ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

„Не вие избрахте Мене, но Аз избрах вас и ви определих
да излезете в света и да принасяте плод” – Йоан 15:16

ИЗБОРЪТ
Всеки ден ние правим избори. Много често
ни се налага да вземаме решение и да избираме дали да постъпим по един или по друг
начин. Всъщност животът ни е низ от избори
и решения. Като започнем с най-важните – В
какво да вярвам? С кого да споделя живота си?
Какво да работя? Къде да живея?, и стигнем
до ежедневните – С какво да се придвижа до
работа? Какво да вечерям? Дали да отида на
кино?
Всеки ден ние имаме свободата да изберем
какви искаме да бъдем. Въпросът обаче е как
избираме и как да разберем дали вземаме
правилното решение?
Да започнем оттук – Бог избра нас! Защото
сме много красиви или много умни? Не! Бог
ни избра, защото е видял сърцата ни. Видял е,
че ще отворим вратата на сърцето си и ще Го
приемем за наш личен Спасител. Да, ние сме
взели решението на живота си – да следваме
Исус. И всички по-нататъшни решения и избори би следвало да правим на базата на Словото и Исусовия пример. Но така ли е в действителност?
Когато сме изправени пред важни избори
за живота ни, ние се молим, четем Библията
и искаме от Бог да ни даде откровение, за да
вземем правилното решение. И Бог излива
Духа Си върху нас, благославя ни и ни дава
увереност за избора, който трябва да направим. Но понякога в забързаното ни ежедневие забравяме да се посъветваме с Него чрез

молитва и Словото. И тогава прибързваме и
правим избор, за който впоследствие съжаляваме. Затова нека да съгласуваме решенията
си със Словото и да избираме според както Бог
ни дава мъдрост в Библията. Всяко наше решение, което е в синхрон със Словото, е правилно
решение.
Но защо Бог избра нас? – За да излезем в
света и да принасяме плод. Всеки ден Бог
избира и желае Неговото царство да се увеличава. Да докосва неспасени хора чрез благовестието на вярващите. Бог желае от нас да
Му принасяме плод. Но какъв точно плод? В
Словото пише: „А плодът на Духа е: любов,
радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание”
(Гал.5:22). Това се иска от нас и обещанието,
което следва, е, че каквото и да поискаме от
Отец в името на Исус Христос, ще ни се даде!
Най-трайният плод, който можем да дадем на
Бог, е спасението на невярваща душа. Да благовестваме и с живота си да бъдем пример за
хората. Така и те ще могат да чуят Божия призив: „Ето, стоя на вратата и хлопам, ако чуе
някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза
при него и ще вечерям с него и той с Мене”
(Откр.3:20).
Бог ни дава възможност да изберем сами,
без да ни натрапва присъствието Си, и въпреки това внимателно ни помага да превъзмогнем своята немощ и да изберем това, което е
за наше добро.
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БИБЛЕЙСКИ ТЕКСТОВЕ С ПРЕНОСЕН СМИСЪЛ

КОЙТО СЕ ВЗИРА
ВЪВ ВЯТЪРА
В началото на Нова година всеки в някаква степен планира бъдещето си с надежда
за добро. Нашата голяма надежда, обаче е
в плановете на Бога за нас. А и Той ни казва:
„Аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да
ви дам бъдеще и надежда.” – Ер.29:11.
Но и казва още: „Който се взира във вятъра няма да сее и който гледа на облаците няма да жъне” – Екл. 11:4. В буквалния смисъл става въпрос за колебаещите се
и мързеливите.
Словото ни насърчава да се трудим без
колебание: „Блажени вие, които сеете
при всяка вода и изпращате навред крака
на вола и мулето” – Ис.32:20.
Мързеливите, за да не работят, си намират оправдания: „Ленивецът казва лъв има
вън, ще бъда убит сред улиците” –
Пр.22:13. В България по улиците няма лъвове, но има други неблагоприятни обстоятелства. Словото обаче ни казва: „От всеки
труд има полза, а от бъбренето с устните само оскъдност” – Пр.14:23. Излиза, че
мравката е по-мъдра от човека: „Иди при
мравката, о ленивецо! Размишлявай за
постъпките й и стани мъдър” – Пр.6:6. Тя
работи усърдно без началник и приготвя
храната си навреме (Пр.6:8).
Предвидливостта в някои случаи е добра,
но тук „взирането” ни говори за ненужно
колебание, което спира действията ни.
В духовно отношение стиховете от Еклисиаст 4 и 6 насочват вниманието ни към нерешителните, съмняващите се и несигурни
личности, които, взирайки се в обстоятелствата (вятъра и облаците) не предприемат
необходимите действия – не „сеят” и съответно няма да „жънат”.
И какво се получава? Вместо да разчитаме на Бога, ние се страхуваме от проблемите, в които се взираме, т.е. прекомерно
размишляваме и си представяме страшни
последствия, не виждаме възможностите
за действие, за успех и развитие: „вятърът”
ще отвее семето, „облаците” ще доведат
дъжд, който ще го унищожи. Но колкото и
да сме предвидливи, ние не знаем Божите
намерения, защото „Кой е познал ума на
Господа?” – Римл.11:34.
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ИНТЕРВЮ С НАШИ ВЯРВАЩИ ПО СВЕТА

