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„Всичко у вас да става с любов.” – 1Кор.16:14

БИБЛЕЙСКИ ТЕКСТОВЕ С ПРЕНОСЕН СМИСЪЛ

ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

КОЙТО НЕ ВЛАДЕЕ ДУХА

„И тъй, бивайте подражатели на Бога,
като възлюбени чада; и ходете в любов…”
– Ефес.5:1-2

ако скъпоценните сестри избират по-често да
се смиряват и по-рядко да си търсят правата.
Има огромно благословение, когато разпъваш
Какво представлява християнското семейст- егото си, за да се покоряваш на Бога.
во? През какви трудности и изпитания преми„Мъже, любете жените си, както и Христос
нава? Как да устояваме и съхраним семейство- възлюби църквата и предаде Себе Си за нея”
то?
– Ефес.5:25
Според Библията семейството е отражение
Любовта
на
мъжа
към съпругата му се изяна отношенията между Христос и Църквата.
вява
на
три
нива
–
в
дух, душа и тяло. СравЧрез брачния завет мъжът и жената посвещанението,
което
Бог
дава
в Библията е – мъжът
ват себе си един на друг, а след това стават
една плът – както родените от Духа са едно с да обича жена си така, както обича тялото си.
Бог. Мъжът трябва да се грижи за жена си и Божията любов е пожертвователна. За да има
децата си, да ги храни, обича и пази, така как- здраво семейство, са необходими усилия и от
то Исус обича и се грижи за Църквата. Словото двете страни, не само от едната. Братята не
много добре ни разкрива, какви трябва да бъ- бива да злоупотребяват със стиха за покорстдат нашите взаимоотношения в семейството. вото на жените спрямо тях, като се превръщат
Независимо в коя роля сме – на дете, на съпруг в диктатори и манипулатори, защото в същата
или на съпруга, всеки един от нас има заръка Библия, в която е заповядано покорство на съпругите спрямо техните мъже, се казва и „да се
от Бог, за начина, по който да постъпва.
покоряваме един на друг в страх от Господа”
„Жени, подчинявайте се на своите мъже,    – Ефес.5:21.
като длъжност към Господа; защото мъжът
„Деца, покорявайте се на родителите си
е глава на жената, както и Христос
в Господа” – Ефес.6:1
е глава на църквата” – Ефес.5:22-23
В днешно време много съпруги са станали
като мъже в поведението си. Трудно е да различиш кой е мъжа вкъщи. Жената казва как да
се живее; жената казва на мъжа какво, кога и
как да се прави; жената има контрол над парите вкъщи и т.н. Ако не беше толкова важно
жената да се покорява на мъжа си, Господ не
би ни го заповядал. Всяка Негова заповед е за
наше добро. Много от проблемите и неразбирателствата в семействата биха се разрешили,

Може би това е едно от най-трудните неща
за децата – да се покоряват на родителите си.
Затова ние трябва да упражняваме родителски контрол с любов, но и със строгост, като пазим децата си далеч от изкушенията на дявола. Днес е много трудно да ограничиш детето
си от общуване в социалните мрежи, гледане
на клипове в мрежата, както и да му забраниш
да играе на телефонни игри.
продължава на стр.4

Обичайте се един друг!
Както аз ви обикнах, така и
вие трябва да се обичате един друг.
Йоан 13:34

СИ Е КАТО СЪБОРЕН
ГРАД БЕЗ СТЕНИ

Ще разгледаме кратко тема, важна за всеки
християнин.
За съществуването на „дух” разбираме още
от първите думи в Библията: „А земята беше
неустроена и пуста; и тъмнина покриваше
бездната; и Божият Дух се носеше над водата” – Бит.1:2. Божият Дух е третото лице на
Божията същност, което участва както в сътворението на света и различните божествени
дела, така и при сътворението на човека: „И
Господ Бог създаде човека от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа” – Бит.2:7.
Някои хора се обиждат от това, че в Божието
Слово се казва, че човек е създаден от „кал”
или от „земята”. Тук трябва да кажем, че става въпрос, че в материалното човешкото тяло
се съдържат много от химическите елементи,
които се намират и в природата. Така че думата „кал” е казана образно.
Подобно на Себе Си, Бог създаде човека
троичен – с дух, душа и тяло. Тялото е материална същност, плът, поради което винаги се
стреми към плътски изяви. Духът и душата са
нематериални – духовни, които човекът все
още не може да разгадае изцяло.
В разговорния език, а и не само там, понякога за духа и душата се говори като за едно
цяло. Но те са две отделни същности. Духът
е Божието дихание в човека, Неговия живот,
докато душата е по-скоро личността и съзнанието на отделния човек. От своя страна
душата също е троична – разум, чувства и
воля. Когато Бог вдъхна Своя Дух в човека,
Той оживотвори душата: „...и човекът стана
жива душа” – Бит.2:7. При смъртта на човека
плътското му тяло се предава на тление в земята, а неговата духовна същност, преминава
за вечността в духовния свят.
продължава на стр.3

СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

ИВАН И ЛИДИЯ ДЕЛЧЕВИ

Опознаете ли брат Иван и сестра Лидка ще
закопнеете да оставите като тяхната диря. На
силна вяра, семейна обич, трайни плодове и
голямо набожно наследство!
Лидка е от посветено вярващо семейство.
Баща ѝ е повярвал от основателя на Петдесятното движение у нас – пастир Дионисий Заплишний. Той и съпругата му са го чувствали
като едно от децата им. Родителите на Лидка
живеят няколко години в Бургас, където пастир Харалан Попов ги венчава и изгражда духовно. Лидка се ражда в Ахтопол. В това време
на гонение, в училище само тя и едно момиче
са вярващите деца. И макар, че в Ахтопол баща
ѝ е бил „евангелиста и черната овца” всички са
ги уважавали, поради почтеността му. Лидка с
признателност определя родителите си като
хора на молитвата и сериозния пост. Гимназистка, тя е всред прекрасното младежко общество в бургаската църква. Лидка и приятелката ѝ се молят в дома си и Бог ги кръщава в
Святия Дух. След седмица, на Петдесятница
1965 г., пастирът ѝ Георги Чернев я кръщава
във вода. Лидка се запознава с бъдещият си
съпруг в Бургас.
Иван е от Варна, от вярващо семейство със
здрави християнски корени. Дядо му и баба му
са желаели да си построят малка къща. За да
спечели пари, през 1930 г. дядо му заминава
за Аржентина. Попаднал във вярващо семей-

ство, той пише за вярата си в писмо до жена
си. Но тя, повлияна от попа им, не приема.
Братята му по вяра го съветват само да чете
Словото и да се моли за жена си. Завърнал
се след 3 години, той не е спечелил пари, но
„донася златото” – живата вяра в Бога. Една
вечер подава Словото на жена си тя да прочете нещо. Тя чете: „Очи имат, а не виждат,
уши имат, а не чуват.” Силно докосната, тя
приема вярата и от къща на къща те показват
на всички, какво пише в Евангелието. Така се
заражда семейна църква, вследствие няколко
села се обединяват във вярата. Младият Иван
посещава петдесятната църква във Варна.
Иван и Лидка се венчават през 1966 г. и заживяват във Варна. След година в ледените води
на морето той сключва воден завет с Бога. А
след 3 месеца, молейки се с Лидка и родителите си е кръстен от Святият Дух. В този момент
Бог им открива нови неща, и ги призовава и насърчава да свидетелстват за вярата си в Бога.
Един ден майката на Лидка благовества в болницата на жена. А Лидка тихо ѝ разяснява думите на майка си. По-късно посещават домът
на жената. Така това е първото повярвало семейство в Девня. Създава се общество, което
Иван и Лидка изграждат във вярата.
Животът им е щастлив, в служение на Господа. В тази атмосфера на посвещение и хваление растат трите им деца Мария, Милка и
Таня (Матанова). Иван и Лидка работят в РСВ,
с влаковете по линията Варна, София, Бургас.
Неочаквано, когато е на 33 г. слизайки от влака Лидка се олюлява и вижда всичко двойно.
Преглеждат я обстойно в София. Макар и зле,
и със събрани зеници продължава да работи.
Без болки, но и без да се държи на краката си
се е налагало съпругът ѝ буквално да я „влачи”. И разбира се е бил силно притеснен. На
нов преглед, докторът съобщава на Иван, че
вероятно има тумор в мозъка, притискащ центровете на зрението и равновесието. Но на
нея не ѝ казват. Пътувайки за Варна, срещат

