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ИСУС ВЪЗКРЪСВА И ДНЕС
	 Вече	две	хиляди	 години	веста	 за	възкресе-
нието	на	Божия	Син	шества	по	света.	Всяка	го-
дина	отново	и	отново	милиони	 християни	 се	
поздравяват	с	радостния	възглас	„Христос	въз-
кръсна”	и	точно	толкова	със	същата	увереност	
им	отговарят	„Наистина	възкръсна!”	
	 Но,	като	че	ли	цялата	тази	убеденост	е	свър-
зана	повече	с	миналото,	а	не	толкова	с	настоя-
щето.	Днес	има	много	хора,	които	изповядват	
истината,	че	Исус	е	възкръснал,	но	като	че	ли	
не	със	същото	дръзновение	свидетелстват,	че	
Той	е	жив	и	днес.	Вяра,	само	във	възкресение-
то	на	Христос,	като	събитие	от	миналото,	а	не	и	
Неговия	живот	днес,	няма	да	помагне	на	нито	
един	човек	да	бъде	спасен	и	да	има	пълноце-
нен	живот	 с	 Бога.	 Ако	даден	 човек	 вярва,	 че	
Исус	след	Своята	смърт	на	кръста	и	положен	в	
гроба	е	възкръснал	от	смъртта,	то	би	трябвало	
със	същата	вяра	да	изповядва,	че	Той	живее	и	
възкръсва	и	днес.
	 Физическото	 възкресение	 на	 Исус	 е	 едно-
кратен	акт,	но	в	духовен	аспект	през	всичките	
тези	две	хиляди	години	Той	не	е	престанал	да	
оживява	отново	и	отново	в	душите	и	сърцата	
на	всички,	които	Го	приемат	с	вяра	за	свой	Спа-
сител	и	Господ.	Ако	някога	Христос	позволи	да	
бъде	умъртвен	и	след	това	да	възкръсне,	това	
Той	 направи	 за	 всички	 духовно	 мъртви,	 да	
оживее	и	в	техните	сърца.	Безсмислено	остава	
въкресението	 на	 Христос	 за	 отделния	 човек,	

ако	той	не	позволи	Божия	Син	да	оживее	лич-
но	и	в	неговия	живот.
	 И	през	всичките	отминали	две	хиляди	годи-
ни	има	безбой	хора,	които	повярвали	във	въз-
кресението	на	Христос,	но	повярвали,	че	Той	
възкръсва	отново	и	отново	в	сърцата	на	хора-
та,	са	позволили	Неговото	възкресение	да	ста-
не	и	тяхно	лично	преживяване.	И	както	праз-
ния	 гроб	 на	 Христос	 беше	 безспорния	 факт	
за	Неговите	 ученици,	 че	 Той	 е	 възкръснал	 от	
смъртта,	 така	 пък	 изпълнените	 сърца	 с	 Хрис-
товия	Дух	са	неопровержимото	доказателство,	
че	Той	е	оживял	в	тях.
	 Но	празния	гроб	не	бе	единствената	причи-
на	учениците	на	Христос	да	имат	убеждението,	
че	Той	е	възкръснал	от	смъртта.	Още	в	същия	
ден	на	възкресение	Христос	им	се	яви	лично	и	
ги	увери,	че	е	жив.	Тези,	които	вярват,	че	Исус	
въкръсва	и	днес,	имат	същата	убеденост,	както	
и	 първите	 ученици	 на	 Христос,	 защото	 всеки	
ден	и	 те	имат	личната	 среща	с	 възкръсналия	
Божий	Син.	
	 Нека	и	днес,	всеки	човек,	който	ще	отговори	
на	поздрава	„Христос	възкръсна”	с	„Наистина	
въкръсна”	да	има	неопровержимото	убежде-
ние,	че	Той	е	възкръснал	и	в	неговото	сърце.

ХРИСТОС	ВЪЗКРЪСНА!	НАИСТИНА	ВЪЗКРЪСНА!	
НО	ТОЙ	ВЪЗКРЪСВА	И	ДНЕС!