ИВАН И СТЕЛА АНТОНОВИ

Иван и Стела Антонови напускат България
през 1999 г., като се установяват в САЩ. Преди
тяхното заминаване, те са били активни членове на църквата в Подуяне, като Иван е бил
част на Църковното ръководство. За периода
1990-99 г. той е бил Председател на Асоциация Гедеон, занимаваща се с разпространение на Божието слово. Стела е съосновател на
Българския Християнски Медицински Съюз и
основател на сдружение Нова надежда, с активно служение всред хора с увреждания.
Иван и Стела имат две деца – Пенка и Младен. От семейството на Пенка и зет им Тони
имат двама внука – Самуил и Даниел.
Иван и Стела, бихте ли ни разказали как
сте свързани с църквата ни?
Иван: Повярвах в Господ Исус Христос през
1973 г. като студент в Инженерно-строителния
институт и първите ми стъпки в Христовия Път
започнах от тази църква.

Стела: През 1972 г. дойдох от Бургас в София като студентка в Медицинска академия.
Бях предала живота си на Господ Исус Христос
още като дете. „Подуенската” църква стана
мой втори роден дом всред водовъртежа на
столицата. Тук срещнах съпруга си, тук възпитавахме децата си и дъщеря ни взе водно кръщение.

Как бихте охарактеризирали християнството в САЩ?
Кои сме ние, че да даваме оценки? Само Бог
знае пълната картина. Но посвещението на
американските християни: да работят в църквата (хор, помагания, организаторска дейност)
и да жертват за Бога, винаги са ни впечатлявали.

Как взехте решение да отпътувате за САЩ?
Иван: Бях решил да участвам в лотарията за Зелени карти за САЩ. Когато получих
поканата, семейството ми се изненада, молихме се, и дружно потеглихме към новата
страна.

Ще ни споделите ли за служенията си
отвъд океана?
Поддържане на семейния олтар пред Господа, общуване с българи доколкото е възможно
като Христови свидетели. Не сме прекъсвали
връзките си със сподвижници на делото Божие
в България.

Ще обрисувате ли накратко как се промени живота ви там?
В САЩ започнахме сравнително възрастни
(Иван на 48 години, Стела на 44) живот много
различен от този в родината. Но не „коренно” различен, защото при новите и нелесни
обстоятелства продължихме още по-усърдно да се „вкореняваме” в Канарата Христос.
За абсолютно всичко, включително и за покрива на главата си уповавахме на Господа и
Словото Му. Там нямахме роднини и близки
приятели. Не тръгнахме и със солидни финанси. Но пътувахме в самолета постейки и
уповаващи се на Небесния си Баща. Беше и
физически трудно, защото в началото не работехме професиите си. Просто се оставяхме
Господ ден за ден да ни води и промисля повече от всякога.

Какво бихте пожелали на църквата и
вярващите в Подуяне?
Все така да се чувстваме тук като в родната
си ясла: нахранени и обичани. Но ще споделим: някои наши приятели и близки не са успели да общуват с никого след приключване на
събранието, някой да им подаде ръка... Една
от тях беше на количка и седеше в ъгъла на
двора... Помнете физически страдащите братя
и сестри! Направеното на тях е направено на
Исуса.
А за какво бихте желали да се молим за вас?
За освещението ни и да растем в любов. Заедно да срещнем Царя ни! Обичаме ви!
Интервюто подготви
ЕЛЕНА ИВАНОВА