директора си; той обезпокоен от вида на Лидка им насрочва среща при негов лекар. Но до
прегледа Лидка се влошава дотам, че не разпознава лицата на децата си. В дома им идва
лекарка от църквата, която води и две лекарки
невролози. Потвърдили диагнозата, те настояват незабавна операция на главата. Научила
за състоянието си от Иван, Лидка пожелава
веднага да поканят пастира си за помазание.
Но той отсъства от Варна. Обръщат се към пастир Стойчо Купенов, от село Ягодово, близък
на семейството. Пристигнал, той чете от Словото, и ги насърчава, че няма нищо невъзможно за Господа. И, че болестта както е дошла,
така ще си отиде. Коленичил, той се помолва
на Господа. И си заминава с влака. На другият
ден Лидка се събужда съвършено здрава! И
зрението, слуха и вървенето ѝ, всичко е абсолютно нормализирано! Радостта от огромната
Божия милост е неописуема! Дори Лидка започва веднага да плете. След месец, във влака, срещат доктора им от София. Видял само
Иван той загрижено го пита, какво става с жена
му. Обърнал се, изумен вижда съвършено изцерената Лидка!
„Болестта, която Бог отне от мен, 37 години
не се е връщала. Жив Господ! Изказвам благодарността си към Господа, за семейството, че
Той ни е опазил във вярата с Неговата помощ.
Минали сме през много трудности. Не винаги
във вярата е по мед и масло. Господ допуска
много борби в живота ни, но успокоението е,
че най-Силният, най-Милостивият и най-Всемогъщият е на наша страна! Иначе сме за никъде. С нищо не се различаваме от другите.”
Посланието на семейство Делчеви към всички: „Защото Бог толкова възлюби света, че
даде Своя Единороден Син, за да не погине ни
един, който вярва в Него, но да има вечен живот” – Йоан 3:16.
Интервюто подготви
ЕЛЕНА ИВАНОВА

КУРСЪТ КАЙРОС
През октомври в два последователни уикен-да
в църквата ни се проведе мисионерски курс,
наречен Кайрос.
Кайрос (гр. καιρός) е дума за време. Но не познатото ни астрономическо време, което древните гърци наричат хронос (гр. Χρόνος) и с което измерваме хода на човешката история и на
собствения ни живот от минало през настояще
към бъдеще, а Божието време, което винаги е
СЕГА. В този смисъл за нас, участниците, а и за
всеки, който би пожелал да се включи в бъдещи
обучения, това не беше просто курс.
Кайрос е възможност Бог да говори на сърцето
ти и да ти покаже твоето място в Неговия план
за достигане на недостигнатите с Евангелието.
Кайрос е покана за приключение, начало на пътешествие и сбъдната мечта за всеки, който копнее да бъде част от изпълнението на Великото
поръчение на нашия Господ (Матей 28:19-20):

„И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на
Отца и Сина, и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И, ето, Аз
съм с вас през всички дни до свършека на света.”
Сега е времето Църквата на Исус Христос да се
протегне към изгубените и да събере изобилната жетва от души – неизброимите множества от
всеки народ, племе и език по лицето на земята.
Сега всеки от нас може да участва в сбъдването
на онова величествено видение на апостол Йоан,
записано в Откровение 7:9: „След това видях,
и ето, голямо множество, което никой не можеше да изброи, ОТ ВСЕКИ НАРОД И ОТ ВСИЧКИ
ПЛЕМЕНА И ЕЗИЦИ, стоящи пред престола и
пред Агнеца, облечени в бели дрехи, с палмови
клони в ръцете си.”
В тази велика мисия на последното време всеки може да намери своето място и да даде своя           

уникален принос – някой ще отиде, друг ще го подкрепя финансово, трети ще се моли и ще ходатайства за жетвата и за работниците на жетвата. Някой
ще получи университетско образование по лингвистика и антропология и ще отиде при най-изолираните племена, за да научи езика им и да преведе
Библията за тях... Има толкова много нужди и толкова много възможности! Всеки е призован и никой
не е излишен. Нека да се молим и да искаме Бог да
ни открие Своя план за нас днес. И когато това се
случи, нека да откликнем с радост и покорство.
И всичко да бъде за Негова слава.

