ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

„Към Мен погледнете и спасени бъдете, всички земни краища;
защото Аз съм Бог – и няма друг.” – Ис.45:22

МЕДНАТА ЗМИЯ
В книгата Числа 21 глава, се говори за нашествието на отровните змии в стана на израелтяните по време на тяхното пътуване от Египет
към Ханаан. Определено това страдание беше
допуснато от Бога. Коя беше причината обаче Бог да позволи нашествието на усойните
змии?
Израелтяните почти бяха достигнали до обетованата земя. И вместо да благодарят на Бога
за всичко, което беше направил за тях, излезли от търпение поради трудностите по пътя те
започнаха да роптаят. Определено, липсата
на търпение доведе до тяхното негодувание.
Именно този бунт, доведе до това Бог да позволи нашествието на змиите.
Тук е мястото да помислим за себе си и за
нашето ежедневно ходене след Господа. Има
моменти, в които и ние като Божий народ поради трудностите по пътя към небето, изпаднали в обезсърчение започваме да роптаем.
Никога ропота и негодуванието не са водили
до добро, нито в живота на Израел, нито в живота на Църквата.
Когато ние, познали Божията милост, започнем да роптаем, или да се противопоставяме на Неговата свята воля, като средство за
осъзнаване Бог допуска страдания, както при
израелтяните. Така че, позволим ли греха да
завладее нашия живот, Бог от своята преголяма любов към нас, допуска „усойните змии” в
живота ни, за да дойдем до отрезняване.
Веднага след идването на змиите, дойде и

опомнянето. И израелтяните казваха на Мойсей: „Съгрешихме за гдето говорихме против
Господа и против тебе. Помоли се на Господа
да махне змиите от нас” – Числ.21:7. Това
беше израз на осъзнаване от тяхна страна. А
когато дойде осъзнаването идва и възстановяване. Така ни казва и апостол Яков: „Зле ли
страда някой от вас, нека се моли. Весел ли
е някой, нека пее хваление. Болен ли е някой
от вас, нека повика църковните презвитери
и нека се молят над него и го помажат в Господното име и молитвата която е с вяра,
ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове ще му се простят” – Яков 5:13-15. Грехът води след себе
си различни негативни последствия, но когато
има покаяние, идва и прошката и възстановяването. Така, както и израелтяните, които след
своето осъзнаване, получиха и избавление.
Избавлението дойде чрез змията, която
Мойсей по заповед от Бога направи и издигна
на висока върлина в стана. И всеки ухапан от
отровните змии в пустинята, като погледнеше
на медната змия на върлината, оставаше жив.
И на кого е преобраз тази медна змия издигната на върлината? Отговор ни дава Сам Христос:
„И както Мойсей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкия
Син, та всеки който вярва в Него, да не погине, но да има вечен живот” – Йоан 3:14,15.
Христос издигнат на кръста, както змията на
върлината.
продължава на стр.2
„Но аз ще погледна към Господа,
Ще чакам Бога на спасението си;
Бог мой ще ме послуша.”
Михей 7:7
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СМАЗАНА ТРЪСТИКА И
ЗАМЪЖДЯЛ ФИТИЛ
Една много известна сентенция в Божието
Слово, станала символ за отношението на
Христос към онеправданите и съкрушените:
„Смазана тръстика няма да пречупи и замъждял фитил няма да угаси, докато изведе правосъдието към победа” – Мат.12:20.
Тръстиката е едро, многогодишно, влаголюбиво растение. Използва се за изработка на
различни битови предмети. Стеблото му е
кухо, което, при силен вятър или буря, лесно
може да се огъне и пречупи. Тогава жизнените сокове не могат да стигат до върха и растението изсъхва. В битовата реч това състояние на растението е известно като „смазана“
тръстика.
Крехкостта и зависимостта от житейските
обстоятелства – лоши взаимоотношения, тежки
и нелечими болести, различни зависимости,
лесно нараняват човешката душа. В Божието
Слово тя символично се сравнява със смазаната тръстика. „Смазаната тръстика” става
символ на слабите, онеправданите, отчаяните и потиснатите, които Христос няма да пречупи, но ще укрепи и служението Му няма да
престане, докато правдата не възтържествува. Затова и казва: „Елате при Мене всички,
които се трудите и сте обременени, и Аз
ще ви успокоя” – Мат.11:28.
Това е и основният Божествен принцип:
„Така казва Всевишният и Превъзнесеният,
който обитава вечността, чието Име е
Светият: Във високото и свято място обитавам и при онзи, който е със съкрушен и
смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушените” – Ис.40:11.
Такава беше и Христовата мисия, предсказана от Исая в 61:1-3 преди Неговото идване
на земята: „Духът на Господа Йехова е на
мене; защото Господ ме е помазал да благовествам на кротките, пратил ме е да
превържа съкрушените сърца, да проглася
освобождение на пленниците и отваряне
затвора на вързаните; да проглася годината на благоволението Господне и деня на
отплатата от нашия Бог; да утеша всички
наскърбени.”
продължава на стр.2
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продължение от стр.1

