
 На Христовата смърт и възкресение 
може да се гледа като на един съвършен 
завършек и печат на Неговото земно слу-
жение. Още, смъртта и възкресението на 
Христос, представляват една знаменателна 
и величава победа. Победа, която не е само 
за Христос, но която е и за целия човешки 
род.
 На първо място, Христовата смърт и въз-
кресение е победа НАД АДА.
 От Библията знаем, че ада е мястото, 
където се пазят душите на мъртвите до 
тяхното възкресение. Адът не е пъкъла. 
Пъкълът е мястото за вечното наказание за 
всички нечестиви и грешни, а ада е място, 
където временно се намират душите на 
мъртвите преди да бъде определена тяхната 
вечна участ. До Христовото възкресение, 
в ада са се намираха душите на всички 
мъртви. И на праведните и на нечестивите, 
в двете отделения на ада – същинският 
ад и така нареченото Авраамово лоно, 
или отделението на праведните. И когато 

 Изкупителната жертва на Исус Христос 
е най-великата жертва, която човешката 
история познава. Защото умирайки неви-
нен на кръста, Спасителят – Христос из-
воюва опрощение на нашите грехове. 
Неговото кръстно страдание и последвало 
възкресение отвориха вратата за Небесното 
царство, за да можем ние повярвалите в 
Него да имаме вечен живот.
 Какво е значението на кръста?
 Кръст, най-общо се нарича графичен 
символ на две /или повече/ пресечени 

отсечки или линии. Той е един от най-
древните символи на човечеството. Във 
всички култури по света кръстът има огромен 
брой значения, а също има и огромен брой 
различни кръстове – всеки един от тях е 
представен по свой начин и е носител на 
свое си значение. В древността кръстът 
се използвал като място за жертвоприно-
шения, а по времето на Христос е бил място 
за мъчения. Това е най-общо погледнато 
значението на кръста като предмет.

продължава на стр.5

Христос умря на кръста, слезе в ада, за да 
възвести Своята жертва на тези, които до 
този момент се намираха там. И чрез Своята 
правда, Христос обгърна онези, които бяха в 
праведното отделение на ада и извеждайки 
ги от там ги въведе в небесния рай. Така 
че чрез Своята саможертва Христос разби 
вратите на ада и спечели цялостна победа 
над него. Именно като Такъв, Христос се 
представи и на апостол Йоан на остров Пат-
мос. „Бях мъртъв, и, ето, живея до вечни 
векове; и имам ключовете на смъртта и 
на ада” – Откр.1:18. 
 Но трябва да знаем, че Христовата побе-
да над ада е победа и за всеки, който вярва 
в Неговата саможертва. Така, че днес всеки, 
който умира с вяра в Христо не преминава 
през ада, а отива направо в небето.
 Освен победа над ада, чрез Своята 
смърт и възкресение, Христос спечели 
победа и НАД СМЪРТТА. 

продължава на стр.2 

ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”                ГОД.6, БР.4, АПРИЛ 2010 Г.

ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА! НАИСТИНА ВЪЗКРЪСНА! 

„Всичко, което е родено от Бога, побеждава света; и тази победа, 
която е победила света, е спечелила нашата вяра” 

