ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

„Праведният ще живее чрез вярата си.” – Авак.2:4

КАКВО ДОКАЗВА МАРТИН ЛУТЕР
ЧРЕЗ РЕФОРМАЦИЯТА
На 31.10.1517 г. Мартин Лутер поставя 95
тезиса на вратите на катедралата „Вси светии”
във Витенберг, Германия. Неговото желание е
било да се дискутират важни учения и практики от живота на църквата през призмата
на Божието слово. Така се слага началото на
Реформацията, а от там и началото на протестантския клон в християнството.
Определеното, можем да кажем, че делото
на Мартин Лутер надхвърля рамките на страната и епохата в която живее. Едва ли има друго събитие (освен делото на Христос), което по
своята значимост да е оказало по-голямо влияние в духовния живот на поколения наред,
както Реформацията.
Какво доказва Мартин Лутер чрез Реформацията?
На първо място Реформацията доказва, че
ИСТИНАТА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ДЕФОРМИРАНА ЗАВИНАГИ.
Предпоставка за духовния упадък на църквата се явява още след 313 г. когато император Константин издава Медиоланския едикт, с
който се дава свобода на християнската вяра
в Римската империя. Да, свободата е нещо
важно и необходимо особено в духовния живот на християнина, но също и много отговорно и дори опасно, ако не бъде употребявана
съобразно Божието слово. Една от първите и
многозначими грешки на клира в църквата е
решението Библията да бъде издавана и четена само на еврейски, гръцки и латински езици.

От тук насетне започва въвеждането на много
небиблейски учения и практики в християнството, като: молитви към Дева Мария и светиите, включващо и поклонение на техни изображения; молитви за прощение на греховете
на мъртъвци и приемане на идеята за съществуване на Чистилище; задължителния целибат
(безбрачие) за духовниците... Но безспорно
едно от най-еретичните учения въведено през
вековете е учението за индулгенцията, а в
допълнение и Инквизицията. Така че, всички
тези небиблейски учения въведени през вековете като практика в църквата представляват
изкривяване на библейската истина за Христовото учение. Нещо, за което предупреждава
още апостол Павел: „Аз зная, че след моето
заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото; и
от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят изопачено, за да отвличат
учениците след себе си” – Деян.20:29,30. Но
чрез Реформацията Мартин Лутер доказва, че
изопачаването на духовните истини не може
да бъде завинаги.
На второ място, делото на Лутер доказва, че ДУХОВНОТО СТАТУКВО МОЖЕ ДА БЪДЕ
РАЗБИТО. В една напълно закостеняла и нефункционираща система, каквато е църквата
през 16 в., само за няколко години започват
бурни процеси, които довеждат до цялостна
промяна на нейното състояние.
продължава на стр.2

„Стойте, прочее, твърдо
в свободата, за която
Христос ни освободи,
и не се заплитайте
отново в робско иго.”
Галатяни 5:1
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БИБЛЕЙСКИ ТЕКСТОВЕ С ПРЕНОСЕН СМИСЪЛ

ПРАВЕДНИЯТ,
КОЙТО ОТСТЪПВА
ПРЕД НЕЧЕСТИВИЯ
„Праведният, който отстъпва пред нечестивия е като мътен извор и развален
източник” – Пр.25:26. В друга редакция стихът гласи: „Както мътен извор и замърсен
кладенец, така е праведният, който се поклаща пред безбожния”.
Праведният е човек, който се старае да
спазва Божиите изисквания. Нечестивият или
безбожният е този, който не признава Божието съществуване или не се съобразява с Неговите изисквания. В Псалм 36:1 се казва: „Беззаконието на нечестивия свидетелства на
вътрешното ми сърце, че пред очите му
няма страх от Бога.”
Като земен човек обаче, поради различни
неблагоприятни обстоятелства, праведният
може, образно казано, да се поклати, да направи грешка и да се подведе по думите или
настояването на нечестивия. За такива случаи
нашият народ има поговорка „С какъвто се
събереш, такъв ще станеш.”
Това се случва обикновено, когато праведният не е в своя среда, а всред хора, които не
признават Бога или казват „Бог няма да види,
Той не вижда, Бог няма да разбере” и др.п.
С такива думи те увещават праведния, разколебават устойчивостта му и го придумват да
ги последва в недостойните им, зли дела. Те
затова са си създали и име на нечестиви, т.е.
хора незачитащи честност и добродетелност.
Всред компанията на тези „приятели”, праведният, дори и да съзнава, че това, към
което те го водят не е добро, чувството му за
себеконтрол отслабва и се замъглява. Запленен от някакви обещания за по-добър живот
или бързо и безпроблемно забогатяване,
отстъпва от доскорошните си принципи и се
подлъгва по грешните им мисли и действия.
„Лошите другари покваряват добрите нрави” се твърди в 1Кор.15:33. А в Ефес.5:6-7 се
казва: „Никой да ви не мами с празни думи.”
Естествено, това не остава без последствия за
тях – „понеже поради тия неща иде Божият
гняв върху синовете на непокорството. И
тъй, не бивайте съучастници на тях.”
продължава на стр.3

