ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

„До осветените в Христос Исус, призовани да бъдат светии”
– 1Кор.1:2

СВЕТИИТЕ НА БОГА
Еврейската дума „хасид” и ст.гр. „хагиос”
в превод на български означават светия или
светец. Тези думи могат да бъдат преведени
още като: отделен, посветен, принадлежащ на
Бога. Светия е духовно извисен и нравствено
усъвършенстван праведник.
В библейски смисъл, светиите са духовно
отделени хора от греховния свят на своето съвремие и посветени в служение на Бога. Някога, пророк Данаил, беше отделен от покварата,
която беше около него и се беше посветил в
служение на Бога. Така че, определено можем
да кажем: на своето време Данаил беше светия. Подобно можем да твърдим и за Ной, за
Йосиф, за цар Давид, за ап.Павел... Всички те
не бяха безгрешни, но въпреки това бяха светии.
Много хора имат убеждението, че светиите
са само на небето и че такъв човек може да
стане едва след смъртта си и то, ако бъде канонизиран. Но истината е, че никой не може да
стане светия след земния си път, ако приживе
не е бил такъв. Освен на небето, светиите са и
тук на земята. „Петър, като обикаляше всичките вярващи, слезе и до светиите, които
живееха в Лида” – Деян.9:32. А апостол Павел
започва своето писмо до ефеските вярващи с
думите: „Павел, с Божията воля апостол Исус
Христов, до светиите и верните в Христос

Исус, които са в Ефес” – Ефес.1:1. Светия не е
звание, което се получава за вярна служба, а
личен избор на посвещение за водене на чист
и свят живот от страна на самия вярващ.
Да, Бог е, Който „канонизира” светиите Си,
но не поради техните добри дела или чудесата, които са извършили, а поради правдата и святостта на Неговия Син, в Когото те са
повярвали. Или истински светия е този, който
е повярвал в изкупителната жертва на Исус
Христос и е приел Неговия Дух да живее в сърцето му – Дух, Който го освещава и го прави
светия. Затова и ап.Павел уверява пак ефеските повярвали в Христос, като им пише: „Вие не
сте вече странници и пришелци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство” – Ефес.2:19. Всъщност, всеки
чул за Бога и за Неговата спасителна благодат
е призван да бъде светия. И тук е мястото да си
зададем въпроса: „аз светия ли съм?”, защото
това трябва да бъде стремежа, крайната цел
на всеки Божий последовател.
На основание на Библията, определено може
да се твърди, че Бог има благоволение към
тези, които водят живот на чистота и святост.
Чрез устата на цар Давид Бог заявява: „В светиите на земята и в отбраните, в тях е
всичкото ми благоволение” – Пс.16:3.
продължава на стр.2

И тъй, осветете се и бъдете свети,
защото Аз съм Господ вашият Бог
Левит 20:7
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ПРОВАЛИТЕ В ЖИВОТА НА ХРИСТИЯНИНА

ПРОВАЛИ НА
РАБОТНОТО МЯСТО

Трудът е важен за нормалния живот на човека. Икономическата криза и промените в
трудовите отношения през последните години поставиха българина в сериозни стресови ситуации в професионалната сфера. Това
включва многократна смяна на работа или
често безработен. Нямам пред вид обективни причини като смяна на местожителството,
фалиране на фирмата, нередовно плащане,
неоснователно намаляване на заплатата и др.
Защо човек може да се провали в трудовите отношения?
Отдавна мина времето, когато чиракът е
усвоявал занаят за цял живот. За съжаление
днес професионалните училища са ограничени и често младежите след 18 години се оказват без професионална ориентация. И, ако не
са наясно със способностите си, се насочват
към случайно свободно работно място. Какво ще работи, за него\нея до голяма степен
е безразлично, но често работата се оказва
неподходяща.
За някои професии са необходими специални умения, като добра комуникативна способност, сръчност, добра памет и организираност.
Ако личните способности не отговарят на необходимите изисквания се стига до несправяне с
работата, забележки от шефовете, наказания,
уволнения. Когато тези случаи се повторят, настъпва провал. Причини могат да бъдат или
капризи и големи претенции от страна на търсещия, или липса на търпение в процеса на обучение. Поради стремеж за бързо забогатяване,
някои хора се отказват от по-скромно заплащане и дълго време стоят безработни (особено,
когато са обезпечени финансово). Доказано е,
че човек, който не работи в продължение на 5
години губи професионалните си умения или
става неспособен да работи въобще.
продължава на стр.4

СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

СВЕТИИТЕ НА БОГА

ГАЛИН И МАРИЯ МАНОЛОВИ

Галин, Мария и малката Алекс са скъпо благословение в голямото ни семейство.
Мими е от Пловдив и е израснала в учителско семейство без проблеми. И макар, че е
добра ученичка, започва да се събира с компании, с които пие и пуши трева. Неусетно става
зависима от твърди наркотици. Тя завършва
право с хубав успех и започва работа като адвокат. И макар че печели дела и пари, те са за
наркотици, в които все повече затъва. Изпробвала всички лечения без успех, през 2003 г. заминава в Рето, Испания, където за първи път
чува за Бога.
Преминала трудния период на възстановяване, тя закопнява за мира, любовта и радостта в Исус, за които чува. Чрез Библията Мими
разбира, че Бог я подготвя за истинското покаяние и духовното й обръщение. „Имаше
ситуации, в които разбирах, че трябва да оставя гордостта си, за да се обърна към Бог”.
Мигът на покаянието и приемането на Исус е
силно разтърсващ за младата жена. Но тя копнее и за Неговото водителство. „В моментите
на раздвоение дали да не си тръгна от Рето,
Исус ясно ми отговори, че планът Му за мен
е да остана и да служа там, но и Той да работи в мен и да ме променя.” Така остава 12 г.
и половина в служение към новопостъпилите.
Обдарена с талант на художник, там тя рисува
за Божия прослава. След 10 години се завръща
тук поради заболяване на баща й. Молейки се
много, Мими разбира, че Бог й показва нов път
и остава в Рето, България. Духовно укрепена и
силна в Господа, тя се моли за семейство, и
дали то да е с човек в Рето. След години на вярно служене на 25 жени, Бог й разкрива, че като
жена има и друга мисия; да създаде семейство. „Бог ми показа, че е приготвил нещо за
мен, но трябва да се протегна и да го взема.”
Галин е от Добрич от семейство, в което
нищо не му е липсвало. В желанието си да е
много различен, той си създава идоли; певци
и състави, на които подражава. От малък започва да работи. Излиза на квартира и подражавайки на идолите си започва с халюцигенни
хапчета „и така надолу по пързалката...”
Когато е на 15 години, той е свидетел на съживлението в Добрич. Влиза в събранието със
скейтборд на шега. „От тогава до днес думите,
които чух, са в сърцето ми.” Докоснат, той се

