ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

„Кой може да намери добродетелна жена?
Защото тя е много по-ценна от скъпоценни камъни” – Пр. 31:10
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ЖЕНИ ЗА ПРИМЕР

ЖЕНИТЕ В РОДОСЛОВИЕТО НА ИСУС
В родословието на Исус, описано от ап. Матей
(Мат.1:1-16), са изброени предимно мъже.
Такъв е бил обичаят някога, а и е библейско
мъжът да бъде считан за глава на семейството. Факт е обаче, че са споменати и няколко
жени. Нека да погледнем към някои от жените
в родословието на Исус и да чуем какво ще ни
„кажат“ те?
На първо място бих искал да се спрем на Ева.
Тя не е спомената от ап. Матей в родословието
на Исус, но знаем със сигурност, че присъства
там. Ева е първата жена, първата съпруга и
първата майка. Тя бе наречена Ева (живот), защото е майка на всички живи. Но има и един
печален факт относно нея – тя е и първата
грешница. До голяма степен Ева е олицетворение на цялото греховно човечество, защото не
само всички произхождаме от нея, но и всички
сме грешни чрез нея. От Словото знаем обаче,
че още там, в Едемската градина, беше дадено
и първото пророчество за Христос като „потомството на жената“: „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. Необходимостта от избавител за падналия в грях човешки род е явна. Така че дори
и всички да сме грешни чрез Ева, от нейното
потомство се роди и Спасителят Христос.
Втората жена в родословието на Исус, на
която бих искал да обърнем внимание, е Сара.
Тя беше жена на патриарха Авраам – човека,
наречен Божий приятел и духовен баща на

нас, вярващите. Знаем още, че Сара роди Исаак,
когато беше 90-годишна. Това е едно напълно
свръхестествено раждане. Понякога Бог изчаква да преминат всички човешки сили и възможности, за да може чрез това, което извършва,
да прослави Своето име. Фактът, че родословието на Исус минава през чудото на Сариното
раждане, ни говори за свръхестественото служение, което Христос щеше да има на земята
– служение, белязано с много чудеса и знамения.
Рут е друга героиня от родословието на Исус.
За нея знаем, че е била моавка и че още съвсем млада е останала вдовица. От библейския
разказ научаваме, че Рут пристига във Витлеем
със свекърва си Ноемин и там за нея се жени
Вооз. От тях се ражда Овид, от когото се ражда
Есей, а от него Давид. Така че езичничката Рут
е прабаба на цар Давид, а също и част от родословието на Божия Син Исус Христос. За нас
тя е символ на приобщаването на езичниците
към Божия народ. Както и ние, макар да не
сме потомци на Авраам по плът, но чрез благодатта на Бога, повярвали в изкупителното дело
на Неговия Син, сме приобщени към духовния
Израил.
Мария – млада девица от галилейския град
Назарет, до която беше изпратен ангел Гавриил,
за да ѝ благовести, че тя е избраната от Бога за
раждането на Спасителя Христос. Дева Мария
стана олицетворение на цялата духовна и физическа чистота, която Бог търси в човека, за
да изяви Своя Син на земята.
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И ангелът в отговор й рече:
Светият Дух ще дойде върху ти,
и силата на Всевишния ще те осени;
за туй, и светото Онова,
Което ще се роди от тебе,
ще се нарече Божий Син.
Лука 1:35

ДЕВА МАРИЯ – пример за покорство и
смирение (Лука 1:38)
САРА – пример за вяра (Евреи 11:11)
РУТ – пример за любов и привързаност
(Рут 1:16-17)
МАРИЯ МАГДАЛЕНА – пример за

вярност (Йоан 20:11-16)

ВДОВИЦАТА от притчата за неправедния съдя – пример за настойчивост в молитва (Лука 18:2-5)
РЕВЕКА – пример за доверие (Битие 24:58)
ТАВИТА – пример за добродетелност
(Деяния 9:36)
АВИГЕЯ – пример за мъдрост и находчивост
(1 Царе 25:23-35)
МАРТА – пример за гостоприемство
(Лука 10:38)
ЛОИДА и ЕВНИКИЯ – пример за грижа
и възпитание (2 Тимотей 1:5)
ДЕВОРА – пример за смелост и дръзновение (Съдии 4:4-9)
ГРЕШНИЦАТА в дома на Симон фарисея
– пример за покаяние (Лука 7:37-38)
АННА – пример за посвещение
(1 Царе 1:26-28)

