ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

„Наградата за смирението и за страха от Господа е
богатство, слава и живот.” – Пр.22:4

СМИРЕНИЕТО В ЖИВОТА
НА ХРИСТИЯНИНА
Смирението е една от отличителните черти
на християнина.
Какво представлява смирението? Защо е необходимо в живота на вярващия и как може да
бъде постигнато то?
За да си отговорим на тези важни въпроси,
е добре първо да се запитаме кое е обратното на смирението? Определено гордостта,
надменността и ненужното самочувствие са
диаметралните противоположности на смирението. Отрицателни качества, които ясно показват, че този, който ги притежава, няма смирение. Нека не забравяме, че гордостта беше
отличителната черта на Луцифер, която стана
причина за неговото падение и превръщането
му в Сатана. Дяволът знае, че липсата на смирение отдалечава човека от Бога, и затова се
стреми именно чрез гордостта да нарушава
връзката на общение между творението и Твореца.
Смирението е онова качество в човека, което му помага въпреки постигнатите успехи и
желанието да се постави над другите, да остане на по-заден план. Смирението помага на
притежателя му да не иска той да бъде център
на внимание, а да представи другите на вниманието на околните. За смирението може да
се каже също, че то е израз на любовта към
Бога и към ближния. Има хора, които смятат, че
смирението е проява на слабост и малодушие.

Напротив – то е израз на изключително силен
характер и воля. И най-вече – смирението е
черта от Христовия характер и ако искаме да
бъдем подобни на Него, е редно и ние да бъдем смирени като Него.
Христос ни даде съвършен пример на смирение, като уми краката на Своите ученици.
Той каза също: „Вземете Моето иго върху
себе си и научете се от Мен; защото съм
кротък и смирен по сърце; и ще намерите
покой на душите си” – Мат. 11:29. Затова и
апостол Павел ни съветва: „Имайте в себе си
същия дух, който беше и в Христос Исус, Който, като беше в Божия образ, пак не сметна,
че трябва твърдо да държи равенството
с Бога, но се отказа от всичко, като взе на
Себе Си образ на слуга и стана подобен на
човеците; и като се намери в човешки образ,
смири Себе Си и стана послушен до смърт,
даже смърт на кръст” – Фил. 2:5-8. Затова и
ние, като последователи на Христос, трябва да
се стремим да бъдем смирени като Него.
За смирението можем да кажем още, че то
предпазва от падение. Цар Соломон казва:
„Гордостта предшества погибелта, а високомерието – падането“ – Пр. 16:18. А Христос заявява: „Който възвисява себе си, ще се
смири; и който смири себе си, ще се възвиси”
– Мат. 23:12.
продължава на стр.2

„Страхът от Господа е възпитание в мъдрост,
И смирението предшествува славата.”
Притчи 15:33
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КАК ДА ОТГОВАРЯМЕ
НА БЕЗУМНИЯ
„Не отговаряй на безумния според безумието му, да не би да станеш и ти подобен на
него. Отговаряй на безумния според безумието му, да не би да се има за мъдър в очите си”
– Пр. 26:4,5. Два стиха, при които на пръв поглед човек би помисли, че има противоречие.
И в двата случая става въпрос за отношението
към безумен човек. Но преди да разгледаме
кога как да отговаряме, нека разберем какво е
определението за безумен човек.
Според тълковния речник „безумен” е човек с ограничени умствени способности, глупав, несъобразителен, недосетлив. Синоними са: празноглав, неразумен, лекомислен,
безразсъден...
Дали обаче, нашето разбиране съвпада с
Божието? В Исая 55:8,9 Бог казва: „Моите
помисли не са като вашите помисли, нито
вашите пътища – като Моите пътища.”
Кого Бог нарича „безумен” – глупавият по
природа човек с нисък интелект или онзи,
който не признава Божиите закони и Неговата премъдрост – т.е. лъжецът, хитрецът, измамникът, лицемерът? Далеч съм от мисълта,
че Бог ще поиска от нас към глупавия по природа човек друго отношение, освен любов и
състрадание. Тук под „безумен” се има предвид човек, който не се съобразява с Божиите
стандарти. Основание за това ни дава Божието слово, където се казва: „Безумният каза в
сърцето си: Няма Бог” – Пс. 14:1. Той търси
само своя интерес и е готов да лъже, манипулира и заблуждава. И още: „Страхът от Господа е начало на мъдростта; но безумните
презират мъдростта и поуката“ – Пр. 1:7.
Какъв пример ни дава Христос? Веднъж
фарисеите се опитваха да Го компрометират.
Дойдоха при Него с искане да им покаже знамение от небето. А Той им каза: „Зъл и прелюбодеен род иска знамение, но друго знамение няма да му се даде освен знамението
на (пророк) Йона. И ги остави и си отиде”
– Мат. 16:4. Когато четем този пасаж, може да
останем с впечатление, че Исус не постъпва
добре. Защо? В различни ситуации Христос
се държи различно. Той преценява във всеки
конкретен случай дали да отговори или не. И
когато разбира, че искат с хитрост да Го хванат
в капан, не им отговаря.
продължава на стр.3

