ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

„Господ знае дните на непорочните;
и тяхното наследство ще бъде до века.” – Пс.37:18

НАСЛЕДНИЦИТЕ НА БОГА
Наследството е притежание, което неговия
законен собственик оставя във владение на
други хора след смъртта си. Най-често срещаната практика е наследство да преминава от
родители на деца. Историята помни несметни
богатства завещани като наследство от родители.
Безспорно най-богатият е Бог. Той е и Творецът и Владетелят на цялата Вселена. И Словото
ни казва, че Той вече е завещал Своето наследство. И естествено въпросът: Какво е Божието
наследство и кои са Неговите наследници?
Преди всичко притежанието на Бога е в небето. Въпреки, че Той е създал целия материален
свят, но най-вече Неговото богатство е в невидимия свят. И понеже това притежание е духовно, то е и вечно. „Благословен да бъде Бог
и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който
според голямата Си милост ни възроди за
жива надежда чрез възкресението на Исус
Христос от мъртвите, за наследство – нетленно, неоскверняемо и което не повяхва, запазено на небесата за вас.” – 1Петр.1:3,4.
Много неща можем да получим като материално богатства от своите родители, но богатството за нашите души се получава само от
Бога. Затова и апостол Павел пише: „Дано
Бог на нашия Господ Исус Христос, славният
Отец, ви даде дух на мъдрост и откровение,
за да Го познаете, и да просветли очите на
сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното Него-

во наследство” – Ефес.1:17,18. А най-ценното
наследство за нас е вечния живот с Бога на небето. „Оправдани чрез Неговата благодат,
да станем според надеждата наследници на
вечния живот.“– Тит 3:7.
Съществуват главно два начина за определяне на наследниците: Законните наследници
– роднини; и оставено завещание. В случая с
Бога, законния наследник е Неговия Единороден Син Исус Христос. „В края на тези дни
говори на нас чрез Сина, Когото постави
Наследник на всичко.” – Евр.1:2. Но от Своя
страна Христос ни прави Свои сънаследници.
„Както Моят Отец завещава царство на
Мен, а Аз го завещавам на вас.” – Лука 22:29.
И то защото и ние сме законородени синове на
Бога. „А на онези, които Го приеха, даде право
да станат Божии чада.” – Йоан 1:12. Ние сме
законородените сънаследници с Христос и едновременно с това наследници на Бога. „И ако
сме деца,тогава сме и наследници – наследници на Бога и сънаследници с Христос.” –
Римл.8:17. Така че, ние повярвалите в Бога сме
Негови наследници. „Затова не си вече роб, а
син; и ако си син, то си Божий наследник чрез
Христос.” – Гал.4:7. И присъствието на Божия
Дух в нас е доказателство за това. „В Когото и
вие, като чухте словото на истината, т. е.
благовестието на нашето спасение, в Когото, като и повярвахте, бяхте запечатани с
обещания Свят Дух, Който е залог за нашето
наследство.” – Ефес.1:13,14.
продължава на стр.4

А пък те са Твои люде и Твое наследство,
които си извел с голямата Си сила
и с издигнатата Си мишца.
Второзаконие 9:29
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БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ

БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ
КЪМ ВСИЧКИ ХОРА
НА ЗЕМЯТА
„Благ е Господ към всички;
и благите Му милости са върху
всичките Му творения” – Пс.145:9
Божията любов към човека се изразява
в това, че го е сътворил по Свой образ и подобие, в благоприятни условия за живот, със
способност за размножаване, с право да владее над творенията и др. И макар, че поради
грехопадението човека заслужаваше смърт,
Бог веднага промисли и Му обеща бъдещо
избавление: „Ще поставя и вражда между
теб и жената и между твоето потомство
и нейното потомство; то ще ти нарани
главата, а ти ще му нараниш петата” –
Бит.3:15. И по-късно пояснява: „Затова сам
Господ ще ви даде знамение. Ето, девица ще
зачене и ще роди син, и ще го нарече Емануил” – Ис.7:14. А когато настана времето:
„Словото Божие стана плът и живя между
нас; и видяхме славата Му, слава като на
Единородния от Отца, пълно с благодат и
истина” – Йоан 1:14.
Наред с изискванията, законите и постановленията, Бог ни дава и обещания. Най-важното обещание – за спасение на душите на
всички хора, намираме в Йоан 3:16: „Защото
Бог толкова възлюби света, че даде Своя
Единороден Син, за да не погине нито един,
който вярва в Него, но да има вечен живот.”
„Светът” означава цялото човечество. Бог не
желае никой да погине, но начинът, чрез който всеки може да получи спасение е да приеме Неговия Единороден Син – Исус Христос за
свой личен спасител, като повярва в това, което Той е направил за него. На такъв човек Бог
обещава вечен живот: „и всеки, който вярва
в Него, да не погине, но да има вечен живот”
– Йоан 3:15.
Божиите обещания са за грижа към всички хора: „Той прави слънцето Си да изгрява
и над злите и над добрите, и дава дъжд на
праведните и на неправедните” – Мат.5:45.
Как трябва да постъпваме ние, като Негов образ и подобие:
продължава на стр.3

