ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

„Неговата божествена сила ни е подарила всичко, което е
потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на
Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила” – 2Петр.1:3

СИЛАТА ОТ БОГА
Във Фил.4:13 апостол Павел заявява: „За
всичко имам сила чрез Онзи, Който ме укрепява.” От думите на апостола разбираме,
че силата която има, му е дадена от Бога. За
нас обаче е важно да знаем, не само кой дава
сила, но и защо я дава? Разглеждайки животът и служението на Павел можем да си отговорим на въпроса, за какво Бог дава сила на
Своите последователи.
Най-вече, силата, която ап.Павел имаше,
беше за служение. За нас християните, служението и вършенето на добри дела са едни от
най-важните ни отговорности. Дори, можем
да кажем, че те са тясно свързани и с спасението ни (Яков 2:14-26). Но трябва да признаем,
че малко християни осъзнаваме тази истина
и я живеем на дело. Извиненията, които често чуваме са: „Не знам кое е моето служение,
нямам време, или пък нямам сила да върша
делата на правдата.” Но Бог, Който призовава
във служение, Той е, Който дава и необходимата сила. Бог призова Павел за едно велико
служение. Служение за спасение на много
хора. Но Павел не каза: „нямам сила”, а заяви:
„за всичко имам сила чрез Онзи, Който ме укрепява.” Той знаеше, че всичко, което Бог му
дава като призив и отговорност, ще му даде и
сила, за да го изпълни. И наистина Бог му даде
нужната сила. Но Бог е готов да даде сила и на
нас, за да можеш и ние да кажем както него:

„Имам сила за служение.”
Още, Павел имаше сила от Бога, за да устоява в гоненията и страданията заради вярата.
Много често служението е свързано с трудности, лишения, та дори и с разочарования. И ако
човек няма силата да устоява в тежките моменти на служението със сигурност ще се откаже или ще се провали. Служението на Павел
беше осеяно с трудности, гонения и отхвърляне. В 2Кор.11:23-29 апостолът изброява част
от тежките събития съпътствали служението
му. Но всичко това не го сломи, а напротив го
направи още по-силен. И когато той казва „за
всичко имам сила” има предвид и сила за устояване във вярата. Нека да знаем, че Бог е готов да даде тази сила и на всеки, който поиска
от Него. Искай от Бога сила и Той ще ти даде, за
да можеш и ти да кажеш както Павел: „имам
сила да служа на Бога устоявайки в трудностите“.
И не на последно място, апостол Павел имаше сила от Бога, за да обича. Словото на Бога
ни учи да обичаме всички хора, независимо
какви са те – и добри и лоши, приятели и неприятели, близки и далечни. Но много често
ние нямаме сила за това. Особено хора, които са ни напакостили, или по някакъв начин
са станали причина да преживеем болка, или
тежки моменти.
продължава на стр.2

Защото Бог ни е дал дух не на страх,
а на сила, любов и себевладение.
2 Тимотей 1:7
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ПРОВАЛИТЕ В ЖИВОТА НА ХРИСТИЯНИНА

ПРОВАЛИ НА
ХРИСТИЯНИНА ВЪВ
ФИНАНСОВО ОТНОШЕНИЕ

Българите сме склонни да смятаме, че всеки
разбира от всичко, включително и от финанси.
Материалистическата нагласа, която владее
голяма част от обществото, напоследък се отразява и на християните. Това затруднява контрола
и баланса на личните финанси и често води до
провали. Обикновено за справянето с финансите разчитаме на жизнен опит, усет или съвет от
приятели. В Божието слово, обаче има специални указания по тези въпроси. Затова можем да се
възползваме от Библията като пътеводител.
Между Божията икономика и светската икономика има разлика. И затова Бог казва: „Моите
помисли не са като вашите помисли. Нито вашите пътища като Моите пътища” (Ис.55:8).
Какви са библейските принципи за финансите?
Бог е собственик на всичко, в това число и на финансите ни. Така че въпросът, какво да направя
с моите пари се превръща, в какво да направя с
Твоите пари, Боже? Бог е отговорен и Неговата
отговорност е в контрола. Затова понякога Той
използва и привидно опустошителни обстоятелства, но знаем, че всичко съдейства за добро. (вж.
Римл.8:28; и живота на Йосиф).
Финансовите нужди често се решават с взимане на кредит. И точно това създава много сериозни проблеми по-нататък. Съвременния живот
налага много нужди, но предлага и много изкушения, свързани с пари. Банките постоянно изкушават с предлаганите кредити. Понякога човек
решава да вземе кредит в големи размери. При
взимане на кредит винаги има риск. Изисква се
добра преценка на възможностите за бъдещото
издължаване. Но бъдещето е неизвестно, а напоследък и трудовите отношения и плащания – несигурни. Често неочаквано оставаме без работа
или без заплати. Тогава кредиторите предприемат заложените в договора клаузи – конфискуване на имущество, жилището и др. И така се
получава нежелан финансов провал. Затова добре е да помним едно много важно обещание в
Словото за еврейския народ, което се отнася и за
християните:
продължава на стр.2

СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

ПАВЕЛ И ВЕСЕЛИНА ТЕРЗИЙСКИ

Павел и Веси са семейството, което красиво
и всеотдайно хвали Бога с музикалните си дарби. Лъчезарни, сякаш цял живот са били един
до друг и в църквата ни.
И двамата са от София и завършили оперно
пеене. Веси е обичала в трудности да съзерцава образа на Христос, усещайки любовта Му,
но без да го познава. В 12 клас тя навлиза в
тъмните усои на йогата и Ню Ейдж философията, обединяваща всички окултни дейности. Напредвайки, тя дори два пъти посещава Индия.
Привлечена от пеенето на Павел на концерт,
тя усеща, че това е нейния човек. Срещайки
го постоянно, дори и на пуст плаж и вярваща
в знаците на живота, тя е силно впечатлена.
Фенка на концертите му, те се запознават и
харесват. А точно на рождения му ден, на върха на планина се влюбват. Така заживяват две
години, докато Веси не тръгва на обучение по
танци при вярващият Иво Димитров. Приятелката й, вече повярвала от Иво й посочва стиха:
„Аз съм пътят и истината и животът и никой не идва при Отца освен чрез Мен” (Йоан
14:6). Запитала Иво защо йогата не е път към
Бога, тя чува благовестието и разбира истината със сърцето си. Почивайки с Павел на море,
Веси чете Словото. Разбрала, че да се освободиш от греховете си не става със самоусъвършенстване, тя извиква към Господа за прошка.
Четейки постоянно, тя осъзнава истинския Път.
По време на Господня трапеза Веси проумява, че Исус е умрял лично за нея на кръста.
Изобличена, че живее в грях, тя се покайва
и тотално намалява комуникациите с Павел.
Влязла в църквата ни 2012 г., силно докосната
от хвалението тя решава да прекрати връзката
си, като я предава на Бога.
Павел отдава важна роля в живота си на
своята баба, имаща лична връзка с Бога. На 15
години той започва да пуши трева. „Още тогава ме питаха дали съм християнин: знаех, че
не съм, но ще разбера каква е истината.” Момчето чува „като SMS в душата си: „Ти един ден
ще трябва да решиш дали си християнин, но
този ден не е днес.” Осъзнал, че има време,
той „заживява.” На 18 години обикаля с приятели Швейцария, свирейки по улиците. Взимащ халюциногени, даващи „изключителен

поглед върху живота“ той усеща остра нужда
да се развива духовно. Като този глад се запълва с източните учения. Павел активно спортува айкидо. Треньорът там набляга особено на
духовната част. (дори и в най-безобидните
тренировки за деца задължително всички се
покланят на основателят на айкидо). „Навлезеш ли в тези учения, става каша от измерения, състояния, книги, движения, дишане, безкрайни практики с неясна цел.”
Веси вече е повярвала в Бога и това разгневява Павел. „Колкото повече тя даваше място на Бог, толкова по-малко имаше място за
мене, защото Бог е против такива връзки.”
По-късно и той започва да чете Словото. Една
вечер пушейки трева с бира той си ляга. „Затворих си очите и някакви адски същества се
появиха пред очите ми. Аз се озовах в ада, пълен с демони.” Трийсет минути с рязко учестен
пулс, изпотен, съсипан от гледката зад клепачите, в безсилието си той извиква „Господи,
помощ!” с ясното съзнание, че призовава Исус
Христос. „В този момент изчезнаха тези същества и от абсолютен ужас Бог ми даде пълен
покой, благодат, любов и сън. Дадох си сметка, че дяволът е реално същество.” Връщайки
лентата Павел си спомня за копнежа си да е
известен като една група, за което е бил готов
на всичко за това.
Един ден Павел води баба си на изцелително събрание. Идеята му е да остане за кратко,
но остава, достатъчно, за да даде сметка за
живота си. На другия ден отново е на събрание
с Пламен Петров, който след като се моли и
полага ръка на него, Павел пада. „Преживявах
Божието изобличение, което ражда нечувана
радост.” Така през 2012 г. той тръгва на църква.
Веси е щастлива, виждайки новорождението
му. Павел е кръстен със Святият Дух по време
на Господня трапеза, а по-късно приема и водно кръщение. Изгаря окултните си книги, но
следва период на борба с и без Бог, завършил
с окончателното му оставане при Бога и в църквата. Отношенията с Веси са изключително
трудни през периодите на ходене и оттегляне
от църква. Веси също преживява тежко всичко,
но вярва, че ако е Божията воля ще са отново
заедно. Извървявайки труден път към Бога и
един към друг, на рождения ден на Павел на
12.09.2015 г., те се сгодяват, а на 09.07.2016 г.
с огромна радост чухме тяхното „Да“, чуло се и
на небето. Веси споделя, как всичките й съмнения изчезват след святото бракосъчетание.
Щастливи, обичащи се, преживяващи Бога
са щрихи от семейната визитка на Павел и
Веси, подпечатана с Божият подарък – новият
живот, който младото семейство очаква.
Материала подготви
Елена Иванова

