ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

„Ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух,
и ще бъдете свидетели за Мен както в Йерусалим,
така и в цяла Юдея и Самария, и до края по земята” – Деян.1:8
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БИБЛЕЙСКИ ТЕКСТОВЕ С ПРЕНОСЕН СМИСЪЛ

ХВЪРЛИ ХЛЯБА СИ
ПО ВОДАТА

ПРИЕХТЕ ЛИ СВЯТИЯ ДУХ
Някога ап.Павел попита вярващите в Ефес:
„Приехте ли Святия Дух като повярвахте?”
– Деян.19:2. Какво означава да приемеш Святия Дух?
Да приемеш Святия Дух в живота си, на
първо място означава да повярваш, че Той е
за всеки новороден християнин. На празника
Петдесятница ап.Петър каза: „На вас е дадено
обещанието и на децата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при Себе Си” – Деян.2:39. От този текст
става ясно, че дарът – кръщението в Святия
Дух е за всеки вярващ. Затова и Павел попита
онези дванадесет мъже в Ефес: „Приехте ли
Святия Дух като повярвахте?” Духовното кръщение не беше само за апостолите, нито само
за християните от първи век. Днес има над половин милиард християни по целия свят, които
са кръстени в Божия Дух. Святия Дух е и за теб.
Вярвай това!
Да приемеш Святия Дух в живота си означава още, да осъзнаеш, че Той не се получава по заслуги, а като дар. Даването на Святия
Дух е изцяло заслуга на Бога. Никой, с нищо
не може и не трябва да се опитва да заслужи
това благословение. Нито пък се дава като награда на духовно израстване, а като подарък.
Така, както и вярващите в Самария Го приеха
(Деян.8:14-17).
На трето място, да приемеш Святия Дух означава да приемеш с Него и белега – говорене

на непознат език. Всъщност, непознатия език
е доказателството за получаване на Святия
Дух. За Христовите ученици се казва: „И те
всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят на други езици, според както
Духът им даваше способност да говорят”
– Деян.2:4. Като белег за духовното кръщение
виждаме това да се повтаря и в дома на Корнилий. (Деян.10:44-47). Така че, да приемеш
Святия Дух, означава да приемеш и белега от
Неговото присъствие – говоренето на непознат
език. А тези, които вече сме приели духовното
кръщение, не трябва да пренебрегваме говоренето на език. (1Кор.14:39,40). Но нека и да
не забравяме, че да приемеш Святия Дух, не
означава само да говориш на непознат език.
Нека отново да си припомним, че Святият
Дух е Духа на Бога и в Него обитава цялата Божия пълнота. И имайки Него в нас, ние имаме
целия потенциал на Бога. А Божият Дух идва в
нас със сила за служение, с готовност за реализира на дарбите, с желание за духовен плод
в живота ни… Така че, да приемеш Святия Дух
означава да приемеш и да съдействаш за реализиране на всичко, което Той притежава в
Себе Си.
На следващо място, да приемеш Святия Дух
означава да приемеш и Неговото водителство
в живота си. Освен всички друго, Святия Дух
идва в живота ни и за да ни води.
продължава на стр.2

Защото Божието царство
не е ядене и пиене, но правда,
мир и радост в Светия Дух
Римляни 14:17

Библията е книга с широк обхват и разнообразни по жанр текстове и теми. Наред
с историческите, поетичните, нравственопоучителните и духовни послания има и
стихове, които са със скрит, преносен мисъл. Приличат на пословици, поговорки,
мъдри мисли, сентенции и притчи. Но в библейския контекст изискват специално обяснение, във връзка с историческото време и
културните традиции на еврейския етнос
(народ).
В поредицата от кратки размишления
Под рубриката „Библейски текстове с преносен смисъл” ще се спираме на обяснението на някои от тях.
„Хвърли хляба си по водата и ще го намериш не след много време” – Еклс.11:1.
Сентенцията не се разбира от първи прочит. Не можем да се съгласим в конкретното
й значение. Как ще намерим хвърлен във водата хляб, като тя ще го отнесе някъде и рибите ще го изядат? Водата и вятърът са нещо
несигурно. „По вода” се разбира – течаща
вода, река, море, езеро. Безсмислено е да
очакваме да го намерим в течаща вода. Значи „хляба“ тук е в смисъл на добро дело. Да
хвърлиш хляба си по водата значи: „Да разделяш хляба си с гладния и да въвеждаш в дома
си сиромаси без покрив? Когато видиш голия
да го обличаш” – Ис. 58:7.
Старият Завет казва „Непременно да отваряш ръката си към бедния си и към оскъдния
си брат в земята си” – Втор.15:11. Новият
Завет потвърждава: „Да не ни дотяга да вършим добро, защото, ако не се уморяваме,
своевременно ще пожънем и тъй, доколкото имаме случай, нека струваме добро
на всички, а най-вече на своите по вяра” –
Гал.6:9,19.
Защо е необходимо това? Бог вижда неволите на бедните и иска ние да бъдем милостиви, да участваме в облекчаването им.
продължава на стр.3