ЕСТИР – пример за жертвоготовност
(Естир 4:16)
САМАРЯНКАТА – пример за благовестие

(Йоан 4:28-29)

Материала подготви
Ева Борджиева

ВЕЛИЧАЕ ДУШАТА МИ ГОСПОДА
Мария – годеницата на Йосиф, скромна и
боголюбива девойка, отдавна беше придобила Божието благоволение. Един ден тя беше
посетена от Божий ангел, който я изненада с
особена вест. Ангелът ѝ каза, че е избрана да
зачене по необикновен начин и да износи в
утробата си Божия Син, който щеше да понесе
греховете на хората от целият свят (Лука 1:2638). Мария не знаеше друг начин за забременяване и раждане освен естествения и затова
много се учуди.
Тя за първи път чу думи, които разтуптяха
сърцето ѝ: „Здравей, благодатна! Господ е с
тебе, благословена си ти между жените!“
(Лука 1:28), и думи, казани само веднъж в цялата човешка история: „Святият Дух ще дойде върху теб и силата на Всевишния ще те
осени“ (Лука 1:35). Вест, сбъдваща казаното
преди много години от пророка „Ето, девица
ще зачене и ще роди син, и ще го нарече Емануил, което значи Бог с нас“ (Ис. 7:14). Вестнадежда, очакване за Спасител, думи, невъзможно да бъдат осъзнати веднага, но верни
и истинни. Вест, предизвикваща естественото
възклицание: „Величае душата ми, Господа!“
Вестта беше толкова невероятна, че Мария
не можеше да я разбере веднага. Но тя беше
свикнала да се подчинява на Божиите думи и
макар да бяха необясними за нейния ум, не се
противопостави.
Бременност извън брака в условията и времето, когато живееше Мария, се наказваше
със смърт. Какво трябва да е било упованието

ѝ в Бога, за да приеме едно толкова рисковано
и необичайно служение и да каже на ангела:
„Ето Господната слугиня, нека ми бъде според както си казал“ (Лука 1:38). И колко ли въодушевено и убедително трябва да е говорила
на Йосиф, за да повярва в нейната невинност и
в необикновената вест, съобщена ѝ от ангела.
Бог стори всичко необходимо тя да бъде спокойна и защитена. Мария преживя девет месеца в очакване, смирение, трепет и вълнение.
И въпреки това не започна да моли за милост
или за намаляване на напрежението, а има
силата и благоразумието да каже със страхопочитание: „Величае душата ми Господа…“
(Лука 1:46).
Мария прие цялото посланието от ангела
като слово от Бога. Подхождаме ли ние към
Словото като Мария, или избирателно и с
предпочитания? Много хора харесват стиховете, които казват, че Бог ги обича, но не и тези,
които показват други Негови характеристики.
Основавайки се на това, че Бог е любящ,
милостив и всепрощаващ, понякога съвсем
забравяме, че Той е и ревнив, справедлив и
могъщ, и дори – страшен. Като наблюдава нашето поведение, Той вижда всяка неправедна
постъпка и ни предупреждава. В Псалми 50:21
Господ заявява: „Понеже си сторил това и Аз
премълчах, ти си помислил, че съм съвсем
подобен на тебе; но Аз ще те изоблича и ще
изредя всичко това пред очите ти“.
Мария износи и отгледа Исус с притеснения,
вълнения и скръб до пронизване на сърцето