п-р Румен БоРджиев

 Непрогледният	 мрак	 бавно	 отстъпва	 пред	
наближаващото	утро,	въпреки	че	още	не	се	е	
разпръснал	напълно.	Небето	продължава	да	
изглежда	мрачно	и	неприветливо,	миг	преди	
зората	да	заблести	с	пълна	сила.	Макар	навън	
да	е	започнало	да	се	развиделява	и	времето	
да	следва	обичайната	смяна	на	деня	с	нощта,	
мракът	 на	 безнадеждността	 е	 сковал	 сърца-
та	на	много	хора.	Сред	тях	е	Петър,	който	се	
отрича	от	Христос,	апостолите,	които	бягат	в	
панически	 страх	 при	 Неговото	 арестуване	 и	
колебливото	 сърце	 на	 обезпокоения	 Пилат.	
Нека	да	си	припомним	историята	накратко.		
	 Единственият	тлеещ	въглен	на	надеждата	са	
малка	група	жени,	които	стоят	недалеч	от	кръ-
ста	 и	 са	 наблюдавали	 страданията	 на	 Богочо-
века.	Три	от	тях	носят	едно	и	също	име.	Освен	
Мария	майката,	на	Исус,	около	кръста	са	Мария	
от	град	Магдала	и	майката	на	Яков	и	Йосиф.	Тех-
ните	сърцераздирателни	викове	са	стигали	до	
Него.	Изпълнените	с	отчаяние	гласове	са	едни	
от	последните,	които	Исус	чува	преди	да	умре.	
Те	решават	да	отидат	до	гробната	пещера	и	да	
помажат	мъртвото	тяло	на	Божия	Син	с	благоу-
ханни	аромати.	Жените	последни	си	тръгват	от	
хълма	Голгота	и	първи	отиват	до	мястото	където	
Спасителят	е	положен.	
	 Рано	в	неделното	утро	жените	се	отправят	
към	 гробницата.	 Според	 тях	 тази	 последна	
среща	 с	 техният	 Господ	 сякаш	 няма	 да	 про-
мени	нищо.	Те	не	си	представят	една	празна	
гробница.	Не	 си	 задават	въпроса,	 как	биха	
реагирали,	когато	видят	възкръсналият	Исус.	
Твърде	късно	е	да	се	случи	нещо	невероятно	
и	 те	 не	 се	 надяват	 на	 някакво	 чудо.	Жените	
знаят,	че	Исус	е	мъртъв.	Краката	Му,	стъпвали	
по	вълните	на	Галилейското	езеро	са	прони-
зани.	Ръцете	изцелявали	болни	са	неподвиж-
ни	и	отпуснати.	Групата	отива	на	гроба,	за	да	
помаже	с	благоухания	студеното	тяло	и	да	се	
сбогува	завинаги	с	човека,	дал	толкова	мно-
го	 светли	 надежди	 на	 един	 поробен	 народ.	
Жените	не	са	водени	от	очакване	за	промяна,	
а	 от	 задължението	 за	 отдаване	на	последна	
почит.	Идват	да	дават,	не	да	получат.	Тяхното	
служение	е	подсказано	от	едно	формално	за-
дължение.

продължава на стр.2

ВЪЗКРЕСЕНСКО УТРО

Защо търсите живия между мъртвите? 
Няма Го тука, но възкръсна.

Лука 24:5-6

ИСУС ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА! ДА, НАИСТИНА ВЪЗКРЪСНА!



МАРИЯ МАГДАЛИНА ПЪРВА КАЗА „ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ”

 

зле.	От	Лука	8:2	разбираме,	че	тя	е	една	от	же-
ните,	от	които	Исус	е	изгонил	7	зли	духа.	Не	е	
трудно	да	 си	представим,	 че	физически,	 пси-
хически	и	духовно	тя	наистина	е	била	изклю-
чително	зле.	Един	ден	чува	за	чудните	дела	на	
Исус	и	у	нея	се	ражда	силно	желание	да	бъде	
освободена.	С	пълна	вяра	в	Христос	тя	реши-
ла	да	отиде	при	Него.	И	не	 се	разочаровала.	
Той	 изгонил	 всичките	 й	 бесове.	 Вероятно	 не	
е	 имала	 съпруг.	 Освободена	 от	 болестите,	 тя	
се	присъединила	към	служението	на	Христос	
и	учениците	Му.	Заедно	с	други	жени	„които 
му услужваха с имотите си“	(Лука	8:3)	и	тя	на	
драго	сърце	започнала	да	помага.
	 Енергична	и	благодарна	тя	не	се	откъсвала	
нито	 за	 миг	 от	 Спасителя.	 Слушала	 в	 захлас	
думите	 Му.	 Била	 неотлъчно	 до	 Него	 и	 през	
последната	седмица	от	Неговия	живот.	Видя-
ла	как	несправедливо	Го	обвинили	и	осъдили.	
Следвала	Го	по	пътя	към	Голгота.	Държала	ръ-
ката	на	майка	Му	и	се	молела.	Станала	свиде-
тел	на	страданията	Му	на	кръста	и	мъчителна-
та	Му	смърт.	Затова,	когато	Йосиф	от	Ариматея	
Го	взел,	тръгнала	да	види,	къде	ще	Го	положи.	
Вечерта	жените	 купили	миро,	 за	да	 помажат	
тялото	Му,	според	обичая.		
	 От	 скръб	 и	 безпокойство	 не	 мигнала	 цяла	
нощ.	 Не	 дочакала	 изгрева.	 Отишла	 на	 гроба	
преди	другите	жени.	Може	би	 си	 е	мислела:

