ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”
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„И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят на други езици,
според както Духът им даваше способност да говорят.” – Деян.2:4

ПЪЛНОЦЕНЕН ЖИВОТ В СВЯТИЯ ДУХ
В края на земното Си служение Христос
обеща на Своите ученици: „Аз ще поискам от
Отца и Той ще ви даде друг Утешител, да
бъде с вас довека – Духа на истината, Когото светът не може да приеме, защото не
Го вижда, нито Го познава. Вие Го познавате,
защото Той пребъдва с вас и във вас ще бъде“
– Йоан 14:16,17. Само няколко дни след възнесението Си Христос изпълни Своето обещание.
В деня на Петдесятница апостолите приеха
Святия Дух. От този ден за учениците на Христос
започна един нов живот – на пълнота и общение в Божия Дух.
Обещанието, което Христос даде на апостолите, не беше само за тях. Това благословение
е за всеки християнин. Днес някои „духовни
учители” твърдят, че кръщението в Святия Дух е
било само за апостолите, и то само за конкретния исторически момент. Не! Духовното кръщение е обещание за всеки, който повярва и приеме Исус Христос за свой Спасител. В деня на
Петдесятница апостол Петър каза на присъстващите: „Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името на Исус Христос за прощение на
греховете ви; и ще приемете този дар, Святия Дух. Защото на вас е дадено обещанието
и на децата ви, и на всички далечни, колкото
Господ, нашият Бог, ще призове при Себе Си”
– ДА 2:38,39. Доказателство, че кръщението в
Святия Дух не е само за апостолите, е и въпросът, който апостол Павел задaде на повярвалите

в Ефес: „Приехте ли Святия Дух, като повярвахте?“ – ДА 19:2. Кръщението в Святия Дух е
жизненоважно условие за пълноценен и свят
живот.
От Божието слово знаем, че белегът за кръщение в Святия Дух е говоренето на непознат
език. По този въпрос също има много и найразлични мнения. Но правилният библейски
модел за духовно кръщение е начинът, по който
апостолите на Петдесятница за първи път приеха Божия Дух. Така както виждаме по-късно и
вярващите в Самария, в дома на Корнилий, и
ефеските вярващи да приемат изпълването със
Святия Дух; така както и днес над половин милиард християни по света са Го приели.
Благословеният живот в Святия Дух обаче не
се заключава само в кръщението, съпроводено
с говорене на непознат език. Той едва тогава започва. За да живеем благословен и пълноценен
живот в Божия Дух е нужно постоянно изпълване с Него. Апостолите имаха съзнанието, че
Святият Дух е Третото лице на Троицата, и общуваха с Него като с Личност – така, като се отнасяха към личностите в своето семейство, към
своите близки и приятели. Те имаха непрекъснато общение с Божия Дух и търсеха Неговото
благословение ежедневно. Това се отнася и за
нас. Не можем да имаме пълноценен духовен
живот, ако не се изпълваме отново и отново
всеки ден с Духа на Бога.

Затова и апостол Павел ни съветва: „Изпълвайте се с Духа” – Ефес. 5:18. С тези думи апостолът иска да ни внуши, че изпълването със
Святия Дух не е еднократен акт, а непрекъснат
ежедневен процес.
За да имаме пълноценен живот в Святия Дух,
трябва да сме сигурни, че имаме правилно отношение към Него. Когато Святият Дух влиза
в човека, Той иска да има ръководната роля в
живота му. Святият Дух не се задоволява с това
да Му бъде отредено едно кътче в сърцето на
човека и Той да бъде третиран като гост. Необходимо е да Му предадем пълния контрол над
живота ни и да бъдем покорни на Неговото
водителство. Когато не сме покорни на Святия
Дух, ние Го оскърбяваме. Затова апостол Павел
ни съветва: „Не оскърбявайте Святия Божий
Дух” – Ефес. 4:30. Ако си позволяваме да оскърбяваме Духа на Бога, тогава напразно е кръщението ни в Него. Такова отношение не може да
доведе до пълноценен живот в Святия Дух.
Святият Дух идва в живота ни, за да съдейства за нашето ежедневно благословение, каквото и апостолите имаха. Но ако искаме да имаме помазание, подобно на тяхното, трябва да
имаме и отношение към Божия Дух, подобно
на тяхното. Не само да приемем Святия Дух, но
всеки ден отново и отново да се изпълваме с
Него и най-важното – да имаме правилното отношение към Него.
п-р РУМЕН БОРДЖИЕВ