                              1 Йоан 5:4 

ХРИСТОВАТА ПОБЕДА

КРЪСТА



ОТПРАЗНУВАНЕ НА БЛАГОВЕЩЕНИЕ

  продължение от стр.1

 За нaс хората, няма нищо по-печално и 
по-безнадеждно от смъртта. До сега, никой не 
е успял да разтвори костеливата й ръка и да 
измъкне грабнатото от нея. Никой, освен Един 
– Божият Син, Господ Исус Христос. Да, Христос 
също умря и беше погребан, но след това 
Той възкръсна от смъртта и спечели тази тъй 
ценна победа над нея. И днес, за повярвалите 
в Христос смъртта не е вече онази зла участ и 
абсолютна безнадеждност, а по-скоро врата 
към небето, към Бога. Затова и сам Христос 
казва: „Аз съм възкресението и животът. 
Който вярва в Мен, ако и да умре, ще живее. 
Никой, който е жив и вярва в Мен, няма да 
умре до века” – Йоан 11:25,26. 
 Но чрез своята смърт и възкресение, 
Христос спечели победа и НАД ГРЕХА. 
 Всички знаем, че най-силното оръжие на 
Сатана във воюването му против човека е греха. 
Грехът, който е направил милиарди човеци 
духовни роби на Сатана. Но чрез Своята смърт 
и възкресение, Христос спечели победата и 
над греха. Как? Чрез Своята непорочност и 
правда. Въпреки, че Христос беше изкушаван, 
за да извърши грях, да наруши волята на Своя 
небесен Отец, но Той остана безгрешен. Така 
Той спечели пълна победа над греха. 
 Но въпреки всичко, Сатана и днес продъл-
жава да атакува човека с грях. И точно поради 
това е добре да се знае, че Христовата победа 
над греха е завещана на всеки, който вярва 
в Него. Така вярващите в Христос дори и да 

 Благовещение – най-женският и пролетен 
християнски празник.
 На 27.03.2010 г. с искрено желание да полу-
чим благодат и благословение, пристъпихме 
прага на църквата ни. Припомняйки си две 
хилядната история за срещата на Мария 
с ангел Гавраил, нашите женски сърца и 
умове се замислиха над въпроси, свързани 
с Благата вест. Има ли Божии вести и днес, 
как идват, как да ги открием, какво правим 
с тях и най-вече каква е нашата готовност да 
ги изпълним, когато дойдат до нас. Акцентът 
беше – насърчаваме ли другите така, че 
да жадуват за Благата вест. Всичко това бе 
пропито с молитва, поднесено с много любов 
и старание, а това докосва и трогва истински. 
 Какво имаше ли? Всичко, както подобава 
на празника на царските дъщери – музикални 
изпълнения, свидетелства на сестри, лично 
посетени от ангели. Стихотворения, нашепнати 
от Святия Дух; кръстословица, но само с 
женски имена. Видео разкази с докосващи 
послания, припомнихме си и за атрибутите 
на Бога. Сценката ни подбуди към размисъл – 
когато се молим и получим отговор, 
радваме ли се винаги. Имаше 
молитва за бременните ни сестри 
(има ли по-подходящ ден за това), 
подаръците бяха в изобилие – за все 
още неродените бебета, за майките 
и децата им, пликове с Благи вести, 

бъдат изкушавани да грешат, те са победители 
над греха чрез победата на Христос.
 И не на последно място по значение, 
Христос спечели победа и НАД САТАНА.
 По време на цялото земно служение 
Сатана се противопоставяше на Христос. Сра-
жение, продължило до последния Му ден. 
Но чрез възкресението от гроба Христос побе-
ди Сатана. Всъщност, тази победа беше 
предизвестена победа, защото още в Бит.3:15 
четем: „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.”
 Но факт е, че днес Сатана отново воюва. 
Не вече против Христос, а против тези, които 
Му принадлежат. Чрез изкушенията, чрез 
съблазните, чрез съмненията… Но чрез вяра, 
Христовата победа става победа и на всеки, 
който Го е приел за Свой Спасител и Господ. 
 И така, чрез своята смърт и възкресение 
Христос спечели победа над ада, над смъртта, 
над греха, и над Сатана. И знай, че ако ти 
вярваш в Христовата смърт и възкресение, те 
стават и твои смърт и възкресение. А заедно с 
това, чрез тази вяра и ти ставаш победител над 
Сатана, греха, смъртта и ада.

 ХРиСТоС Е побЕДиТЕл! бЪДи и Ти 
побЕДиТЕл!

п-р РуМеН БоРджиев
       

книги… А почерпката е запазената марка за 
женските събирания. 
 Когато си тръгнахме, бяхме духовно 
пречистени. Но и с ясното съзнание да 
практикуваме разнасянето на добрите 
вести, носещи Божественото 
благоухание.

