните среди под името
Планисфера. Част от нейния текст споменава
за огромно огнено кълбо, вероятно астероид,
който не само унищожава Содом и Гомор, но и
цялата Йорданска равнина.
През 2015 г. археологът професор Стивън
Колинс оповестява пред световната научна
общественост, че при разкопки на обекта Тал
ел Хамон е открил град Содом. Колинс обосновава своето твърдение на библейски, исторически, археологически, палеографски и
други проучвания продължили 10 години.
Археологът и неговият екип се натъкват на
град от бронзовата епоха с огромни размери,
а близо до него са открити останките на още
четири града, което съвпада с библейския разказ в Битие. До момента аргументите на професор Колинс не са оспорени или категорично
отхвърлени от научните среди.
Николай Симеонов

ПРОВАЛИТЕ В ЖИВОТА НА ХРИСТИЯНИНА

ПРОВАЛИ НА ХРИСТИЯНИНА В БРАКА
продължение от стр.1
• Несходство в характерите е термин от съдебната сфера. То може да е налице още
преди брака, но да не му е обърнато внимание.
• Липса на знания за любовта, брака и взаимоотношенията в семейството – несъобразяване с другия, егоизъм и др. Често,
при поява на проблем се търси съвет от
приятели без опит, или от Интернет.
• Ако един от партньорите не е имал добър
родителски пример или е живял само с
един родител.
• Много важно обстоятелство е и пренебрегване на християнските ценности и
принципи.
Как да не допуснем провал? Ако има неясноти и колебания още преди бракосъчетанието, консултирайте се с брачен съветник или
духовно лице. Не смятайте, че животът в брака
е толкова лесен, че не е нужно предварително

да се знаят принципи за добро съжителство.
Бъдете готови да се подчините на Божията
воля и Неговите изисквания за поведение. Познанията и изпълняването на Словото за брака
и любовта е гаранция и за добро семейство.
Любовта в брака трябва да се поддържа както
цветята в градина. Ако не се грижите ще избуят плевели. Не може да има двама лидери
в семейството. Но е необходимо и взаимно
уважение, защото е казано: „Жени, подчинявайте се на мъжете си, както прилича в Господа; мъже, любете жените си и не се огорчавайте против тях” – Кол.3:18,19.
За верността ни е казано: „Женитбата нека
бъде на почит у всички, и леглото неосквернено” – Евр.13:4. „Също и вие мъже, живейте
благоразумно с жените си, като с по-слаб
съсъд, и отдавайте почит на тях като на
сънаследница на дадения, чрез благодат живот, за да не става препятствие на молитвите ви” – 1Петр.3:7.

Не подценявайте и прошката.
При неподходяща намеса на роднини младата двойка трябва да постави отрано граници, които да не са пречка за уважението към
родителите.
Семейните терапевти препоръчват още: Не
приемайте партньора си за даденост. Ценете
малките романтични жестове (разходка под
ръка, целувка за лека нощ...), изненадвайте се
приятно взаимно. Не се инатете, разговаряйте
за проблемите, споделяйте – партньорът ви
не може да знае, какво се върти в главата ви.
Обсъждайте важните решения заедно, правете компромиси с ваши навици и желания. Ако
скоро не сте чели книгата „Песен на песните”,
където са изложени Божиите принципи за
брака, препрочетете си я.
А подробна картина на любовта намираме
в 1Кор.13:4, която започва така: „…любовта
дълго търпи…“.
Анастасия Василева