СИЛАТА ОТ БОГА
продължение от стр.1
Но ако поискаме сила от Бога да простим и
да обичаме такива хора, Той ще ни даде, защото това е в Неговата воля. Не ни ли казва
сам Христос: „Ако обичате само онези, които
обичат вас, каква благодарност ви се пада?
Защото и грешниците обичат онези, които
тях обичат” – Лука 6:32. Апостол Павел беше
служител на Бога, който по примера на Христос обичаше всички хора. Но за това той имаше сила от Бога. Нека да знаем, че тази сила
Бог е готов да даде и на нас, за да можем и ние
да кажем: „имам сила да обичам всички хора,
чрез Този, Който ме подкрепя.” Искай сила от
Бога да му служиш с вярност и любов.
п-р Румен Борджиев

ПРОВАЛИ НА ХРИСТИЯНИНА
ВЪВ ФИНАНСОВО ОТНОШЕНИЕ
продължение от стр.1
„Господ, твоят Бог, ще те благославя според
както ти се обеща; и ще заемеш на много народи, но няма да вземаш на заем” (Втор.15:6).
Други финансови несполуки са неправилното
изразходване на семейния или личния бюджет,
поради импулсивно задоволяване със скъпи предмети, за което после съжаляваме. Понякога то е
продиктувано от желанието да изпъкнем с големи
финансови възможности, без реално покритие,
което си е вид хвалба, гордост или лъжа.
Как да избегнем финансови провали? За да ръководим правилно финансите си са ни необходими знания и умения.
Съобразявайте се със следното:
• Да знаем къде отиват парите ни. Да си водим
отчет за ежедневните приходи и разходи поне
2-3 месеца. Така ще имаме ясна представа, от
какво може да икономисваме.
• Преди да решим да вземем кредит, да се молим Бог да ни увери, че решението ни е правилно. Дали наистина имаме нужда от тези
средства. Дали желанието ни не е продиктувано от стремеж за материално превъзходство.
• Да помислим има ли друг начин за решаване
на проблема, възможност за допълнителен
доход (без да разпродаваме покъщнината си).
• Четете внимателно няколко пъти договора.
Обикновено неприятните клаузи са написани
с дребни букви в самия му край.
• Специалистите по финанси препоръчват 10%
от приходите си да спестяваме за непредвидени или спешни разходи.
Начинът, по който управляваме парите си оказва
влияние върху отношението ни към Господа. Ако е
според Божиите принципи ще се приближаваме
повече до Христос и ще Го опознаваме по-добре.
Бог е обещал да снабдява нуждите ни (Мат.6:33).
А и нека бъдем разумни и скромни. В 1Тим.6:8, се
казва: „А като имаме прехрана и облекло, те ще
ни бъдат достатъчно.” Нека това обещание не
ни се струва оскъдно, тъй като Бог най-добре знае,
как може и трябва да се живее.
Анастасия Василева

БИБЛЕЙСКИ МЕСТА

ГРАД ЙЕРИХОН

Съвременният Ерихон е разположен в територия
позната днес под името Западен бряг на Палестинската автономия. Градът се намира в непосредствена близост до река Йордан, на 12 км северно от
Мъртво море и на 40 км източно от Йерусалим. Неговото население е около 20 000 жители. Градът заема малка част от площта на голям пустинен оазис
изпълнен с богата растителност. Поради тази причина още в древността Библията използва за обозначаване на Йерихон изразът „градът на палмовите дървета” (Вт.34:3; Съд.1:16; 3:13; 2Лет.28:15).
Йерихон е най-ниско разположеният град под морското равнище в света – около 200-300 метра под
морското ниво и е непрекъснато населяван от възникването си до днес, което го превръща в един от
най-древните градове на Земята. На 20 километра
южно от него се намира манастирът на есеите, a
близо до него са разположени Кумранските пещери, където са открити прочутите свитъци.
Съществуват няколко популярни версии относно
името на града и неговото съвременно значение.
Една от тях гласи, че то произлиза от думата „арах”,
която означава луна, а според друга теза от думата
„реях”, която се превежда като аромат, мирис или
благоухание. По-вероятно е точно това значение на