продължение от стр.1

И именно в Него всички ние имаме прощение на греховете и изцеление от болестите.
Пророк Исая заявява: „Той беше наранен поради нашите престъпления, беше бит поради нашите беззакония, на Него дойде наказанието докарващо нашия мир и с Неговите
рани ние се изцелихме” – Ис.53:5.
Христос нашата медна змия на кръста. Чрез
Неговото спасително дело всеки грешник и
всеки болен може да намери прощение и
изцеление. Така, както апостол Петър каза на
куция човек пред вратите на храма: „Злато и
сребро аз нямам, но това което имам, него
ти давам. В името на Исуса Христа Назарянина, стани и ходи” – Деян.3:6.
Нека Бог да ни благославя, за да познаваме силата на Христовото име и да гледаме на
Него, както и ухапаните от змиите поглеждаха
на медната змия в пустинята. Но нека всеки
ден преминавайки през различни трудности
на нашето ходене след Господа, да не позволим ропота и негодуванието да завладеят
нашите сърца, но с благодарност към Него да
вярваме, че Той ни води по единствения правилен път към небето.
п-р Румен Борджиев

Бог иска от нас да види разкаяното ни сърце.
Тогава Той ще погледне на мъката ни и ще
ни привдигне. В това ни уверява и псалмистът: „Жертви на Бога са дух съкрушен; сърце
съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш” – Пс.51:17.
Житейски обстоятелства нараняват човешката душа. Тя често изпада в тъга и униние. Но
в никакъв случай Христос няма да позволи да
бъдат прекратени жизнените й сокове, защото
в Него и чрез Него е живота. Христос я изправя,
вдъхва й жизнени сили и я укрепява. Той е закрилникът на душите ни от бури и неблагоприятни обстоятелства. Той ще утеши, превърже
и изцери раните, ще възстанови притокът на
жизнени сили, ще освежи и оживотвори унилите, ще даде нов смисъл на живота ни.
Сравнението е подобно по смисъл и в следващия израз „замъждял фитил няма да угаси”.
Преди електричеството, осветлението през
тъмните часове на денонощието е ставало с
фенери. В специален съд се поставяло растително масло, в него – памучна връв (фитил).
Маслото се просмуквало чрез връвта. Върхът на фитила се запалвал и така, подобно на
свещ, се поддържала светлина. Когато маслото