ѝ. Отглеждаме ли ние души за Господа, както
Христос каза на учениците Си: „Елате след
Мен и Аз ще ви направя ловци на човеци“
(Мат. 4:19).
Прославяме ли Бога с живота си, с поведението си? Заставаме ли в молитвата на колене,
като израз на преклонение, уважение и страхопочитание? Можем ли да се възхитим на Неговото величие, сила, власт, могъщество и неподражаемост? Виждаме ли Неговата слава и
забелязваме ли действията Му? Наслаждаваме ли се в Неговия мир, очакваме ли с трепет
изявите Му? Способни ли сме да Го величаем
винаги – и в радост, и в скръб? Или принизяваме Неговата същност до човешките представи и характер и си позволяваме мълчаливо
да слушаме двусмислени и глупави вицове по
Негов адрес? Виждат ли хората в нас респект
към Него?
В началото на миналото столетие, когато
нашите сънародници превеждали Библията,
ставали на крака винаги, щом трябвало да напишат думата „Бог“. Разбира се, нашето поведение не бива да залита в крайности. Необходим ни е баланс, така че хората да виждат и да
разбират нашето отношение на възхвала към
Бога, който сътвори небето и земята, всичко
видимо и невидимо, живо и неживо.
Готови ли сме, когато проявят интерес, да
представим Онзи, в Когото сме повярвали, в
подобаваща светлина, така както Мария роди
и представи Спасителя на света?
АНАСТАСИЯ ВАСИЛЕВА

БЛУДНИЦАТА РААВ
В Библията професията на Раав не е спестена.
Голяма физическа красота, но покварена душа.
Спомням си една мисъл на Блез Паскал, който казва следното: „В сърцето на всеки човек
има празнота с формата на Бог, който само Той
може да запълни“.
Раав е наречена блудница (проститутка, жена,
която продава тялото си за пари). Най-известният юдейски историк Йосиф Флавий в историческото си съчинение „Юдейски древности“,
завършено през 94 г. сл.Хр. и обхващащо периода от сътворението на света до началото
на юдейската война, в Antiq. V, 8 [i.2] се опитва
да прикрие този тъжен факт, наричайки я не
блудница, а ханджийка (собственица на странноприемница). Това вероятно е истина, но си
остава фактът, че Раав е била жена с покварен
морал. Понеже е имала възможност да приема
гости поради естеството на работата си, било е
съвсем естествено съгледвачите на Исус Навин
да отидат именно при нея. Ерихон е бил малък
град и странноприемницата на Раав сигурно
е била единственото място, където е можело
да се преспи. Разбира се, шпионите на Израел
не са се интересували от намирането на блуд-

ници, а от Обетованата земя. Съгледвачите на
Исус Навин са знаели, че именно покварата на
народите, живеещи по онова време в Палестина, е причината Бог да ги унищожи и да вземе
земята им.
Чудя се дали аз бих подслонил в дома си
бегълци, издирвани от прокуратурата. Мисля,
че не. Ще бъде престъпление. Знам, че може
да бъде голямо изкушение, предвид евентуалните облаги. Но ще бъда подведен под отговорност за укриване на бегълци, а може би и
за съучастничество. Ще бъда наказан. Не със
смърт, но ще има наказателна отговорност.
Случаят с Раав е съвсем различен – тя пое
риска с ясното съзнание, че я очаква смърт,
ако бъде разкрита. Тя прие двамата съгледвачи, скри ги, излъга, че са си отишли, и на всичко отгоре им даде точни указания какво да
направят, за да се спасят. Раав предпочете да
бъде вярна на Бога вместо на народа си и този
неин избор беше правилен.
Историята за спасението на Раав, като и за
всяко друго спасение, е история за Божията
благодат. Раав беше блудница, но въпреки
това именно нея Бог беше избрал да спаси от