БОЙКА ЮРУКОВА

ФИЛОСОФИЯ, СВЯТ И ВЯРА

БОЛКА И СТРАДАНИЕ

Би следвало да правим някаква разлика между болка и страдание, макар в ежедневието невинаги разграничаваме двете понятия. В страданието, което е собствено човешки феномен,
пред нас винаги се отваря някакъв хоризонт.
Ние живеем своето битие и същевременно то
ни владее.
При животното не е така, животното изцяло
е владяно от своето битие, това битие го владее, то го боли, то го удоволства, то го възбужда, то го успива и т.н. Страданието за човека е
някаква форма на дефицит, лиспа на нещо. От
философска гледна точка, това би могло да е
коренът на страданието. Може би дефектът на
човешкото съществуване е свързан и с това, че
човекът е винаги повече от сегашното си състояние. Ето тази несъвършена личност, която
сме, превръща у нас болката в страдание, страдание на несъвпадение между личност и битие, което е абсолютно уникалното при човека.
Бог е чистата личност, животното е чисто битие,
ние сме лично битие и недотам лично битие,
което вероятно е причината за страданието. И
тук вече идва активността човешка, активност
към проект, защото проектът, както казва Хайдегер с думата Entwurf, е нещо, което е хвърлено напред. Тази ексцентрична позиционалност,

че човекът е позициониран екс-центрично, за
разлика именно от животното и растението,
които са позиционирани кон-центрично, е необходимо заложения фермент, чрез който човекът не може да не страда.
От гледна точка на вярата обаче нещата изглеждат по-ясни: „и утвърждаваха душите на
учениците, като ги увещаваха да постоянстват във вярата и ги учеха, че през много скърби трябва да влезем в Божието царство” –
Деян.14:22. Страданието ни дава смисъл. Без
него не бихме били пълноценни хора, щяхме
да сме безчувствени и незавършени. „Защото е по-добре да страдате, като вършите
добро, ако това е Божията воля, а не като
вършите зло” – 1Петр.3:17. Христос понесе
стократно по-големи болки и страдания на кръста, заради нас. Телесна болка, като Богочовек
във физическо тяло и страдание във всяко едно
измерение и нюанс на думата.
Често си задаваме въпроса защо страдаме.
Има ли смисъл в страданието? Защо точно на
мен? С какво се провиних толкова, за да ме
накаже Бог по този начин? Нормални въпроси
за нашия ограничен, човешки ум. А дали сме
готови да изтрием, да премахнем някои страдания от живота си (при условие, че можехме)
ако знаем последващите ползи от тях? Дали
бихме искали да ги няма в живота ни? Съмнявам се. Не помним ли, че Бог е праведен,
вселюбящ, благ и милостив, Той няма да ни
даде страдание по-голямо от това, което можем да понесем. „Никакво изпитание не ви е
постигнало, освен това, което може да носи
човек...” – 1Кор.10:13. Забравихме ли, че страданията ни укрепват духовно и нравствено.
Правят по-силни във вярата, превръщат ни в

по-смирени хора: „А за да не се превъзнасям
поради твърде много откровения, даде ми се
трън в плътта, пратеник от Сатана, за да
ме мъчи, за да не се превъзнасям” – 2Кор.12:7.
Страданията са разобличение, страданията
са и благовестие. Учат ни да утешаваме онези,
които имат нужда от утеха. Разбира се, не всяко
страдание е от Бога. Повечето страдания са си
от нас, ние сами си ги търсим, те са от нашата
човешка природа, от собствените ни действия.
Поради незнание, греховност или откровена
глупост. Има ли някой в Библията, който да е
живял без страдание? Ами Йов, Йосиф, Давид,
апостол Петър...? Самият Христос през какво
ли не мина, да не говорим за последния Му
ден на кръста. Страданието на Спасителя Исус
Христос е и от скръбта на душата Му от нашия
провал, от грехопадението, през провала на
царете в Стария завет, греха на Давид, Соломон и т.н та до наши дни: страдание от това,
че Той бива отхвърлен, гонен, преследван, наскърбяван и неприет. Христос страда, че много
от нас пропускат и втората възможност за спасение, която Той ни е дал. „Но ако страда някой като християнин, да не се срамува, а нека
слави Бога с това име” – 1Петр.4:16.
Единствено при Бога страданието не е дефицит. Или, казано с други думи, Бог страда от нашия човешки дефицит, от неумението ни да се
отдадем изцяло на Неговата воля и да предадем живота си в Неговите ръце „защото беше
уместно Онзи, заради Когото е всичко и чрез
Когото е всичко, като привежда много синове в слава, да усъвършенства чрез страдания
Начинателя на тяхното спасение” – Евр.2:10.
САВА СЛАВЧЕВ