променя, спира с ругатните, пиенето и цигарите. Но майка му, притеснена, че посещава секта, го спира. Той започва да пътува на автостоп
и в компании из страната и затъва сериозно в
хероина. Захваща се и с продажбата му.
Майка му се опитва да му помага 1-2 пъти,
но вдига ръце и...момчето заживява на улицата. „Спомням си как вали дъжд, студено е и аз
на една пейка, без изглед някой да помогне.
Молел съм се „Господи, не мога, не издържам,
уморен съм, нямам сила... В този момент
се появи мой съсед, и ме покани да преспя у
тях.” Следват периоди в лечебни заведения,
за да има покрив над главата и отново живот
във входове... За да преживее зимата, той е изпратен в болница извън града. Там един мъж
от друго отделение пита групичката момчета
дали са чували за Бог. Другите го отхвърлят,
но Галин отговаря, че е чувал. А на въпроса
„Знаеш ли че Исус те обича”, той отговаря:
„Да,знам.” Момчето започва да се среща с
него, като го насърчава: „Промени си живота,
Бог има нещо за теб.” Галин е убеден, че този
човек е пратеник от Бога специално за него.
Галин чува за Рето от майката на момче с такъв проблем. Жена, която му подава ръка и Бог
мощно употребява в живота му. И някак всред
нищото се появяват хора и събития, които
правят възможно заминаването му. Така през
2001 г. Галин се качва на автобус и пристига в
Рето, Войняговци. Тук отново чува за Бога, като
този път напълно предава живота си в Неговата ръка. Новороден и напълно променен, той
се отдава на служене на новите. Веднъж влиза
в дърводелска работилничка, за да я почисти и
почти 14 г. не излиза от нея. Като дърводелец
пътува до Сърбия, Италия, Испания, Хърватия,
Англия... Бог му разширява териториите и където и да е, той знае, че това е само и единствено от Него.
Рето е добро място, но Галин с много молитви и изпитване напуска и отворя нова страница. Уверен, че Бог му е дал дърводелския занаят скоро след това започва и свой бизнес.
Галин и Мими се срещат март 2015 г. в магазина на Рето в София. Появата на Галин е новата врата, отворена пред нея. Тя я прекрачва
с радост и също напуска Рето. Скоро след това
Мария кани Галин в църквата ни: „Ела, ще ти
хареса.”
На 23.01.2016 г. те встъпват в брак и прегърнати с Божията десница вече пишат собствената история на семейството си. А специално
поднесеният им дар от Бога е Александра,
проплакала на 02.02.2017 г.
Покорили се на Божият призив, Галин и Мими
свидетелстват за Божия прослава и са в помощ
на всеки пристрастен към дрогата. Прекрасна е
срещата с това посветено на Бога семейство! А
в усмивките на тримата грее Божията усмивка!
Материала подготви
Елена Иванова

продължение от стр.1
И Той не само благоволи в тях, но им обещава и Своята протекция. „Господ обича правосъдие и не оставя светиите Си. До века те ще
бъдат опазени” – Пс.37:28. Дори и не само с
живота си, но и в смъртта си светиите са стойностни за Бога. „Скъпоценна е пред Господа
смъртта на светиите Му” – Пс.116:15.
И най-важното – обещанието от Бога, че един
ден светиите ще бъдат с Него и ще царуват за
вечността в славата Му. „Царството и владичеството и величието на царствата, които
са под цялото небе, ще се дадат на народ,
които са светиите на Всевишния, Чието
царство е вечно царство” – Дан.7:27.
Искаш ли да бъдеш светия? Имаш този шанс.
Бъди светия за Господа днес на земята, за да
бъдеш такъв с Него и за вечността.
п-р Румен Борджиев

На 17 февруари 2018 г.
в ЕПЦ-Подуяне ще се проведе

МЪЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ
НА ТЕМА
“OТКАК СТАНАХ МЪЖ,
НАПУСНАЛ СЪМ ДЕТИНСКОТО”
1. Мъжът християнин, като
служител на Бога
	Ники Иванов –
ББЦ „Кръстопът” гр.София
2. Мъжът християнин на
работното си място
п-р Боян Митев –
ЕПЦ-гр.Сливен
3. Мъжът християнин, като
съпруг и баща
п-р Влади Райчинов –
Първа баптистка църква
гр.София
Начало – 10:00 часа
Вход свободен