истина ли е всичко това?	Евангелист	Йоан	в	
20:1,2,11-15	пише,	че	когато	видяла	камъка	от-
местен,	помислила,	че	някой	е	взел	тялото	на	
Исус.	Отишла	при	Петър	и	Йоан	и	им	казала:	
„Отнесли	са	Господа	от	гроба	и	не	знаем	къде	
са	 Го	 положили.”	Двамата	 ученика	 се	 затича-
ли,	видели,	че	тялото	на	Исус	го	няма	в	гроба	
и	се	върнали.	„А	Мария	стоеше	до	гроба	отвън	
и	плачеше;	и	така,	както	плачеше,	надникна	в	
гроба	и	видя	двама	ангели	в	бели	дрехи,	сед-
нали	там,	където	беше	лежало	тялото	на	Исус,	
единият	откъм	главата	и	другият	откъм	крака-
та.	И	те	я	попитаха:	Жено,	защо	плачеш?	Отго-
вори	им:	 Защото	 са	отнесли	моя	 Господ	и	не	
знам	къде	са	Го	положили.”	В	това	време	Исус	
се	появява	 зад	нея,	но	поради	мрака	в	 гроб-
ницата,	 а	 вероятно	 и	 по-различния	 Му	 вече	
изглед,	 тя	не	Го	познала.	 „Исус	й	каза:	Жено,	
защо	плачеш?	Кого	 търсиш?”	 Тя,	 като	мисле-
ше,	 че	 е	 градинаря,	Му	отговори:	 Господине,	
ако	ти	си	Го	изнесъл,	кажи	ми	къде	си	Го	поло-
жил	и	аз	ще	Го	взема.	Исус	й	каза:	Мария!	Тя	се	
обърна	и	Му	каза	на	еврейски:	Равуни!	Исус	й	
каза:	Не	се	допирай	до	Мене,	защото	още	не	
съм	се	възнесъл	при	Отца;	но	иди	при	братята	
Ми	и	 им	 кажи:	 Възнасям	 се	 при	Моя	Отец	и	
вашия	Отец,	при	Моя	Бог	и	вашия	Бог”.

продължава на стр.3 
 

	 Мария,	 наричат	 я	Магдалина,	 вероятно	 по	
името	 на	 родния	 й	 град	Магдала	 известен	 в	
древността	с	търговията	с	риба.	Наскоро	бяха	
открити	 археологически	 находки	 на	 едно-
именно	 селище	 от	 I-ви	 век.	 Намирало	 се	 до	
брега	 на	 Галилейското	 езеро,	 между	 Капер-
наум	и	 Тивериада.	 Галилея	 станала	люлка	на	
християнството.	 Галилеяните	 били	пламенни,	
отзивчиви,	 благодарни,	 честни	 и	 трудолюби-
ви.	 Обичали	 да	 слушат	 поучения	 за	 вярата	 и	
Бога.	Мария	Магдалина	притежавала	много	от	
тези	качества.	
	 Преди	да	срещне	Исус	Христос	била	много	