А Господ е Духът; и гдето е Господният Дух, там е
свобода, а ние всички, с открито лице, като в огледало,
гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия
образ, от слава в слава, както от Духа Господен.
2 Коринтяни 3:17-18

ФИЛОСОФИЯ, СВЯТ И ВЯРА

ПАНДЕМИЯ И ВЯРА
Много неща се изписаха и още повече се изговориха за коронавируса.
Тежко положение, взело много жертви и отприщило противоречиви реакции. Пандемията
още не е отминала и не знаем кога, дали и как
ще отмине. Тя обаче извади на повърхността
страха, който бе общ за хората навсякъде по
света. А страхът – както при човека, така и при
животните, е инстинктивна реакция на потенциална опасност. Биологичният механизъм на
страха е добре проучен: при съществуваща опасност определени зони от мозъка – амигдалата и
хипоталамусът, се активират, за да контролират

физическия отговор на индивида.
Вярващите обаче имат и начин, и средство
да контролират страха и това е щитът на вярата
в Бога. За този, който вярва, тя поддържа неговото съществуване не по-малко категорично,
отколкото физическото здраве на тялото му.
Човекът не е само тяло, той е дух, душа и тяло.
Никой не знае колко вълни на инфекцията
ще преживеем и съответно докога една комуникационна стратегия, основана на страха,
може да издържи. Но вярващият човек може
да преодолее всичко това, защото в Божието
слово има обещания за всеки, „който живее

под покрива на Всевишния” – Псалми 91.
Бог ни учи на смирение и покорство. Носенето на маски и други предпазни средства, дезинфекцията на ръцете, отговорността да пазим
себе си и другите са част от нашите задължения.
продължава на стр.4

В ДНИТЕ НА ПАНДЕМИЯ
Поводът за настоящата статия са многобройните изявления в медиите и социалните мрежи, както и личните ми разговори с вярващи,
изразяващи разнообразни мнения. Вместо да
оказваме помощ и да укрепваме слабите, ние,
вярващите в Бога, често изпадаме в изкушения, като се поддаваме на теченията на света.
Различни теории, които се разпространяват
със скоростта на светлината, понякога заслепяват и нас, вярващите.
Ще отбележа няколко категории хора:
На първо място хора, които живеят в реалността – те са от тези, които, макар да виждат,
че се допускат пропуски и грешки, все пак
осъзнават правилно обстановката и оценяват
труда и отговорността на хората, които вземат
решения. За съжаление правителствата имат
своята вина за това, че не дадоха навреме актуална информация и допуснаха да се зароди паника сред населението. Но все пак България се
оказа една от най-добре справилите се държави.
На второ място хора, които критикуват всички за всичко. Този тип хора са вечно недоволни
от управляващите, защото не са ги питали тях
как да постъпят. Каквото и да се направи, все е
лошо. Ако се вземат строги санитарни и ограничителни мерки – „те ни ограничават свободата”. Ако се разхлабят мерките – „те искат да
ни убият”. Ако не се дават финансови субсидии – „те искат да умрем от глад”. Ако се дадат
пари – „децата ни трябва да ги плащат”. Не ни
ли напомня това за роптанието на евреите в
пустинята? Тук искам да добавя и коментара
върху Юда 1:9 от Библия „Пълноценен живот
в Святия Дух” (с. 2081): „Ако Михаил, най-великият архангел, отказва да похули Сатана, а
разчита на Божията сила, колко повече ние
като човешки същества трябва да се въздържаме да отправяме хулителни обвинения против когото и каквото и да било”. А ето и думите
на апостол Павел: „... който се противи на
властта, противи се на Божията наредба”
– Римл. 13:2.