целия град. Ние може би щяхме да изберем
някой друг, „по-достоен“, но не и Бог. Той избира слабите, немощните и нищожните, за да
покаже славата Си чрез тях.
Раав продаваше тялото си за пари, но не
го криеше. Тя беше честна. А честният човек
винаги ни е по-близък от лицемерния, който
показва едно, а върши друго. Заради това, че с
риск за живота си прие и укри в дома си еврейските съгледвачи, Раав е спомената от автора
на Посланието към евреите като една от героините на вярата: „С вяра Раав, блудницата,
не погина заедно с непокорните, като прие
съгледвачите с мир.“ – Евр. 11:31.
Удивително е колко много знаеше Раав за
историята на Божия народ и за Божиите планове за бъдещето на Израел. Интересно е
също така и това, че тя говори така, като че
ли завладяването на Обещаната земя вече е
факт. Това не е просто далновидност и виждане в перспектива, това е вяра. Връзването на
червеното въже също е акт на вяра. Раав преживя обръщане във вярата и бе спасена – тя и
семейството ѝ.
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АНКЕТА

ЖЕНАТА ХРИСТИЯНКА В НЕОБИЧАЙНО ВРЕМЕ
Жени като Естир, Девора, Мария имаха пълното съзнание, че са на тази земя, за да прославят Бога с живота си. Те осъзнаваха, че не
случайно „са дошли на царството за такова
време, каквото е това“ (Естир 4:14). Покорни
на Бога, молещи се, постещи, действени, те
допринасяха благословения за векове напред.
Обърнах се с въпроси към сестри относно
мисията, отредена от Бог на женските ни рамене във „време, каквото е това“ – на пандемия, отчуждение, безбожие...
1. Как ти като вярваща жена допринасяш за
доброто на семейството, църквата, народа
ни?
2. Мислиш ли, че от нас, християнките, в това
трудно време се изисква много повече духовна дисциплина? Би ли изброила някои
женски добродетели, от които семействата
ни, църквата и обществото имат дълбока
нужда?
3. Би ли благословила и насърчила всички нас
относно устояването в най-великата цел –
да прославяме Бог с живота си в това необичайно време.
ЕЛЕНА КИРОВА
1. В живота си още от
ранна детска възраст
ние сме силно повлияни
от примера на нашите
семейства и социалната
среда. Осъзнато или не,
някои от нас следват основните християнски добродетели – любов,
състрадание, милосърдие. Веднъж приела
Бог, аз се стремя още по-усърдно да следвам
именно тези принципи, които Бог повелява.
2. Духовната дисциплина е тясно свързана с
нашия характер, навици и воля. Посвещението ни на Господа се определя от самия Него,
от Неговата воля за нашата християнска мисия
в църквата и обществото. Качествата, които
ценя у една жена, са: търпение, готовност да
помага, открито сърце, липса на корист.
3. На всички сестри, включително и на себе си,
желая да достигнат такава посветеност, че
когато другите ни гледат, да виждат Божията
святост, отразена в нас. Бъдете благословени!
АНЕЛИЯ БОЧЕВА
1. Мисля, че най-добрият и сигурен начин да
допринеса за нещо добро в този свят е, като
издигам в молитвите си
и благославям семейството си, църквата и народа ни. Библейската роля на жената е помощник – много противоположна в днешното време на феминизма, желанието за власт и управление. Но смятам, че когато вярващата жена
изпълнява ролята, определена ѝ от Бога, това
може да допринесе само за добро. Аз лично винаги съм се стремяла да бъда съпруга и майка
по Божията воля, устоявам в молитва за личното си и духовно семейство и за народа си.