 ВЪЗКРЕСЕНСКО УТРО

 продължение от стр.1

 Никой	друг	не	се	наема	да	изпълни	подоб-
на	задача.	Потресени	от	смъртта	на	Исус	и	на-
плашени	от	юдеите	учениците	не	се	решават	
да	 отидат	 до	 гробната	 пещера.	 Простените	
блудници	и	изцерените	прокажени	също	не	са	
наблизо.	Единственият,	който	върви	заедно	с	
жените	в	студеното	неделно	утро	без	те	да	Го	
видят	е	Бог.	Той	отброява	техните	стъпки.
	 Когато	жените	 стигат	 до	 гроба,	 те	 изумени	
виждат,	 че	 камъкa,	 който	 затваря	 неговият	
вход	е	отстранен.	Тяхното	удивление	нараства,	
когато	чуват	радостната	ангелска	вест:	„елате 
и вижте мястото, където е лежал Господ”	
(Мат.	 28:6).	 Камъкът	 е	 отместен,	 но	 не	 за	 да	
може	Исус	да	излезе,	а	за	да	могат	те	да	видят,	
че	гроба	е	празен.
	 Ангелът	 добавя	 към	 казаното	 на	 жените	
следните	думи:	„идете бързо кажете на уче-
ниците му, че е възкръснал от мъртвите. и 
ето, Той отива преди вас в Галилея. Там ще 
Го видите”(Мат.28:7).	Не	е	нужно	Божият	ве-
стител	 да	 повтаря	 поръчението.	 С	 възможно	
най-голяма	бързина	жените	 тръгват	 към	Еру-
салим.	Безнадеждността,	обхванала	техните	
сърца	е	останала	на	заден	план	и	е	заменена	с	
радост	и	учудване.	Но	с	това	преживяванията	
свързани	с	този	ден	не	свършват.	Бог	им	е	при-
готвил	още	една	изненада.	Само	след	няколко	

минути	те	ще	се	срещнат	с	възкръсналия	Божи	
Син.	След	изминалия	от	жените	дълъг	път	Исус	
нетърпеливо	 чака	 да	 се	 разкрие	 пред	 тях:	 „и 
ето исус ги срещна и каза: Здравейте! А те 
се приближиха и се хванаха за краката му и се 
поклониха. Тогава исус им каза: „не се бойте. 
идете и кажете на братята ми да идат в 
Галилея и там ще ме видят”(Мат.28:9-10).
	 Исус	 често	 застава	 в	 цялата	 Си	 слава	 пред	
тези,	които	са	Му	верни	и	предадени	на	Него.	
Ето	 само	 няколко	 примера:	 когато	 утробата	 е	
закърняла	 дотолкова,	 че	 не	 може	 да	 износи	
дете,	 Сара	 забременява;	 когато	 падението	 е	
толкова	голямо,	че	сякаш	няма	и	най-малка	въз-
можност	за	проява	на	милост,	Давид	получава	

прошка;	 когато	 пътят,	 по	 който	 вървят	 двете	
Марии	е	опасен	идва	ангелският	блясък	и	Са-
мият	Спасител	им	се	явява...
	 Тъмна	ли	е	пътеката,	по	която	вървиш?	Тога-
ва	не	сядай,	за	да	си	почиваш!	Дълъг	ли	е	твоят	
път?	Не	спирай	да	вървиш!	Непрогледна	ли	е	
нощта?	Трудно	ли	ти	е	да	преодолееш	опреде-
лено	обстоятелство?	Днес	Бог	 продължава	да	
изпраща	 ангели	 и	 да	 отмества	 камъните,	 из-
пречили	се	в	живота	ти.	Той	прави	това	заради	
теб,	Неговото	Дете!	Ще	Му	се	довериш	ли	отно-
во,	както	си	правил	това	и	преди?!	Бог	е	верен	
и	няма	да	те	разочарова!

николАй Симеонов



АНКЕТА

 МАРИЯ МАГДАЛИНА ПЪРВА КАЗА „ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ”

 продължение от стр.2 

 Радостна	Мария	Магдалина	се	върнала	при	
учениците	и	вероятно	е	казала:	„Христос	Въз-
кръсна”!	
	 Мария	Магдалина	 е	 най-загадъчната	 жена	
от	библейските	личности.	През	VI	в.	папа	Гри-
горий	 (умишлено	 или	 от	 неразбиране)	 обе-
динява	образите	на	трите	жени	–	грешницата	
(Лука	7:36-48),	прелюбодейката	 (Йоан	8:1-11)	
и	 Мария	Магдалина	 в	 един.	 В	 продължение	
на	14	века	църквата	се	отнася	към	личността	
на	 Мария	 Магдалина	 като	 към	 „Каещата	 се	
Магдалина”.	Художниците	се	надпреварват	да	

използват	темата,	а	през	20-ти	век	не	липсват	
и	литературни	и	филмови	интерпретации.	Едва	
през	 1969	 г.	 католическата	 църква	 признава	
грешката	си	и	обявява,	че	Мария	Магдалина	е	
отделна	личност	–	жената,	от	която	Христос	из-
гонил	седемте	зли	духа,	жената	–	мироносица,	
която	първа	вижда	възкръсналия	Христос.
	 „и ще ме потърсите и ще ме намери-
те, като ме потърсите с цялото си сърце”	
(Ерем.29:13)	казва	Господ.