елеНА ивАНовА

  ХРИСТОВАТА ПОБЕДА

  „и накараха да носи кръста Мy някой 
си Симон Киринееца, баща на Александър 
и Руф, на връщане от нива.” – Марк 
15:21.
 Да се разказва за физическите страда-
ния на Спасителя е едновременно емо-
ционално и смиряващо преживяване. С 
безкрайна любов и милост Той възлюби 
нечестивия и греховен свят, а в отплата 
получи трънен венец и тежък груб кръст.  
 В миналото, на кръстна смърт са били 
осъждани най-изявените престъпници, 
роби избягали от господарите си или 
хора, организирали покушение срещу 
императора. Престъпниците са били ли-
шени от право на обжалване на смъртната 
присъда и са били задължавани сами да 
носят кръста си. Той е бил привързван към 
тялото на осъдения, като горната част се е 
подавала пред тялото, а долният край се 
е влачил по земята. По този начин превит 
на две осъденият е достигал до мястото, 
където е бил екзекутиран. 
 Подобно на престъпниците, но без да е 
виновен, е осъден и Божият Син. След Него 
по пътя към Голгота върви цяло шествие 
– копия се издигат, шлемове блестят, 
конници препускат и викове раздират 
въздуха. Постепенно физическите сили 
на Христос се изчерпват и Той пада на 
земята. Шествието неочаквано спира, а 
дървеният кръст е свален от гърба Му. 
Войниците се страхуват, че Исус може 
да умре по пътя и да не бъде разпънат. 
Въпреки многолюдната тълпа, никой не 
Му помага. В настъпилото объркване на 
пътя на шествието се оказва Симон от 
африканския град Киринея  (дн.Триполи), 
заселник в Ерусалим, който се връща от 
нивата си. Началникът на войниците спира 
Симон с думите: „в името на Сената и 
римския народ ти заповядвам да носиш 
този кръст”. Така от наблюдател Симон 
става част от необичайната процесия. Той 
прави това, което Христос не успява да 
извърши поради физическо изтощение. 
Смята се, че Симон достига до Голгота, 
чува предсмъртните думи на Христос и 
приема, че разпнатият на кръста е самият 
Божи Син. Преданията разказват, че до 
края на живота си Симон пренася товари 
срещу заплащане и разказва за срещата 
си със Спасителя. 
 Не само историята на Симон, но и много 
други показват, че Бог е приготвил кръст 
за всеки отделен вярващ. Но днес ние 
знаем, че Христос е винаги до нас и ни 
помага във всяко изпитание. 

НиКолАй СиМеоНов 

СИМОН ОТ КИРИНЕЯ

ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА



ПОСЛЕДНИТЕ СЕДЕМ ИЗРЕЧЕНИЯ 
НА ХРИСТОС ОТ КРЪСТА

  продължение от стр.1

 Но какво е да носим кръста във физи-
ческо, духовно и Божествено значение?  
 Физическият аспект на кръста се със-
тои в това да се борим с изпитанията и 
страданията, с които се сблъскваме в еже-
дневието си. А защо Бог изпраща и допуска 
страданията? Защото страданията са лекар-
ства за душата – горчиви лекарства. Те смек-
чават душата, учат ни на състрадание, на 
милосърдие, както и страданията очистват 
сърцето. Често те ни предпазват от други 
грехове или от по-големи страдания. Божият 
промисъл е неизследим! Но страданията 
стават поносими, когато ги приемем без 
да роптаем, когато се покорим на Божията 
воля и й се доверим. Тогава Бог Сам започва 
да ни подкрепя в страданията и да ни дава 
облекчение. И в крайна сметка страданията 
не само ни очистват и предпазват, но тяхна-
та горчивина ни избавя от горчивата вечна 
участ. Именно тази нагласа и този поглед 
върху страданията са нишките, които ни 
свързват с Христовия кръст, от който извират 
спасителните сили за нас. 
 Духовното значение на кръста е нашата 
вътрешна борба със страстите. Борбата, коя-
то всеки един от нас води за преодоляване 
на своите пороци и лоши навици. Ако пуша, 
но се мъча да откажа цигарите, аз се боря 
и се мъча да нося своя вътрешен кръст. Ако 
понякога осъждам ближните и ги обиждам, 