На трето място хора, които живеят в една
паралелна реалност. Има хора, които лесно
приемат различни „конспиративни теории”,
които завладяват умовете и на невярващи, и
на вярващи. Те вярват в тези теории, защото
всичко им се виждат загадъчно и си мислят,
че са разкрили „световен заговор срещу човечеството”. Някои от тези хора са склонни не
само към протести, но и към насилие. Тези теории са изключително нелогични, да не кажа
глупави, но се радват на голяма популярност
сред хората, които са с изострена сетивност и
въображение. Тези хора дори не забелязват
тежките противоречия в своята аргументация
и твърдят:
 Че пандемията е предизвикана изкуствено,
като вирусът е създаден в лаборатория в гр.
Ухан, за да унищожи милиарди хора и да
обогати единици.
 Че правителствата по целия свят са сключили
договор помежду си да сведат населението
на земята до 500 милиона, та световните
богатства да се разпределят между помалко хора.
 Че вирусът е причинен от 5G мрежите; от
китайските комунисти, от фармацевтичните
компании; от Сорос, от ЦРУ на САЩ.
 Че Бил Гейтс се стреми чрез ваксина да сложи чип на всеки жител на планетата, за да
завладее света.
От друга страна, иначе уважавани лекари и
експерти в своята област взеха да търсят медийно внимание и се упражняваха да определят кое е право и кое не, като по този начин
внесоха допълнително хаос и разделение в
обществото, до голяма степен обслужвайки
партийни интереси. Дори един известен професор бе заявил: „Пoлoжитeлeн PСR тecт нe
знaчи нaличиe нa aктивeн вирус”. Да, не значи,
но значи възможност да се разнася заразата.
Друга теория на някои медици е, че аутопсиите показвали, че причината за смърт не е
коронавирус. Сигурно е така, но коронавирусът

причинява блокиране на органи или съсирване на кръв, активиране на други патогенни носители, което фактически причинява смърт.
Има и трета теория, която гласи: едни умират от коронавирус, а други с коронавирус.
Тоест тези, които имат тежки съпътстващи заболявания, умират с корона вирус, а тези без
такива – от коронавирус. Въпросът е: „Хората
с тежките заболявания не биха ли били живи,
ако не бяха се заразили с вируса?”. Защо с
лека ръка да се примиряваме със загубата на
човешки живот и да приемаме статистиката за
смъртността като математика, а не като болка
за ближния? Ами ако ние или наши близки се
окажем част от статистиката?
Братя и сестри, днес всички живеем във
време на изпитания, на изкушения, но и във
време, когато проличава способността ни да
различаваме доброто от злото и силата ни да
се справим с изкушенията. Вярно е, че много
хора, бидейки затворени продължително в
домовете си, са депресирани, притеснени за
утрешния ден и в духовна, физическа и финансова немощ. Но да погледнем на канарата
Христос, когато бе изкушаван от Сатана. Нека
си припомним как нашият Господ устоя и да не
отстъпваме от Неговите думи и пример.
В заключение искам да призова всички ние
да се обединим около Христос. Истински вярвам, че дни като тези трябва да ни обединяват,
а не да ни разделят. Ако всички гледаме към
Исус, няма как да не гледаме в една посока!
Нека да бъдем убедени, че пандемията е временна, a Бог е вечен. „Ако Бог е откъм нас,
кой ще бъде против нас?“ – Римл. 8:31. Ако
сме с Христос, няма да се боим от 5G мрежите,
от чипа на Бил Гейтс или от световния заговор.
А ето и цитат от коментар на Т. Атанасова: „Ако
всеки се страхува от Бог, както от коронавируса, светът и всичко останало щеше да е много
по-различно”.
Нека Бог да продължи да ни благославя и да
ни пази в Своя мир.
ИВАН АНТОНОВ
Нешвил, Тенеси, САЩ