се привършвало, светлината намалявала, т.е.
замъждявала. За да не изгасне, фенерджията
трябвало да долее масло.
Този процес също можем да сравним с нашата душа. Когато сме потънали в грижи и
безизходица, вярата ни намалява – „угасва” и
подобно на пламъка – замъждява. Пак Христос
е Този, Който, може да ни върне светлината и
вместо да угаси светилника ни, ще долее „масло” в масленицата ни, ще засили пламъка на
надеждата в душата ни.
Исая предрече: „Той взе на Себе Си нашите
немощи и болестите ни понесе” – Мат.8:17.
Христос показа това на дело по времето на
Своето служение на земята, когато извърши
много изцеления на болни и обладани от демони. Мат.6-8 гл.
Какво правеха онези хора, които искаха да
получат помощ от Христос? Всички по някакъв
начин отидоха при Него. Допираха се до Него,
молиха Го, показаха учудващо силна вяра
(Мат.9:27-30). Това трябва да правим и ние.
Изводът е, че надеждата и изхода от всяка
тежка и сложна ситуация е да поставяме упованието си в Христос, без да се съмняваме, с
вяра, молитва и Слово.
Анастасия Василева

ФИЛОСОФИЯ, СВЯТ И ВЯРА

АНТРОПИЧНИЯТ ПРИНЦИП

В последно време в науката се говори много
за така наречения „антропичен принцип”, който стана доста популярен покрай развитието на
съвременната физика след Айнщайн и последвалото преодоляване на Нютоновата физика и
космология.
Вселената днес изглежда напълно различно,
благодарение на Теорията на относителността
и други свързани с нея разработки, които коренно измениха научната ни перспектива за
света. Това породи нова философия, която се
основава на новата физико-философия, която е
следвана не само от философите, но и от други
учени, включително и богослови. Всичко това
попада под едно ново заглавие – антропичния
принцип – който има различни описания, но се
основава на конкретна отправна точка: отношението на човека към космоса.
Всичко това бе започнато преди доста години

от учените – главно физици и математици, които развиха една нова философска перспектива
въз основа на теорията на относителността и
особено осъзнаването, че вселената не е безкрайна и не е безусловно съществуваща и че
ние можем да я измерим, да я наблюдаваме
по начин, разкриващ нейните граници и относителност, въпреки привидната ѝ безкрайност.
Ето как съвременният богослов Стенли Яки,
обяснява антропичния принцип: „Антропичният принцип със сигурност е степента, до
която човек е способен да овладее вселената
като обект на научно познание… и не само
това. Тази познавателна способност, която
човек е развил лице в лице с космоса, който го
заобикаля, е самото доказателство, че вселената не може да го победи”.
По повод удостояването с наградата Темпълтън „за напредък в науката и богословието”
професорът от Едингбургския университет Том
Ф. Торанс, дава следната дефиниция на антропичния принцип: „Тази огромна вселена е точно такава, каквато е, защото е необходима
за съществуването на човека: по определен
начин човекът и вселената са дълбоко взаимообвързани”.
Най-висшият познат ни живот е човешкият,
по причина на човешкия разум. Разумът на
Творението е човешкият разум. След като сам

Бог стана човек, то тогава човекът не само бе
утвърден за най-висшия във вселената, но бе
и допълнително надграден с Неговата божественост. Човекът със сигурност се превръща в
ключ към вселената, защото Творецът, който
е този ключ, сам стана човек. Няма как да се
абстрахираме от богочовешката и животоизначалната личност на Исус Христос, при изследванията на Бог и Неговата връзка с вселената
и човека, защото Той е основното и последно
Божие откровение.
Светът Бог създаде за човека, а не човекът
за света. „Съботата е направена за човека, а
не човекът са съботата” (Марк 2:27). Синът е
въплътеният Божи Син, който стана Човешкият
Син, без да престава да бъде част от триединството Синът – Слово Божие и Творецът на космоса. Човек в началото бе създаден по oбраз и
подобие на Словото и Сина Божи, но сега, чрез
Неговото въплъщение, това творение по Негов
образ бе прието от Самото Слово, което е неизменният Образ Божи, за да изкупи човешкото
съществуване, да възстанови и възобнови неговото висше място във вселената. Човекът е
ключ към вселената единствено, ако е съотнесен към човешката природа на Христос и нашата човешка природа в Богочовека Исус Христос.
Сава Славчев