СВИДЕТЕЛСТВО

ЦЪРКВАТА Е МОЯТ БАЩИН ДОМ

Момчил Цветков е новоповярвал наш брат,
който е прегърнал вярата си с неописуема радост. Историята за пълния обрат в живота му е
пропита с искрена болка за пропилените години без Бога.
Момчил е от София. Преживял изключително тежко детство, той постъпва сам в строго
възпитателния спортен пансион „Макаренко”.
От там придобива професия и започва да работи. След казармата се заема с търговска дейност, след което заминава за Германия като
строител. Завърнал се той се жени за Божидарка, раждат им се две деца едно след друго, но
след две години се развеждат. Оттогава той
започва да пие. След време отново се женят,
но след три месеца пак се развеждат. Момчил
дълбоко съжалява за изминалите 35 години
на пълно отдалечаване от децата си, с които
е нямал никаква връзка. Животът му през тези
години минава в пътуване, внасяне на коли и
всевъзможни дейности, които са законни и
печеливши, но отдал се на алкохол и развлечения той забравя за децата и семейството си.
„Откакто Бог ме докосна и прие в църквата,
оттогава ми дойде страшна болка за тях,
готов съм на всичко, за да се свържа с Божидарка и децата и да им поискам прошка.”
Преди две години той започва да работи
при строителен предприемач. В този момент
Момчил вече дотолкова е „потънал в калта”,
че никой не желае да го наеме. „Пиех по цели
нощи. Влачех се по пазара в кв.„Хаджи Димитър”, идваха да ме прибират полиция, съседи,
работех по един два дни, после не се явявах на
работа... Само алкохол и цигари непрестанно
до там, че станах почти 45 кг. Исках да променя
живота си, но не знаех как”.
Шефът му го помолва да приеме в дома си
колегата си Георги. Момчил се съгласява и те
заживяват заедно. Двамата са общи работници и каквото спечелят моментално го изпиват. Един ден Георги му споделя, че е бил
вярващ, но поради смъртта на съпругата си се
отдалечава от Бога. Момчил осъзнава, че през
всичкото време, докато са работели, Георги е

правил впечатление на тих и кротък човек, но
е пиел и пушел много. Настава период, в който работодателят им се разболява и двамата
остават без работа и пари. Стигат до критична
точка, докато един ден Георги довежда в църквата Момчил. Така в неделя на 14.01.2016 г.
подпийнал, Момчил хвърля цигарата си пред
църквата и влиза вътре. „Влязохме в църквата, а там топло, хубаво.... Пасторът, като
заговори, такива думи, такъв благороден
глас, все едно, че е на Господ син, щях да се
разплача.” Силно впечатлен от думите на живота Момчил отваря новата мечтана страница
в живота си. Излиза почти разплакан, докоснат
и стоплен от Словото и атмосферата в храма.
Навън той декларира на Георги, че повече няма
да пие и пуши. „В дома си имах 5 бутилки
вино и 10 кутии цигари, които не съм ги докоснал, а и на него забраних да пие и пуши.”
Момчил никога няма да забрави деня и часа,
в които пристъпва в храма и завинаги загърбва
алкохолизма. Следва и раздяла с Георги, тъй
като той не желае да се промени.
Тръгнал по пътя на вярата, Момчил не само
посещава редовно богослуженията, но и разказва на всички за причината за видимата си
промяна. „Такова щастие и мир придобих,
откакто повярвах в Господа, такава сила,
върнах се 35 години назад! Сутрин като се
събудя започвам с Библията, вечер също заспивам с нея. И като чета знам целият ден
какво да правя. Самата Библия ме научи на
всичко, че не се нуждая от друго водителство. Просто се чувствам, че живея горе,
а не на земята. А църквата е моят Бащин
дом.” На точното време той с радост сключва
воден завет с Бога. Момчил е искрено благодарен от вниманието на пастира и братята,
които са до него и го подкрепят. А Брат Ибро
е духовният му баща, който постоянно и неизменно с много любов го наставлява и води
в правилната посока.
Бог благославя Момчил по чуден начин още
в първите дни на повярването му. „Нямах никаква работа, веднага след като разбраха
всички, че ходя на църква и съм повярвал в
Бога едновременно ми предложиха работа
на две места и аз приех на двете.”
Момчил е преизпълнен с благодарност от
Божествената намеса в живота си. Благословен с вяра и нова сила, служещ и благовестващ, Момчил желае все по-уверено да се
движи напред с Бога. А най-съкровената му
молитва и мечта е да възстанови взаимоотношенията с разбитото си семейство.
Материала подготви
Елена Иванова

