ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

„Подвизавайте се да влезете през тясната врата;
защото ви казвам, мнозина ще се стремят да влязат
и няма да могат” – Лука 13:24

ТЯСНАТА ВРАТА
Когато попитаха Христос дали са малцина
онези, които ще се спасят, Той не даде отговор
с числа или процентни съотношения. Всъщност това е един от най-дискутираните въпроси от богословите на всички времена. Мнозина или малцина ще влязат в Божието царство?
Вратата е отворена за всички без разлика,
без привилегии, без ограничения. Но трябва
да знаем, че тази врата е тясна и че не всички
ще минат през нея. Ако искаме спасението в
Христа, сме длъжни да изберем тясната врата, а не широките пищни двери на човешката
себичност, съблазните на телесното, физическото, земното. Това е сериозният проблем.
В днешния свят има безброй широки врати,
които ни предлагат някакви форми на удоволствие, но това са удоволствия на мига, на
бързата консумация и винаги са свързани с нашето тяло и сетива. Разбира се, ние трябва да
се храним и да се обличаме, да обзавеждаме
домовете си, да се придвижваме с колите си,
но докато се осъзнаем (стига наистина да го
осъзнаем), и вече сме роби на материалното и
физическото. И трудно осъзнаваме, че основанието на нашето битие ни убягва.
Не е лесно да влезем през тясната врата.
Имаме прекалено голямо желание да притежаваме и да знаем, но не за да станем по-добри, по-богоугодни и по-праведни. И това е някаква изкривена форма на гордост. А е добре
да помним, че не сме господари на действията

си. Забравяме, че единствено Бог може пряко
да докосва нашия живот, да го насочва, да го
фиксира. Не ставаме смирени, ако съзерцаваме себе си и притежанията си – това винаги
води до гордост в една или друга форма.
Лъжесмирението е вид гордост, може би
най-непоправимият от всички видове гордост.
Смирени ставаме само когато съзерцаваме
Бога и Неговото смирение. Голямата грешка в
съвременния начин на живот е отъждествяването на живота с непрекъснатото действие, непрестанната ангажираност, работа и правене
на нещо – все действия, които в голяма степен
ни лишават от възможността да живеем живота си като несекващ от Бога дар. Да спреш,
да се насладиш на красиво цвете, на залез, на
слънчев лъч – всичко това не е само „още едно
събитие”, а самата действителност на живота
и на сътвореното от Бога. Не някакво условие
за действие или за мисъл, а именно нещата,
заради които си струва да действаш и да мислиш. Защото само в тях имаме възможността
да усетим присъствието на самия Бог, а не в
нашите действия и мисли.
Това е в сила и за общението ни с Бога. Едва
ли то е в приказките и обсъжданията. Колкото
по-дълбоко е общението с Него и радостта от
Него, толкова по-малко зависи то от думите.
Шекспир е казал, че мълчанието е най-тържественият израз на щастието и че ако можеш
да го изразиш, то щастието не е пълно.
продължава на стр.3

„Тясна е портата и стеснен
е пътят, който води към
живот, и малцина са онези,
които ги намират” - Мат.7:13,14
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БИБЛЕЙСКИ ТЕКСТОВЕ С ПРЕНОСЕН СМИСЪЛ