БИБЛЕЙСКИ МЕСТА

ГРАД ДАМАСК

Град Дамаск е столица на Сирия и административeн център на едноименната област.
Много учени го считат за най-старата столица
в света, като предполагат, че името Дамаск
означава „място изобилно напоявано с вода”.
Градът е разположен на 80 км от Средиземно
море в югозападната част на страната по двата
бряга на река Барада. Старият град обхваща
южния бряг на реката, а основните институции
и модерните предградия се намират на северния. Близо до Дамаск са прочутите Голански
възвишения многократно окупирани и понастоящем владени от Израел. Всички улици в
града са тесни и криволичещи, с изключение
на улицата наречена Права, където се предполага, че за кратко е живял ап.Павел. Къщите
отвън имат занемарен вид, но отвътре голяма
част от тях са луксозно обзаведени. Дамаск заема второ място по гъстота на населението в
страната. През 1943 г. населението на града е
едва 286 000 души, а днес се увеличава с бързи темпове и наброява около 1 400 000 души.
Етническо мнозинство в Дамаск са арабите,
следвани от кюрдската общност, съставена предимно от мигранти; след тях са арменците,
турците, неустановен брой палестинци и нелегални работници от други арабски държави.
Около 85% от жителите на града изповядват
исляма в неговите две основни разновидности познати като шиитски и сунитски, а 15% са
християни предимно източноправославни и
католици, като по-голям дял се пада на православните християни.
Първоначално Старият Завет свързва Дамаск
с едно събитие, което е част от първата описана
война в човешката история (Бит.14 гл.). Когато
Лот е пленен от неприятелска армия, неговият
чичо Аврам е принуден да участва в бойните
действия. Начело на своите 318 обучени мъже
той нанася голямо поражение на враговете,
освобождава Лот и преследва отстъпващите
войници до Дамаск. Тази победа е първата
постигната от евреин в Обещаната земя. Найстарият слуга в дома на Аврам на име Елиезер,
който по всяка вероятност намира съпруга за
неговия син Исак, също е от Дамаск (Бит.15:2).
В ранните години от управлението на Давид
сирийците са използвани като наемници подчинени на совския цар Ададзер. Когато Давид
разгромява неговите войски при река Ефрат,

БЛУДКАВА СУПА

Ададзер допълва армията си с тях, за да осъществи едно последно генерално сражение
срещу израелевите войски. Впоследствие сирийците също са разгромени, а Дамаск е превзет, което ги принуждава да сключат мир и да
плащат днанък на израелевия цар (2Цар.8:3-7;
10:15-19; 1Лет.18:5,6). Господството на Израел
над Сирия продължава до последните години
от царуването на Соломон. Тогава Резон, слуга
на Ададзер се обявява за цар на Сирия и заедно с една група верни на него хора организира
често внезапни нападения срещу Израел, воден от две основни цели – да укрепи собствената си власт и да изтощи страната с постоянни
войни (3Цар.11:23-25). Разделянето на Израелевото царство на две части след смъртта на
Соломон и липсата на сериозен противник на
Сирия за дълъг период от време, са причините
за успеха на избраната тактика (2Лет.24:23,24;
28:5). Особено опасен за евреите е цар Венадад, който за кратко обсажда столицата на
Израелевото царство Самария, но с Божията
помощ е отблъснат и прекратява обсадата.
Една година по-късно Венадад отново напада
Израел и пак е победен, което го принуждава
да сключи мир с израелевия цар Ахав. След
три години Ахав нарушава мира и се опитва да
контраатакува като завземе Рамот-галаад, но
по време на сражението е убит (3Цар.20; 22).
В следващите години борбата между Израел
и Сирия има променлив успех (4Цар.13:1-7;
13:22-25). По време на управлението на израелевия цар Еровоам II Дамаск отново попада
под властта на евреите (4Цар.14:28). През 732
г. пр.Хр. израелтяните неочаквано се избавят
от своя упорит противник благодарение на
Асирийската империя, която покорява завзетите преди това от Сирия територии (4Цар.16:59; Ис.8:4; 17:1-3; Ерем.49:23-28; Ам.1:3-5).
Новозаветните християни свързват Дамаск с
личността на Савел. Близо до града той преживява лична среща с Исус Христос, която завинаги променя неговия живот, като съдейства
Савел да се превърне в Павел – апостол на
всички неевреи в границите на Римската империя (Деян.9; 22:6-16; 26:12-20). За период от
три години Павел проповядва и поучава в Дамаск (Деян.9:19-26; 26:20,21; Гал.1:17,18,21).
През 2011 г. жителите на големите сирийски
градове организират мирни протести насочени срещу правителствената политика, които
бързо обхващат цялата страна. Голяма част от
тях са потушени с насилие от армията, което
изправя страната пред гражданска война. В
резултат на тежките бомбандировки днес голяма част от Дамаск е напълно разрушен.
Николай Симеонов