БАБАТА НА ТИМОТЕЙ

/ЧЕТИВО ЗА БАБИ И НЕ САМО/

Вярващата баба; оказва ли тя някакво влияние в семейството? А би ли могла една баба
да определи бъдещето на внуците си? Не само
тук, но и за вечността?
Хлопаме на вратата на един дом в Листра,
Мала Азия. Отварят ни възрастна жена и дъщеря й. Благите и засмени лица са на баба Лоида и Евникия. Домът, в който расте малкият
Тимотей определено е със социални и религиозни разделения. Знаем, че татко му е грък,
т.е. езичник, който открито не харесваше вярата на двете жени. Познато ли ни е това? Някой
в дома ни не дава дума да се каже на детето
за Бога... Да, това си е гонение. Но това не
тревожеше баба Лоида, нито би трябвало да
тревожи нас. Апостол Павел пише точно до порасналия Тимотей, че „всички, които искат да
живеят благочестиво в Христос Исус, ще бъдат гонени” (2Тим.3:12). Колко ли по-трудно е
било тогава? Но това ни най-малко не попречи на баба Лоида да моделира от внучето си
най-обичания спътник на Павел и един от найверните служители на ранната църква. Лоида означава „най-добрата”. Къде ли се крие
ключето за успеха на най-добрата? Вероятно
тя не се занимаваше със странични неща, а
старателно изучаваше Писанията. Лоида препредаде вярата към Бог Йехова на дъщеря си
едно към едно. Представям си, как двете са

измолили бебето още в утробата на Евникия.
А по-късно са гравирали в сърчицето му любов
към Господа.
„„Разкажете това на децата си и децата
ви нека го разкажат на своите деца, и техните деца – на следващо поколение” – Йоил
1:3. Четейки в младостта си Йоил, Лоида вярваше в тази истина за децата и внуците си. Да,
Евникия се омъжи за езичник, но в Листра и
Дервия, населението беше смесено. Вероятно
Лоида страдаше за това, но тя видя с очите си,
че момичето й не се отклони от вярата. Напротив – още при първото мисионерско пътуване
на Павел, Евникия приема Исус за Спасител.
Предполага се, че тогава тийнейджърът Тимотей, също е до нея.
Апостол Павел е притежавал тефтер с хиляди имена. Но единствено срещу имената
Лоида, Евникия и Тимотей е отметнал – „нелицемерна вяра”. Това няма аналог в Библията!
Има нещо невероятно в Лоида, запомнена във
вековете с нелицемерната си искрена вяра. И
препредадена на две поколения. Явно тази
баба не си е губила времето само в дундуркане, а и е използвала влиянието си за добро.
Тими израства между полите на двете жени,
попивайки техния искрен живот. Помним ли,
че наследниците ни са с вградени радари, улавящи на мига всяка искрица лицемерие във
вярата ни? Замисляме ли се, че те сканират
поведението ни и в църквата, и в домовете
ни? Лоида и Евникия днес ни говорят... Да,
ще имаме благотворно влияние, но цената е
искрен живот в Господа. Похвалената от Павел
Евникия също е обичала да дълбае в Словото.
Просто това е виждала от майка си. Така, както нашите деца, зетьове, снахи и внуци гледат
нас. Лично аз мечтая моето наследство да ме
запомни размишляваща, молеща се, благославяща. Разказваща Божиите чудеса. Знаем или
не, но истина е, че наследниците ни запомнят