БИБЛЕЙСКИ ТЕКСТОВЕ С ПРЕНОСЕН СМИСЪЛ

КОЙТО НЕ ВЛАДЕЕ ДУХА СИ Е КАТО СЪБОРЕН ГРАД БЕЗ СТЕНИ
продължение от стр.1
„И се върне пръстта в земята, както е
била, и духът се върне при Бога, Който го е
дал” – Еклс.12:7.
При сътворението Бог вдъхва от Божествения Си Дух в Адам и той беше в хармония с
Него. След грехопадението, обаче човешкият
дух се отделя от Бога. Душата има склонност
да се влияе в зависимост от това, коя същност
я ръководи. Когато се ръководи от материалната, плътската страна на нещата, проявите
ѝ са описани в Галатяни 5 глава: „Делата на
плътта са явни; те са: блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, магьосничество, вражди, разпри, ревнувания,
ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и други подобни; за които ви предупреждавам,
както ви и предупредих, че които вършат
такива неща, няма да наследят Божието
царство” – Гал.5:19-21. Когато душата е ръководена от духа, плодовете ѝ са: „любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост,
милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание” – Гал.5:22,23.

За да обясним смисъла на текста „който не
владее духа си е като съборен град без стени” трябва да имаме предвид значението на
градската стена в миналото. Това било каменна стена ограждаща селището, предназначена
да пази същността на селището – жителите и
жилищата им, от нападатели и грабители. При
големите селища, с цел да се затрудни достъпа
до стената, пред нея имало ров или воден канал. На определени места върху стената били
изградени специални кули, откъдето военни
стражи постоянно наблюдавали дали се задават нападатели. В селищата се влизало само
през определени врати – порти, които също
били охранявани денонощно.
За да осигурява надеждна защита крепостта
се нуждаела от постоянна проверка и ремонт.
Ако врагът успеел да събори стената и навлезе в селището, това със сигурност означавало
унищожаване на града и жителите му. За това
ни говори и поведението на Неемия, който когато му казали: „Останалите, които оцеляха
от плена в тамошната област, са в голямо
тегло и унижение; и стената на Йерусалим

е съборена и портите му са изгорени с огън“
– Неем.1:3. Той положил големи усилия за възстановяването на стената.
Защо в Божието Слово, ако човек не владее
духа си се сравнява със „съборен град без стени”, т.е. с унищожение, разруха и смърт? Смисълът на владеенето на духа в разглеждания
стих се отнася до контрол и себевладеене на
духа от страна на човека. Най-добре тази роля
човешкият дух може да осъществява само, когато се върне и отново свърже с Божия Дух. А
това става, чрез приемане на Святия Дух, чрез
покаяние, приемане на Христос като Божии
Син и новорождение. Именно тогава намираме: дух на благодат и моление – Зах.12:10, дух
на съвет и на сила, дух на мъдрост и разум, дух
на знание и на страх от Господа – Ис.11:2.
А който не владее, не контролира духа си,
позволява на врага да разруши, както виждаме от делата на плътта и душевно да опропасти личността си. „Защото, който сее за
плътта си ще пожъне тление, а който сее
за Духа, от Духа ще пожъне вечен живот” –
Гал.6:8.
АНАСТАСИЯ ВАСИЛЕВА

ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО
продължение от стр.1
Тук нашата роля е да обясним ясно на детето, къде е границата и да не му позволяваме
да прекалява с дигиталните играчки.
Някои от нас са повярвали в по-късна възраст, но децата ни имат шанса да познаят
Господа от малки. Затова нека да бъдем инструменти в ръката на Бог за благословение на
нашите деца! Нека ги учим да избягват грешките, които ние сме допуснали в младостта си,
защото не сме познавали Бога. „Възпитавай
детето отрано в подходящия за него път и
не ще се отклони от него дори когато остарее” – Пр.22:6.
Независимо от това дали ни харесва или не,

