ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

„Аз ще видя лицето ти в правда; когато се събудя,
ще се наситя от изгледа ти.” – Пс.17:15

БОЖИЯТ ОТПЕЧАТЪК ВЪРХУ НАС
Всеки ден всички ние се срещаме и разговаряме с много хора. В дома, на улицата, в
магазина, в църквата, на работното място,
в училище... При всяка среща, в зависимост
от човека, върху нас остава някакъв отпечатък. Неща, върху които после мислим и които
оказват някакво въздействие върху живота ни,
било за добро или за зло. Ако такова отражение имаме от хората, то какво ли последстие
оставят върху нас срещите ни с Бога?!
Но първо нека да си отговорим на въпроса,
Възможно ли е човек докато е на тази земя да
има среща с Бога? Още повече, че четем Бог да
казва на Моисей: „Не можеш видя лицето ми,
защото човек не може да ме види и да остане жив” – Изх.33:20. Но в Изх.24:10 се казва:
„Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и седемдесет от Израилевите старейшини се качиха
на планината и видяха Израилевия Бог: Под
нозете Му имаше като настилка от сапфир,
чиято бистрота беше също като небе. И те
видяха Бога и там ядоха и пиха.” Явно, че не
е възможно докато човек е в плътското си тяло
да види Бога в цялостната Му слава и величие,
но има начини, чрез които Той разкрива Себе
Си, за да бъде възприет от човека. Дори, Бог
дава ежедневни възможности на човека да се
среща с Него. Чрез Неговото слово и Божествения Му Дух, Господ дава възможност всеки
ден за общуване с Него.
Но така или иначе, не е възможно човек да
има близост с Бога и това да не даде отражение върху него. Няма как човек да чете Словото

Сърце чисто сътвори в мене,
Боже, и дух постоянен
обновявай вътре в мене,
да не ме отхвърлиш от
присъствието Си, Нито да
отнемеш от мене Светия Си Дух.
Псалм 51:10-11

на Бога, да има общение с Неговия Дух и това
да не остави траен отпечатък в съзнанието му.
Задължително всяка една истинска среща с
Бога дава последстия върху човека. То е като
загара по лицето след продължително стоене
на слънце. Показателен пример за това е Моисей при срещата с Бога на планината Синай
(Изх.34:29-35). При тази среща, Бог беше оставил отпечатък върху Моисей. Бог желае и днес
при срещите си с нас да оставя Своето отражение и върху нас. И всички ние сме свидетели,
как при срещата си с Бога, Той се докосна до нас
и остави Своето отражение, като ни изобличава
за грях, новоражда ни, благославя ни…
Но във никакъв случай Бог не иска само
това да бъде Неговото отражение върху нас.
Той иска да продължи да оставя Своя отпечатък върху нас всеки ден: Той желае след всяка
една среща с Него да имаме все повече променен и осветен живот. Бог иска също така в
нас да се проявяват повече и повече плодовете на Святия Дух (Гал.5:22). Но нищо от това
не може да дойде в нас от само себе си, ако
нямаме срещата с Бога. А ако твърдим, че се
срещаме с Бога, а върху нас не е останал никакъв Негов отпечатък, то тази среща не е била
истинска. При всяко реално общение с Бога
има последствия.
Ползата от нашите срещи с Бога е огромна.
Най-вече за нас самите. При всяка среща с
Него ние се променяме.
продължава на стр.4
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БЛАЖЕНСТВАТА

БЛАЖЕНИ, КОИТО...

„Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят” – Мат.5:6
Обикновено хората се притесняват за хляба
и водата, но тук от Божието Слово разбираме, че по-важни са духовните благословения.
Затова и Христос говори за глад и жажда за
правдата. Бог казва чрез Исая: „Защо харчите пари за онова, което не е хляб и труда си
за това, което не насища? Послушайте Ме
с внимание и ще ядете благо, и душата ви
ще се наслаждава с най-доброто” – Ис.55:2.
Ако у един християнин няма глад по Бога
и Неговата праведност, той умира духовно.
Хората, гладуващи и жадуващи за правда се
стремят ревностно правдата да присъства в
собствения им живот. Те жадуват да видят едно
честно и справедливо общество, една действена и свята църква. Този глад обикновено се притъпява от светското безпокойство, стремежът
за богатство и житейски удоволствия. Затова е
много важно да сме чувствителни към изобличаващото действие на Святия Дух.
Гладът и жаждата за правдата е необходимото поведение на истинския християнин.
Благословени са хората, които гладуват и
жадуват да вършат Божията воля, защото Бог
напълно ще ги насити. Те ще се нахранят изобилно в бъдещото господство на Христос, тъй
като тогава ще царува правдата, а покварата
ще отстъпи място на високите морални норми.
„Блажени милостивите, защото на тях ще
се показва милост” – Мат.5:7
Милостив, значи активно състрадание, помощ на нуждаещите, когато те не могат сами
да се справят.
продължава на стр.3

ИНТЕРВЮ

Пастир РУМЕН БОРДЖИЕВ – 30 г. СЛУЖЕНИЕ
църквата. Но в някаква степен църквата се оказа неподготвена да поеме целия поток от хора,
които се приобщаваха към нея. Но благодарим
на Бога за този сезон, в който ни призова и ни
употреби за духовното изграждане на църквата.

На 15.09.1990 г. на Общо събрание на членовете Румен Борджиев е избран за пастир на
църквата ни. Изборът е израз на уважението и
обичта на вярващите към 29 годишния им брат
в Господа. Като вярващи хора знаем, че този
избор е лична покана и призив от Пастироначалника.
Тридесет години по-късно се обръщам към
пастирското семейство Румен и Ева Борджиеви с няколко въпроса.
Пастирю, какво изпита преди 30 години,
когато пое пастирската гега? И какво е да
се наредиш до видни пастири като Авел,
Аврам, Исак, Яков, Моисей..., Исус Христос?
Наистина има общо между дейността на овчаря и пастирската грижа, защото и двете позиции имат много голяма отговорност и задължения, които трябва да се изпълнят. Изисква
себеотдаване, а също и слугуване. Ако един
пастир, поемайки църквата не е на ясно, че той
става слуга на всички в нея, няма да може да
бъде истински пастир. Това го виждаме в личността на Исус Христос. Той и всички останали
овчари споменати в Библията са съвършеният
пример, как трябва днес един пастир да се
грижи за Божието стадо – църквата.
Какво ли е да започнете пастирско служение точно през 1990 г.?
Наистина Бог има Своите сезони, както за
отделната личност, така и за всяка църква, а
дори за цели народи. Някои сезони са „по-сухи”, други по-благодатни за работа и служение. Ние благодарим на Бога, че започнахме
служение в едно изключително благоприятно
време. Нямаше го вече войнстващият атеистичен режим, който забраняваше открито
изповядване на вярата, разпространяване на
Божието слово, както и провеждане на каквито и да е мероприятия извън църковните сгради. Веднага след 10.11.1990 г. в страната ни се
отвори огромен духовен вакуум и много хора
тръгнаха да търсят компенсиране на всичко,
което бяха пропуснали през годините. Тогава
се откликваше много по-лесно на благовестието, което доведе до числено увеличение на

