ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

„Вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите
всички огнени стрели на нечестивия.” – Ефес.6:16

ÆÅÇÚËÚÒ ÍÀ ÌÎÉÑÅÉ
Бåçñïîðíî, Ìîиñåé е åäèí îò íàé-âåëèêèòå мъже
íà Áîãà живял íà òàçè çåìÿ. Бог беше избрал Ìîиñåé
за Свой служител още îт ðаæäаíåто му, но êîãàòî
стана на осемдесет години, ãî ñðåùíà ïðè ãîðÿùия
храст ïîä ïëàíèíàòà Синай è ìó âúçëîæè задачата за освобождението на Израел. В ìîìåíòà íà
ñðåùàта, Áîã îáúðíà âíèìàíèåто на Моисей âúðõó
îâ÷àðñêèÿ æåçúë, êîéòî той èìàøå. С òîçè æåçúë,
той èçâúðøè ïîâå÷åòî îò ÷óäåñàòà è çíàìåíèÿòà â
ñâîåòî ñëóæåíèå. Жåçúëúò íà Ìîéñåé, ñòàíà ñèìâîë
íà âëàñòòà è ñèëàòà които той имаше от Áîãа.
Всъщност, æåçúëът на Моисей áåøå åäíà îáèêíîâåíà îâ÷àðñêà òîÿãà, ñ êîÿòî ïàñåøå îâöåòå íà òúñòта
си – мадиамския жрец Éîòîð. Нî åäíîâðåìåííî ñ
òîâà, æåçúëúò, êîéòî той ïðèòåæàâàше, íàèñòèíà
áåøå íåîáèêíîâåí, çàùîòî Áîã áåøå âëîæèë Ñâîÿòà
ñèëà â íåãî. Определено можем да кажем, че жезъла на Моисей олицетворяваше силата, която имаше
от Бога. Кàòî ÷îâåê, той ÷óâñòâàøå ñåáå ñè ñëàá è
íåíóæåí íà Áîãà, íî ÷ðåç упованието в Него ìîæà äà
èçïúëíè âúçëîæåíата ìó çàäà÷а.
И дíåñ Áîã îòíîâî îáëè÷à ñúñ ñèëà è âëàñò âñåêè
åäèí, êîéòî å ãîòîâ äà èçïúëíè Íåãîâàòà ñâÿòà âîëÿ.
Дíåñ Áîг е избрал нас, за да послужим на своето
време. Апостол Петър ни уверява: „Âèå ñòå èçáðàí
ðîä, öàðñêî ñâåùåíñòâî, ñâÿò íàðîä, ëþäå, êîèòî
Áîã ïðèäîáè çà äà âúçâåñòÿâàòå ïðåâúçõîäñòâàòà
íà Òîçè, Êîéòî âè ïðèçâà îò òúìíèíàòà â Ñâîÿòà
÷óäåñíà ñâåòëèíà” – 1Петр.2:9. И äíåñ, êàêòî íà
Ìîиñåé, Áîã å ãîòîâ äà äàäå íà âñåêè îò íàñ æåçúëа
на Своята власт, ñòèãà íèå äà ñìå ãîòîâè äà ãî употребим.
Жезълът, който Бог ни е дал е вярата. Вярата в Неговото Слово и вярата в Името на Божия Син Исус
Христос. В това ни уверява апостол Юда:

Така и вярата, ако няма дела,
сама по себе си е мъртва.
Яков 2:17

„Ëþáåçíè, êàòî ïîêàçâàõ âñÿêî óñúðäèå äà âè
ïèøà çà íàøåòî îáùî ñïàñåíèå, ñ÷åòîõ çà íóæíо
äà âè ïèøà è äà âè óâåùàÿ äà ñå ïîäâèçàâàòå çà
âÿðàòà, êîÿòî âåäíúæ çà âèíàãè áå ïðåäàäåíà íà
ñâåòèèòå” – Юда 3. Нÿêîãà Ìîиñåé èìàøå æåçúëа â
ñâîÿòà ðúêà, äíåñ òè èìàø âÿðàòà â Бога в сърцето си.
С жезъл в ръка Моисей ìîæà äà èçâúðøè âñè÷êè
÷óäåñà ïðåä ôàðàîíà. С него ðàçäåëè ìîðåòî на две,
èçâàäè âîäà îò ñêàëàòà, помогна за победата над
амаличаните. Ñ òîçè æåçúë â ðúêà, Ìîéñåé ìîæà äà
äîâåäå öåëèÿ Èçðàåë äî ãðàíèöàòà íà îáåùàíàòà
Õàíààíñêà çåìÿ.
В æåçúëúò íà Ìîéñåé èìàøå îãðîìíà ñèëà è âëàñò,
äàäåíà îò Áîãà. Но нå ïî-ìàëêà å ñèëàòà è âëàñòòà,
êîÿòî днес Áîã å äàë è â íàøèÿ æèâîò ÷ðåç âÿðàòà. С
òàçè âÿðà íèå ñìå ïðèçâàíè äà ñëóæèì íà Бога и да
èçâúðøèì âñè÷êî, êîåòî å ïî Неговата âîëÿ. Хðèñòîñ
êàçà íÿêîãà íà áàùàòà, êîéòî äîâåде ñâîåòî áîëíî
äåòå äà áúäå èçöåëåíî: „Âñè÷êî å âúçìîæíî çà
òîçè, êîéòî âÿðâà” – Ìàðê.9:23.
	Îò Ìîéñåé ñå èçèñêâàøå âèíàãè äà íîñè ñâîÿ
æåçúë ñúñ ñåáå ñè. До края на живота си, той не се
ðàçäåëè с него. Вярата в Бога е íåùî, îò êîåòî íèå
ñå íóæäàåì âñåêè äåí. Кúäåòî è äà ñå íàìèðàме, ние
òðÿáâà äà държим âÿðàòà си â Áîãà. Нÿìà ìîìåíò îò
íàøèÿ æèâîò, â êîéòî äà íå ñå íóæäàåì îò нея.
Но освен да притежаваме вярата, нèå òðÿáâà и äà
я употребяваме. Õðèñòîñ íè ó÷è ïî îòíîøåíèå íà
âÿðàòà: „Èñòèíà, èñòèíà âè êàçâàì. Êîéòî ðå÷å íà
òàÿ ïëàíèíà: Вдèãíè ñå è õâúðëè ñå â ìîðåòî è íå
ñå уñúìíè â ñúðöåòî ñè, íî ïîâÿðâà, ÷å îíîâà êîåòî
êàçâà ñå ñáúäâà, ùå ìó ñòàíå. Çàòîâà âè êàçâàì:
Âñè÷êî, êàêâîòî ïîèñêàòå â ìîëèòâà, âÿðâàéòå, ÷å
ñòå ãî ïîëó÷èëè è ùå âè ñå ñáúäíå” – Ìàðê.11:23.
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НЕКА ЛЕВИЦАТА ТИ
ДА НЕ УЗНАЕ КАКВО
ПРАВИ ДЕСНИЦАТА
Наред с поученията, проповядването и вършенето на чудеса в служението Си, Христос извърши и много изцеления и добри дела. Това
беше в съответствие с характера и цялостното Му поведение: „И цялото множество се
стараеше да се допре до Него, защото от
Него излизаше сила и изцеляваше всички” –
Лука 6:19. Всичко това се е приемало с радост
и учудване. При тези Свои действия Той заръчваше на излекуваните да не разказват за
случилото им се: „Гледай да не кажеш това
на никого; но за свидетелство на тях иди
да се покажеш на свещеника и принеси дара,
който Мойсей е заповядал” – Мат.8:4.
Защо Исус е искал това? Можем да предположим, че е смятал, че е рано да разкрива
Своето естество. Той не е очаквал, че изцеленията, които е извършвал, ще се запазят дълго
време в тайна. Така и става.
Някои хора около Исус са мислели, че Той
търси известност. Затова Му предлагат да отиде в Юдея, където ще могат да го видят повече хора: „защото никой, който сам иска да
бъде известен, не върши нищо скришно. Щом
вършиш тези дела, изяви Себе Си на света”
– Йоан 7:4. Но Неговата цел не е била такава.
Смисълът на Христовото послание е бил да не
се парадира с доброто, което вършим. Благотворителните ни дела да са за прослава на
Отца, а не за да получаваме известност и слава сред хората.
Затова благотворителността ни трябва да
бъде придружена от скромност и смирение.
Тя да е тайна, даже и за самите нас до такава степен, че символично казано „лявата
ти ръка да не узнае какво прави дясната” –
Мат.6:3. Чрез тези думи Той заклеймява възгордяването и шумното самоизтъкване. „И
тъй, когато правиш милостиня, не тръби
пред себе си, както правят лицемерите по
синагогите и по улиците, за да бъдат похвалени от човеците; истина ви казвам: Те са
получили вече своята награда” – Мат.6:2.
Практически е невъзможно винаги да оставаме абсолютно анонимни. Затова тези думи
не се приемат буквално. Ако се забрани оповестяването на всяко дарение, ще се отнеме
възможността за насърчаване към добри
дела, което е едно от основните изисквания
за всеки истински християнин.
продължава на стр.2