и копират поведението ни.
Лоида и Евникия предпазиха Тимотей от лошото влияние на света. Ето как: „От детинство знаеш свещените Писания, които могат
да те направят мъдър за спасение чрез вяра в
Христос Исус” – 2Тим.3:15. Тук се има предвид
от сукалче. Твърди се, че Тимотей е научил азбуката от самите Писания и се е научил да чете
от тях. Често се питаме, кой е най-подходящият подход да повярва детето или внучето ми?
Отговорът отново е – да живеем непресторено
за Господа и да им предадем Божието Слово.
Да започваме от бебешката кошара. Бог така е
проектирал детските умове, че от първия миг
на разсъдък могат да попиват Божиите истини.
Да не се уморяваме да ги приспиваме с истории за Давид и Исус.., да пеем и разказваме.
И нека не губим надежда с порасналите. Вложили влиянието си, нека да им четем Словото,
дори и да са вглъбени в телефоните си. Да им
четем, тъй като ум напоен със Словото е в пъти
по-податлив към спасението. И смело да копираме баба Лоида, тя не се притесняваше от
съпротивата. Невероятно служение е баба да
води внучето си на църква! Вероятно това коства нещо на бабата. Ето и идея за подкрепящо
го служение – баби в молитва за устояване.
Порасналото внуче на баба Лоида никога
не престана да се храни с „думите на вярата”.
Тимотей не само е най-уважаваният съработник на апостола, той е „възлюбеното му вярно
чадо”. Един 18 годишен младеж да е на един
дух с възрастния Павел, копнеещ ден и нощ да
го види?! Ето превъзходното наследство на нелицемерната вяра на баба Лоида!
Една баба пося златни духовни семенца в
детската душа. Друг пожъна и му предаде велико духовно завещание. А ние... ще завещаем ли същото на любимите си внуци?
ЕЛЕНА ИВАНОВА

ОБЩА МОЛИТВЕНА СЕДМИЦА
„Ето, колко е добро и колко угодно да
живеят братя в единодушие!” – Пс.133:1.
Началото на 2020 година започна с обща молитвена седмица (6-12 януари), което през последните години прераства в добра практика
за столицата ни.
Седем различни църкви от София бяха домакини на молитвените събирания, сред които и нашата в Подуяне. Вечерните молитви
протичаха във хваление към Господа, Божие
слово от амвона споделено от пастирите на
различни софийски църкви, насоки за молитва в различни сфери, музикални поздрави от
някои братя и сестри, усърдна молитва и свободно общение. Чести слова от амвоните бяха
за съживление у християните, църквите, града,
страната ни, като „промяната на света, започва

от промяната в мен”.
Молитвите се принасяха по различни начини, братя и сестри хванати за ръце, събрани
по групички, положили ръце върху рамо, запознаване помежду си и молейки се един за
друг, както и общи молитви. Святият Дух ръководеше пастирите, молещите се имаха свобода и сплотеност. Молитвите бяха отправени
от деца и възрастни – за семейства, младежи,
деца, управници, мисионери и благовестители
по света, отпаднали братя и сестри от вярата.
Молихме се и за гонената и страдаща заради
вярата си църква. Господ да ни дава мъдро
сърце да изкупваме благовремието – да споделяме благовестието на погиващия свят, на
наши приятели, колеги, роднини и съученици,
за спасението на погиващите души.