СМИРЕНИЕТО В ЖИВОТА НА ХРИСТИЯНИНА
продължение от стр.1
Апостол Петър допълва: „Облечете се със
смирение; защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. И
така, смирете се под мощната ръка на Бога,
за да ви възвиси своевременно” – 1 Петр. 5:5-6.
Така че, ако не искаме да бъдем отхвърляни
от Бога, а напротив да бъдем възвишавани от
Него, е нужно да бъдем смирени.
Смирението е нужно, защото Бог обещава
отговор на молитвите, принесени от смирено
сърце. Бог ненавижда гордостта и се отвращава от сърцето, в което липсва смирение.
Цар Давид казва от опит: „Жертви на Бога са
дух съкрушен; сърце съкрушено и разкаяно,
Боже, Ти няма да презреш“ – Пс. 51:17. Молитва, принесена от смирено сърце, е угодна на
Бога, а молитва с гордост ще бъде презряна от
Него. След като разказва притчата за фарисея
и бирника, Христос заключава: „Всеки, който
въздига себе си, ще се снижи, а който смирява себе си, ще бъде въздигнат” – Лука 18:14.
Ако искаме нашите молитви и ние самите да
бъдем приети от Бога, е нужно да подхождаме
към Него със смирение.
Словото ни представя смирението като дреха, която вярващият може да облече:

„Облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение” – Кол. 3:12.
Всички тези положителни качества представляват облеклото на християнина, чрез което
той може да бъде разпознат от хората в този
свят. И не само от хората, но и от Бога.
Смирението се изгражда чрез правилно
мислене – много често липсата на смирение
е проблем на ума. Апостол Павел ни съветва:
„... който е по-виден, да не мисли за себе си
по-високо, отколкото трябва да мисли, а да
разсъждава така, че да мисли скромно, според делата на вярата, които Бог е определил на всекиго” – Римл. 12:3. Истинското смирение се изгражда чрез правилно мислене.
Дори човек да е постигнал определени добри
резултати, пак трябва да помни, че всичко,
което притежава, му е дадено от Бога и му е
дадено за Негова слава, а не да стане причина
за възгордяване и падение.
Нека Бог да ни помага в това време на гордост и надменност да ходим със смирение и
чистота в душите си като Негови синове и дъщери.
п-р РУМЕН БОРДЖИЕВ

НАЦИОНАЛНА
МОЛИТВА ЗА
БЪЛГАРИЯ

21 септември 2019 г. (събота)
Дворецът на културата и
спорта – гр. Варна
бул. Княз Борис I №115

Начало: 13:00 ч.
„Ако народът Ми, който се нарича
с Моето име, се смири и се помоли, и
потърси лицето Ми, и се отвърне от
нечестивите си пътища, тогава ще
послушам от небето, ще простя греха
му и ще изцеля земята му.”
– Пс.103:17,18