ИНТЕРВЮ С НАШИ ВЯРВАЩИ ПО СВЕТА

НИКИ АНГЕЛОВ

ÆÅÇÚËÚÒ ÍÀ ÌÎÉÑÅÉ

И както Словото казва, че в последно време
любовта на мнозинството ще охладнее, се изпълнява. Не, че няма любов, но повече е хладината.
Споделял съм с мои братя, че ни липсва тялото
Христово. Това, което е в Подуяне: грижата, любовта, единството, носенето на теготите един
друг. Както и да се търсим един друг.

Брат Ники, би ли разказал как си свързан с
църквата ни и за особени моменти, които си
преживял в нея?
Това е църквата, в която бях новороден през
2004 г. Влязох като невярващ, но на десетата минута от проповедта Святият Божи Дух слезе, показа ми целият грешен живот и ме новороди. И
тогава Бог ме освободи от много тежка депресия.
За мене тази църква е много, много скъпа и където и да ходя, духът ми е свързан с нея. Тук взех
водно кръщение и Бог ме кръсти със Святия Си
Дух. Тук беше първото ми молитвено служение. С
брат пастир Румен Борджиев седем години преди богослуженията се молихме по един час. Това
много ми помогна в моето духовно израстване.
Сега живея в Ирландия, но моята църква е тук в
София. И във всяка моя молитва сутрин и вечер,
аз се моля за тази църква и съм част от нея!
А за решението ти да заминеш?
Това не беше мое решение, а на Бог. Три години и половина преди да замина, Бог ми говори в
един тролейбус, че ще ме изпрати да споделям
благата вест в Ирландия. Казах Му: „Господи, ако
е волята Ти, ще замина.” Бог по чуден начин ме
срещна с човек и вече осем години съм там.
С няколко щриха – как се промени живота ти
там?
В икономически план не се е променил, защото Бог и тук ме благославяше по същия начин и
нищо не ми е липсвало. По-скоро животът ми се
промени духовно. Господ ме изгради и премахна
доста неща, които аз не съм осъзнавал в моя духовен живот. Примерно, че има гордост в мен, че
не съм бил смирен. С течение на времето Бог ме
научи на покорство и да Го познавам още повече.
Общението, което имах в църквата тук беше много хубаво, докато в Ирландия ходех на църква, но
някак си Бог ме отдели сам. Така Той ме изгради и
ми даде възможност да познавам по-добре Словото. И най-вече да се науча да Му служа с цялото
си сърце.
Как би охарактеризирал християнството
там?
В църквата, която посещавам и в други, като
че ли са повече неделни християни. Не казвам,
че няма напълно посветени християни, които с в
Духа, и които благовестват, но ако сравним църквата тук и там има огромна разлика. Мисля, че
светът доста е навлязъл в църквата там.