ПРИЕХТЕ ЛИ СВЯТИЯ ДУХ
продължение от стр.1
Да ни води в единствено правилния път към
небето. И ние чуваме Христос да обещава на
Своите ученици: „А когато дойде Онзи, Духът
на истината, ще ви упътва към всяка истина; защото няма да говори от Себе Си, но
каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идващите неща” – Йоан 16:13. Така че,
да приемеш Святия Дух, означава да приемеш
и Неговото съвършено водителство в живота
си. А това водителство може да се разпознава
най-вече чрез близко общение с Него.
Да приемеш Святия Дух в живота си означава още да имаш непрекъснато общение с Него.
На библейски език това се нарича пребъдване. А пребъдването в Святия Дух е пребъдване в Христос. Нека да осъзнаем, че Святия Дух
е нашата жизнена връзка с Господа, понеже
Христос заявява: „Пребъдвайте в мен и Аз във
вас..., защото, отделени от мен, не можете
да направите нищо” – Йоан 15:4,5.
И не на последно място, да приемеш Святия Дух в живота си означава да решиш да Го
пазиш в чисто и свято сърце. Да! Святия Дух
е благословение, но и огромна отговорност.
Затова и ап.Павел пише: „Не наскърбявайте
Святия Божий Дух, в Когото сте запечатани
за деня на изкуплението” – Ефес.4:30. И така,
ние, които вече сме приели Святия Дух, нека
да продължаваме да се изпълваме с Неговото
присъствие, но нека и да имаме голямата отговорност към личността на Божия Дух в живота ни. А въпросът към всеки вярващ остава:
„Прие ли Святия Дух като повярва?”
п-р Румен Борджиев

ОБЩИ МОЛИТВИ
n
На 23 юни (събота) от 11:00 ч.
в сградата на ЕПЦ „Вяра” на
ул. „Бачо Киро” №21
ще се проведе обща молитва
на вярващите от София и
Югозападна България.
n
На 22 септември (събота)
от 13:00 ч. в зала „Колодрума”
гр.Пловдив ще се проведе
общонационална молитва.
За повече информация:

https://molitvabg.org/events.html
https://www.facebook.com/molitvabg

БИБЛЕЙСКИ МЕСТА

ГРАД ВИТЛЕЕМ

След завладяването и разделянето на Обещаната земя от Исус Навин, Витлеем попада в територията на Завулоновото племе (Ис.Нав.19:15,16).
От този град е един от съдиите на Израел на име
Ивцан (Съд.12:8-10). Той е родно място на Давид
(1Цар.17:12; 20:6), на Асаил, Йоав (2Цар.2:32) и
Елханан (2Цар.23:24; 1Лет.11:26). Синът на цар
Соломон, Ровоам доизгражда града и укрепва
неговите крепостни стени (2Лет.11:5,6). Според
книгата на Ездра завърналите се от Вавилонски
плен жители на Витлеем са общо 123 души (Ездра 2:21).
Пророк Михей разкрива в своята пророческа
книга, че Витлеем е мястото, където ще се роди
обещания Месия, предсказание, което намира
потвърждение и в Новия Завет (Мих.5:2; Мат.2:19; Лука 2:4; Йоан 7:42). Когато Ирод научава от
мъдреците за раждането на Спасителя той нарежда да бъдат убити всички бебета на възраст
под две години във Витлеем и неговите околности с надеждата между жертвите да бъде и Самият
Христос (Мат.2:16).
Евреите наричат града Байт Лахел, което буквално преведено означава „дом на хляба”. Мюсюлманската общност в града използва приблизително същия израз, но за тях той е тълкуван
като „ дом на месото”. Днес, населението на града е около 25-30 000 души с преобладаващо мюсюлманско мнозинство. Според местните закони
кметът на града задължително е християнин.
Град Витлеем е разположен на Западния бряг
на река Йордан и е отделен от територията на
Израел с бетонна стена. За да се влезе в него се
преминава през граничен пункт, защото е владение на палестинците. Градът е главен център на
едноименната административна област, в която
са включени още и селата Бейт Джала и Бейт Сахур. Той се намира на около 10 километра южно
от Ерусалим на 765 метра надморска височина.
За първи път неговото име се споменава през XV
в. пр. Хр.
Във Витлеем има много места, които си заслужава да бъдат посетени. Едно от тях е прочутата
християнска базилика Рождество Христово. Първоначално тя е малка църква построена по време на управлението на император Константин
Велики. Около два века по-късно става базилика
с внушителни размери. През 529 година силен
пожар води до нейното разрушаване като оцеляват единствено подовите мозайки. Днешното
здание е изградено през VI-VII в. и е единственото християнско светилище в Светите земи съхранено преди създаването на арабския халифат. То
е окончателно завършено от кръстоносците през
XII в. Базиликата е изградена в римски стил и се
намира под контрола на гръцката патриаршия,
която се намира в Ерусалим.

ХВЪРЛИ ХЛЯБА СИ ПО ВОДАТА

Под централната част на базиликата се намира
т.н. пещера на Рождението, където символично е
представено раждането на Исус. На мраморния
под е имало позлатена и украсена със скъпоценни камъни звезда, която да показва точното
място, където е бил положен Младенеца. През
1846 година тя е открадната и заменена с друга
изработена през XIX в. Над нея е поставен мраморен престол осветяван от 16 кандила, а зад тях
се намират много икони. Камбаните в църквата
са подарени от руските императори Александър
III и Николай II.
Църквата Света Екатерина е допълнително построена към базиликата Рождество Христово. Тя
е изградена в готически стил и е под покровителството на католическата църква. Издигната е през
1881 година от монаси-францисканци на мястото
на предишен манастир, от който днес е запазена
само фасадата. Пред входа на църквата е издигната статуя на св. Йероним превел за първи път
Библията на латински език през V в. сл. Хр.
Друго значимо за евреите място в града е гробът на Рахил, съпруга на Яков (Бит.35:19; 48:7).
Градът се свързва най-вече с факта, че е родно
място на Исус Христос и цар Давид. Нека се стремим като синове и дъщери на Всемогъщия Бог
да слушаме и изпълняваме казаното от Неговия
Син, а верността на Давид към Господа да бъде
неизменна част от нашия характер, за да надделеем над трудностите в живота ни.
Николай Симеонов

ТИЙНЕЙДЖЪРИТЕ
НА БОРОВЕЦ

Благодарим на Бога за времето, което
ни подари на тийнейджърския лагер в
Боровец от 5 до 7 май. Вярваме, че времето прекарано в доближаване до Бога и
в опознаване на Неговия характер е найценно за нас като млади хора, за да можем
един ден когато се сблъскаме с трудностите и изкушенията, да устоим. Темата на лагера беше „Човек по Божето сърце” и кои
са чертите от характера на Давид, които го
направиха именно такъв.
Имахме ценно време на споделяне, сближаване, молитва и хваление. Бог ни благослови преизобилно и говори на сърцата
ни. А някои от молитвите ни вече са отговорени. Слава на името Му!
Росица Тодорова

продължение от стр.1
„Всичките братя на сиромаха го мразят, колко повече отбягват от него приятелите му! Той тича след тях с умолителни думи, но тях
ги няма” – Пр.19:7. Божието милостиво сърце не
може да търпи това. Как да не се застъпим?