Служението на пастира е да води, да храни,
да изгражда и да пази стадото. Бихте ли
споделили, как опазвате църквата от заблуди и лъжеучения?
Както през вековете, така и днес съществуват много лъжеучения, заблуди и ереси. Винаги църквата е била атакувана от подобни
външни влияния, зад които стои Сатана. Няма
друго средство за опазване в пътя на истината
освен Божието Слово. Това е стандарта, който
Сам Христос показа и ни остави като модел на
подражание. Но съществуват и лъжеучения,
които не могат веднага да бъдат разпознати
като такива. Тогава, на помощ идва Божия Дух.
Той е, Който познава всичко и изпитва всичко.
Именно Святия Дух ни е помагал през тези 30
години да разпознаваме лъжата и заблудата.
30 години, в които 4 пъти седмично богослужения, а освен това кръщения, нощни
молитви, посещения в болници, затвора,
сватби, погребения и различни други служения..., няма човек, който да не се уморява.
Как се преборвате с рутината и умората?
Естествено, че всички сме хора и често настъпва умора. Но Христос ни е обещал всеки
ден да преподновява силата ни, като на орлите. И тук е мястото да благодарим на Бога за
неговата подкрепа и милост, че през всичките
тези години, когато сме се чувствали духовно
отпаднали, душевно обезсърчени и физически
изтощени, Той е Този, Който ни е подкрепял и
ни е давал сила да продължим напред.
Искаме да благодарим и за огромната любов, молитви и насърчение, които сме получавали от вярващите през всичките тези години,
което ни е подкрепяло и ни е помогнало да
стигнем до тук.
В личен план благодаря и на моята съпруга
за това, че винаги е стояла до мен, както във
време на радости, така и във време на трудности.
Не е тайна, че както в семейството, така и
в църквата понякога има спречквания, тежки думи, различни проблеми. Питаме се, как
пастирското семейство преодолява тези
моменти?
Мисълта, че всички сме несъвършени, ни
дава сили да приемаме хората, когато са слаби и допускат грешки. Сам Христос избра 12
човека за апостоли и въпреки това те имаха
слабости. И факта, че Той със Своето божествено дълготърпение отново ги приемаше и им
даваше шанс, означава че и ние сме длъжни
да си прощаваме и да се приемаме един друг.
Тук искам да благодаря на вярващите от църквата, че когато и ние не сме съвършени ни прощават и пак ни се доверяват.

2020 г. – Коронавирус! Църквата не само,
че не затвори врати, но дори и всеки ден
имаше събирания. Ще ни разкажете ли как
църквата минава през този период?
В исторически план църквата е имала своите по-леки и по-тежки периоди. Мисля си, че
по-опасен за християните е онзи етап, когато
всичко е тихо и спокойно, когато няма предизвикателства и трудности. Тогава склонността
човек да се унесе духовно, да заспи, да направи компромис е по-голяма, отколкото по време на трудност, изпитание и духовна битка.
Определено, 2020 г. минава под знака на
Короновируса. Но зад този вирус разпознаваме духовната атака на поднебесната. Тази атака обаче е различна от всеки друг вид. Бих я
нарекъл „мека съпротива”. С изненада откриваме, че ние вярващите подходихме срещу
нея по-меко и отстъпчиво. Много от нас сме
декларирали, че сме готови да следваме Господа дори и ако се наложи да дадем живота си
за Него. Не казвам, че всеки, който за някакъв
период от време се е отделил от богослуженията на църквата, се е поддал на тези атаки, но
факта, че променяме своя духовен стандарт
на общение говори, че в този кратък период
нещо се е променило в нас.
Не знаем, какви ще бъдат следващите години, но се моля Господ да ни дава духовна
трезвеност, будност и наистина осъзнавайки
времето, в което живеем да бъдем безкомпромисни.
Вашето послание и благословение към
църквата?
Знаем, че всяка местна църква е създадена
от отделни вярващи и именно тяхното духовно състояние определя облика на църквата.
Нашето пожелание към църквата е да продължим да имаме личното и ежедневно общение
с Бога; да позволяваме на Божия Дух да работи всеки ден в нас; нашият молитвен живот да
бъде един непрекъснат горящ олтар пред Бога
и служението, в което Бог ни е поставил да го
изпълняваме с вярност. Пожелаваме на всеки вярващ, да си припомни думите на нашия
Господ: „Бдете и се молете да не паднете в
изкушение.” Да бъдем духовно силни, за да устоим до Христовото завръщане на тази земя.
И накрая: Пастирю, ако сега си на 29 г. би ли
приел отново същото служение?
Бих приел при две условия: Първо – да бъда
убеден, че този призив е от Господа; и второ
– да бъда сигурен, че Господ ще бъде с мен.
А знам, че ако първото условие е изпълнено,
няма как да не бъде изпълнено и второто. Така
че, бих казал „ДА” отново на един такъв призив.
Интервюто подготви
ЕЛЕНА ИВАНОВА