БИБЛЕЙСКИ МЕСТА

ГРАД ЕРУСАЛИМ

Освен със значителното си духовно, историческо и културно наследство Ерусалим продължава да удивлява и със своя необикновен
динамично променящ се външен облик. Погледнат отвисоко градът представлява любопитна смесица от полуразрушени средновековни крепости, остри зъбери, древни останки
от времето на римляните и високи склонове
покрити с обилна зеленина, като цялата гледка
се съчетава по неповторим начин. Не бива да
се пропускат и християнските светилища. На
територията на Стария град, която е само един
квадратен километър се намират 96 различни
обекта.
Напълно основателно немалко богослови,
археолози и изследователи от различни научни области достигат до извода, че Ерусалим е
най-стария населяван град в света. Неговата
възраст надхвърля 3500 години. Археологическите проучвания свързани с историята на града започват през 1864 година и продължават
до наши дни с периодични прекъсвания.

Името Шалем (Салим) се споменава са първи път в документ намерен в град Ебла, Сирия.
След продължителни проучвания се установява, че документът е с датировка около 2300
години преди Христа. Името на града се споменава и в каменен надпис от времето на XII
царска династия на Египет като покорена територия. В друг документ датиран около XIX в.
пр. Хр. се споменава името на Мелхиседек, цар
на Салим, който посреща Аврам с хляб и вино
след неговата победа над Содом и Гомор като
приема десятък от него (Бит.14:18-20).
От древни времена Ерусалим е считан за
център на света и възприеман за свещен от
последователите на трите религии, които изповядват съществуването само на един бог –
юдаизъм, християнство и ислям. Уникалното
духовно значение на града е ясно разкрито
от Самия Бог в книгата на пророк Езекиил 5:5,
където се казва: „Така казва Господ Йехова:
Това е Ерусалим. Аз го поставих сред народите и много страни го обикалят.”
В своята хилядолетна история Ерусалим получава различни имена. Предполага се, че неговото първо име е Евус, защото се е намирал
в територия владяна от едноименното племе
като вероятно е бил техен главен град и столица на областта (Ис.Нав.15:63). При управлението на цар Давид градът е превзет от израелтяните и получава името Сион (2Цар.5:6-9).
Вероятно по време на управлението на неговия син Соломон името отново е променено и
той започва да се нарича Ерусалим. То е съста-

вено от две думи: „еру” или „йеру”, която означава град и „шалем” превеждана като мир.
Арабите наричат града „ел кутз“ – израз, който
буквално означава свещения град на Бога.
Ерусалим е разположен на около 60 километра от столицата на Израел, Тел Авив и на около
35 километра от Мъртво море – най-ниско разположения воден басейн в света. Надморската
височина на града е 650 до 840 метра. Той е
заобиколен от долини и дълги, предимно пресъхнали речни корита, наречени улади. Почти
навсякъде в Ерусалим се забелязват останките
от древни акведукти и подземни резервоари,
заради сериозния проблем с водоснабдяването, който продължава до днес.
Естественият прираст на града е отрицателен, въпреки че неговото население нараства с
темпове близки до средните за страната. През
последните няколко десетилетия делът на евреите в Ерусалим намалява. През 1967 година
те съставляват 74% от жителите на града като
само за период от 40 години намаляват с около
10%. Тази тенденция се дължи на сложни вътрешни миграционни процеси и на високата
раждаемост на арабската общност в града и
извън него. Най-новите данни за населението
на Ерусалим показват, че то е 763 800 души, докато през 1948 година, когато Израел извоюва
своята независимост населението на града е
едва 84 000.
(Край на I-ва част)
Николай Симеонов