Подправките са много важна част от кухнята.
Но както с всяко нещо, така и с тях не бива да
се прекалява, но и съвсем да липсват не си е
работа. Много лютата храна не е полезна, макар и някои хора да я харесват. Много солената – дори е вредна, но пак някои я консумират
с удоволствие, без много да мислят за последствията. А какво ще кажете за безсолната храна? Не знам дали се харесва на някого, дори
бебетата я плюят. Ястията могат без пипер, без
риган, джоджен или босилек, но без сол – не.
Всеки човек си има вкус, макар и понякога
вкуса на другите да ни се струва странен. Но
рядко, може би, само по медицински причини, човек консумира безсолно.

Защо пиша за това? Отговорът е в Марк 9:50 –
„Добро нещо е солта; но ако солта стане
безсолна, с какво ще я подправите? Имайте сол в себе си, и мир имайте помежду
си.” И още: „Добро нещо е солта, но ако самата сол обезсолее, с какво ще се поправи? Тя не струва нито за земята, нито за
тор; а я изхвърлят навън.” Лука 14:34,35.
Голяма безвкусица се шири в света около
нас. И тази световна супа (нека така наречем
непросветените и непосветените), има нужда
от овкусяване или по-точно от осоляване. Кой
трябва да осоли света? Кой трябва да открехне
тези хора за истината? Просветените и посветените, т.е. ние – християните.
Бог да ни дава мъдрост, как да говорим и как
да бъдем пример, така че да превръщаме безвкусицата около нас, в прекрасна благоуханна
и вкусна супа. „Това, което говорите, да бъде
винаги с благодат, подправено със сол, за да
знаете, как трябва да отговаряте на всекиго” – Колос.4:6.
И още за солта:
Солта е като добра дума казана навреме.
Солта е като добра постъпка в нужно време.
Солта е като усмивка в трудно време.
Солта е като палто в студено време...
Със щипка сол, животът става по-вкусен!
Лора Добрева

ПРОВАЛИТЕ В ЖИВОТА НА ХРИСТИЯНИНА

ЧЕСТИТО

на Суло и Нели

ПРОВАЛИ НА РАБОТНОТО МЯСТО

за петото дете в семейството
Даниел-Ситени

СЪОБЩЕНИЯ

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

ДРУГИ МЕРОПРИЯТИЯ:
Братско общение – вторник от 19.00 ч.
l 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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МОЛИТВА:
За покорство пред Словото на Бога –
Римл.6:17,18.
l За чистота и святост в живота на църквата
– Ефес.5:25-27.
l За влиянието на вярващите в обществото
– 1Петр.2:11-20.
l За предпазване от духа на материализма
– 1Тим.6:6-10.
l За създаване на нови семейства в
църквата – Еклс.4:9-12.
l За призоваване на нови служители –
Мат.9:37,38.
l За служението на пастира и неговото
семейство – Евр.13:17,18.
l

ДРУГИ СЪОБЩЕНИЯ:
l

Видеозаписи на проповеди от неделните
богослужения могат да бъдат гледани в:
www.youtube.com/user/poduenechurch/
videos
ЗА КОНТАКТИ С ПАСТИРА:

l
l

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

продължение от стр.1
При съвременните несигурни условия на
труд, понякога се налага човек често да сменя професиите, което води до необходимост
от усвояване на все нови умения и до срив на
самочувствието. Възможни са и депресивни
настроения, което още повече увеличава проблемите.
Как да избегнем провалите? Още в началото на библейския разказ Бог връчи на Адам и
Ева грижа за растенията в градината (Бит.2:15).
Това беше богоугоден и благословен труд.
След грехопадението Бог не отмени труда.
Той дори стана основното средство за поддържане живота на човека. Авторът на Еклисиаст
стига до заключение, че независимо от всичко
Бог благоволява в честния труд. А в Псалом
128:1,2 се казва: „Блажен всеки, който се бои
от Господа и ходи в Неговите пътища; защото ще ядеш плода от труда на ръцете си;
блажен ще бъдеш и ще благоденстваш”.
Ако често ни се случват проблеми в работата, добре е вместо да се сърдим на Бога, да се
опитаме да разгледаме обстоятелствата и да
анализираме причините.
Наблюдавам шивачка в скоро отворено частно ателие. Няма клиенти, няма поръчки. Седи
младата жена и не върши нищо. Даже и по
телефона не говори. А сама си е шеф и може
да прави каквото си иска. Може да разглежда модни списания, да си нахвърля идеи, да
си скицира модели, т.е. да не си губи времето, ами да се подготвя и усъвършенства. Ако
продължава така, най-вероятно след няколко
месеца ще се наложи да затвори ателието.
Как да се справим? Молете се Бог да ви посочи ясно за каква професия сте способен\а.
Направете си и професионален тест, говорете с някого, който работи професия, която ви
харесва. Научете как да се представите найдобре на интервюто за работа – външен вид,
поведение и т.н. Опознайте способностите си
и преценете плюсовете и минусите си. Ако
трябва поработете експериментално. След
като установите подходящата за вас професия,
положете усилия да се подготвите. Прочетете
съответна литература, посетете необходими
курсове, самообразовайте се.
Независимо от професията, всяко начало е
трудно и всяка трудност се преодолява с опитване, постоянство, всеотдайност и дисциплина. Обикновено е нужно трудолюбие, внимание, физическа и психическа издръжливост.
Но не е важно само да си намерим подходяща работа, важно е и да можем да се задържим
на нея. Как да стане? Винаги да помним, че работим не само за пред шефа, а преди всичко,

за пред Бога. Това значи сериозна дисциплина – спазване на реда, пристигане навреме,
добри взаимоотношения с колегите, вслушване в съветите на по-възрастните, избягване
на конфликти, готовност да се учите, смирение и подчинение пред началниците. Дръжте се така, че дори и да напуснете да оставите
добро впечатление и спомени за себе си.
Често чувам да се казва: „няма да работя за
по-малко от 1000 лева.” Начинът за решаване
на проблемите не е самонадеяност, гордост и
претенции. Започни, макар и с малкото. Определи си срок – половин или една година. Работи като за пред Бога. Вярвам, че Той ще види
твоето желание, усърдие и трудолюбие. Ако
на едно място не върви, потърси друго.
Упованието ви да бъде в Бога, който може
да се справи с всякакви несгоди.
Бъдете благодарни и сигурни, че Той вижда
вашето старание, нужда и желание за труд и
не е безразличен.
Анастасия Василева

МОЛИТВЕНА СЕДМИЦА

От 8-14 януари, за дванадесета поредна година
ОЕЦ в България организира обща молитвена седмица на църквите в гр.София. Отново, финала на
молитвения маратон беше в Църквата в Подуяне,
където присъстващите вярващи благословиха пастирите на църквите в София.
Всяко заставане в единство на Христовата църква пред Бога, съдейства за нови благословения
в страната ни, семействата ни, както и за самите
нас.
„Пак ви казвам, че ако двама от вас се
съгласят на земята за каквото и да било
нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от
Моя Отец, Който е на небесата” – Мат.18:19.

РЕДАКЦИОННО КАРЕ

На 07.01.2018 г. на 92 годишна възраст почина сестра

Екатерина Петкова Славчева
„Като се изминат малко години, аз ще отида на път,
откъдето няма да се върна.” – Йов 16:22

www.youtube.com/user/poduenechurch/videos