2. Да, смятам, че изисква много повече духовна дисциплина. В днешното време, пълно с изкушения, особено се нуждаем да търсим Бога,
но и да сме готови да чуваме гласа Му дори
когато отговорите се разминават с нашите желания. Покорство – според мен липсва много
във взаимоотношенията както в семействата,
така и към служителите, които Бог е поставил
в църквите ни, но най-лошото е, че липсва във
взаимоотношението ни с Бог. Прекрасни женски добродетели, които бих изброила още, са:
любов (накъде без любов J), чувствителност,
весел нрав, простителност, спокойствие, подкрепа.
3. Благославям всеки един да е „силен и смел,
да не се плаши и да не се страхува, защото Господ Бог е с нас, където и да идем“
(Ис. Нав.1:9). Нека бъдем дързостни и смели
да прославяме Бог с делата си, с вярата си, с
позитивизма и радостта си. Нека животът ни
бъде като Библия, която невярващите да четат, гледайки на делата ни.
ЖИВКА ПЕТРОВА
1. Обичам да се събирам
със сестри на излети, да
пеем, да се молим, както
и да помагам в нуждите
им. Моля се за нуждите
на семейството ми, на
църквата ни и на България.
2. За да имаме здрави семейства и да цари любовта, първо трябва да имаме време за него, да
не го подценяваме, а да го уважаваме и сплотяваме. Нека Божиите благословения са над домовете ни!
3. Благославям всички с Фил. 4:6 – „Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва
и молба изказвайте прошенията си на Бога с
благодарение“.
АНИТА КАРАПЕТКОВА
1. Във време като това,
най-вече в духовно отношение, се моля Христовият характер да се изобразява в мен, както
и плодът на Святия Дух
да пребъдва в мен,
за да може Бог да ме употребява за благословение – в семейството ми, в църквата,
на работното ми място и навсякъде, където
Той ме поставя. Според мен от особено значение е ежедневното стоене пред Бога в застъпническа молитва за благоуспяването на
домовете ни, на църквата и народа ни. Моля
се Господ да ми дава повече дръзновение в
тази посока, за спечелването на нови територии за Неговото царство.
2. Определено духовната дисциплина е нещо
много важно, което Бог изисква и очаква от
нас като Негови последователи. Едни от найценните добродетели у жената-християнка
според мен са верността, кротостта, смирението и посвещението – както в семейството, така и извън него.

3. Молитвата ми е всичко, което ни е поверено като блага, ресурси и таланти, да ги употребяваме правилно за Божия слава. Да се
стремим към свят живот, видим и за невярващите около нас, за да очакваме с надежда
срещата един ден с нашия Господ! Бъдете
благословени!
СИРАРПИ АНГЕЛОВА
1. Бог ни е призовал да се
държим за Него, а вярата
ни е изпитвана именно в
трудностите. В несигурни
мигове доброто за моя
християнски живот, за
този на семейството ми и за благословение на
хората около мен е решението да държа постоянството и верността ми към Господа непокътнати, с поглед, насочен към един непроменлив
Бог, Който е видял и промислил тази ситуация.
2. Според мен онова, което ще стопли този
свят и семействата ни, е нестихващата радост
в Бога, която заразява и насърчава. Пребъдваме ли всеки ден в присъствието на Господа, на разположение и в готовност ли сме на
Божия призив за служение и благовестие –
толкова повече Бог ще ни употребява ежедневно да носим светлина на хората и да изявяваме Неговия Син.
3. Този период от време ми донесе мигове на
изобличение, освобождение, растеж и разкриване на истини от Словото. Това е чудно, защото Бог е жив и ни извайва според Своето
намерение. Вярвам, че никоя ситуация не
може да ни сломи, когато Бог е с нас, защото в
немощите ни Неговата сила ще бъде изявена,
а нашето свидетелство за света – обогатено.
ВЕСЕЛА ТЕРЗИЙСКА
1. Стремя се да гледам
към Господ, да вярвам
на Него, да Го призовавам в молитва за защита, мъдрост и благословение на семейството,
църквата, народа ни и
човечеството от всичкото зло, което ни заобикаля.
2. Да, мисля, че повече от всякога имаме нужда да сме духовно „будни и трезвени“, тъй
като врагът ни атакува по всякакъв начин. Не
мога да кажа кои са женски добродетели, но
имаме нужда от мъдрост, разпознаване, търпение, смелост, вярност, жертвоготовност, себеобуздание.
3. Благославям ви, скъпи братя и сестри, Бог
да ви изпълва с мъдростта Си и любовта Си!
В съвършената любов няма страх. Нека живеем, за да обичаме Бога и да обичаме хората,
които Бог е поставил в живота ни! Благославям ви да сте силни и смели като Исус Навин!
Насърчавам ви, че ако има някой, който може
да въздейства за положителна промяна в този
свят, това сме ние, Божиите синове и дъщери.
анкетата подготви
ЕЛЕНА ИВАНОВА