ФИЛОСОФИЯ, СВЯТ И ВЯРА

СМИРЕНИE И СТРАХОПОЧИТАНИЕ
С раждането на Христос във физическо
тяло, облечено в блясъка на Божията слава,
смирението е онова, което, ако е разбрано
правилно, олицетворява най-дълбоката същност и най-силната антитеза, както спрямо античността, така и спрямо модерния начин на
поведение. Смирението се оказва най-нежната, най-скритата, най-хубавата, но и най-трудната от християнските добродетели.
Смирението (humilitas) е едно постоянно
осъзнаване на собствената си незначителност,
съчетана с вътрешно пулсиране на духовна
службоготовност. То е вътрешното душевно
означение, което доброволно се отрича от
своята възвишеност и величавост, именно защото е изправено пред Всемогъщия Бог. Смирението е движение към Исус, което можем
да извършваме само, ако се освобождаваме
от нашата себичност, от цялата й възможна
ценност, почитаемост и достойнство, които
като горделиви същества носим у себе си. Става дума за непрекъснатите опити да се освобождаваме от типичните отношения на Аз-а с
другите, от нашите вътрешни мними „права”,
от нашите „достойнства”, от „заслугите” си, от

почитта на всички хора, от всякаква претенция
да сме „достойни” и за това, че нещо ни е дължимо. Едва когато осъзнаем, че всичко ни е подарено – едва тогава сме смирени. Нормално
е сякаш да си горд с хубостта си, работата си и
сполуката по отношение на жена си и децата
си. Може би е естествено е да си горд с името или произхода си. Тези блага са достатъчно
земни, за да се понася гордостта от тях. Но
има една гордост, която е сатининска: това е
гордостта от собствената ни морална стойност
като най-висока. Гордостта от първия вид, която стоиците бяха определили аскетично като

чисто нищожна суета, е изградена въз основа
на един вид любов към нещата, с които се гордеем. Гордостта от втория вид обаче е пагубната и когато тя затъмни света за нас и замъгли
нас самите, тогава гордостта с нашето голо,
изпразнено Аз, с нейното движение бележи
същата посока, която ни отвежда в това, което
ние християните с право наричаме ад. Същинският ад е отсъствието на любов, на любов към
другите, защото сме преизпълнени със себе си.
Ръка за ръка със смирението върви и страхопочитанието, онова поведение, в което
може да бъде възприета самата скритост на
Бога. Страхопочитанието е свян, станал един
вид дух. С него ние вникваме по един съвсем
непосредствен начин в недостатъчността на
нашите разсъдъчни категории спрямо света и
спрямо душата ни, защото носим прекалено
голямото тесногръдие на организацията ни за
едно съобразено със света познание на света.
Затова по-пълното познаване на Бога ни учи на
почитание и страх, учи ни да Му се доверим, да
искаме всяко добро нещо от Него.
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БИБЛЕЙСКИ МЕСТА

КАПЕРНАУМ
Днешното малко рибарско село Капернаум
е разположено на територията на Северен Израел. То се намира на северния бряг на Галилейското езеро на 3 км източно от село Табха
близо до главния път Виа Марис свързвал Египет с Месопотамия, а след това Гърция и Рим.
Археологически проучвания разкриват, че
Капернаум е възникнал около II в. пр. Хр. Един
век по-късно той достига своя най-голям разцвет след установената над Палестина римска
власт. Римляните превръщат града във важен
търговски и митнически център и построяват
в него много обществени сгради, бани и складови помещения. Поради обстоятелството, че
Капернаум се намира точно на границата на
владенията на Ирод Антипа и е заобиколен
от плодородни земи, е наложително да бъде
охраняван от няколко римски гарнизона. През
750 г. сл. Хр. градът е изоставен след няколко
последователни земетресения, които унищожават голяма част от него. Оцеляват единствено няколко по-високи сгради, но дори и те са
частично повредени. Близо до руините е изградено едноименното селище.
Най-широко разпространеното мнение сред
учените относно името на града е, че то е съставено от две думи на иврит – „капер”, която
означава село и „наум”, което е лично собствено име и означава утеха. Буквално преведено името означава „селището на Наум”. Днес
то се нарича Квар Нахум по името на пророк
Наум живял в него през VII в. пр. Хр., въпреки
че гробът на пророка не е открит до настоящия
момент.
Независимо от факта, че през I в. пр. Хр.
по времето на римската власт над Израел Ка-