КАКВО ДОКАЗВА МАРТИН ЛУТЕР ЧРЕЗ РЕФОРМАЦИЯТА
продължение от стр.1
Истина е, че много от нас попадаме в трудни житейски ситуации. И често свикваме с
обстоятелствата и смятаме, че нищо не може
да се промени. Този начин на мислене може
да доведе до примирение. Нека да вярваме и
да знаем, че чрез молитва и подкрепа от Бога
всичко може да бъде променено. А още повече, когато става въпрос за истините на Божието
слово и Неговото име. Пророк Илия е доказателство за това как заобикалящият го духовен
свят може да бъде променен (3Цар.18).
На следващо място, Реформацията доказва, че НИКОЙ ЧОВЕК НЕ МОЖЕ ДА ИЗВЪРШИ
ВСИЧКО САМ.
Безспорно, делото на Мартин Лутер е значимо и с огромни духовни последствия за
цялостната по нататъшна история на църквата. Но истина е, че той не успява да завърши цялостна и пълна реформа в тогавашната

църква. Определено, той се е нуждаел както
от съратници, така и от духовни наследници,
които да продължат започнатото дело. Като такива се явяват Меланхтон, Цвингли, Калвин...
– хора, с различни способности и таланти, но с
еднакъв глад за Бога за чистотата на Неговото
учение.
И не на последно място, събитията около
Реформацията доказват, че БОГ ЗАЩИТАВА
ХОРАТА НА ИСТИНАТА.
За нас днес е трудно да осъзнаем огромния риск, който Мартин Лутер тогава поема. Но въпреки огромния натиск от страна
на официалната църква и организирания
съдебен процес срещу него във Вормс през
1521 г., Бог защитава Своя верен слуга. Бог и
днес е готов да защити всеки един, който воюва за чистотата на Неговото слово. А всички
ние имаме и конкретно обещание от Христос:

„Ще сложат ръце на вас и ще ви изгонят,
като ви предадат на синагоги и в тъмници,
и ще ви извеждат пред царе и пред управители заради Моето име... И така, решете в
сърцата си да не обмисляте предварително
какво да отговаряте, защото Аз ще ви дам
така мъдро да отговорите, че всичките ви
противници ще бъдат безсилни да ви противостоят или противоречат” – Лука 21:12-19.
Нека и ние да не се примиряваме със статуквото на времето, в което живеем. Бъди винаги
готов да започнеш реформация в личен план с
вярата, че това ще доведе и до промяна в света около теб. Истина е, че промяната, каквато и
да е, не се постига лесно. Така, както и Мартин
Лутер не постига всичко за кратко време, но
чрез Реформацията поставя началото на една
нова епоха за църквата на Христос.
п-р РУМЕН БОРДЖИЕВ

СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

ИВО И САРА ИВАНОВИ

Тяхната красива визитка е: „Щедрият отговор на Бога към молещите се сърца.”
Сара е от Ахелой, от вярващ дом с четири
деца. Тя е кръстена в Святият Дух на 6 години, а
на 7 е водното й кръщение. Тъй като родителите й са я държали „изкъсо”, това предизвиква
бунт в нея. И в пубертета, учеща в Бургас, тя
заживява светски живот. Студентка във Варна,
Сара продължава с компаниите. Но не спира
да се моли за изпитите си. Повтаряща годината, тя огорчава семейството си, но баща й я
уверява, че каквото и да става винаги ще я обича и подкрепя. Развълнувана, тя се пита какво
иска Бог от нея и защо живее такъв мизерен
живот. На 8 март с женска компания Сара
пуши неестествено много. Станала за работа,
чувствайки, че не може да диша, тя извиква
към Господа. Решена да преобърне живота си,
ако Той й помогне да спре с цигарите. И чудото
става още същия ден. Така Сара на 09.03.2013
г. предава живота си на Исус. „И Господ започна да работи в мен.” Момичето става редовна
в съботните нощни молитви в църквата си. И
не само се моли по цели нощи, но и през деня
сърцето й е в постоянна молитва. Взаимоотношенията с Бога оживяват и стъпка по стъпка
Сара разбира Кой е Той. Бог изгражда молитвения й живот на нощните молитви и очиства