   КРЪСТА

 Това е пътят на човека – да носи жи-
тейският си кръст, който Сам Бог му е дал. 
Защото Бог знае по-добре от всички нас, 
кому какъв кръст да възложи, така че да 
му бъде за спасение. А когато пък нашият 
житейски кръст се съедини с Христовия, 
тогава силата и действието на Божия кръст 
се пренасят върху нас и нашия кръст става 
по-лек за носене.
 Има много частици от дървения кръст, 
на който е бил разпнат Христос, които са 
пръснати навсякъде по света. Дори се 
твърди, че ако се съберат всички парченца 
ще има материал за сто и петдесет дървени 
кръста. 
 Истинските Христови „частици” от кръста 
са хората, които са повярвали в Него, 
отрекли са се от себе си и Му служат с 
цялото си сърце. 
 Днес е важно да се замислим – какво е 
кръстът за нас – вяра, надежда, упование. 
Знак на нашата победа чрез Христос и 
гарант за спасението ни, ако останем верни 
на Господа. 

 ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!

ЦветоМиР ЦоНев

1.	 Исус	Христос	предава	грижата	за	
Своята	майка	на	апостол	Йоан.					

„А Исус, като видя майка Си и ученика, 
когото обичаше, който стоеше наблизо, 
каза на майка Си: Жено, ето твоя син! 

После каза на ученика: Ето твоята майка! 
И от този час ученикът я прибра в своя 

дом.” – Йоан 19:26,27
2.	Исус	Христос	се	моли	за	Своите	
врагове.

„А Исус каза: Отче, прости им, защото          
не знаят какво правят.” – Лука 23:34

3.	Исус	Христос	обещава	на	разбойника	
от	кръста	да	бъде	с	Него	в	Рая.
„Исус му отговори: Истина ти казвам 

днес ще бъдеш с Мен в рая.” – Лука 23:43
4.	Исус	Христос	изразява	своите	
страдания.

„След това Исус, като знаеше, че всичко 
вече е свършено, за да се сбъдне Писанието, 

каза: Жаден съм.” – Йоан 19:28
5.	Исус	Христос	вика	към	Своя	Отец.
„А около деветия час Исус извика със силен 
глас: Ели, ели, лама савахтани?, т.е.: Боже 

Мой, Боже Мой, защо си ме оставил?”            
– Мат.27:46

6.	Исус	Христос	устоява	в	битката	до	край.
„А Исус каза: Извърши се, и наведе глава, и 

предаде дух.”  - Йоан 19:30
7.	Исус	Христос	предава	Себе	Си	в	ръцете	
на	Бог	Отец.

„Исус извика със силен глас и каза: Отче, в 
Твоите ръце предавам духа Си. И като каза 

това, издъхна.” – Лука 23:46

На 2 май (неделя) 
от 18.00 ч. 

в зала България ще се състои 

ХРИСТИЯНСКИ КОНЦЕРТ

на сборния хор и оркестър 
на Обединени евангелски църкви 

в България. 
Събитие, на което 
можем да поканим 

наши близки и познати, 
за да бъдат докоснати 

от Божията любов, чрез
талантите на вярващи 

изпълнители.

ВХОД СВОБОДЕН.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

но после се кая и се старая повече да не 
правя така, а да внимавам над себе си – аз 
се боря с греха и нося своя вътрешен кръст. 
Когато ни обладават различни пороци, 
страсти, грешни помисли и ние се борим 
с тях, тогава носим своя вътрешен кръст, 
стремейки се да станем по-добри. Всички 
имаме страсти, но не всички се борим с тях, 
затова често страстите господстват над нас, 
вместо ние над тях.  Ако някой е оскърбен 
от другиго, ще му бъде трудно да надмогне 
себе си и да прости. Ако обаче прости, 
сърцето му ще бъде обладано от вътрешен 
мир и ще се успокои. Удовлетворяването на 
страстите носи все по-голяма болка. Борбата 
със страстите, на пръв поглед е трудна и бо-
лезнена, но носи утеха и освобождаване от 
тях, защото борбата със страстите привлича 
Божията благодат, която укрепява борещия 
се. Нека пожалим себе си, а не страстите, 
защото който жали страстите и им се 
отдава, накрая те го превръщат в свой роб 
и го погубват. Божественото значение на 
кръста се състои в предаността ни към 
Божията воля. Това е пълното предаване на 
човека на Божията воля. Както е постъпил 
Христос в Гетсиманската градина: Той се е 
молел да Го отмине чашата на страданието, 
която предстояло да бъде изпита, но накрая 
казал на Своя Небесен Отец – да бъде 
„не обаче, както Аз искам, но както ти 
искаш”(Мат.26:39), тоест да бъде Божията 
воля, макар и да Ми е трудно да я приема 
сега. Предаността към Божията воля е най-
висшият възможен кръст. Това е кръстът на 
тези, които са се съразпънали с Христос, 
престанали са да живеят свой живот и са 
започнали да живеят само с Него. Това 
са хората, които се освещават още тук, на 
земята – бъдещите светии на небето. 