ЗА БУЗАТА И РИЗАТА
„Не се противете на злия човек, но ако
те удари някой по дясната буза, обърни
му и другата. На този, който би поискал
да се съди с теб и да ти вземе ризата,
остави му и горната си дреха.
Който те принуди да вървиш с него една
миля, иди с него две” – Мат. 5:39-41.
Думи, които провокират. Обикновено невярващи, а понякога и християни се дразнят
от тях. „Наивници! Как може да се подлагат
доброволно на унижение? То бива, бива,
ама чак толкова – не бива! Ако постъпваш
така, те грози опасност да останеш гладен и
гол!” – възмущават се те.
Такива са изискванията на Моисеевия закон. Но, разбира се, не става дума конкретно за буза, риза или миля, а за милосърдие,
съпричастност и състрадание. В Моисеевия
закон отмъщението било разрешено (Око
за око, зъб за зъб). Пророк Исая обаче
предсказва нови отношения, заложени в
поведението на бъдещия Спасител: „Гърба
си предадох на биене и бузите си – на скубачите на косми; не скрих лицето си от
безчестие и заплювания” – Ис. 50:6. Покъсно виждаме изпълнението на това пророчество в характера и служението на Исус
Христос: „Като овца бе заведен на клане;
и както агне пред стригача си не издава
глас, така не отвори устата Си” – Деян.
8:32. Исус Христос заменя отмъщението на
Стария завет и прокламира милостта: „Да
обичаш ближния си, както себе си” – Гал.
5:14б. Това стои в основата на християнството: „Никой да не връща на никого зло
за зло; а винаги търсете доброто един на
друг и на всички” – 1 Сол. 5:15.
От нас се иска да бъдем христоподобни:
„Научете се от Мене; защото съм кротък
и смирен по сърце; и ще намерите покой
на душите си” – Мат. 11:29. Това проповядват и Неговите апостоли: „Не въздавайте
зло за зло или хула за хула, а напротив,
благославяйте” – 1 Петр. 3:9. Когато отвръщаме на злото с добро, предотвратяваме
отмъщението и саморазправата: „Всякакво
огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно
с всяка злоба да се махнат от вас” – Ефес.
4:31. Така предоставяме възможност за Божията справедливост:
продължава на стр.3

СВИДЕТЕЛСТВО

ЗАЩОТО ТВОЯТА МИЛОСТ ТРАЕ ДО ВЕКА
Когато си в центъра
на динамичното ежедневие, най-малко ти
се иска да бъдеш
обездвижен внезапно от болест, която не
се интересува от твоите желания, цели и
стремежи.
   Точно това се случи
с мен в един прекрасен летен ден. След едночасово физическо раздвижване и гимнастика
вечерта започнаха силни болки в едното ми
рамо и ръка. В следващите дни болките се
усилваха и обхванаха и другото рамо и ръка.
За кратко време се разпространиха към врата,
после по гръбнака, кръста, десния крак. Наложи се да вляза в болница. След направените
изследвания се установи, че имам дискови
хернии на няколко нива и увредени нерви.
Последваха различни терапии – лекарства, инжекции, санаториум, кални бани, но нищо не
облекчи страданието ми. Не само че нямаше
подобрение, ами положението се влошаваше.
Целият ми гръбнак се вдървяваше, имах силни
болки в кръста и в краката. Сутрин не можех да
стъпя нормално – всяка ставичка, всяка точка
от ходилата ме болеше.
Въпреки всичко аз бях благодарна на Бога,

че можех все пак да се движа и че не бях на
легло. Не мислех как ще бъда в утрешния
ден. Осъзнавах, че тези проблеми могат и да
ме приковат към леглото, но реших да оставя
всичко в Неговите ръце и Му благодарях, че в
настоящия ден благодарение на Него съм на
крак.
И така, ден след ден, мина година и половина. Много ми се искаше Господ просто да
ме изцери по време на някоя Господна вечеря, както го направи, когато бях в девети
клас. Тогава страдах от сплитане на червата и
периодично получавах много силни болки в
областта на корема. Мятах се в леглото наляво-надясно, докато накрая болките утихваха.
Тогава, по време на една Господна вечеря, казах: „Край, дотук беше! Повече няма да търпя
да ме боли! Исус понесе моите болки и аз съм
изцелена в Неговите рани!” Не беше лесна
битка – продължи 19 дена, след което болките спряха и до ден-днешен не са се връщали.
Слава на Бога!
Много исках и с проблемите в гръбнака ми
да се случи същото. Но не ставаше – до момента, в който по време на първата Господна
трапеза през месец януари тази година, казах: „Господи, моля Те, вземайки хляба, който
символизира Твоето тяло, Ти изцели и обнови моето тяло.” Усетих сякаш Господ прибави

частица свръхестествена вяра към моята вяра.
Получих увереност, че нещо се случва. Вечерта
казах на съпруга си, че отдавна чаках този момент и че очаквам нещо да се случи. Състоянието ми обаче в следващите две денонощия
се влоши. Всяко обръщане в леглото ми причиняваше остри болки в цялото тяло, заради
което не можех да спя спокойно. Но в сряда
сутрин осъзнах, че съм спала цялата нощ, без
да се събудя. Ставайки от леглото, изведнъж
разбрах, че болките ги няма – нито в ходилата,
нито в гръбнака и кръста. Безкрайно съм благодарна на Бог за това чудо! Чувствах се така,
както преди година и половина!
Нека Господ да благослови всеки, който се
е молил за мен през това време на страдание
и ме е насърчавал. Чувствах подкрепата и молитвите на моите близки и на хората от църквата. Братя и сестри ми казваха, че се молят за
мен и вярват, че Господ ще ме изцели. Да си
призная, аз нямах такава вяра, но имах абсолютно доверие в Него за бъдещето ми. Знаех,
че всеки ден ми е подарък от Него и че „Той ще
извърши това, което е потребно за мене” –
Пс. 138:8.
Имаме велик Бог, който върши чудеса и
днес, както преди 2000 години, защото Той е
същият, какъвто е бил преди! Благословен да
бъде завинаги!
ТАНЯ МАТАНОВА