Скъпи сестри,
заповядайте в църквата
на 3 април (събота) заедно
да отбележим празника

ЖЕНИТЕ В РОДОСЛОВИЕТО
НА ИСУС
продължение от стр. 1
Святост и чистота, каквато Бог търси и в нас
днес, за да разкрие Спасителя на света.
И ако ние се стремим към онази духовна
святост, каквато притежаваше Мария, можем
да бъдем средство за разкриване на Исус пред
света.
Разбира се, има и други жени в родословието на Исус, на които бихме могли да спрем
нашето внимание. Но дори и тези, които споменахме, ни показват ясно и недвусмислено,
че святият Бог може да употреби по един прекрасен начин несъвършени хора, за да изпълни Своя съвършен план и за изграждане на
Неговото вечно царство.
п-р РУМЕН БОРДЖИЕВ

БИБЛЕЙСКИ КУРС
През периода октомври 2020 г. –
февруари 2021 г. в църквата се
проведе второто ниво на курса
„Основни истини на вярата“.
След 12 седмици на обучение успешно
преминалите изпита получиха своите
сертификати и бяха благословени
от църквата.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
БЛАГО
ВЕЩЕНИЕ
Начало от 10:00 часа
в сградата на църквата.

ЧЕСТИТО

„Каквото си чул от мен при много
свидетели, това предай на верни
човеци, които да са способни и други
да научат.“ – 2 Тим. 2:2.

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

на Павел и Елена Георгиеви
за 50 годишният им
семеен юбилей

ДРУГИ МЕРОПРИЯТИЯ:
l

Братско общение – вторник от 19:00 ч.

l

Сестринско общение – сряда от 17:00 ч.

l

Младежко общение – събота от 18:00 ч.

l

Лични срещи с пастира – четвъртък от
16-20 ч.
МОЛИТВА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ:

l

l

l

l

l

l

l

Бог да запазва от заразяване с
коронавирус.
Бог да изцелява вече заразените с
коронавирус.
Бог да довежда църквата до духовно
разбуждане.
Бог да въздейства върху народа ни за
покаяние.
Бог да дава мъдрост и сила на
управляващите.
Бог да пази от зараза медицинските
служители.
Бог да се грижи за нашите материални
нужди.
ЗА КОНТАКТИ С ПАСТИРА:

l

Тел.02/ 859 24 40;  GSM: 0897 868 040

l

E-mail: bordjiev@abv.bg  

БЛУДНИЦАТА РААВ
продължение от стр. 2
А червеното въже от вълнена прежда, символ на Христовата кръв, винаги ще ни напомня, че това е невидимата ни връзка с Бога
– въжето, за което ни говори и пророк Осия:
„Привлякох ги с човешки въжета, с връзки на
любов“ – Осия 11:4.
Преди Раав беше красива външно, но покварена. След обръщането си във вярата тя стана
красива и вътрешно. Вече имаше и красива
душа. Не знаем подробности за живота ѝ след
като повярва. Но знаем, че се промени. Тя никога повече не се върна към предишното си занимание. Изостави порочния си живот веднъж
завинаги. И след като синът ѝ Вооз се ожени за
Рут, можем спокойно да твърдим, че Раав се е
справила блестящо като съпруга, майка и вярваща. Поредното доказателство за Божията
специална грижа към онези, които Го обичат,
и прекрасен пример за новозаветната истина:
„... всичко съдейства за добро на тези, които
обичат Бога...“ – Римл. 8:28.

на Димо и Тренка Желеви
за 65 годишният им
семеен юбилей
РЕДАКЦИОННО КАРЕ

САВА СЛАВЧЕВ
На 9 февруари 2021 г., на 88 годишна възраст в Лос Анджелис, САЩ
почина брат

НИКОЛА МИЛКОВ
Дългогодишен член на църквата в Подуяне и диригент на хора.
„Ще Те хваля, Господи, между племената; ще Те славословя между народите. Защото Твоята
милост е по-велика от небесата и Твоята вярност стига до облаците.” – Пс.108:3,4

www.youtube.com/user/poduenechurch/videos