Кирил Матанов

Tаня Захова
Тодор Костов

Цветан Цветанов

Диана Алексиева

Весела Влаева

1. Понеже когато 
бях близо до 

смъртта Бог по 
своеобразен 

начин възкреси 
мен самия. Даде 

ми втори шанс 
за живот на тази 
земя, като освен 

всичко ме изцели 
съвършено!

2. Да, в много ежедневни ситуации Той е 
опазвал живота ми. Виждал съм го, усещал 
съм го с духовните си сетива!

        
1. Защото Той е 

до мен и ми 
помага. Когато 

остана сама пред 
трудностите и 

проблемите знам, 
че Той е мой 

Приятел и никога 
няма да ме 

разочарова. 

2. Да, проявява се, показва ми че ме обича, 
грижи се за мен и винаги когато се нуждая ми 
дава отговор, подкрепа, сигурност и радост. 

1.  Защото е жив 
и реален в моя 

живот. 

2. Да. Само Този, 
Който е жив може 

да действа, да 
помага, да говори 

и да ме разбира. 
Да Бог ми говори 
чрез Словото си, 

чрез сънища и 
макар досега само 

веднъж – и с глас. Може би звучи клиширано, 
но всеки който го е изпитал знае какво имам. 

 Анкетата подготви
ФАНи тодоРовА

     

1. Защото докато 
бях в света, бях 
нещастна. Сега 

имам непрестанен 
мир, радост и  

любов;

2. Да, аз 
непрекъснато 

общувам с Него и 
Му говоря и винаги 

в отговор усещам 
такава любов, 

каквато не съществува 
в света. И най-близкият човек 

може да ме остави, но Господ – никога!

1. Защото съм 
изпитал, че 

Словото е истина. 
Аз съм израснал 

в семейство на 
вярващи родители 

и от малък съм 
слушал истината. 

И както пише, 
че „вярата е 

от слушане, а 
слушането – от Христовото слово”, 

така стана и с мен. На 11 години за първи път 
почувствах моята греховност, веднага след 
това и голямата Божия благодат, която ме 

доведе до покаяние. 

2. Да… Виждам Неговото благоволение в 
живота ми. Например в работата – от 15 
години съм на това работно място, докато 
мои колегии идват и си отиват. Стремя се и се 
надявам да съм добър пример и сред тях.

1.  Защото много 
ми е помагал в 

живота. 

2. Да, аз съм 
студент и много 

често виждам 
невероятната Му 
помощ на изпити 
например. Моите 
състуденти също 

го забелязват! 
На всяка молитва 

ми 
отговаря дори и да не съм го заслужил с дела! 

 ВЯРАТА ВЪВ ВЪЗКРЕСЕНИЕТО 
НА ХРИСТОС

АНКЕТА

  „Ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, 
празна е и вашата вяра” – 1Кор. 15:14

 ЕТо КАКВо оТгоВорихА няКои ВярВАщи нА слЕДниТЕ ДВА 
ВъпросА ВъВ ВръЗКА с  ВъЗКрЕсЕниЕТо нА хрисТос:

1. Защо вярвате, че христос е възкръснал?
2. проявява ли се възкръсналият христос във вашето ежедневие?

                  

КРЪСТОСЛОВИЦА

продължение от стр.3 

6.  Персийски цар, който позволява на евреите да 
се завърнат от плена. 