думата да е дало името на града, защото различни
учени защитават идеята, че в древността в Йерихон
са отглеждани много подправки и благовония поради топлия климат и изобилието на вода.
Археолозите считат, че Йерихон възниква близо
до своя основен водоизточник Тел ес Султан. Първоначално Йерихон е малко селище. Малко по-късно селището се превръща в голям град и постепенно навлиза в период на разцвет. Той продължава до
около 1550 г. пр.Хр., когато евреите го превземат и
изгарят с огън. Градът остава разрушен до около IX
в. пр.Хр., когато отново е възстановен при управлението на израелевия цар Ахав (3Цар.16:33-35). По
време на своето съществуване Йерихон е владян
последователно от асирийци, вавилонци, перси,
империята на Александър Велики, римляни, византийци, араби, рицарите-кръстоносци и османските
турци.
Първите сериозни археологически проучвания
на града започват през XIX век, но в началото не дават съществени резултати и не е открито нищо значимо. Днес вече са намерени градските крепостни
стени, осем метрова кула, гробищна могила висока
21 м, подова мозайка от V-IV в. пр.Хр. и останките от
зимната резиденция на Ирод Велики. Частично са
запазени залите, баните и басейните на дворцовия
комплекс.
Преди да обсадят Йерихон израелтяните остават дълго време в моавските полета разположени
срещу града (Числ.22:1; 33:48,50). Точно там Валаам прави четири неуспешни опита да ги прокълне,
но Господ преобразува думите в благословение
(Числ.22-24; Ис.Нав.24:9,10). На същото място Мойсей припомня Закона даден от Бога на планината
Синай (Числ.36:13). Срещу Йерихон се намира и
прочутия връх Фазга, на който Мойсей се изкачва
преди смъртта си (Втор.32:49,50; 34:1). След него-

вата смърт Божият народ начело с Исус Навин преминава река Йордан и прави стан в Галгал, където
за първи път в новата земя отбелязва празника Пасха (Ис.Нав.5:10,11). Малко по-късно израелтяните
превземат Йерихон, като от местните жители единствено блудницата Раав и нейното семейство са
спасени от смърт, а Исус Навин изрича проклятие
над този, който дръзне да го построи отново (Ис.
Нав.6:25,26). Йерихон е първият град превзет от
евреите в Обещаната земя и единствения завладян
от тях след инструкции дадени от Бога и свръхестествена Негова намеса (Ис.Нав.6:2,16; 24:11;
Евр.11:30,31). За разлика от други градове плячката от Йерихон трябва изцяло да бъде посветена на
Бога – правило, което израелтяните нарушават и
това води до тяхното поражение в следващата битка (Ис.Нав.6:18,19; 7:1,4,5,11,12). След покоряването на Ханаанската земя съгласно жребия на Исус
Навин града и неговите околности стават част от територията на Вениаминовото племе (Ис.Нав.18:21).
По времето на израелевия цар Ахав, Йерихон е
построен отново от ветилецът Хиил (3Цар.16:34). В
Йерихонските полета е заловен последния цар на
израелтяните преди Вавилонския плен на име Седекия (4Цар.25:5; Ерем.39:5; 52:8). След завръщането от плена общо 345 души от Йерихон и околностите помагат при изграждането на новостроящия
се храм (Нем.3:2; 7:36).
По време на Своето земно служение Исус посещава град Йерихон, който тогава се намира под
римска власт. Той изцелява слепеца Вартимей и
опрощава греховете на бирника Закхей, а едно
голямо множество от града постоянно следва
Исус и прославя Бога за чудесата извършени от
Спасителя (Мат.20:29-34; Марк 10:46-52; Лука
18:35-43; 19:1-10).
Николай Симеонов