ФИЛОСОФИЯ, СВЯТ И ВЯРА

ДЖЕНДЪР И ИДЕНТИЧНОСТ
Модерността е идеология. Какво обаче да
мислим днес за брака на личности от един и
същи пол? Винаги в историята на човечеството и не само в Църквата бракът се е сключвал
между мъж и жена. Това не може да се промени и никой не бива да се опитва да го прави.
Под каквато и да е форма. Сега се говори за
„граждански съюзи”, за „идеология на джендъра”. От книгите децата научават, че човек може
да избира пола си. Защото „джендърът” – да
бъдеш мъж или жена, било избор, а не естествен факт? Нека да заявим веднъж завинаги:
бракът е между мъж и жена.
Да ме прощава г-жа Джудит Бътлър, професорката от Бъркли, но само един дълбоко
комплексиран човек с утеснен ум би дръзнал
да нападне половата полярност и цялата културна традиция на нашата земя с намерението
да ги разбие. Това няма как да стане. За целите
на подривността в устоите на Божия порядък
авторката постструктуралистка развива сложна
и натруфена теория, опакована в псевдофилософски език, която се стреми да разклати основите и на човешкия ред чрез преозначаване
и размножаване отвъд бинарната рамка на половите идентичности.
Нейната трактовка ни отвежда директно към
„прозореца на Овертон“ – теорията, според
която за всяка идея или проблем в обществото
съществува т.нар. „прозорец на възможностите“, като в рамките на този прозорец идеите
могат или не могат да се обсъждат масово, открито да се поддържат, пропагандират, да се
опитват да се закрепят нормативно:

Прозорецът се движи, като променя възможностите от крайната точка на „немислимото“,
съвършено чуждото на обществения морал,
напълно отхвърленото до точката на „актуалната политика“, тоест до нещо вече широко обсъждано, прието от масовото съзнание. Така че
колкото и да е абсурдно всичко това, угрозата
от такива феномени съвсем не е отминала.
Идеологията на джендъра е социологическо
отклонение, целящо да покаже, че половете
се обезличават и че обществото разпределя
мъжката или женската роля. Безумен детерминизъм. Вече няма Бог, природа, няма култура,
нито съдба, нито свобода, има само социален
детерминизъм. Издънка на течението ЛГБТ,
създаващо и задаващо теория, вътрешноприсъща за общността субкултура, като разпространява материали и издига лозунги, от типа
„действаме, за да открием себе си”, които посъщество означават точно обратното: ние сме
лишени от идентичност и правим неща, за да
прикрием себе си. До това доведоха модерността и неолиберализмът, чиято последица е
един объркан човек в объркан и бързопроменлив свят.
Отъждествяването на традицията с консерватизма, а на модерността с прогреса е погрешно. Модерността сама по себе си е нищо.
Твърде често да си модерен означава, че не можеш да мислиш самостоятелно. А модерността, изказвана често и като неолиберализъм
или неопрогресизъм, е в жестока криза, докато
традицията днес е нещо различно, помага на
съзнанието ни да израсне, учи ни по-добре да

разбираме и да вникваме в другостта.
Независимо от този сблъсък обаче конфликтът между традиция и модерност може да бъде
преодолян: това става чрез движение и диалог.
Както в социален план, така и по отношение на
вярата. Папа Бенедикт е казал нещо доста интересно: „Промените в Църквата трябва да се
извършват с херменевтиката на континуитета.“
Интересна мисъл, макар и малко мъглява. Традицията следва да служи за израстване, защото тя не е идеология – традиция, превърнала
се в идеология, е вече мъртва. Така че джендърството е тоталното объркване в настоящето, идеологическо отклонение, което почива на
страха от различията. Идеологията на джендъра е страхът от отрицание на различието. Утесненият ум не може да проумее, че различията
ти помагат да израснеш, да се обогатиш и тъкмо поради това оценностяването на културното различие ни научава на другост и води до
развитие.
Длъжни сме да съхраним нашите ценности и
най-вече да не излизаме от Словото. Това означава да помним, че сме създадени от Бога с
нашия пол, гени и други природни характеристики, които са обективни факти, а не субективен избор. „И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена
ги създаде” – Бит. 1:27. Упадъчните резултати,
вредните последици на неолиберализма и модерността тепърва ще ни се откриват. Затова
Бог, вярващите и Църквата са най-здравият защитен вал срещу тези угрози.
САВА СЛАВЧЕВ