живота й. Завършила, Сара сънува, че трябва
да се премести в София при сестра си Йоанна.
Преживяла поредица чудеса в София, Сара
се моли към коя църква да се присъедини. И
обезпокоена, че няма да чуе Бог, Го моли татко
й да получи отговора. Изведнъж той й звъни и
предлага да отиде в църква, в която пастирува
негов приятел. Изумена от отговора тя влиза в
църквата ни. И се чувства точно като у дома си
и църквата си в Ахелой. Бог отговаря и на молитвата й и за нова работа. Оказва се, че Иво и
Боби от църквата работят там. Фирмата е с огромен брой служители, структурирани в екипи
и групи. А тя попада точно в групата на Иво.
Работното й място е до него и той я обучава.
Иво е от София. Когато е на 10 години, баща
му се разболява от тумор в мозъка. Спомените
му са, че те не търсят Бог за помощ, а Го питат:
„Защо, Господи?” Баща му почива, в тях идва
човек от църквата ни и им говори за Бог. Иво
и майка му идват на църква, но по думите му
вярата им е била мъртва. „Всъщност идвахме
от учтивост и намерихме общност, в която се
чувствахме добре след скръбта.” На 14 години,
по време на лагер, Иво е кръстен в Святият Дух
и чувства подем във вярата си, но „идват плевелите и грижите” и семейството им се връща
към света. Иво е категоричен, че Святият Дух
не си тръгва и не се отказва от него. „През тези
4 години на странстване из света Святият Дух
ми нашепваше, че това което правя не е правилно и че мястото ми е в църквата.” Често
вършейки лоши неща той се е питал накъде
отива живота му... Преломна е вечерта, когато
решава да пробва трева. И въпреки, че компанията му звъни на десетина дилъри, и въпреки високата цена, която той предлага, всички
тотално му отказват. Прибирайки се, Святият
Дух отново го пита, какво прави с тези хора и
че мястото му не е с тях, а в Неговата църква.
В този момент Иво взема твърдо решение за
промяна. „Святият Дух действаше мощно, но
и Сатана действаше.” След минути той прежи-

вява най-голямото изкушение в живота си, но
верен на решението си устоява. Иво и майка
му се завръщат в църквата. През 2013 г. той е
поканен да проповядва на младежкото събрание в църквата. Иво и Сара се виждат на младежкото. По-късно, обучавайки я, тя му задава
хиляди въпроси относно вярата и семейството. Не закъснява и срещата им. Следва година
на изпитване и много молитви, и... „Сара, ще
се ожениш ли за мен?”
На 21.10.2017 г. Иво и Сара преживяха Божия си сватбен ден. Силно развълнувани те
описват празника: Красиво е двама млади да
канят на сватбата си Господ като почетен гост!
И не просто да готвят сватба, а Господ да се
прослави! Вълнуващо е и повечето младежи
да са увлечени в организацията. Двамата са
трогнати и благодарни на хората от църквата,
които са ги почели и благословили. „Беше уникално, празнувайки с най-близките на сърцата
ни видяхме Божията любов!” А на 01.08.2018 г.
проплака малкият Матей.
Посланието на двамата към младежите:
Иво: Преди да познавам Сара се питах коя
ли ще е; опитах с мои усилия, но се разочаровах. Казах на Господа да прави каквото иска, а
аз ще Го следвам. И тогава дойде Сара в живота ми. Така, че първо търсете Божието Царство.
Сара: Ние постоянно очакваме нещо да се
случи, за да бъдем щастливи. Ако аз не съм
щастлива без Иво, то той не може да ми запълни липсата. Така пада голяма отговорност
пред него. Когато бях самотна насочвах погледа си към Бога и Му казвах Той да я запълни,
да даде изход от самотата и радост. Нека да
четем Словото, да разбираме какво има Бог
за нашия живот, да имаме дълбоки взаимоотношения с Него и когато дойде избраника, той
ще е допълнение към цялостната радост, а не
основното липсващо звено.
Интервюто подготви
ЕЛЕНА ИВАНОВА