Ще ни е интересно да разкажеш за служението си?
В началото Бог много силно работеше и ни
събра доста българи в единство и любов. Първоначално бяхме само двама - с брат Радо. С него
благовествахме по улиците. Имаше шепа вярващи, които ходеха в различни църкви, но Бог по
чуден начин ни употреби да ги открием и обединим. Бог прибавяше и нови хора. Започнахме да
се събираме в къщата, в която живеехме; в последствие - в църквата. Имахме отделни български събрания там. Сега се събираме повече като
домашна църква.
А относно личното ти благовестие?
Бог ми беше казал, че ще благовествам на хора
от много нации. Аз мислех, че ще ходя по цялата
земя, но Бог ми даде тази професия (бръснар) и
те идват при мен. Така, че не спирам да благовествам всеки ден на хора от различни нации.
Мислиш ли, че има гонения на църквата там?
Идва последно време и като ли ще се забрани
в Ирландия благовестието по улиците. Започвайки работа разбрах, че е забранено да се говори
по работните места за Господ, и това е вид гонение. Но аз се молих и моят работодател ми разреши да свидетелствам. Ислямът навлиза сериозно
и законите, които издават са в негова защита, а не
на християнството.
Какво би пожелал на църквата и вярващите
в Подуяне?
Пожелавам цялата църква да бъде благословена и Бог да я приближава все повече до Себе Си.
Бог да дава съкрушени, състрадателни и милостиви сърца. Всички да се обичат, да са в единство
и в любов, най-вече в любов! И никой да не смята себе си за по-горен от другия, всеки да почита
другия. Един на други да си носим теготите. Като
ходя по улиците и говоря, виждам, че българския
народ е готов да приеме благата вест, че сърцата
им вече са омекнали. Просто моите братя и сестри да направят първата крачка, да излязат по
улиците на София и да благовестват, да носят
Нови завети, брошури и да не се срамуват да говорят за Господа.
И накрая – за какво би поискал ние да се молим за теб?
Бог винаги да ми дава дързост и огъня на Святият Дух да гори в мен. Да не спирам да свидетелствам за Него, да не охладнявам, да поддържа винаги Духа Си в мен в пълнота, да ме води,
да ми говори. И цялото ми семейство и потомство да бъдат в Господа!
Интервюто подготви
Елена Иванова

продължение от стр.1
Нèå èìàìå îãðîìíà ñèëà äàäåíà íè îò Áîãà, íî
òðÿáâà äà я èçïîëçâàìå. В ïðîòèâåí ñëó÷àé, ùå áúäåì
îòãîâîðíè ïðåä Áîãà çà ïîõàáÿâàíå è áåçäåéñòâèå
îòíîñíî Íåãîâàòà ñèëà.
Бог да ни помогне да осъзнаем, какво имаме дадено ни от Него и използвайки го да служим за прослава на Неговото име и спасение на света около нас.
п-р Румен Борджиев
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НЕКА ЛЕВИЦАТА ТИ ДА НЕ
УЗНАЕ КАКВО ПРАВИ
ДЕСНИЦАТА
продължение от стр.1
Относно благотворителността и даряването,
има известни условия. Не винаги е наложително да бъде, чрез финансови средства. Понякога помощта трябва да бъде от различно
естество – да отделим време, сили, внимание.
Това зависи от конкретните нужди, които предварително трябва да проучим. Ако благотворителността е насочена към сираци, бедни или
болни, има голяма разлика относно конкретните нужди на тези хора. Например, Христос,
след като говори на хората дълги часове (Марк
8), прецени, че са огладнели и трябва да се нахранят. Ако нашите грижи ще се насочат към
хора със зависимости, тогава нещата са доста
по-различни. Вече има много специфични организации и достатъчно опит за работата с такива групи, както и много специализирана литература. Разбира се, необходим е и контрол
при ползването на дарените средства.
Винаги преди да започнем определено служение или благотворителна инициатива, е необходимо, предварителна целенасочена молитва и търсене на Божията помощ и мъдрост.
Освен скромността, при даването е важно и
състоянието на сърцето. В днешното време
на недоимък и материално пристрастяване е
трудно с лекота човек да се научи да не прилепва сърцето си към материални притежания
и трупане на богатство. Апостол Павел съветва:
„Всеки да дава, според както е решил в сърцето си, без да се скъпи и не от принуждение;
защото Бог обича онзи, който дава на драго
сърце” – 2Кор.9:7.
Всяка благотворителност трябва да бъде безкористна. В Деяния апостолът ни припомня:
„…трябва да помагате на немощните и да
помните думите на Господ Исус, как Той е казал: По-блажено е да дава човек, отколкото
да получава” – Деян.20:35.
От Своя страна Бог няма да остане равнодушен към благодетеля. Той казва: „който има
щедро око, ще бъде благословен, защото
дава от хляба си на сиромаха” – Пр.22:9.
Анастасия Василева

БИБЛЕЙСКИ МЕСТА

ПЛАНИНАТА СИНАЙ

Планината Синай наричана още Хорив или
Мойсеева планина е мястото, където той получава Закона даден от Бога с цел неговото стриктно спазване от еврейския народ. Израелтяните
достигат Синай на третия месец след излизането си от Египетската земя и остават в този район
приблизително една година (Изх.19:1-3). Тяхното
пребиваване е подробно описано в книгите Изход, Левит и Числа. Посочените в тях географски
координати от съвременна гледна точка са неясни и противоречиви, като учените споменават
около 14 различни места, където според тях се е
намирала планината. За последен път тя е спомената в Посланието към Галатяните 4:25, където
апостолът пише, че планината се намира в Арабия. По времето на Павел под думата „Арабия”
хората в географски смисъл са разбирали цялото
пространство разположено между Персийския и
Суецкия заливи. Мойсей два пъти се изкачва на
планината, за да говори лично с Бога и да получи от Него Закона написан на две каменни плочи. Няколко века по-късно пророк Илия намира