БИБЛЕЙСКИ МЕСТА

ГРАД ЕРУСАЛИМ
Хълмът Сион в Ерусалим

/Продължение от миналия брой/

Името на град Ерусалим се споменава 690
пъти в Свещеното Писание. В него са се случили редица важни събития, отразени на
страниците на Стария и Новия Завет. Според
историците и археолозите, те са представени
напълно обективно и описват точно времето,
обстановката и епохата. В следващите редове
ще посочим по-важните от тях.
Около 922 г. пр.Хр. евреите завземат град
Евус, населен дотогава с жители от едноименното племе. Завладеният град получава името Сион, а владетелят на Израел – цар Давид,
построява в него дворец, чиито останки не са
открити до днес, и разширява т.нар. Мило (1
Лет. 11:4-8). Учените спорят относно точното
значение на тази дума, като се предполага, че
тя се отнася до мястото извън града, наречено
акропол. Наследникът на Давид – цар Соломон, удвоява размерите на Сион, превръща го
в столица на своето царство и построява величествен храм на хълма Мория (2 Лет. 3:1). Два
века по-късно цар Езекия укрепва крепостните
стени и изгражда водоснабдителна мрежа в
Ерусалим. По време на неговото управление
през 701 г. пр.Хр. войските на асирийския цар
Сенахирим обсаждат града, но той е избавен
от нашествениците след чудо, извършено от
Бога (4 Царе 19:35).

През 598 г. пр.Хр. вавилонският цар Навуходоносор завладява Ерусалим и отвежда в плен
юдейския цар Йехония. Въпреки че е покорен,
Ерусалим не е разрушен, а на овакантения
престол вавилонците поставят за цар Матания
(Седекия). Той се разбунтува срещу новите господари, като се надява на военна помощ от Египет, каквато не получава. Опитите за съюз между Израел и Египет стават известни на Вавилон.
През 587 г. пр.Хр. вавилонската армия напълно
разрушава града заедно с храма, построен от
Соломон. Малкото оцелели жители са отведени
като пленници във Вавилон. През 539 г. пр.Хр.
Кир Велики завладява териториите на Вавилонската империя. Същата година той издава указ,
който позволява на евреите да се върнат в родната си земя и да се заемат с възстановяването
на храма. С издаването на указа и завръщането
на евреите приключват по-важните събития,
свързващи Ерусалим със старозаветното време.
Голяма част от живота и служението на Исус
Христос, описани в Новия Завет, преминават в
Ерусалим. В града от изток пристигат мъдреци,
за да разберат къде е новороденият Цар, на
Когото искат да се поклонят (Мат. 2:1). Четиридесет дни след раждането на Христос съгласно
Моисеевия закон неговите родители Йосиф и
Мария го представят в храма. На дванадесет
години Исус отива заедно с тях на ежегодното
празнуване на Пасхата в Ерусалим и след тридневно безуспешно обикаляне на града и околностите е открит от родителите си в храма (Лука
2:42-46). Едно от изкушенията на Сатана, отправени към Христос, е свързано с Ерусалим (Мат.
4:5-7; Лука 4:9-12). Когато Божият Син започва
да проповядва, много от жителите на Ерусалим
Го следват (Мат. 4:25; Марк 3:8; Лука 5:17; 6:17).
Близо до града в къпалнята Витесда, Спасителят изцелява един парализиран човек (Йоан 5:115). В резултат на многото чудеса, извършени от

Исус, Той е разпознат и посрещнат в Ерусалим
като обещания Месия (Мат. 21:1-11; Марк
11:1-10; Йоан 12:12-15). Христос предсказва и
разрушаването на Ерусалим (Лука 21:20-24).
Исус разкрива на учениците Си, че те ще бъдат
изпълнени с огромна сила след изливането на
Святия Дух, ако се съгласят да останат в града
(Лука 24:49; Деян.1:4). Малко след възкресението на Исус започва организирано гонение
срещу църквата в Ерусалим (Деян. 8:1). След
като става християнин, апостол Павел за кратко
проповядва в града (Деян. 9:28; 26:20; Рим л.
15:19). След три мисионерски пътувания Павел
е арестуван в Ерусалим и предаден на римската власт, за да бъде съден (Деян. 21:4; 11; 25:7;
28:17). В града е проведен първият църковен
събор, който разглежда въпроса за вярата в
Христос и обрязването (Деян. 15:1-33). Интересен факт е, че на няколко места в Новия Завет
се споменава за небесния Ерусалим (Гал. 4:26;
Евр. 12:22; Откр. 3:12 и 21 гл.).
Град Ерусалим не е важен търговски кръстопът, няма благоприятно географско положение, нито притежава значителни богатства.
Въпреки това за никой друг град в световната
история не са се водили толкова много войни.
За своите 3000 години история градът е преживял общо 69 войни и е владян от 17 различни
народа за определени периоди от време. Той
притежава една уникална особеност, нетипична за останалите градове в света. Тя е свързана
с откровението, което лично Бог дава за Ерусалим. Пророк Исая го нарича „град Господен” и
място, откъдето Бог изпраща Словото Си към
народите (Ис. 2:3). В своето пророчество Захария заявява: „Така казва Господ: Върнах се към
Сион и ще обитавам сред Йерусалим“ (Зах.
8:3). Сам Бог казва за града: „Това е Моят покой довека; тук ще обитавам, защото така
пожелах” (Пс. 132:14).
НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ

БИБЛЕЙСКИ ТЕКСТОВЕ С ПРЕНОСЕН СМИСЪЛ

КАК ДА ОТГОВАРЯМЕ НА БЕЗУМНИЯЛ
продължение от стр.1
За подобна ситуация разказва Матей в своето евангелие 21:23-27: „Главните свещеници
и старейшините дойдоха при Него и Го запитаха: С каква власт правиш тези неща и
кой Ти е дал тази власт? А Исус им отговаря:
Ще ви задам и Аз един въпрос, на който, ако
ми отговорите, то и Аз ще ви кажа с каква
власт правя тези неща. Йоановото кръщение откъде беше? От небето или от човеците? А те разискваха помежду си: Ако кажем:
От небето, Той ще ни каже: Тогава защо не
му повярвахте? Но ако кажем: От човеците,
боим се от народа; защото всички смятат
Йоан за пророк. И така, в отговор на Исус
казаха: Не знаем. И Той им каза: Нито Аз ви

казвам с каква власт правя тези неща.“
Защо Христос постъпи така? Защото разбра
лукавщината им и каза: „Защо Ме изпитвате,
лицемери?“ – Мат. 22:18. Затова и отговорът
Му беше: „И Аз няма да ви отговоря.“
Когато сме запознати с Божиите изисквания, лесно може да разпознаем „безумния” –
този, който не признава Бога, Неговото Слово,
отхвърля Божия Син и който всъщност е на
страната на противника. Твърде самонадеяно
е обаче да мислим, че можем, както Христос,
да четем мислите на хората. Как да постъпваме в различните ситуации? От човешка гледна
точка можем да се стараем:
– да опознаваме хората чрез наблюдаване

на поведението им, постъпките и думите;
– да вникваме в разсъжденията им, което ще
ни помогне да разграничаваме мъдрия от
хитрия (безумния, злонамерения).
Но колкото и да се стараем, най-добре е да
се съобразяваме с Божията мъдрост, която
гласи: „Не мисли себе си за мъдър; бой се от
Господа и се отклонявай от зло” – Пр. 3:7, т.е.
отнасяй се със страхопочитание към Божиите
изисквания и бъди добронамерен във всичките си мисли и постъпки. И още: „Това, което
говорите, да бъде винаги с благодат, подправено със сол, за да знаете как трябва да
отговаряте на всекиго” – Кол. 4:6.
АНАСТАСИЯ ВАСИЛЕВА

ДАТИ: 04–10 август
ТЕМА НА ЛАГЕРА: „Очисти пътя си”
От 4 до 10 август в местността Карандила край гр. Сливен и
тази година ще се съберат хиляди млади хора от различни
евангелски църкви от цялата страна.
Стани и ти част от тазгодишното благословение!

ИНТЕРВЮ С НАШИ ВЯРВАЩИ ПО СВЕТА

ДИМО И ДЕСИ ДИМОВИ

Димо и Деси, бихте ли ни разказали за
връзката ви с църквaта ни?
Ние приехме Исус за наш Господ и Спасител
през 1991 г. в петдесятната църква в гр. Велико Търново, а от 2001 г. посещаваме църквата в Подуяне. Бог ни показа, че това е нашата
църква и завинаги ще остане такава, тя е църквата на сърцето ни. Освен това ние всеки ден
общуваме с наши братя и сестри от църквата
чрез посланията от Словото, които Бог дава за
всеки от нас за насърчение, за изобличение, за
поправяне и най-важното – за приближаване и
поклонение на Този, Който даде всичко за нас.
А за решението ви да заминете във Франция?
През 2014 г. заминахме за Франция след повече от 3 години в молитва и чакане Бог да отвори врата и да ни посочи къде да отидем и как
да продължим да ходим с Него. Не беше лесно
да вземем това решение, тъй като трябваше
да оставим всичко – близки, приятели, дори
синът ни остана в София, но тръгнахме с вяра в
Господа. Минахме през много трудни моменти, но Бог ни утешаваше и ни показваше, че
Той е с нас и не ни е оставил, нито забравил.
Отначало провеждахме домашни богослужения с молитва и хваление, като си пускахме на
запис проповед от църквата в Подуяне, тъй че
със сърцата си ние бяхме в църквата в София.
След повече от половин година търсене Бог
ни заведе в местна църква. Именно тук, във
Франция, ние преминахме през долината на
скръбта и мрачната сянка, но благодарение на
Божията милост и благодатта Му всичко това е
спомен и свидетелство за Негова Слава. Става
дума за изцелението на дъщеря ни Илияна.
Преломен момент за вас и всички нас е
именно изцелението на малката Илияна.
Вашето послание за общата ни победа?