БЕБЕШКО ПАРТИ
В съботната сутрин на 10 февруари, нашата църква бе домакин и организатор на едно мило бебешко парти! Поканени бяха най-малките родени и все още чакащи появата си на света Божии подаръци и техните майки! Освен забавни игри, обилна почерпка и подаръци, всички ние присъстващите бяхме благословени от пастор Румен Борджиев и
съпругата му Ева с насърчителни слова и молитва!
Като родители на мъничета често се чувстваме отделени от събранието в църква, но Бог ни е дал мисията да
родим, отгледаме и възпитаме негови верни съдове и с това бебешко парти положихме началото на едно взаимно
общение. Опитните и ново очакващите радост майки от църквата в Подуяне успяхме да се насърчим и укрепим в тази
отговорна мисия на млади родители. И защото „жената се освещава с чадата си” положихме начало на facebook и
Viber група, в която да споделяме радости и тревоги, да се съветваме, подкрепяме и благославяме една друга. Група,
в която всяка майка е добре дошла да се присъедини.
А едно от най-ценните насърчения за всички нас от църквата в Подуяне е да благодарим за реалното Божие дело
в църквата ни, където след многобройните венчавки Бог благославя и с деца:
„Ето, наследство от Господа са синовете и награда от Него е плодът на утробата.”
– Пс.127:3
Александрина Арнаутска

ЧЕСТИТО

на Краси и Катя
за малкия Симеон

МЪЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ
Верни на Божието слово, както е записано в Евр.10:24,25 „И нека се грижим един за друг, тъй щото
да се поощряваме към любов и добри дела, като не преставаме да се събираме заедно, както някои
имат обичай да престават, а да увещаваме един друг, и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава”, на 17.02 в ЕПЦ Подуяне се проведе мъжка конференция под наслов „Откакто станах
мъж, оставил съм детинското”. На събранието бяха поканени и присъстваха братя и от други църкви.
С цел да си припомним ролята на мъжа християнин се разгледаха три основни теми, за които бяха поканени трима гост-говорители: „Мъжът християнин като служител на Бога” с говорител Николай Иванов
от Библейска лига; „Мъжът християнин на работното си място” тема представена от Боян Митев, ЕПЦгр.Сливен и „Мъжът християнин като съпруг и баща” с говорител Влади Райчинов, от Първа баптистка
църква гр.София.
Темите могат да бъдат видени на: https://www.youtube.com/user/poduenechurch/playlists
Ето и едно споделено мнение
За мен беше голяма радост и привилегия да
участвам в тази мъжката конференция.
По мое мнение проблемите с християнското
мъжество са много сериозни в съвремието ни. И
една от основните причини е тяхното пренебрегване. Организираната конференция помогна за
тяхното изявяване и адресиране. Ние като мъже
се нуждаем от ясна посока и модел на мъжество.
А от името на по-младите мъже мога да кажа, че
на нас ни е нужно да видим пример на духовни
бащи и мъже.
За разлика от жените, за мъжете е далеч потрудно да споделят своите болки, грижи и слабости. Когато мъжа е глава на семейство, от него се
очаква да снабдява семейството, да бъдe стълб в
дома и да дава сигурност на съпругата и децата
си. А дори и да не е женен, пак по презумпция
трябва да е силен и уверен. Изповядването на
слабости сякаш ни прави по-слаби, но именно
чрез него ставаме силни, понеже Бог на смирените дава благодат.
Като заключение мога да кажа, че ако искаме
да видим здрава църква, трябва да се молим, за
да видим мъже застанали на мястото си. Да видим тези, които са лидери и глави на семейства
ходещи в силата на християнското мъжество и
Христовото себеотрицание. Да не забравяме, че
дявола знае, колко са важни мъжете като стълбове в църквата на Господа и ще воюва да бъдат
лениви, апатични и плътски.
Надявам се организираната конференция да
не бъде последната, а едно добро начало. Също
вярвам и очаквам това да се разрасне и до национално служение.

СЪОБЩЕНИЯ

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
ДРУГИ МЕРОПРИЯТИЯ:

l

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.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МОЛИТВА:

l

За мира по света

l

За успеха на благовестието.

l

За вярващите и църквите в Пакистан

l

За здрави и благословени семейства

l

l
l

За неприемане на Истанбулската
конвенция
За хората в неравностойно положение
За служението на пастира и неговото
семейство

Петър Динев

ДРУГИ СЪОБЩЕНИЯ:
l

l

l

Членовете на ЕПЦ-Подуяне могат да
ползват библиотеката към църквата,
както и аудио, видео и DVD записи
нa филми, проповеди и библейски
поучения.
Желаещите да бъдат приети за членове
на църквата, могат да се обърнат към
ръководството на църквата за повече
информация.
Интернет страницата на църквата
www.poduene.org се обновява всяка
седмица, като там може да се
гледат най-новите проповеди от
богослуженията, както и много друга

РЕДАКЦИОННО КАРЕ

допълнителна информация за църквата.
l

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

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

www.youtube.com/user/poduenechurch/videos