ФИЛОСОФИЯ, СВЯТ И ВЯРА

РАЗМИШЛЕНИЯ ЗА РЕФОРМАЦИЯТА

В римокатолицизма Аврелий Августин е
светец и отец на Църквата, както и патрон на
Августинския монашески орден. Редица философи и теолози са повлияни от учението му, а
неговите произведения (включително и „Изповеди“ – считано от някои за първата западна
автобиография) все още се изследват. Когато
Западната Римска империя започва да се разпада, Августин разработва концепцията на Католическата църква като духовен Град на Бога
(в книга със същото име), който се различава от
материалния земен град.
Много протестанти, особено калвинистите,
го смятат за един от духовните бащи на Реформацията поради неговите учения за спасението
и Божията благодат. В източноправославната
църква много от неговите учения не се приемат, като мнението му за първородния грях, доктрината за благодатта и предопределението.
Ръководно място в разсъжденията на Свети
Августин заемат въпросите за възможността на
познанието на истината и за целта на човешкия
стремеж към щастие. Те са водещи при търсенето на познанието за Бога. При отговора на
тези въпроси Св. Августин се отказва от космо-

логическите или теологически доказателства
и изводи на философите преди него и избира
пътя на психологическия анализ. Според него
Бог е безкраен и не подлежи на описание.
Много по-лесно за нас е да кажем какво Бог не
е, отколкото какво Бог е. Поради тази причина
никоя категория не може да бъде приложена
към Бога, никакво изказване за Бога не може
да има претенция за пълна валидност, защото
Бог е и толкоз. Категориите за истината, благото и красотата не са свойства на Бог, между
тях и Неговата същност не е възможна никаква
разлика, защото Бог е сътворил света според
собствената Си воля, Бог е произходът на всеки
порядък – както на физическия, така и на моралния.
Докато Католицизмът е система от обективни квантитативни и релативни връзки между
Бог и човек, форма на бого-човешка организация, която се опосредява чрез Църквата, където тази уредба е обективна, а не личностна,
квантитативна, а не квалитативна, релативно
обусловена, а не абсолютна, то при Реформацията, и по-специално в творчеството на
Мартин Лутер, се издига основния постулат на
Протестанството: отношението към Бог е изцяло личностно. То е отношение Аз-Ти, което не
се нуждае от опосредяване, нито посредством
лица, нито посредством неща. Отношението
към Бог не е обективно, а личностно, това
именно Лутер нарича вяра. Това отношение
не е квантитативно, а е квалитативно – човек
или е отдаден на Бога, или не, при Лутер няма
квантитативнно различни степени на отделяне или неотделяне. Освен това отношението е
безусловно, а не обусловено. Не можеш да бъдеш повече или по-малко близо до Бог: или си
в съвършена и абсолютна близост до Бога, като
си единен с Него, или си изцяло и напълно отделен. За Лутер Бог е неизречима същина над и

БИБЛЕЙСКИ ТЕКСТОВЕ С ПРЕНОСЕН СМИСЪЛ

ПРАВЕДНИЯТ, КОЙТО ОТСТЪПВА ПРЕД НЕЧЕСТИВИЯ
продължение от стр.1
В Божието Слово такова поведение е сравнено с „мътен извор и развален водоизточник”. Значи, този човек продължава да върши
някакви дела, но при новите обстоятелства
делата, „водата”, която излиза от него, вече е
замърсена. Т.е. мислите, действията и делата
му – кражби, лъжи, коварства, измами и др. не
се одобряват от Бога.
Ще цитирам още няколко стиха в подкрепа:
„Пътят на нечестивия е мерзост за Господа,
а Той обича този, който следва правдата”
– Пр.15:9; „Отдалечавай се от всяка несправедлива работа и не убивай невинния и праведния; защото Аз (Господ) няма да оправдая
нечестивия” – Изх.23:7.

И все пак, както за мътния извор има надежда
да се утаи и разваления водоизточник да се
поправи, така и за отстъпилия пред нечестивия – има време да се осъзнае, да се покае и
възстанови правилните си взаимоотношения с
Бога. Защото, Бог е готов да прости на всеки,
който искрено се покайва.
„Блажен оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните не
стои, но се наслаждава в закона на Господа и
в Неговия закон се поучава ден и нощ.” И като
не ходи по съвета на нечестивите, той „ще
бъде като дърво посадено при потоци води,
което дава плода си на определеното време
и листата му не увяхват” – Пс.1:3.
АНАСТАСИЯ ВАСИЛЕВА