За всичко това, през което преминахме, би
могло да се напише книга, за да се прослави
Божията вярност и милост и това, какво иска
Бог от Църквата Си – любов и единство. Когато започна всичко, Бог даде слово от 1 Сол.
5:17 – „Непрестанно се молете.” Кой можеше да предположи, че наистина трябваше да е
непрестанно. В тази духовна битка вие стояхте
с нас в пост и молитва денонощно и издигахте глас пред нашият Бог за изцелението на
детето ни. Тогава знам, че всички се молеха за
Илияна и за нас също, всички бяха в единство
на Духа, братя и сестри, младежи, дечицата от
неделното училище, всички. Нуждата ни беше
известна по цял свят и много хора наистина непрестанно се молеха: православни, католици,
монаси и монахини, това беше едно единство
в Църквата Христова и всичко поради еднаединствена дума – ЛЮБОВ, положена в сърцето на всеки, който издигаше глас пред Бога
за милост за нашето момиченце. Победата в
святото име на Исус не закъсня и Бог се смили за нашето дете и за нас самите и показа на
Църквата как трябва да стои пред Него в любов и единство. Ако правим това, каквото и да
поискаме от Отца в името на Исус, чрез Святия
Дух, Бог е верен да отговори. Благодарим ви
още веднъж за това, което направихте за нашият дом, и помнете как трябва да се воюва
духовно, защото ще има още битки. Бог показа
превъзходния път на Любовта в Църквата Си
чрез чудото на изцеление за Илияна.
Няколко думи за новооткритата църква
във вашият град?
Поради благодатта на Бога от година и
половина вече си имаме евангелска петдесятна църква в нашия град. Не сме много,
но сме единни, многонационални, братя и
сестри в Господа, имаме молитвени събирания с поклонение и хваление. Изпитанията и
атаките са всеки ден, защото светим, а това
не се нрави на противника на душите ни, но
Исус е Победителят!
А за вашите служения там?
Служенията ни са според нуждата. Първоначално аз се ангажирах с озвучаването, а сега
отговарям за сигурността. Деси е ангажирана с
бебетата в църквата. Най-важното служение е
това на живота ни – като християни да споделяме благата вест на хората по всякакъв начин,
когато Бог ни дава възможност.

ОБЩЕНИЕ В РАЙОН ПОДУЯНЕ
На 22 юни т.г. в сградата на ЕПЦ – гр. Елин
Пелин се проведе поредната среща на ръководителите на петдесятните църкви от район
Подуяне. По време на работната среща беше
обсъден духовният и материален живот на
всяка отделна църква и бяха представени
главните нужди за молитва.
Нека Бог да продължи да благославя и да
преумножава всяка местна църква в страната ни.
Благодарим за проявеното гостоприемство
от страна на любезните ни домакини.
Какво бихте пожелали на църквата и
вярващите в Подуяне?
Да стоите пред Бога винаги, както когато
Илияна беше болна – в любов и единство, и
не забравяйте как се воюва в молитвата. Бог
показа пътя, по който трябва да ходим всеки
ден все по-близо и по-близо с Него. Бъдете
благословени и силни в Господа.
И накрая – за какво да се молим за вас?
Да бъде волята на Бога в живота ни, да чуваме гласа Му от Словото и да ходим всеки ден
в Пътя Христос до срещата с Него. Бог да пази
и изгражда децата ни, да ги приближава всеки ден към Себе Си и да ги употребява за Своя
слава!
И нещо много любимо: Бог е верен безкрай!
Интервюто подготви
ЕЛЕНА ИВАНОВА

РЕДАКЦИОННО КАРЕ

www.youtube.com/user/poduenechurch/videos