8.  Един от четирите града в полето Сидим, изгорен 
с огън от небето, заедно със Содом и Гомор.

9.  Отражение от слънчевата светлина на хора или 
предмети по земята.

11. Един от синовете на Аарон, внесъл чужд огън 
пред Господа.

12. Град на Юдо-Вениаминската граница, наричан 
още Кириат-иарим. (Ис.Нав. 15 гл.)

14. Син на Гедеон, който след като убива почти 
всичките си братя, се провъзгласява за цар.

15. Левитски град за прибежище в северозападната 
част на Васан.

19. Богат човек от Маон, отказал гостоприемството 
си на Давид.

20. Един от плодовете на Святия Дух.
22. Ханаански град, намиращ се между Яфа и Газа, 

завладян от Юда. (Съд. 1 гл.)
24. Как Библията нарича жената, чийто син беше 

възкресен от Елисей.
26. Един от синовете на Исмаил. (Бит.)
28. Птица, на която се оприличава едно от живите 

същества в Откровението на Йоан.
29. Един от дванадесетте апостола.
31. Нарези, които евреите правеха по краищата на 

дрехите си (ед.ч.)
32. Празник, който евреите трябваше да пазят по 

случай излизането им от Египет.
35. Как беше наречен Авраам, затова че повярва в 

Бога, и вярата му се вмени за правда.
36. Една от трите области в Палестина по времето 

на Исус, между Галилея и Юдея.
37. Град в югозападна Юдея, укрепен от цар 

Ровоам. (2 Лет. 11 гл.)
38. Новото име дадено на Яков, след борбата му с 

Бога при потока Явок.
39. Град в южна Юдея, укрепен от цар Ровоам        

(2 Лет. 11 гл.)
44. Животно, което се е избирало, за да отнесе 

греховете на еврейския народ в пустинята.
45. Природно бедствие, изпратено от Бога за 

унищожаване на света.
46. Най-големият Исмаилов син.
48. Пособие за измерване на сгради или земи.
49. Дъщеря на Ламех и сестра на Тувал-Каин.
52. Родината на царицата, посетила цар Соломон.
55. Сечиво, служещо за обрязване.
56. 10-ия цар на Юдея, наричан още Азария. 

Наказан с проказа, заради желанието да кади 
в храма.

57. Град, който Исус Навин не успява да превземе 
от първата атака заради грехът на Ахан.

58. Град в Исахар, който е принадлежал на 
Левитите (1 Лет. 6).

59. Син на Яков от Вала.
60. Територия, определена за евреите в Египет.
61. 11-ят син на Исмаил (Бит. 25 гл.)
63. Човек надарен от Бога и призован от Мойсей за 

направата и украсата на Скинията.
66. Град, в който ап.Павел остава за повече от 2 год. 

по време на III Мисионерско пътуване.
67. Една от трите части на човешкото естество.
70. Хранителна подправка, с която Исус сравнява 

вярващите.
                                  
* всички думи в кръстословицата са 

съобразени с начина на изписване в Библията 
според изданието на Българско Библейско 
дружество.

Кръстословицата състави:
СлАви диМов

  



КРЪСТОСЛОВИЦА

62. Един от главните градове на филистимците и 
едно от петте им княжества.

64. Законник, придружаващ Аполос по време на 
мисионерско пътуване. (Тит 3 гл.)

65. Принос, приношение.
68. Син на Зара и внук на патриарх Юда, прочул се 

като един от четиримата най-мъдри хора след 
Соломон.

69. Жена от Тиатир, която първа е кръстена от 
ап.Павел във Филипи. (Деян.16 гл.)

71. Град в Македония, който ап. Павел посещава по 
времето на II Мисионерско пътуване (Деян.17 гл.)   

72. Битка, бойни действия използвани за 
заграбване или бранене на територия.

73. Град на запад от Михмас, споменаван и под 
името Вет-Авен. (Осия)

   ВЕРТиКАлНо:

1. Човекът, продал първородството си за хляб и 
леща.

3.  Син на пророк Самуил.
4.  Жезъл или тояга, носена от царе и съдии в знак 

на власт.
5.  Съд за плодове, хляб или месо.