Благодарим на Господа за мира в страната
ни и свободата на нашата вяра. Нека Божията
любов да сплотява и обновява силите на всички молещи се. А Господ да благославя всички,
за които се молихме. Благодарни сме на Господ като семейство, че бяхме част от тях. Благодарни сме и на организаторите на събитието
– ОЕЦ в България. Господ да възрастява плода
и умножава успеха на това молитвено единство, което се проявява и в национален мащаб
с „Общо молитвено движение и братолюбие”.
САМУИЛ и СИМОНА ИВАНОВИ

ФИЛОСОФИЯ, СВЯТ И ВЯРА

EГО И САМОДОСТАТЪЧНОСТ
Его психологията е школа на психоанализата,
чиито концепции са вкоренени в идеите на Зигмунд Фройд за структурния модел на психиката – То-Аз-Свръх-аз. Индивидът взаимодейства
с външния свят, но реагира и на вътрешните
сили. Много психоаналитици използват теоретичния конструкт, наречен Его (Аз), за да обяснят как това е станало чрез различни его функции.
Егото е нашето вътрешно светоусещане и
чувство за идентичност. Това е идеята, че Аз
съм Аз, тук съм и съществувам, но и че Аз имам
душа и тя продължава да съществува и отвъд
смъртта. Его е идентификация с физическото
тяло – от неговите емоции до неговите физически усещания и пориви – болка, страсти, чувства, желания и т.н. В основата на егото (оттам
и думата егоист и егоизъм) лежи идеята „да
живееш за себе си”, да живееш за собствено
наслаждение и удоволствия. Ако егото ни е голямо, се идентифицираме по-малко с душата
си или Божествения принцип в себе си. Егото е
онази частица от нас, която иска да се изтъкне
над останалите, да се изяви, да се разгърне, да
се разкрие в цялата си мощ. Колкото по-голямо
е Егото ни, толкова по-нещастни се чувстваме.
Егоизмът и щастието са несъвместими. Егото е
онази същност от нас, която не иска да се откаже от земните блага, от страстите и изкушенията на материалния свят.
Най-разпространеното разбиране за Егото от
лаическа гледна точка е гордост в себе си. Мислите ни се въртят непрекъснато около собственото ни аз, моето, тялото ми, ума ми, интелекта ми, живота ми, парите ми, колата ми,
кариерата ми, жена ми и децата ми. Стремежи
от рода на „трябва да придобия богатство, да
съм успешен, да съм първи, да съм на върха, да
спечеля много пари, за да съм щастлив” и т.н.

са продиктувани единствено от егото. Твърде
често лаическата гледна точка се покрива с атеистичната. Атеизмът, разглеждан като система
от възгледи, която отхвърля духовното и религията като цяло, провъзгласява най-важния си
постулат, който гласи, че религията и науката са
взаимноизключващи се феномени. Атеизмът
твърди, че света, който видимо ни заобикаля,
е единствен и самодостатъчен. Вярата в Бог –
Творец на всемира, и вярата в безсмъртието
на човешката душа, повечето атеисти считат за
човешко творение.
Вярващият, осъзнавaйки собствената си незначителност, приел Бога като свой баща и
спасител, е призван към минимализиране на
значимостта, дори до отрицание на всекидневния живот, за да спечели истинския такъв. И
не само в смисъла на вечен живот в Неговото
небесно царство, но и на настоящия земен живот. Вярващият е осъзнал погубващата сила на
алчността към придобиване на блага, унищожителната мощ на притежанието; вярващият
отдавна си е дал сметка за собствената слабост, познава своята ранимост, нестабилност
и уязвимост. Той е призван към едно истинско
качество на живота в Христа. Затова вярващият
е устремен в друга посока: „Който иска да спаси
живота си ще го загуби, а който загуби живо-

та си заради мен ще го спечели.” (Мат.16:25).
Християнската логиката е различна от логиката
на света.
Бог е самодостатъчен. Нашата вселена не
може да бъде обяснена по никакъв друг начин. Не би могла да се е създала сама. Няма
как да е съществувала винаги. И няма как да е
била създадена от нещо, което само по себе
си е създадено. Така че не е възможно да сме
самодостатъчни, защото от нас нищо не зависи: родени сме без ние да го искаме, Бог го е
пожелал; окрайностени сме в нашето битие и
щем-не щем в един момент нашата „телесна
хижа” загнива. При най-малкия здравословен
или друг проблем започваме да си даваме
сметка, колко е хубаво да си здрав, тогава усещаме пряко своята уязвимост и липса на самодостатъчност. Ясно разбираме, че имаме нужда от помощ, от подкрепа, от лекар, от някой
който да ни помогне, да ни утеши. Е, питам, как
тогава сме самодостатъчни? Учените някога са
държали на тяхната теория за стационарното
състояние, при която вселената винаги е съществувала без да има някакво начало. Космологичните доказателства сега сочат към „Големия взрив” като точката във времето, когато
вселената е започнала да съществува. Сочат
към началото. Науката сама ни отпраща към
сътворението. Всичко, което наблюдаваме в
природата, има своето начало. Бог обаче е друго, Той е извечносъществуващ, независимо, че
нашият ограничен човешки ум трудно може да
го проумее. Бог не е зависим от нищо, а всичко
от Него зависи. Бог е безкраен и безначален.
Не е имало време, когато Бог не е съществувал.
Всичко е създадено от Него и зависи от Него.
Човекът, част от творението, най-съвършеното
същество, също. Единственият самодостатъчен
е Бог.
САВА СЛАВЧЕВ

БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ

БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ КЪМ ВСИЧКИ ХОРА НА ЗЕМЯТА
продължение от стр.1
„Но вие обичайте неприятелите си, правете добро и давайте назаем, без да очаквате
да получите нещо в замяна; и наградата ви
ще бъде голяма и ще бъдете синове на Всевишния, защото Той е благ към неблагодарните и злите.” – Лука 6:35.
Друго обещание към всички хора е дадено
след Потопа: „Поставям завета Си с вас – че
няма да бъде изтребена вече никоя твар от
водите на потопа, нито ще настане вече потоп да опустоши земята... Когато докарам
облак на земята, дъгата ще се яви в облака;
и ще си спомня завета Си, който е между
Мен и вас и всичко живо от всяка твар.” –
Бит.9:11-16. А на друго място добавя: „Докато
съществува земята, сеитба и жътва, студ
и горещина, лято и зима, ден и нощ няма да
изчезнат.” – Бит.8:22.

Има и обещания за здраве и дълъг живот,
които са свързани с отношението ни към родителите: „Почитай баща си и майка си, за да
се продължават дните ти на земята, която
ти дава Господ, твоят Бог” – Изх.20:12. Какво
още придобиваме чрез това обещание? „Сине
мой, слушай поуката на баща си и не отхвърляй наставлението на майка си, защото те
ще бъдат благодатен венец за главата ти и
огърлица около шията ти” – Пр.1:8,9. Защото: „Светилникът на този, който злослови
баща си или майка си, ще изгасне в най-мрачната тъмнина” – Пр.20:20.
Други от обещанията на Бога към всички
хора, са свързани с изисквания за честност
и праведност в ежедневието: „Вярна и права теглилка да имаш; вярна и права ефа да
имаш; за да се продължат дните ти на зе-

мята, която Господ, твоят Бог, ти дава” –
Втор.25:15; с въздържане от възгордяване и
прекалено самочувствие: „Не мисли себе си
за мъдър; бой се от Господа и се отклонявай
от зло; това ще бъде здраве за тялото ти
и влага за костите ти” – Пр.3:5-8. Как да
постигаме това благоденствие: „Уповавай на
Господа от все сърце и не се облягай на своя
разум. Във всичките си пътища признавай
Него и Той ще оправя пътеките ти” – Пр.3:6.
Защо сме сигурни, че Бог ще спази обещанията си? Увереността ни идва от това, че чрез
Словото опознаваме Божията същност. А там
откриваме, че Той изпълнява всички Свои обещания и е непроменим. Неговата вярност е
потвърдена и в живота: „Неговата вярност е
щит и закрила; С перата Си ще те покрива; и
под крилете Му ще се скриеш” – Пс.91:4.
АНАСТАСИЯ ВАСИЛЕВА

НАСЛЕДНИЦИТЕ НА БОГА
продължение от стр.1
Но, за да влезе в сила наследството, завещателят трябва да е умрял. „Защото където има
завещание, за изпълнението му трябва да се
докаже и смъртта на завещателя. Защото
завещанието влиза в сила, само където се
е случила смърт, понеже никога няма сила,
докато е жив завещателят.” – Евр.9:16,17.
Ние вече сме пълноправни наследници, понеже нашия Завещател премина през смъртта.
И вече нищо не може да промени Божието
завещание. „Едно завещание, даже ако е само
човешко, веднъж потвърди ли се, не се разваля,