убежище в планината от гнева на царица Езавел
(3Цар.19:8,9). По време на първите гонения срещу
християните те се установяват в района на Синай,
където построяват много църкви и подпомагат възникването на значителен брой монашески общества.
Съществуват две основни хипотези относно
името на планината. Според някои учени то е
свързано с ханаанско божество на име Син на което е кръстена едноименната пустиня (Изх.16:1).
Според еврейски учени името произлиза от еврейската дума сине-ах, която буквално преведена
означава омразен, презрян или отхвърлен. Вероятно същата дума е употребявана по отношение
на евреите от езическите народи населявали Обещаната земя.
Планината Синай е известна с няколко основни
забележителности. Една от тях безспорно е манастирът Света Екатерина, разположен в нейното
подножие. Учените считат, че той е от малкото
функционирали без прекъсване от своето създаване до днес. Построен е в периода 527-565 г.сл.
Хр. Манастирът съхранява 3000 ръкописа датиращи от VI в.сл.Хр. насетне на 11 различни езици. Те
съдържат преписи на Библията, църковни слова,
богослужебни текстове, творби на древногръцки
философи и няколко предписания за лекуване
на различни заболявания с билки. Колекцията
отстъпва по брой на ръкописите единствено на
библиотеката във Ватикана. Манастирът е под закрилата на ЮНЕСКО и е неделима част от световното културно-историческо наследство. До него водят
3750 стъпала изсечени от монасите и наречени

„стъпалата на покаянието“.
На върха на Синайската планина е разположен
параклиса „Света Троица“. Той е построен през
1934 година върху останките на древен храм от
IV век. и е известен с многобройните си изящно
изработени стенописи.
Поради факта, че съвършеният Бог дава чрез
Моисей на планината Синай Закон, валиден не
само за евреите, но и за хората по целия свят през
всички векове, само човек без грях може да го
изпълни изцяло. Исус направи това при Своето
първо идване на земята, за да привлече мнозина
към Себе Си (Марк 10:45; Евр.4:15). Всеки човек,
който повярва в изкупителната смърт и възкресение на Христос и Го приеме за Спасител и Господар на своя живот получава новорождение и не
е необходимо да спазва изцяло Закона даден на
Мойсей, за да се оправдае пред Бога (Ефес.2:8,9).
Поради тази причина понятията Закон и вяра изглеждат несъпоставими едно с друго. Но нека не
забравяме, че чрез Закона хората осъзнават влиянието и силата на греха в живота си и в света, в
който живеем (Римл.3:20). Освен това Законът
разкрива справедливостта на Бога изразена на
дело чрез смъртта на Исус на кръста и показва Божието разрешение на проблема с човешкия грях
(Римл.3:21–26). Вярата на християните в Исус не
отменя спазването на 10-те Божи заповеди, но те
освен това следват Закона на любовта написан
в техните сърца от Господа на Славата (Пс.40:8;
Езек.36:27; Ерем.31:33; Римл.3:31;13:10).
Николай Симеонов

КАРАНДИЛА
„Кой е добър?” – това беше въпросът, който си задавахме и на който търсихме отговор през цялата първа седмица на младежкия
християнски лагер Карандила. И отговорът не
се забави: Бог е добър, Божият път за нас е добър, църквата е добра, добър е верният човек и
др. И наистина виждаме добрата Божия воля в
това, да ходим на Карандила всяка година, отделяйки се от суетата на света и изграждайки
се в единство, защото е угодно и добро пред Бог.
Ето и мненията на някои от нас, които бяхме тази година:
Ивайло Денчев:
Места като Карандила ме карат да осъзная,
колко натоварен с ненужни неща живот живеем.
Неща, които ограбват толкова много от времето,
спокойствието, мира ни. Неща, които правим не
защото реално не можем без тях, а защото така
сме свикнали, или всички ги правят. Неща, заради които пренебрегваме нещо изключително
важно – тихото време с Бог. Времето прекарано
в размисъл, молитва, четене на Словото, на спокойно място, където няма какво да ни разсейва.
Нека имаме повече такова време.
Нели Ламбева:
Лагерът Карандила е едно много хубаво и благословено преживяване, което пожелавам на
всеки един млад човек (а и не само). Там горе
на планината, далеч от заобикалящия свят и