продължава на стр.4

33. Място в пустинята, където Израел изкушава 
Бога.

34. Жената, наречена “майка на всички живи”.
35. Пратеник.
40. Проход, който се намира в близост до Енгеди    

(2 Лет. 20 гл.)
41. Един от седемте града, чиито църкви са 

споменати в Откр. на Йоан. 
42. Син на Юда от Тамар.
43. Оръжието, с което цар Йоас стреля, докато 

Елисей беше положил ръцете си върху 
неговите.

45. Мястото, от където слугата на Авраам взема 
жена за Исаак.

47. Сирийска река спомената от Нееман. (4Цар.5гл.)
50. Едно от петте сетива на човека.
51. Син на Верия, който е бил управител в 

планинския град Еалон (1 Лет. 8 гл.)
52. Името на кладенеца, изкопан от слугите на 

Исаак. (Бит. 26 гл.)
53. Измама, неистина.
54. Съдийка и пророчица в Израел.
57. Седмият син на Яков.
59. Филистимски идол, който е имал храмове в 

Газа, Азот и др.градове.

      ХоРизоНТАлНо:

2.  Слугата на пророк Елисей.
4.  Християнин от Солун, който придружава 

апостол Павел по време на III Мисионерско 
пътуване. (Деян.20 гл.)

7.  Място в Асирия, където са заточени 
израилтяните, след завладяването на Самария. 
(4 Цар.)

10. Градът, в който Исус съживи мъртвия син на 
вдовицата. (Лука 7 гл.)

13. Част от Божието всеоръжие, сравнено с щит.
16. Град, паднал се на Нефталимовото племе, при 

жребия за разделяне на Ханаанската земя. (Ис.
Нав.19 гл.)

17. Един от праотците на еврейския народ.
18. Един от двата града, въстанали срещу 

нечестията на цар Йорам. (4 Цар.)
21. Свещеник от Ноб, избегнал клането на Саул и 

присъединил се към Давид.
23. Потомък на Левий, определен за водещ певец.
25. Син на Яков от Лия.
27. Внук на Сим и правнук на Ной.
29. Еврейски пророк, известен с проповедта си в 

Ниневия.
30. Потока, до който Давид събра Израел, за да 

донесат Божия ковчег от Кириатиарим.



Слави Димов
Ева Борджиева

Надежда Каридова

ЕПЦ Подуяне
ул.”Острово” 10

гр.София
GSM: 0897-868-040

Е-mail: buletin@poduene.org
Web: www.poduene.org

РЕДАКЦИОННО КАРЕ

ЧЕСТИТО 

70 годишен юбилей 
на брат 

ХРИСТО ПЕТРОВ

„Всички пътеки на Господа са милосърдие 

и вярност към онези, които пазят 

завета Му и откровението Му.” 

Пс.25:10

БАЛАДА ЗА ГОЛГОТА!

Даниела Кисьова

Безгрешният Агнец увисна смирено
на кръста от грубо дърво.
Погледна небето и тихо простена:
„Защо ме остави? Защо?

Отприщи се гняв в душата на Бога.
Небето разтърси със вик!
Промъкна се тихо в сърцата тревога….
и слънцето скри своя лик!

Потъна земята в мрак и в горест.
Вселената в скръб занемя.
Поглеждаха плахо звездите отгоре,
и Божият глас прогърмя:

„Готови са Твоите ангели, Сине,
кажи само дума една!
Свободен ще бъдеш, а тях ще постигне
нечувано страшна съдба!
Ще вият и кървави сълзи ще бършат!
Земята ще стрия на прах!”

„Не! Татко! Прости им!
Не знаят що вършат!
Аз Себе си давам за тях!”

О, думи съдбовни и думи велики!
Във вас има смърт и живот.
Разчупихте тежките робски вериги
на грешния…човешки род!...

Сега се поспри! Погледни към Голгота!
Там кървава свети следа
и нейната нишка пресича живота,
и води ни към вечността.

Сега се поспри!
Погледни към небето!
Там Някой с любов те зове.
Той нека възкръсне
на всеки в сърцето!
Спасение да ни даде!