ФИЛОСОФИЯ, СВЯТ И ВЯРА

ЛИЧНОСТ, БОГ И ПРИРОДА
Дънс Скот, шотландски философ от XIII в.
твърди, че човекът се определя или по-скоро
се самоопределя чрез свобода. Изглежда, че
една от най-първите характеристики на онова, което наричаме личност, е тъкмо личната
свобода, персоналното определение. Какво
наистина представлява личността, какъв е онтологическият, битийният статус на личността?
Според дефиницията на Боеций, мислител
от началото на VI в. личността е индивидуалната субстанция на разумната природа. Наглед
сякаш абсолютно безпроблемна дефиниция,
защото безспорно не можем да отнесем понятието за личност към неодушевените природи, а изглежда и към животинските природи не можем да го направим. Следователно
разумната природа и индивидът на разумната
природа, взети заедно в тази дефиниция, ни
казват какво е личността.
Добре, но така разглеждано от класа на личностите тутакси ще отпаднат цял ред човешки
същества, намиращи се в тежка, дори трагична ситуация: ацефално родени деца, болните в
последния стадий на Алцхаймер, безнадеждно пребиваващите в кома и т.н. Те не би трябвало да бъдат личности според дефиницията
на Боеций. Тогава изниква въпросът, защо към
тях обществата възпитани в християнската традиция, изпитват определен респект? Защо не
се позволява органите на ацефално родените
деца да бъдат използвани като донорски материал? Защо обществата се съпротивляват на
евтаназията на болни от Алцхаймер в последния стадий? Изглежда личността не съвпада
с индивидуалната субстанция на разумната
природа, а е нещо, което присъства в разумна-

та природа и може да присъства в безнадеждно увредената човешка природа. Нещо, което
присъства там, но какво е то? Какво точно е
личността, а не природата ѝ?
Бог – съвършената Личност – казва Сам
за Себе Си: „Аз съм, Който съм” (Ego sum qui
sum). Но не за Божията Личност говорим, а
за човешката личност, която е не просто битието си, защото е носител на това битие, не
просто пола си, защото е обективирана в някакъв определен пол, не е своята народност,
защото е със своята народност, тя е в своята
народност. Тя е с определен социален статус.
Какво е това тя, той? И тук следва да дадем
категоричния отговор: личността отговаря на
въпроса „кой?”, а не на въпроса „що?”. Класическите мисления за личността я свеждат
до някакво що: разумна природа, мъж, жена,
българин, американец, човек, индивид. Не,
личността отговаря на въпроса кой! И ако
продължим да търсим нейния онтологически
статус, ще бъдем затруднени, защото какъв е
онтологическият статус на онова, което има

природа – има народностна, полова, социална
природа, но е несъвпадащо с тях, несводимо е
до тях. Личността е понятие, което се оформя в
съвременния му смисъл от християнството, от
Христа, онтологическият статус на личността е
собственият призив на Бога да бъдеш.
И това лесно можем да го защитим с Библията, достaтъчно е да отгърнем само първите
страници. Всички други творения, за които се
говори в Битие, са създадени чрез „да бъде”:
да бъде светлина, да бъде простор посред
водите, да произведе земята и т.н. Човекът е
единственото същество, което е създадено от
Бога с една специална уговорка в 26 стих: „Да
създадем човека по Наш образ, по Наше подобие”. Бог безспорно е Личност, в това никой
никога не се е съмнявал, но за целта на темата се налага да го повторим. Да, човек също е
личност, но не е безгрешен, единствено Бог е
съвършената личност, безгрешен и неопетнен.
Да го създадем по Наш образ, означава да го
създадем като лице, каквото сме Ние, Светата
Троица, и той да дойде лице в лице с Нас. А как
се създава лице? – ще попита някой. Създава
се с една особена заповед – не просто бъди
един човек, един мъж, един българин, французин и т.н., а бъди ти! Ти бъди. Ти и бъди, ти
и ето ти битие, ти да го бъдеш. И тогава, каквото и да е битието, дори напълно увредено,
в него е заложено, имперсонирано онова достойнство, което идва от Божия призив – самото собствено ти. „Духът Божий ме е създал, и
дишането на Всемогъщия ме оживотворява”
(Йов 33:4). Божията искра в едно Божие творение, единствено по рода си, носител на достойнство, дадено от Бога. Ето това е личност.
САВА СЛАВЧЕВ