СЕМИНАР ЗА МЛАДЕЖИ
На 9 февруари т. г. се проведе ежегодният
младежки семинар, организиран от нашата
местна църква. За четвърта поредна година
младежи от София и страната се събраха заедно в ЕПЦ Подуяне в единство да хвалят Спасителя, да Mу се покланят и да слушат поучение.
Тази година имаше трима основни говорители: п-р Венцислав Бонев, Шери Фрисонки и
Виктор Макаров.
Водещият стих на тазгодишния семинар
беше „Как ще очисти младежът пътя си?
Като му отдава внимание според Твоето
слово” – Пс. 119:9, като много от поученията
бяха основани именно върху него.
Темите бяха провокирани от предстоящия
празник Свети Валентин и акцентираха върху
изграждането на Христов характер и чистота в
предбрачните взаимоотношения.
Говорителите насочиха вниманието на младежите, като споделяха лични опитности и наблюдения относно влиянието на света върху
младите хора, както и опитите на противника
да разруши християнските принципи, норми
и морал в техния живот. Споделиха съкровени
истории от техния личен и семеен живот, както
и трудности и изпитания, през които са преминали.

да Го следвам. Благодаря Му от сърце.

Провеждането на такъв тип семинари е добър
повод млади хора да се съберат заедно в хваление, поучение и общение, като се стремят да
си помагат в израстването и в познаването на
нашия Господ Исус Христос.
Ето и някои мнения за семинара от първа ръка:
Ками Жирова
Всеки говорител ме докосна по различен начин. Но това, което отеква в сърцето ми, е, че
каквото и да правим, трябва да се допитваме и
доверяваме на Бог, защото Той е Единственият,
Който винаги ще направи за нас онова, което
е добро. Разбрах, че да запазиш себе си чист
за брака е голямо благословение, защото ние
сме създадени за един мъж/жена. От цялото си
сърце вярвам, че има благословение в брака.
Благодарна съм, че имам родители, които са
ми казали за Бог, но най-важното е, че аз искам

Боби Бочев
Младежката конференция беше много полезна за мен. Научих много нови неща и бях
вдъхновен и докоснат, особено от темата на
Шери Фрисонки и нейния зет. Много странно
ми изглеждаше всичко, но в същото време получих отговори на много мои въпроси. Благодарен съм на Господ за възможността да присъствам на младежката конференция, да науча
нови неща и да се запозная с нови хора!
Надя Кръстева
Много бях впечатлена от историята на нашия
брат, който сподели, че 6 години се е молил за
своята съпруга.
Хареса ми споделеното от Виктор Макаров,
че след венчавката се оказало, че нещата не са
толкова розови. Също така бях насърчена да
се моля Бог да ми дава още повече мъдрост в
тази посока, както и да Му се доверя и да оставя нещата в Неговите ръце. Насърчена съм, че
има надежда и за мен.
Материалът подготви
НЕЛИ ЛАМБЕВА

ГОДИШНИНИ ОТ ПАСТИРСКИТЕ ПРОЦЕСИ
Тази година се навършват 70 години от провеждането на Пастирския процес, по време на
който са произнесени присъди над 15 пастири
от различни евангелски църкви, в това число и
на п-р Ангел Динов – основател и дългогодишен ръководител на Църквата в Подуяне.

Навършват се и 40 години от друг процес
На 10 март в сградата на Първа евангелска
срещу евангелски вярващи и служители в Бъл- църква в гр. София се проведе възпоменателгария.
на служба за героите на вярата от годините на
По този повод в периода 8–10 март ОЕЦ в Бъл- тоталитаризма.
гария организира поредица от събития, възпоменаващи живота и служението на пострадалите през годните на атеистичното управление на
страната ни.
На 7 март беше представена книгата на д-р
Вениамин Пеев „Братята Харалан и Ладин Попови и Славянската религиозна мисия”.

„Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. Блажени
сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят
против вас лъжливо всякакво зло заради
Мене” – Мат. 5:10,11.

На 8 март в сградата на НБУ беше организира научна конференция под надслов „Комунистическите режими и религиозните общности”.

п-р РУМЕН БОРДЖИЕВ

Нека благодарим на Бог за свободата, която имаме в нашата страна,
но да помним и да не забравяме
онези, които ни оставиха пример за
вярност и безкомпромисност във
време на гонения.

БИБЛЕЙСКИ ТЕКСТОВЕ С ПРЕНОСЕН СМИСЪЛ

ЗА БУЗАТА И РИЗАТА

ТЯСНАТА ВРАТА

продължение от стр.1

продължение от стр.1

„Не си отмъщавайте, възлюбени, но дайте място на Божия гняв; защото е писано:
„На Мене принадлежи отмъщението, Аз
ще сторя въздаяние, казва Господ” – Римл.
12:19.
Напоследък в нашето ежедневие има тенденция за агресия и саморазправа. Виждаме го по пътищата, в семейните отношения,
сред съседи, роднини и приятели, в училищата. Не става въпрос, разбира се, да се
оставим да бъдем наранени. Не говорим за
пасивност при необходимост от самоотбрана, защото: „Благоразумният предвижда
злото и се укрива, а неразумните вървят
напред – и страдат” – Пр. 27:12.
Аз също се питах какво означава „обърни
му и другата буза”, докато не чух следната
притча: Един селянин имал лозе на стръмно
място. За да не го отнася пороят при дъжд,
правели тераси. Когато ходел да наглежда
лозето си, стопанинът забелязал, че някои
тераси били разрушени, без да е имало
дъжд. На тези места лозето съхнело. Разбрал, че това е дело на съседа, чието лозе
било над неговото. Замислил се селянинът

какво да прави. И какво измислил? Следващия път, когато отишъл на лозето, прекопал
своето лозе и част от лозето на съседа. Другият път – пак. Съседът престанал да руши.
Ето как да приложим на практика призива
да отвръщаме на злото с добро. При неблагоприятни обстоятелства – подложени на
плесницата, принудени да си дадем ризата
или да вървим една миля, да обърнем другата буза, да дадем връхната си дреха или
да изминем още една миля превръща задължителното в доброволен акт. Това е смисълът на тези стихове.
Нека помним думите в Римл. 12:17,18:
„На никого не връщайте зло за зло; промисляйте за това, което е добро пред всички
човеци; ако е възможно, доколкото зависи
от вас, живейте в мир с всички човеци.”
Вярно, трудно е, изисква се добра преценка, себевладеене и упование в Създателя, но
Бог вижда и оценява всяко наше действие.
И така: „Не се оставяй да те побеждава
злото; но ти побеждавай злото чрез добро” – Римл. 12:21.
		

АНАСТАСИЯ ВАСИЛЕВА

Същото се отнася и за Христос. Щастието е
в непрекъснатото търсене на Неговото лице,
в преоткриването на Неговата милост, в благодарността за Неговата любов, в срещата
с Него, в разговора ни с Бога. Не е ли това
всъщност молитвата? Памет за Бога, усещане за Неговото присъствие и радост от това
присъствие. Винаги, навсякъде, във всичко.
Да говорим за вечния живот в Христос означава да говорим не за унищожаване на
времето, а за неговото абсолютно събиране,
цел и възстановяване. Вечният живот очевидно не започва след временния живот, а
е вечно присъствие на всичко в цялостност
и пълнота в Бога: сега и днес по единствения възможен път, който ще ни отведе точно
пред тясната врата на Неговото небесно царство. Защото сам Христос заявява: „Аз съм
пътят и истината, и животът; никой не
идва при Отца освен чрез Мен” – Йоан 14:6.
САВА СЛАВЧЕВ

ПЪТУВАНЕ ДО КОРЕЯ
След посещението на п-р Чол Пил До с група
корейски вярващи в нашата страна, получихме
покана заедно с още някои пастири от България да посетим от 7 до 14 февруари т.г. тяхната
църква Су Йон-го в гр. Пусан, Южна Корея.
			