АНКЕТА

НА КАКВО НИ НАУЧИ COVID-19
Извънредното положение – непонятно, нежелано, неочаквано... В първите дни сякаш
целият ни живот се срина... Тревожни новини,
страх, сензации; нормалното за света сякаш
обзе и нас. Да, но не! Живият Бог, Спасителят,
Баща ни, Приятелят ни, Изцелителят ни, Изкупителят изяви на всяко от децата Си Своята любяща грижа. Всеки от нас я видя и почувства
осезателно и лично. И всеки научи нещо ново.
Попитахме някои братя и сестри на какво
ни научи извънредното положение заради
пандемията COVID-19? Ето шест отговора:
ГЕРГАНА РЯШЕВА
Извънредното положение ме завари в Испания
и реално бях в изолация
два месеца и половина.
Бог ми откри в това време как мога да насърчавам вярващи и невярващи. Започнах да записвам и да им изпращам
псалми, които четях на подходящ музикален
фон. Превеждах и пеех християнски песни. Бог
ме научи, че границите си ги поставяме ние.
Той ни е дал свобода и сила, с която можем
всичко. Показа ми, че страхът губи своята сила
в присъствието Му и че Неговите чудеса са
винаги извънредни и без извънредни положения. Мисля, че вярата на вярващите се засили,
а невярващите започнаха да си задават много
въпроси. Благодарна съм за това извънредно
положение, защото успях да докосна много
хора с моя труд пред Господа.
ФАНИ ПЕТРОВА
Разбрах колко реални
са думите, записани в
Словото: „...като имате храна и подслон,
достатъчно ви е”. Колко наистина важно е да
благодарим за храната и
да се молим Бог да я очиства, ако има нещо
нечисто в нея. По нов и жив начин осъзнах, че
утрешният ден не ни принадлежи и че само
ако ще Господ, ще ни го подари. Както и пише
за трупането на земни богатства: „Глупецо,
тази нощ ще ти изискат душата и всичко
това чие ще бъде?” – Лука 12:20. За пореден
път Господ показа, че е с нас във всяко изпитание, слуша молбите ни и ни пази. „Ето няма
да задреме, нито да заспи Онзи, Който пази
Израил” – Пс. 121:4.
МИРОСЛАВ ГЪЛЪБОВ
Разбрах още веднъж,
че нещата не зависят от
нас, и си давам сметка,
че трябва да сме мъдри
според Божието Слово, а
не според течението на
света. Което не означава,
че трябва да се противопоставяме на властите,
а че трябва да живеем, както Исус казва – да отдаваме на Кесаря кесаревото, а на Бога Божието.

Да сме в помощ на ближния и да считаме другия по-горен от себе си.
МАРИЯ ДИМИТРОВА
Извънредното положение ми напомни, че
трябва да уповаваме изцяло на Бога във всяка
ситуация, да търсим Неговият мир и да бъдем
опора и надежда за хората около нас. Напомни ми, че животът се преобръща за минути, но
скрити в Неговата ръка, сме на сигурно място.
Напомни ми да търся първо Него, а Той ще
промисли за всяка моя нужда.
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
Извънредното положение ме научи да ценя
повече времето, прека
рано с приятелите ми –
нещо, което имах за даденост. И когато поради
извънредното положение не можехме да се
срещаме, разбрах колко е важно близкото,
реалното общуване. Вярвам, че когато общуваме на живо с вярващи приятели, Бог ни изгражда, променя ни и ни усъвършенства. Това
извънредно положение ме научи също да
ценя повече времето, през което всички сме
заедно в Божия дом. Когато бяхме лишени от
тази възможност, разбрахме колко е важно и
благословено да сме събрани заедно, за да
хвалим Бога, да се молим, да Му благодарим.
Когато сме заедно в Божия дом, вярвам, че
Бог излива по-голяма сила и Неговата благодат е върху нас. Дава ни сили да устояваме на
трудностите и борбите в ежедневието ни.
ДАФИНКА ГЕОРГИЕВА
Извънредното положение ми даде възможност да оценя колко подобре ми е било, когато
го е нямало. Помогна
ми да си дам сметка
колко бързо и лесно човек може да загуби всичко материално и ми
напомни, че само Бог е непреходен и че мога
да уповавам само и единствено на Христовата
любов и на Неговите насърчителни обещания,
записани в Словото. Да си припомня, че смелостта не е безстрашие, а избор да продължиш въпреки страха, уповавайки единствено
на Бог. Да намирам в Словото ежедневна мотивация. Да оценя събранието на светиите и
силата на общението. И най-вече да осъзная,
че трябва постоянно да благодаря на Бог и
за най-малките неща, на които преди не съм
отдавала голямо значение и съм ги имала за
даденост. Моля се за Христовият мир и дълготърпение. И постоянно си припомням, че
нищо не се случва без Неговото знание и че
животът ми е в Неговите ръце.