БЛАЖЕНСТВАТА

БЛАЖЕНИ, КОИТО...
продължение от стр.1
Тук Господ говори за всекидневното милосърдие, без което християнския живот не
може и за милостта на онзи бъдещ ден, когато
„всекиму работата ще стане явна каква е”
(1Кор.3:12-15).
Това е Божествена добродетел. Бог ни показа милост, чрез спасителното дело на Христос,
като ни пощади от наказанието, което нашите
грехове заслужават. Когато проявяваме състрадание, ние всъщност подражаваме на Бог.
Само онзи, който осъзнавайки се в Божията
светлина, е готов да бъде милостив. Милост
трябва да се показва към страдащите от скръб
и дори от грях, но да не се обърква грехът с
личността на грешника.
Милостивият ще получи милост от Бога в
необходимата ситуация, но ако не е бил милостив, наградата му ще бъде по-малка. Словото ни казва: „Блажен е милостивият, т.е.
който се грижи за немощния; в зъл ден ще го
избави Господ” – Пс.41:1.

„Блажени чисти по сърце, защото те ще
видят Бога” – Мат.5:8
В Библията думата „сърце” се възприема
не само като физически орган, но има и духовен смисъл. Метафорично тя обединява компонентите на душата – разум, чувства и воля
(Марк 7:20-23); напр. хората „обмислят в сърцето си” (Марк 2:8); връзка с чувствата – радват се (Изх.4:14); четем за сърце, възнамеряващо да извърши нещо (Римл.10:1).
Хората с чисто сърце, освен че избягват
греха, се стремят да се отнасят с любов към
правдата и омраза към злото (Евр.1:5). Тяхното сърце е в съзвучие с Божието (Мат.22:37;
1Тим.1:5).
„Да видиш” Бога означава да обитаваш в
Неговото присъствие, както на земята, така
и в Небесното царство (Изх.33:11; Откр.21:7;
22:4). Чистосърдечен е човекът, чиито подбуди не са опорочени, чиито мисли са святи, а

съзнанието му – чисто. „Чистите по сърце”
получават уверение, че „ще видят Бог”. Те и
сега виждат Бог, посредством общението със
Словото и Духа, понякога получават свръхестествено изявление или видение от Бог; те ще
видят Бог, когато Христос дойде отново на земята; те ще видят Бог във вечността.
Обещанията на Бога са към онези, които
след покаянието си са опазили сърцата си
чисти – т.е. въздържат се от грях и се стараят
да спазват Божиите норми. Само тези с чисти
сърца, които Бог е подготвил да обитават в Неговата светлина, ще могат да Го видят лице в
лице. Това ще бъде не само в Небесното царство, но още тук, на земята. Такова поведение
на християните ще им осигурява Божието благословение при различни обстоятелства, защото е обещано в Словото.
АНАСТАСИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЕСТИТО

БОЖИЯТ ОТПЕЧАТЪК ВЪРХУ НАС
продължение от стр. 1
„А всички ние, с открито лице като в огледало, като гледаме Господнята слава, се преобразяваме в същия образ от слава в слава,
както от Господния Дух” – 2Кор.3:18. 		
Нашите срещи с Бога имат своето въздействие и върху околните. Не е възможно Бог да
оставя Своя отпечатак върху нас и това да не
бъде забелязано от другите около нас. Наймалкото това им помага да разберат, че има
Бог и че Той се среща с хората, за да поискат
и те да се срещнат с Него. В този смисъл, ние
се явяваме в ролата на посланици за Божието
царство. Разказва се за едно момиченце, което
било отведено от своя баща да види краля и
след това то разказало на всички в селото, за
неговото богатство и величие. Нека хората около нас да разберат, че ние се срещаме с Царя

на славата. Така, както и членовете на Синедриона разбраха, че апостолите са били с Исус
(Деян.4:13). И не на последно място нашите
срещи с Бога служат за прослава на Неговото
име. Бог иска всяка наша среща с Него да се превръща в слава и величие за Неговото свято име.
И така, ето няколко въпроса към всички нас:
Ние срещаме ли се с Царя на славата? Ако е
така, позволяваме ли Той да оставя Своя отпечатък върху нас? Хората около нас разбират ли,
че ние имаме срещи с Господа? След срещите
ни с Него, отдаваме ли слава на Името Му?
Нека да продължим всеки ден да се срещаме с Господа и тези срещи да променят, както
нас, така и света около нас.

на Алекс и Яница
за Николета

п-р РУМЕН БОРДЖИЕВ

СТИХОТВОРЕНИЕ

ОТ МЯСТОТО НА
СЪБИТИЕТО
Не искам никого да заблуждавам,
не съм сега в небесните места,
през долина на мрачна сянка преминавам,
минавам аз, но заедно с Христа.

ВОДНО КРЪЩЕНИЕ
„Водата в образа на кръщението
и сега ви спасява
(не измиването на плътската нечистота,
а настоятелната молба към Бога
на една чиста съвест) чрез възкресението
на Исус Христос” – 1Петр.3:21

Страданието доста продължава,
а силите изчезват ден след ден,
и чудя се как благодат ми дава
Бог, за да Го прославям всеки ден.
Без Него аз не мога да остана,
общението продължава пак така,
аз търся Бащина ръка да хвана,
това е най любящата ръка.
Да чакам само Неговото време,
търпението нужно е сега,
аз знам, че Той товара ми ще вземе,
и ще достигна с Него до брега.

СЪОБЩЕНИЯ

РЕДОВНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ:
l
l
l

l

Нито задавам някакви въпроси,
защо и как по гръб се строполих,
Той знае колко тялото ще носи,
и аз напълно Му се доверих.

l

Приятели, със вас пак продължавам,
опора сте, и то каква за мен,
на поста си пак верен си оставам
и казвам: Бог да е благословен!

l
l
l

l

Сряда от 18:30 ч. – молитвено събрание
Петък от 18:30 ч. – богослужение

Братско общение – вторник от 19:00 ч.

Сестринско общение – сряда от 17:00 ч.
Младежко общение – събота от 18:00 ч.
Тийнейджърко – неделя от 13:00 ч.

на Иво и Сара
за Милост

Неделно училище – неделя 10:00 ч.

Лични срещи с пастира – четвъртък от

16-20 ч.

РЕДАКЦИОННО КАРЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МОЛИТВА:
l
l
l

За любов към погиващите в света

За мира в Армения и Азербайджан
За изкореняване на корупцията в

страната
l

За единство и разбирателство в

семействата
l
l
l

МАРИН КОСТОВ
08.10.2019 Г.

Неделя от 10:00 ч. и 18:00 ч.

ДРУГИ МЕРОПРИЯТИЯ:

Нито роптая, нито се оплаквам,
на Бога с вяра съм се доверил,
ще го получа туй, което го очаквам,
към мене винаги Той милостив е бил.

Страданието изпит го наричам,
дано с отличен да го издържа,
Ти знаеш Боже колко те обичам,
дори когато с болките лежа.

на Вальо и Лина
за Вяра

За опазване от Covid-19
За сестра Гинка Гилева

За служението на пастира и неговото

семейство.

www.youtube.com/user/poduenechurch/videos