комфорта, човек има възможност да преосмисли
живота и ценностите си. Това е прекрасна възможност откъсвайки се от света, да преживееш
нова лична среща с твоя Създател. Събрани толкова много млади хора на едно място, хвалещи и
славещи Бог в единство, виждаме как Той работи,
как променя, освобождава, изцелява, прощава и
докосва. Карандила е едно подходящо място за
презареждане на духовните ни батерии.
Божидар Коев:
Пътят към върха. В Библията някои от най-значимите моменти са ставали на планини, Законът
беше даден на планина, Бог говореше на Илия на
планина, Христос се качваше да се моли на планина. Какво толкова е значимото на планините за
Бог? Има нещо интересно. Там на върха високо
далече от всичко и всички, отделен от проблемите и покварата на света само ти и Бог. Самият път

до върха е труден и се изисква усилие, за да се
стигне до там – това говори за желанието на един
човек да следва Бога. Пътят до горе е стръмен,
това говори за трудностите и готовността ни през
каквото и да минем да не спираме. Християнският ни живот е едно стръмно изкачване на една
планина. Едно състезание, в което Бог държи финалния флаг и ни повтаря: можеш, още малко, ще
успееш. Едно състезание, в което не сме сами и
понякога може да се спъваме и да падаме, но Той
държи ръката ни и ни помага по трудния път към
върха. Пътят е тесен и стръмен, но е единствения
път, който води към живот. Следвайки го ние ще
стигнем до върха и когато видим гледката ще си
кажем: заслужаваше си усилието!
Калина Андреева:
Като за първа година на Карандила имах едно
наум за това дали ще ми хареса, чувала бях различни отзиви. В крайна сметка тези няколко дни
се оказаха едни от най-красивите и благословени
дни в живота ми. Срещнах се с прекрасни хора,
научих ценни уроци и бях променена от Бог. Благодарна съм му от сърце и душа, че подреди обстоятелствата и успях да отида. Щастлива съм за
тези моменти. Връщам се в спомените с изключителна наслада и се чувствам благословена.
Материалът събра
Ина Табакова

ЧЕСТИТО

на Иво и Весела

ЧЕСТИТО

на Павел и Мария

ЧЕСТИТО

на Иван и Ина
Табакови за
10 годишния им юбилей

СТИХОТВОРЕНИЕ

УСЪРДНАТА МОЛИТВА
Елате мои мили братя и сестри
да молиме Бога да ни посети,
Духът Си Святи над нас да излее,
в сърцата ни обич към всички да влее!
Да ни научи, как да търпиме,
в молитва усърдна пред Бог да стоиме.
Покорни, смирени пред Бога Отца
да просим спасението на света.

ЧЕСТИТО

на Иво и Сара
за малкия Матей

Молитва усърдна за брат и сестра,
който в беда е точно сега.
А Господ е верен и ще отговори
това що Го молим със обич ще стори!

на Иван и Милена
Петкови за
20 годишния им юбилей

Нека си спомним що с Петър се случи
и как го Ирод в тъмница заключи.
С тежки вериги го оковаха
и зорко отвънка стражите бдяха!
Но Господ своите чада не забравя
и своите мили в беда не оставя.
Погледна Той Петър и се смили
веднага му ангел на помощ прати!
Ставай бързо! – тъй му каза
и всяка верига от Петър падна.
Пред тях се отвориха всичките двери
и сам не разбра, как отвън се намери.
А църквата беше пред Бог на колене
не знаеха колко минало бе време,
когато те силно чукане чуха
и пратиха Рода, да види кой чука.

ЧЕСТИТО

на Павел и Веселина
за малката Йоанна

на Боби и Валя
Борисови за
30 годишния им юбилей
РЕДАКЦИОННО КАРЕ

А Петър отвън на вратата стоеше
ръцете си той на сърцето държеше.
„От сигурна смърт ме Господ избави,
стражите глухи и слепи направи!”
Бог много обича своите чада
без отговор Той не оставя молба.
Затуй да Го хвалим от цяла душа
и с радост, и обич да Му служим всегда
Елена Владимирова

www.youtube.com/user/poduenechurch/videos