Благодарим на всеки за споделянето и за
насърчението. Дали извънредното положение
ще остане в историята и какво предстои да се
случи, само Господ знае, но ние, Господните,
отново се убедихме, че от всесилните Му и
любящи ръце НИКОГА не се изплъзват господството и контролът.
Да бъде слава на името Му!
анкетата подготви
ЕЛЕНА ИВАНОВА

СТИХОТВОРЕНИЕ

СВЯТИЯТ БОЖИЙ ДУХ
Познат ми е, защото в мен живее,
със силата Му аз съм зареден,
Той семето си благодатно сее,
да може плодове да има в мен.
Това е огън, слязъл от небето –
не се гаси! Не спира да гори,
това е даром дадено, което
не се купува с никакви пари!
За Този Дух копнея аз защото,
когато Той живее вътре в мен,
тогава ставам извор на доброто
и съм в Исуса оживотворен!
Духът на истината сила дава,
изпълва ме и съм благословен,
за да ме пази и ме освещава,
да ме упътва, щом съм заблуден.
Животът ми Духът го възкресява,
чрез Него съм в Христа новороден
и Той е благодат, която дава
както на всички, дарба и на мен!
Достъпен е за всички и които
на Него искат да се посветят,
със дух смирен и със сърце открито,
сега е време да се потопят!
МАРИН КОСТОВ

ЧЕСТИТО

НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕПЦ – “ПОДУЯНЕ”

САВА СЛАВЧЕВ

ЕЛЕНА КИРОВА

на Иван и Ивелина
за малката Катерина

ФИЛОСОФИЯ, СВЯТ И ВЯРА

ПАНДЕМИЯ И ВЯРА
продължение от стр. 2
Ако решиш да влезеш в инфекциозно отделение без маска и предпазно облекло, дори да си
силно вярващ, ти поемаш огромен риск, защото
не си направил това, което зависи от теб, за да
се предпазиш, и съзнателно изпитваш Бога. „Да
не изпитвате Господа, вашия Бог” ни е заповядано във Второзаконие 6:16. Бог ни е дал разум
и свободна воля, така че нека да правим това,
което зависи от нас, а за всичко останало да се
доверяваме на Него. Защото Му вярваме.
Вярата не е имагинерна величина, тя е решение да се довериш. В това време на пандемия
хората го усещат, макар и не всички да го осъзнават. Те търсят опора, общуване, контакт с
другите, в които да намерят някаква сигурност,
заслон от страха и тревожността, завладели
света. Човекът обаче не e в състояние да даде
сигурност. Единствено Бог, нашият Спасител, ни
дава тази сигурност, от която се нуждаем във
време на криза. Той е наше прибежище, опора
и утеха. Пандемията е една възможност за всеки невярващ да се обърне към Господа. Хората,
осъзнали своята уязвимост, могат по-лесно да
приемат протегната ръка на Бога – за свое спасение и за Негова слава.

Ние, повярвалите, сме положили любовта и
доверието си в Него, поверили сме сърцата и
живота си на Него, знаем, че Той е нашият Бог,
и душите ни са изпълнени с Неговата благодат.
Вярваме, че всичко, което се случва в света,
дори да не е от Него, не е без Негово знание и
намеса. Благодарни сме, че за пореден път Той
ни предупреждава. Знаем колко много бяха
предупрежденията в Стария завет. „Но пак чрез
всички пророци и ясновидци Господ беше предупреждавал Израил и Юдея: Върнете се от
греховните си пътища и пазете Моите заповеди и наредби изцяло според закона, който
дадох на бащите ви и който ви пратих чрез
слугите Си, пророците” – 4 Царе17:13. Нашата
цел като новородени християни трябва да бъде
спасението на колкото може повече хора – тук,
в България, и навсякъде по света. Нека да се молим и свидетелстваме за спасението чрез вяра
в Исус Христос. Нека да кажем на хората около
нас, че Бог е единствената вечна и непроменима опора за всеки. Той заличава страха, Той
дава мир и спасение във всяка буря и изпитание тук, на земята, и живот с Него за вечността.
САВА СЛАВЧЕВ

СЪОБЩЕНИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МОЛИТВА:
За ново изпълване със Святия Дух.
За духовно обновление на църквата.
l За мъдрост и разбиране на
пророчествата.
l
l

на Людмил и Пенка
за малката Рут

За Божията защита от COVID–19.
За здравните работници.
l За икономическите последствия от
COVID–19.
l За служението на пастира и неговото
семейство.
l
l

на Теодор и Александрина
за малката Габриела
РЕДАКЦИОННО КАРЕ

На 17 март 2020 г. на 85 г. възраст почина сестра

НАДЕЖДА ВЪРБАНОВА ГЕОРГИЕВА
„Отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място,
пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че където съм Аз,
да бъдете и вие.” – Йоан 14:2,3

www.youtube.com/user/poduenechurch/videos