това казва Библията за взаимоотношенията
между съпруг-съпруга и дете-родител в християнското семейство. Не случайно Бог в Словото Си ни дава точно този модел на поведение.
Точно тук се крие тайната на християнските
взаимоотношения в семейството.
В днешно време е много трудно на християнските семейства да устояват на трудностите,
изпитанията и атаките от Сатана. Понякога си
казваме „Не мога да издържа повече на натоварването!“ и „Няма ли край?“, но Бог е Този,
който ни помага и ни дава необходимите сили,
за да преминем през изпитанието. Понякога
се обвиняваме един-друг за трудностите в жи-

БЛАГОДАРНОСТИ

КОГАТО СЕ МОЛИМ ЗА ДРУГИ, БОГ БЛАГОСЛАВЯ НАС
Искам да споделя моята сърдечна благодарност към нашия Господ Бог и Спасител Исус
Христос.
Преди седем години и половина получих
сериозен здравословен проблем. Първо се
молих, след това направих изследвания последвани от лечение, но нямаше очаквания резултат. Имаше моменти, в които вярата ми се
разклащаше, дори достигнах до отчаяние. Но
състоянието през което преминавах изработи
в мен съчувствие и състрадание към хората с
неврологични проблеми.
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 МЕРОПРИЯТИЯ:
l Братско общение – вторник от

На 7 ноември 2019 г. рано сутринта към 4:20
ч. се събудих и бях подбуден от Бога да се моля
за конкретни хора. След като станах, за първи
път от седем години и половина, усетих, че нямам болки.
Отдавам цялата слава на Господ за изцелението, което получих от Него. Искам да насърча всеки, който се притеснява за нещо, да
продължава да се уповава на нашия милостив
Избавител.
Със благодарност пред Бога
БОЖИДАР

На 8 декември от 18:00 ч.
в зала България
на ул.„Аксаков” №1
ще се състои

РОЖДЕСТВЕН
КОНЦЕРТ

19.00 ч.

вота, но с това не само не си помагаме, но и
понякога си създаваме излишно напрежение и
влошаваме отношенията си. Няма перфектни
семейства и няма перфектни взаимоотношения. Има взаимни отстъпки, които всеки от нас
трябва да прави.
Всяко едно семейство преминава през определени трудности и тук най-важното според
мен е да не се противопоставят един на друг,
а заедно със Словото и Божията Любов да
преминават през тях. Тук се крие тайната на
това да устояваме. Това е и начина да съхраним семейството си – в единомислие с Божия
Дух, чрез Божията Любов. Знам, че на думи е
лесно, но когато попаднем в изпитанието гледаме с други очи на нещата, но нека за миг да
спрем, да се обърнем един към друг и да се
прегърнем с ближния си.
Бих оприличил семейството на една лодка
в открито море, на която се возят всички, ако
единия разклати лодката – другия трябва да
балансира, защото, ако и той започне да я клати – лодката ще се обърне. Понякога минаваме
през спокойни води, но друг път има и много
силни бури. Както и ако нещо пробие лодката,
пробойната трябва да се запуши добре, за да
не проникне вода и да не я потопи. Всеки от
нас се вози в различна лодка – някоя има много запушени дупки, друга е все още здрава, а в
трета има няколко пробойни, които трябва да
се затворят. Истината е, че не можем да извадим лодката на суша и да я ремонтираме изцяло. Затова потопени в морето да се погрижим
за нашата лодка, да запушваме пробойните и
най-вече да гребем в една посока – посоката
указана ни в Божието слово.
И така да не забравяме, че в основата на
християнското семейство стои Божията любов
и че без нея нищо не можем да бъдем! Да се
обичаме, да показваме любовта си и да се грижим един за друг с уважение – това ви пожелавам за празника на християнското семейство!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК
НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО!
ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ

l Сестринско общение – сряда от

17.00 ч.

l Младежко общение – събота от

РЕДАКЦИОННО КАРЕ

18.00 ч.

l Тийнейджърско общение – неделя

13.00 ч.

l Неделно училище – неделя 10.00 ч.
l Лични срещи с пастира – четвъртък

от 16-20 ч.

ЗА КОНТАКТИ С ПАСТИРА:
l тел.: 02/ 859 24 40
l GSM: 0897 868 040
l е-mail: bordjiev@abv.bg
l www.poduene.org

на сборен хор и оркестър към
ОЕЦ с диригент Пол Риджуей.
Концерта ще бъде посветен
и на110 годишнината от
създаването на ОЕЦ в България
ВХОД СВОБОДЕН

www.youtube.com/user/poduenechurch/videos