пернаум достига най-големия връх на своето
социално-икономическо развитие, неговото
население не наброява повече от 1000 души,
съставено предимно от юдеи и хора от различни раси населяващи Римската империя.
Следващите столетия не променят съществено броя на местните жители. Днес населението на селцето Капернаум е около 1500 души.
Основен поминък развит още в древността е
риболовството и растениевъдството, като се
отглеждат предимно маслинови дървета, пшеница и ечемик.
В Капернаум има много забележителности,
но несъмнено тази с най-голямо значение е
къщата на апостол Петър. Тя е открита сред останките на римски квартал датиран в периода
I в. пр. Хр. – IV в. сл. Хр. Домът има няколко помещения с малка площ покрити с лек покрив,
които водят до открито дворно пространство.
В стаите са намерени значителен брой глинени плочки, на които личат изписани думите
Исус, Месия и Петър. Тези надписи дават основание на учените да твърдят, че са открили
дома на апостола, където той е живял заедно
със семейството си. Евангелието на Марк също
потвърждава, че домът на Петър се е намирал
в Капернаум (Марк 1:29).
Името на града не се споменава в Стария
Завет, но се свързва с поредица от важни събития подробно описани в Новия. На брега на
Галилейското езеро Исус се среща с рибарите
Петър, Йоан, Яков, Андрей, а Матей повиква от
бирничеството и призовава всички тези хора
да станат Негови ученици.
След напускането на град Назарет Христос
превръща Капернаум в главен център на Своето

Останки от синагогата
в Капернаум

служение, което има няколко различни проявления. Те са свързани с проповядване (Марк
1:21-23; Йоан 6:24-59); изцеление от физически заболявания на много хора (Марк 1:2934; 2:1-12; Мат.8:5-15; 9:1-7; 27-34; 12:9-13;
Лука 7:1-10); изгонване на бесове от обсебени
(Марк 1:23-28; 32-34) и възкресяване на мъртви (Мк.5:23; 35-43). Въпреки поучението на
Исус и големия брой свръхестествени чудеса
жителите на града Го отхвърлят. Поради тази
причина Спасителят изрича тежки осъдителни
думи свързани с предстоящата гибел на града
– слова, които днес вече са се изпълнили с поразителна точност: „И ти, Капернауме, до небесата ли ще се издигнеш? До ада ще слезеш!
Защото ако бяха се извършили в Содом великите дела, които се извършиха в теб, той и
до днес би останал. Но, казвам ви, че в съдния
ден наказанието на Содомската земя ще бъде
по-леко, отколкото на теб” – Мат.11:23,24.
НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ

БИБЛЕЙСКИ ТЕКСТОВЕ С ПРЕНОСЕН СМИСЪЛ

ИЗБОРЪТ

КОЙТО СЕ ВЗИРА ВЪВ ВЯТЪРА

продължение от стр.1

продължение от стр.1

За наше добро е, независимо дали го съзнаваме или не, да Го открием, да Го срещнем, да
се съединим с Него и да останем в Него. Това е
смисълът на нашия живот - целта, с която сме
създадени от Него. Затова най-важният избор,
който трябва да направим в живота си, е да изберем Исус. „А това е вечен живот, да познаят Тебе, Единия Истинен Бог, и Исуса Христа,
Когото си изпратил“ (Йоан 17:3).
Изборът, който правим всеки ден за живота ни, нека бъде благословен от Бог и да бъде
според Словото Му.
Да отворим духовните си очи и уши, за да
чуем Господа! Да отворим за Него вратата на
нашето сърце и ум! Да Го поканим да влезе и
да обитава там завинаги! Да благовестваме на
невярващите! Нека нашият избор да бъде Божият избор!
ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ

Каквито и да са проблемите, трябва да работим, тъй като: „Както не знаеш как се движи
духът, нито как се образуват костите в утробата на непразната, така не знаеш и делата на Бога, Който прави всичко” – Екл.11:5.
Често човек се въздържа да сподели благата
вест, защото изчаква заинтересованост на събеседника, подходящо място, време, подготовка. Казва: „вятърът” (обстоятелствата) ще отвее
думите на неблагоприятна почва, а „облаците”
(мислите от противника) ще го унищожат. Но
резултатите не зависят, нито от нас, нито изцяло
от обстоятелствата, тъй като „…важен е не този,
който сее, нито този, който полива, а Бог, който прави посятото да расте” – 1Кор.3:7.
Всеки християнин има подобни опитности.
В началото на моя християнски живот по време на работа, имах възможност да се срещам
с много и различни хора. С голям ентусиазъм
споделях благата вест. Но за един човек, си казах: този е от такъв край, където хората са много корави и няма да ме изслуша. Въздържах се
да му говоря за Господа. Докато един ден, той