                                НАтАшА ПеКАчевА

СТИХОТВОРЕНИЕ

МОЕТО ПОКАЯНИЕ

СПОДЕЛЕНИ РАЗМИШЛЕНИЯ

 „чашата на спасението ще приема и 
името Господне ще призова” – Пс.113:4.
 Помня, бях около 13 годишна, когато за 
първи път чух думата покаяние. Така беше 
озаглавен филма на един известен руски 
режисьор. И привлечена от тази загадъчна 
думичка, напълно непонятна за мен, изгледах 
филма няколко пъти. Беше изпълнен с толкова 
мъка, страдание, горест и печал, които на 
детската ми душа се сториха, някак чужди и 
далечни. Така и не разбрах какво, всъщност, 
означава думата покаяние.
 Минаваха години, аз забравях детството 
постепенно. Пораствах, а с растежа идваше 
и болка. Понякога, болката отшумяваше, но 
друг път, оставяше дълбоки бразди в душата 
ми. Появи се мъката. Тя горчеше и имаше вкус 
на нещо безвъзвратно изгубено. Започнах 
да скърбя. И скърбях безутешно до печал. 
Сърцето ми заприлича на дълбок кладенец 
пълен с горчива вода. И когато в него падна 
последната капка печал, преля. И стон се 
изтръгна от гърдите ми: „Не мога повече, 
Господи!”– ридаех покъртително. Душата ми 
бе бездна, и само бездна по-голяма от моята 
можеше да я запълни... „Бездна призовава 
бездна с шума на твоите водопади...”/
Пс.42:7/ – вече знаех, че това изречение 
от Божието Слово бе написано единствено 
заради мен и аз бях създадена от Бог, за да 
изричам с душата си тези думи към Него!
 И дойде ден, и аз разбрах какво е 
покаяние, и сърцето ми го преживя!
 Днес е паметен ден! Ден на разтърсващо 
покаяние. Ден на мощно и дълбоко прощение. 
Ден на умиване на грешната ми душа в Божията 
къпалня! Ден на болка и ден на прошка. Ден на 

На 5 април 

(понеделник) 

от 11.00 ч. 

в църквата 

ще се проведе

ВЕЛИКДЕНСКО 

ОБЩЕНИЕ 

НА ВДОВИЦИТЕ

„Която е истинска вдовица и 
е останала сама, тя се надява на 

Бога и постоянства вмолби и 
в молитви нощем и денем” 

1Тим.5:5

радост и ден на мъка. Ден тягостен и ден лек. 
Ден на раздяла и ден на среща. Ден на стон 
и ридание. Ден на изнемогващо покъртване 
на издъхващото ми от болка сърце! Ден на 
отмахване камъни. Ден на трошене хомоти. 
Ден на скъсване окови. Ден на развързване 
от робството на Сатана и привързване към 
сърцето на Господа! Ден на умиране и ден на 
възкръсване. Ден на Прошка! Ден на даване 
прошка и ден на получаване прошка. Ден на 
помирение с Господа. Ден на приемане от 
Господа. Ден на прегръдка и ден на утеха. Ден 
на завръщане и ден на посрещане. Ден на 
ликуване и ден на празнуване. Ден на хваление 
и ден на поклонение. Ден на възкачване и ден 
на въздигане. Ден на покой! Ден на свобода! 
Ден на любов! Ден на благодарност! Това е 
Денят на моето покаяние! Това е Денят на 
завета ми с Господа! Днес е Денят!
 Един Човек и Бог, наречен Исус Христос, 
изпи до дъно мъката от моето сърце, прости 
всичките ми грехове и мен, безутешната 
грешница, утешава и до днес с Любовта Си!
 В памет на този паметен ден, Бог ме 
благослови с букет карминено червени малки 
хризантеми, и изпълни сърцето ми с радост 
и съвършен мир. Благодаря ти, Господи за 
прошката и великата Ти милост към мен, 
грешната! Амин!

Малък речник: 
покаяние – обрат в съзнанието, отхвърляне на 
греха, обръщане към Бога, цялостна промяна в 
поведението, мислите, думите, делата.

НиНА СтоиЦовА