в молитва, преди да отидат на работа. Най-вероятно на това се дължи бързият растеж на Божието царство в Корея, както и промяната на
цялостния облик на страната. Преди 70 години
християните в Корея са били под 2%, а днес те
са 30% от 50-милионното население на страната. Когато през 1953 г. приключва Корейската
война, страната е изцяло съсипана, но днес тя е
водеща световна икономика.

На 6 април /събота/ 2019 г.
от 10:00 ч. в църквата в
Подуяне ще се проведе

СЕМИНАР ЗА МЪЖЕ
„ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ
НА СЪРЦЕТО”
по книгата на Джеймс Сиси
„Войната за чистотата”
с говорител
п-р Влади Райчинов
ВХОД СВОБОДЕН

На брега на Японско море, в югоизточната
част на Южна Корея, град Пусан е вторият по
големина град в страната с население над 3,5
милиона. Църквата Су Йон-го е основана от п-р
Чол Пил До преди 40 години и днес наброява около 25 хиляди членове.
Характерен за тази църква, както и за всяка
корейска църква, е силният акцент върху молитвата. Всяка сутрин хиляди вярващи се събират в сградата на църквата и прекарват 1–2 часа

Друга важна характеристика на корейската
църква е споделянето на благовестието както в
страната, така и далеч извън нейните граници.
Днес Корея има хиляди мисионери по целия
свят, които споделят благовестието за Христос, като техният фокус е не колко хора вече са

откликнали на Евангелието, а колко все още не
са отворили сърцето си за него.
С благодарност към Бога и към нашите гостоприемни домакини от църквата в Пусан се моля
и вярвам, че това, което Бог върши в Корея,
може и е готов да го направи и в нашата страна.
Зависи от Бога, но зависи и от нас – Църквата в
България.
п-р РУМЕН БОРДЖИЕВ

БЛАГОВЕЩЕНИЕ – ПРАЗНИК НА ЖЕНАТА ХРИСТИЯНКА
На 16 март т.г. сестрите от църквата в Подуяне отбелязаха светлия празник Благовещение – деня, в който ангел Гавриил, изпратен
от Бога, извести на Мария, че тя е придобила
Божието благоволение и ще зачене в утробата си и ще роди Син, Когото ще нарече Исус.
„Той ще бъде велик и ще бъде наречен Син на
Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давид” (Лука 1:32).
Молитвеният дом беше пълен. Отношението, радостта и посвещението на сестра
Ева Борджиева и всички, участвали в подготовката на празника, превърнаха времето ни
заедно в истинска наслада. Всички ние бяхме
благословени да общуваме помежду си и в
молитвен разговор с нашия Спасител.
Присъствието на децата изпълваше сърцата ни с умиление, вяра и надежда и ни
напомни, че трябва да се стремим да опазим

„онова добро нещо, което ни е поверено... чрез
Святия Дух, който живее в нас” (2 Тим. 1:14).
По време на викторината, посветена на жените в Библията, всички се радвахме на нашите сестри, които показаха добро познаване на
Словото. Други пък с лекота рецитираха немалки пасажи от него. Особено приятно усещане
остави у всички нас алегорията за разговора
между Бог и ангела при създаването на жената.

Дамският хор ни зарадва с красивите си
гласове и направи преживяването незабравимо.
Акцентът в посланието на празника беше
върху светлината, която ни е дар от Светия
Дух и обитава в сърцата ни. Светлината като
нов живот, ново начало, преливаща в душите ни и озаряваща света и хората около нас.
Тази светлина изправя пътеките ни, учи ни на
смирение и любов към ближния, тя ни показва правия път на истината и живота. Затова и
молитвата, която отправихме към Бог, беше
да бъдем светлина за хората около нас, да
озаряваме живота им в Господа, с Господа и
чрез Господа.
ЕЛЕНА КИРОВА

РЕДАКЦИОННО КАРЕ

На 18 февруари 2019 г. на 84 г. възраст почина брат

ЦВЕТКО СТОЯНОВ ДЖАДАРСКИ
На 22 февруари 2019 г. на 83 г. възраст почина сестра

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИГЛИКОВА
„Дните на живота ни са естествено седемдесет години или даже, където има сила,
осемдесет години; но и най-добрите от тях са труд и скръб,
защото бързо преминават и ние отлитаме.” – Пс.90:10

www.youtube.com/user/poduenechurch/videos