извън всичко, което може да се каже или мисли.
Калвин от своя страна твърди, че няма самопознание, ако няма познание за Бога. С други
думи никой човек не може да разглежда себе
си, без същевременно да насочва сетивата си
към съзерцанието на Бога, в Който той все пак
„живее и се движи“. Защото всички дарове,
които имаме и откриваме като свое притежание, ние ги имаме от Него, не от самите себе
си. Но неизмеримото богатство на всички блага, които живеят в Бога, се познава много поотчетливо тъкмо в нашата бедност. Окаяната
разруха, в която ни тласна падението на Адам,
ни принуждава да вдигнем взор нагоре – гладни и изнемощели да просим от Бога онова,
което ни липсва, но заедно с това в страхопочитание да продължаваме да се учим на смирение. Защото ние хората крием в себе си цял
един свят от нищета. След грехопадението сме
загубили Божествената украса и срамната ни
голота разкрива безкрайно много позор. Именно нашата нищета ни води към търсенето на
Бога и Неговите блага, само тогава започваме
да се стремим към Него с цялото си същество.
Осъзнавайки собствената си слабост, невежество, суета и поквара стигаме до убедеността,
че единствено в Господа можем да открием
истинската светлина на мъдростта, действителната добродетел, неизмеримото богатство от
благост, чистота и безмерна любов.
Според Калвин познанието за Бога е практическо страхопочитание. Познанието за Бога
обаче за нас човеците не е акт. Познанието само
по себе си предполага разум. Но истинското познаване на Бога става чрез душата. А това трае
цял живот. Непрекъснатото търсене и следване
на Бога с душа и разум, осъзнавайки, че в този
земен живот ние като човешки същества никога
няма да успеем да Го познаем напълно.
САВА СЛАВЧЕВ

На 1 ноември /петък/
2019 г. от 22.00 ч.
в църквата        
ще се проведе

НОЩНА
МОЛИТВА
„Благославяйте Господа,
всички слуги Господни,
които престояват нощем
в дома Господен.”
– Пс.134:1

ЧЕСТИТО на

Гильо и Гинка ГИЛЕВИ
за 50 годишния им
семеен юбилей
ЧЕСТИТО
на Яне и Ина
за бебе Данаил

На 27 октомври /неделя/
2019 г. от 13:00 ч.
в сградата на църквата
на ул.„Острово” №10
в град София, ще се проведе

ОБЩО СЪБРАНИЕ
на членовете на
църквата
Присъствието на
всички членове е
наложително.

СТИХОТВОРЕНИЕ

БОГ НЕ СЕ ПРОМЕНЯ
Желанията ни какво ли значат,
пред Божията мъдрост и любов,
те винаги от миналото влачат,
най-вредни мисли за човека нов.
Когато във молитва ги представим,
и чакаме Бог отговор да ни даде,
не бива никога да го забравим,
че вярата ни може да ни подведе.

На Миро и Деси
за бебе Георги

Не са ли те по Божието Слово,
не са ли те по волята Му във синхрон,
Бог няма да ни подаде отрова,
не нарушава Своя свят закон.

НАЧАЛЕН
БИБЛЕЙСКИ КУРС
„ОСНОВНИ ИСТИНИ
НА ВЯРАТА”
ТЕМИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ:
1. БОГ
2. ЧОВЕКЪТ
3. ГРЕХЪТ
4. СПАСЕНИЕТО
5. ВОДНОТО КРЪЩЕНИЕ
6. ДУХОВНОТО КРЪЩЕНИЕ
7. ОСВЕЩЕНИЕТО
8. БИБЛИЯТА
9. МОЛИТВАТА
10. ЦЪРКВАТА
11. ГОСПОДНАТА ВЕЧЕРЯ
12. САТАНА
Краен срок за записване
3 ноември 2019 г.

ВОДНО КРЪЩЕНИЕ

Не трябва да очакваме тогава,
компромиси от Божия страна,
Той обещал е и с любов ни дава,
полезна за живота ни храна.
Бог никога не се променя знаем,
но трябва Словото Му да четем,
и чрез молитва да Го опознаем,
и да се заблуждаваме да спрем.

На Павел и Мария
за бебе Eма

От 5 ноември 2019 г.,
всеки вторник от 18:30 ч.
в продължение на 12 седмици
в църквата ще се проведе безплатен

Бог няма с нас да се съобразява,
но ако в жертва Му се принесем,
ще знаем как да искаме тогава,
и как страданията си да понесем.

„Аз ви кръщавам с вода за покаяние;
а Онзи, Който идва след мен, е по-силен
от мен и на Него не съм достоен да
поднеса обувките. Той ще ви кръсти
със Святия Дух и с огън.” – Мат.3:11

РЕДАКЦИОННО КАРЕ

Не бива да се притесняваме, че бави,
Бог знае докога и докъде
във изпитания да ни остави,
но верен е и отговор ще ни даде!
Желанията грешни ще забравим,
когато верно след Христа вървим,
на Неговата воля се оставим,
и със покорство Му се доверим.
МАРИН КОСТОВ
14.10.2019 Г.

www.youtube.com/user/poduenechurch/videos