сам дойде при мен и каза: Чудя се има ли Бог,
няма ли Бог...? Това беше достатъчно да ми покаже, че за Бога няма невъзможни неща.
Къде е разковничето за колебаещите се? Освен подходящи време, място и предразположено сърце, Бог ще ни даде и необходимите
думи. Ние обаче трябва да бъдем внимателни.
Ако пропуснем израз, като „търся смисъла на
живота”, да знаем, че заради липса на смелост
сме пропуснали удобен момент.
Затова „сей семето си сутрин и вечер не
въздържай ръката си, защото не знаеш кое
ще успее – това или онова, или дали и двете
ще са еднакво добри. Защото не знаеш намеренията на Бога” – Екл.11:6. В този стих има
както поучение, така и насърчение - да бъдем
активни, инициативни и търсещи, да не се колебаем или съмняваме ненужно.
И колкото и да е трудно да предвидим житейските ситуации, то Бог е на наша страна да
ни помогне, както на Давид срещу Голиат.
АНАСТАСИЯ ВАСИЛЕВА

ФИЛОСОФИЯ, СВЯТ И ВЯРА

ЧЕСТИТО

На 9 февруари (събота) 2019 г.
от 10:00 ч.
в църквата в Подуяне
ще се проведе

на Мирослав и Деси

СМИРЕНИE И
СТРАХОПОЧИТАНИЕ
продължение от стр.2

МЛАДЕЖКИ СЕМИНАР
със следните теми
и говорители:
„ИЗГРАЖДАНЕ НА
ХРИСТИЯНСКИ ХАРАКТЕР”
п-р Венцислав Бонев
„ЧИСТОТАТА В ПРЕДБРАЧНИТЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ”
Шери Фресонки
„СЛЕДБРАЧНИ РАЗМИСЛИ ЗА
ПРЕДБРАЧНИ МЛАДЕЖИ”
Виктор Макаров

ПОСЛЕДНАТА ВЕЧЕР ОТ
МОЛИТВЕНАТА СЕДМИЦА НА
СОФИЙСКИТЕ ЦЪРКВИ ОТ ОЕЦ

ВХОД СВОБОДЕН

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 СЪОБЩЕНИЯ:
l

както и аудио, видео и DVD записи
нa филми, проповеди и библейски
поучения.

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

l

Желаещите да бъдат приети за членове
на църквата, могат да се обърнат към
ръководството на църквата за повече
информация.

l

Интернет страницата на църквата www.
poduene.org се обновява всяка седмица,
като там може да се гледат най-новите
проповеди от богослуженията, както и

от 16-20 ч.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МОЛИТВА:

Членовете на ЕПЦ-Подуяне могат да
ползват библиотеката към църквата,

РЕДАКЦИОННО КАРЕ

много друга допълнителна информация
за църквата ни.
l

Видеозаписи на проповеди от неделните

l

За мъдрост и водителство през 2019 г.

богослужения могат да бъдат гледани в:

l

За призоваване на нови служители

www.youtube.com/user/poduenechurch/

l

За успеха на благовестието в Пакистан

videos

l

За мир и благословения в семействата

l

За изцерение на онкоболните

l

За служението на пастира и неговото
семейство.

А когато то бъде получено, да Му благодарим, защото нашата представа за Неговото
естество не би била пълна, ако не Го приемем
като източник и произход на всяко добро. Когато вникнем в това, веднага и непосредствено
узнаваме себе си като приобщени към участие
в едно Божествено духовно битие и живот, който, ако бе по-свободен от тази случайна теснота на помещаването си вътре в него, би забързал по протежението на ония фини, видими
все още нишки, водещи в незримата дълбина
на нещата, и би донесъл нам всички скрити
още за нас Божии богатства. Практическите
елементи на страха от Господа и почитта към
Него са ясното разбиране на Божията природа,
искрено и чисто подчинение на Божието Слово
и чисто сърце в Божието присъствие.
Библията прекрасно ни описва как „по цяла
Юдея, Галилея и Самария църквата имаше мир
и се назидаваше и като ходеше в страх от Господа и в утехата на Святия Дух се умножаваше”
(Деян.9:31). Страхопочитанието би следвало да
работи в две посоки, като страх от това, което
Бог може ни стори, но най-вече и като страх от
това, което ние можем да Му сторим – пренебрегвайки Го, с неподчинение, липса на вяра
или като Го разочароваме. Много по-вероятно
е ние да нараним Бог с начина, по който се отнасяме към Него, отколкото Той изобщо някога
да ни нарани. Защото „Страхът от Господа е
начало на мъдростта и познаването на Всесветия е разум, защото заради мене ще се умножат дните ти и ще ти се прибавят години
на живот” (Пр.9:10,11).
САВА СЛАВЧЕВ

ЗА КОНТАКТИ С ПАСТИРА:
l

тел.: 02/ 859 24 40

l

GSM: 0897 868 040

l

е-mail: bordjiev@abv.bg

www.youtube.com/user/poduenechurch/videos