нито някой прибавя нещо към него.” – Гал.3:15.
Ние повярвалите в Бога вече сме Негови
наследници за вечността. Освен, ако някой от
нас доброволно не се откаже от завещанието,
което е наследил. Затова и Словото ни предупреждава: „Да не би някой да е блудник или
нечестив, както Исав, който за едно ястие
продаде първородството си; понеже знаете,
че даже когато искаше след това да наследи благословението, той бе отхвърлен.” –
Евр.12:16,17. Не трябва да забравяме, че докато сме на тази земя, Сатана ще се опитва да

СТИХОТВОРЕНИЕ

ПРЕДИ ПРОЛЕТТА
Природата от зимния си сън
ще се събуди бодра и красива
и като празничен камбанен звън
на пролетта дъхът ще се разлива.

ЕЛА и ВИЖ
ФЕСТИВАЛ НА
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

Ще разцъфтят от пъпки цветове
и птиците дуети ще запеят,
ще ни зарадват първи плодове,
черешите когато червенеят.

Дано и в нас да дойде пролетта,
душите ни да станат на градини,
а лятото да бъде вечността –
без дни, без месеци и без години!

МАРИН КОСТОВ
20.03.2007 г.

НИК ВУЙЧИЧ
Вдъхновяващ мотивационен
говорител за израстване във
вяра, посвещение и
сила за живот.

 Неделя от 10.00 ч. и 18.00 ч.

 Сряда от 18.30 ч. – молитвено

събрание

 Петък от 18.30 ч. – богослужение

ДРУГИ МЕРОПРИЯТИЯ:
 Братско общение – вторник от

19.00 ч.

 Сестринско общение – сряда от

17.00 ч.

21 март 2020 г.
от 10:00 до 16:00 ч.
църква „Блага вест”, гр. София
ж.к. „Люлин-10”, ул.„Митрополит
Партений Зографски” №8

18.00 ч.

Фестивалът е празник за
служенията и дейността на
евангелския свят в България.
Той е възможност за среща
между църкви, организации
и служения за опознаване,
насърчение и обмен на контакти.

13.00 ч.

ВХОД СВОБОДЕН

СЪОБЩЕНИЯ:

РЕДОВНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ:

п-р РУМЕН БОРДЖИЕВ

На 11 април 2020 г. (събота)
в гр. София, зала 1 на НДК
от 18:00 ще гостува

Гората гола ще се облече,
безоблачно небето ще синее
и слънцето по-силно ще пече,
морето по-лирично ще запее.

На лято ще ни замирише пак
по нивите житата щом узреят,
на плажовете ще бръмчи рояк
и чайки над морето ще се реят.

открадне завещаното ни наследство. Така, както го направи и с Адам и Ева в Едемската градина. Но нека да се научим да побеждаваме в
ежедневните битки с изкушенията, защото Бог
ни е обещал: „Който побеждава, ще наследи
тези неща; Аз ще му бъда Бог и той ще Ми
бъде син.” – Откр.21:7. Нека Бог да ни помага,
за да осъзнаваме истината, че ние сме Неговите законни наследници за вечността и всеки
ден да браним завещаното ни наследство.

 Младежко общение – събота от
 Тийнейджърско общение – неделя
 Неделно училище – неделя 10.00 ч.

 Лични срещи с пастира – четвъртък

от 16-20 ч.

РЕДАКЦИОННО КАРЕ

ЗА КОНТАКТИ С ПАСТИРА:

 тел.: 02/ 859 24 40, GSM: 0897 868 040
 е-mail: bordjiev@abv.bg
 www.poduene.org

Íà 26 ÿíóàðè 2020 ã. íà 52 ãîäèøíà âúçðàñò Áîã ïîâèêà ïðè Ñåáå Ñè

áðàò ÐÎÑÅÍ ÈÂÀÍÎÂ
„Аз съм възкресението и животът.
Който вярва в Мен, макар и да умре, ще живее.
Никой, който е жив и вярва в Мен, няма да умре вовеки” – Йоан 11:25,26

www.youtube.com/user/poduenechurch/videos