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОЕЦ
На 11 май в сградата на Първа евангелска църква в гр. София се проведе
Общо събрание на членовете на Обединени евангелски църкви в България.
На събранието беше отчетена дейността на сдружението за 2018 г., както
и беше даден отчет за неговото финансово състояние.
Пред присъстващите делегати бяха представени новоприетите членове
на Евангелския алианс. Така, 110 години след основаването на ОЕЦ през
далечната 1909 година, към днешна дата членуват 14 евангелски деноминации и 15 църковни организации като: сдружения, мисии, фондации и духовни училища.
По време на общото събрание беше гласуван и нов управителен съвет на
Алианса съставен от представляващите всички членуващи деноминации.
За председател на ОЕЦ беше преизбран п-р Румен Борджиев, за зам.-председател п-р Владимир Райчинов и за секретар адв.Грета Ганева.
Нека се молим Бог да продължи да благославя страната ни и да пази в
единство църквите ни, за да продължи успешно изграждането на Божието
царство.

„Да бъдат всички едно; както Ти,
Отче, си в Мен и Аз в Теб, така и те
да бъдат в Нас едно, за да повярва
светът, че Ти си Ме пратил”
– Йоан 17:21.

ВОДНО КРЪЩЕНИЕ

ЧЕСТИТО

на Радо и Криси
за бебе Борис

СЪС СЕМЕЙСТВА
ОТ ЦЪРКВАТА
ВЪВ ВЕЛИНГРАД

„Чрез кръщението ние се погребахме
с Него да участваме в смърт, така че
както Христос бе възкресен от мъртвите
чрез славата на Отца, така и ние
да ходим в нов живот.” – Римл.6:4

IN MEMORIAM

пастор
ВИКТОР ТОДОРОВ ВИРЧЕВ
(1950 – 2019 г.)

На 14 май 2019 г., на 68 годишна възраст
премина в Божията слава нашият скъп брат в
Господа, дългогодишен пастор и председател
на СЕПЦ.
П-р Виктор Вирчев е роден на 1.10.1950 г. в
София в семейство на вярващи родители. Интересът му към богословието и желанието му
да се посвети на служение на Бога го отвеждат
до единственото богословско училище по това
време – Духовната академия, която завършва
през 1972 година.
Започва пасторското си служение в ЕПЦ гр.
Перник през 1975 година, когато църквата преминава през труден период. През 1976 година
свързва живота си със сестра Недка Вирчева,
като Бог ги благославя с четири деца. През
1984 година поема ръководството на ЕПЦ Бургас – в момент, когато и тази църква преминава
през труден период.
Избран е за Председател на СЕПЦ в края
на 1989 година и на тази длъжност служи до
2010 г. От началото на 1990 г. се премества със
семейството си в София, като поема ръковод-

ството на Първа ЕПЦ, в която служи до пенсионирането си през 2015 година.
П-р Виктор Вирчев участва във възстановяването на Обединени евангелски църкви и
служи като Председател през 1995-1997 г.
и 2005-2007 г. Той е един от основателите на
Българско библейско дружество през 1993 г.,
член е на управителния му съвет, а от 2016
година досега е и негов Председател. Дългогодишен Главен редактор е на списание „Благовестител”. Също така е учредител и член на
Управителния съвет на „Студио 865”. Дългогодишен член е на Управителния съвет на Висшия Евангелски богословски институт (ВЕБИ).
Но за нас – духовните служители от СЕПЦ,
п-р Виктор Вирчев ще остане завинаги наш
наставник, пастѝр и духовен баща. На всички,
които са завършили своя път, които са опазили
своята вяра и са обикнали Неговото явление,
Бог, праведният Съдия, е обещал за награда
венеца на правдата (2Тим.4:8).

л Матанов
Снимки - Кири

„Mилостта на Господа е от века и до века
върху онези, които се боят от Него,
и правдата Му – върху внуците на онези,
които пазят завета Му и помнят заповедите Му, за да ги изпълняват”
– Пс.103:17,18

РЕДАКЦИОННО КАРЕ

п-р Иван Врачев
Председател на СЕПЦ

На 21 май 2019 г. на 59 годишна възраст почина брат

Петър Пенев Коняров
„Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение и вярва в Този,
Който Ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд,
но е преминал от смърт към живот” – 2Кор.5:1

www.youtube.com/user/poduenechurch/videos