Да правиш добро не значи само чрез „Българската коледа”. Доброто дело не винаги е финансови и материални средства. Помощ е необходима не само на тежко болни и крайно нуждаещи
се. Понякога е достатъчно само да чуеш проблема на обикновения човек до тебе, да се помолите заедно, утешителна дума или телефонен
разговор, внимание, добър съвет. Поговори със
замисления, с онзи, с мрачния и измъчен поглед,
със сирачето и вдовицата. Виж нуждата им и ако
можеш, помогни.
Който иска да помага редовно може да се
включи в съответно служение. Важен е своевременния отклик на конкретни нужди. За много
трудни и сериозни служения (като с наркозависими, затворници, бездомни и др.п.) освен желание и предварителна молитва, са необходими
специфични знания и ползване опита на организации с подобни дейности.
А как ще намерим „хляба си не след много
време”? Бог вижда нашето сърце: „Който показва милост към сиромаха заема на Господа и Той
ще му въздаде за благодеянието му” – Пр.19:17.
Той ще зачете усилията ни. В този смисъл говори
и Христос: „Който напои един от тия скромните само с една чаша студена вода, в име на
ученик, истина ви казвам, никак няма да изгуби
наградата си” – Мат.10:42.
И тогава доброто, което си направил ще се
върне при тебе като бумеранг: „Благотворната
душа ще бъде наситена и който пои, сам ще
бъде напоен” – Пр.11:25. Така Бог ще ни върне
„хляба”, който сме „пуснали по водата”. „Непременно да му дадеш и да не ти е тежко на сърцето, когато му даваш; понеже за това Господ,
твоят Бог, ще те благославя във всичките ти
дела и във всичките ти начинания” – Втор.15:10.
Когато даваш не се безпокой „Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо, така щото като
имате всякога и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилствате във всяко добро дело” – 2Кор.9:8.

Анастасия Василева

РЪКОПОЛАГАНЕ НА НОВИ ПРЕЗВИТЕРИ
На 13 май т.г. в църквата ни бяха ръкоположени
нови презвитери: Досегашните дякони Петър Живков,
Светлин Тодоров и Иван Табаков застанали в молитва със
своите съпруги бяха ръкоположени от пастирите Тодор
Енчев, Гильо Гилев и Румен Борджиев. Нека да ги подкрепяме в служението им, да ги насърчаваме и да се молим
Бог да ги държи в ръката Си и да ги употребява мощно за
прослава на Своето име и изграждане на Своето царство
тук на земята.
„Според дарбата, която всеки е приел, служете
с нея един на друг като добри настойници
на многообразната Божия благодат” –
1Петр.4:10.

ЧЕСТИТО

на
Евгени и Данина

Ева Борджиева

ЧЕСТИТО

на Цецо и Женя
за малката Аделина

СЪБОРA НА СЕПЦ
На 11 и 12 май в град Сливен се проведе 22рият редовен събор на Съюза на Евангелските
Петдесятни църкви (СЕПЦ) в България. Присъстваха около 240 делегати от цялата страна.
През първия ден на събора, председателят на СЕПЦ п-р Иван Врачев представи своя
отчет за изминалия четиригодишен мандат на
своето председателство. Пред делегатите на
събора той спомена, че към момента, в Петдесятния съюз членуват 489 църкви с около 19
хиляди вярващи. След изнесените доклади за
духовното и финансово състояние на Съюза,
делегатите имаха възможността да направят
своите изказвания. В края на деня, бяха приети някои промени в устава на СЕПЦ.
Вторият ден на събора започна с духовно
общение, по време на което делегатите имаха
възможността да участват в Господна трапеза.
По-късно през деня, за председател на СЕПЦ,
за нов четиригодишен мандат беше преизбран п-р Иван Врачев с нов състав на Съюзното
ръководство: п-р Румен Борджиев-зам.председател, п-р Пламен Ганчев-зам.председател,
п-р Мирослав Маринов – секретар и членове:
п-р Боян Митев, п-р Веселин Йотов, п-р Пламен Василев, п-р Татеос Нигохосян, п-р Людмил Арсов, п-р Трайчо Стефанов и п-р Христо
Якимов.
Нека молитвата ни към Бога да бъде, както
за цялата ни страна и Неговото царство в нея,
така и за всяка местна църква и вярващите в
тях.
Ина Табакова

РЕДАКЦИОННО КАРЕ

www.youtube.com/user/poduenechurch/videos