ЧЕСТИТО

на Маринчо и Теди
за бебе Матиас

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

500 ГОДИШНИНАТА
ОТ РЕФОРМАЦИЯТА

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.
Вход свободен

КАРАНДИЛА
И тази година, младежите от църквата в
Подуяне, успяха да прекарат една седмица
на християнския лагер Карандила. Ето какво
споделиха някои от тях за своите преживявания:
Марио Евтимов:
За мен Карандила беше просто име на местност, за което бях чувал, че християни се събират и имат време заедно. Но не и тази година,
защото щях да бъда не просто слушател, а част
от мероприятието, отдаващ слава на Бог за
случващото се там. Това място, щеше да стане
една от многото милости, които Бог показва в
живота ми. Бог остави отпечатък в сърцето ми,
душата ми и живота ми!
Темата на лагера „Вяра и дела“ олицетворяваха чудесата, които предстоят да се случат в
животите на вярващите. Не бих дал ограничение на Божието присъствие, но преживяването си заслужава, тъй като на прекрасните скали
и поляни се събират хора, които копнеят да
срещнат нашия Спасител, а Той е там, с отворени обятия, чакащ с усмивка на лице, за да те
научи, да си поговорите, да те насърчи и да ти
покаже, колко много те обича! Има нещо като
поговорка разказвана от карандилци – „Който
за каквото дойде, това и получава”! Не знам
колко е вярно за другите, но за мен е вярно.
Благодаря за прекараното време там – такова,
което изгражда и дава началото на едни поблизки взаимоотношения с Този, заради Когото е всичко!
Гергана Комсийска:
Християнският младежки лагер Карандила
беше нещо ново за мен това лято. Много се
радвам, че имах възможността да отида и да
срещна Бог и там. Чувството да си с толкова
много млади вярващи, копнеещи силно да
опознават Бог, отдалечени от света, е повече
от прекрасно! Всеки ден Бог работеше в нас и
ни изпълваше с благодат. Вярвам, че след този
лагер всеки се е върнал променен и докоснат,
имайки още по-силен копнеж да разкаже на
света благата вест!
Веселина Ортомарова:
Карандила е чудесно място за приближаване към нашия Бог! Благодарна съм, че имам
възможност да бъда част от този християнски
младежки лагер. Нека Бог да благославя всеки един, който Го търси със сърцето си и всеки
един, който служи за осъществяването на лагера.
Божидар Коев:
Карандила е местност дарена от Твореца с
красота и несравнима гледка. Извисена високо
над Сливен, предлага чист въздух и природа.
Какво по-добре от това да бъдеш високо в планината със страхотни хора и време прекарано
с Бог, далече от всекидневните грижи и проблеми, които се опитват да прекъснат времето
ни със Твореца. Там сякаш времето тече бавно, а пък дните – бързо. Сутрешните пропове-

ди, вечерите под звездите, походите в дивите
места и прекрасните хора създават атмосфера,
която осъзнаваш колко ти липсва след като
се върнеш в големия град. Лично за мен тази
Карандила беше специална, защото бях кръстен в Святия Дух, нещо за което се молех и копнеех. Със сигурност този лагер ще ми остане
като един прекрасен спомен и една отговорена молитва за цял живот.
Спас Николов:
Kaрандила за мен беше един прекрасен лагер, на който имах възможност да общувам с
много вярващи на различни възрасти. Говорителите на службите бяха наистина интересни
и това, което научих от тях беше много ценно.
Вечерите бяха много благословени и в една
от тях имаше чудесна молитва за кръщение в
Святия Дух, когато и аз получих това небесно
благословение. Организаторите бяха свършили не малко работа и лагера беше много разнообразен, но в същото време съсредоточен в
една цел, приближаване към Бог!
Гергана Илиева:
Това е може би 10-та поредна година, в която ходя на Карандила. Времето там винаги е
изключително благословено – общуваш с
братя и сестри, доближаваш се до Господа,
получаваш освобождение и насърчение! Тази
година отидох на Карандила със здравословен
проблем, с който се боря почти половин година и точно там получих освобождение. След
лагера се чувствах много по-добре от преди.
Бях духовно и здравословно благословена!
Материалът подготви
Ина Табакова

РЕДАКЦИОННО КАРЕ

www.youtube.com/user/poduenechurch/videos