АнАСТАСия вАСилевА                                                                    
 

На 11 май (неделя) 2014 г.,
с тържествено богослужение 

църквата ни ще отбележи 
своя 

80 ГОДИШЕН 
ЮБИЛЕЙ

„Елате да се поклоним и 
да паднем, да коленичим 

пред Господа, нашия 
Създател; защото Той е 
наш Бог и ние сме народ 

на пасбището Му 
и овце в ръката Му.” – 

Пс.95:6,7

НАЧАЛО 10:00 ч.

Боян Ташчиян:
1. на работното място, във футбол-
ния отбор и в университета, аз съм за-
обиколен от доста хора.                      За 
съжаление много от тях смятат въз-
кресението на Христос за мит. 
2. истински повярвах, че исус е въз-

кръснал, когато започнах да чета Словото, да ходя на 
църква и да общувам с други християни.
3. Чрез Христовото възкресение аз имам надежда. водя 
един много по-отговорен начин на живот.

Сашка Фердинандова:
1. Повечето ми близки и приятели са 
християни, вярващи във възкръсналия 
Христос.
2. Произхождам от християнско семей-
ство и винаги съм вярвала, че Христос 
победи смъртта.

3. възкресението на исус Христос ми даде истинската 
надежда за спасението на моя живот. Той е до мен винаги 
и ми дава сили в трудните ситуации.

Камен Радев:
1. За съжаление голяма част от позна-
тите ми спазват само традиции и об-
ряди. единици са тези, които вярват 
истински в исусовото възкресение.
2. в края на 2008 г., когато Бог ме срещ-
на и повярвах истински в Христос.

3. на първо място нов живот и надежда. Радвам се, че Бог 
постепенно променя характера ми.

Диана Стоева:
1. Повечето хора, казват, че вярват, 
но на практика това се изразява само 
в традиционните ритуали     на трапе-
зата.
2. когато получих знание за това. След 
като прочетох Библията и слушах про-

поведите в църквата, защото преди това вярвах, но не 
разбирах.
3. Преди всичко, Христовото възкресение ми даде надеж-
да! надежда в този свят и надежда за вечността.

Ивайло Йончев:
1. някои вярват, други не. Повечето не 
се замислят, дори не знаят истинския 
смисъл на популярния отговор „воисти-
на воскресе“.
2. Повярвах, след като започнах да посе-
щавам църквата в Подуяне.

3. Зная, че щом Той възкръсна ще възкръснем и всички ние, 
които вярваме в него.

            Анкетата подготви 
                    еленА ивАновА

                                                                    

ВЯРАТА В ХРИСТОВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ

	 Всеки	човек,	носещ	Христос	в	сърцето	си	е	в	трепетно	очакване	на	празника	Възкресение.	Обърнахме	се	към	наши	братя	и	сестри	с	три	
въпроса,	свързани	със	свръхестествения	акт	на	Бога	в	историята	–	възкресението	на	Исус	Христос:
1.Хората около теб вярват ли, че Христос е възкръснал, или за тях това е мит?
2.Ти кога истински повярва, че Христос е възкръснал?
3.Какво допринесе за теб лично Христовото Възкресение?



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

   РЕДОВНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ:

l Неделя от 10.00 ч. и 18.00 ч.
l Сряда от 18.00 ч. – молитвено 

събрание
l Петък от 18.00 ч. – богослужение

 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 Тийнейджърко общение – неделя        

от 16.00 ч.
l Неделно училище – неделя 10.00 ч. 
 и 18.00 ч.
l Лични срещи с пастира – четвъртък 
  от 16-20 ч.

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МОЛИТВА:
l За духовното освобождение на 

страната ни.
l За хората в неравностойно 

положение.
l За успеха на споделеното 

благовестие.
l За духовното обновление на 

църквата и вярващите.
l За запазване на мира в семействата.
 

l За успешното пътуване на групата за 
благовестие в Родопите.

l За служението на пастира и неговото 
семейство.

 ДРУГИ СЪОБЩЕНИЯ:
l Членовете на ЕПЦ-Подуяне могат да 

ползват библиотеката към църквата, 
както и аудио, видео и DVD записи 
нa филми, проповеди и библейски 
поучения.

l Желаещите да бъдат приети за 
членове на църквата, могат да се 
обърнат към ръководството на 
църквата за повече информация.                                              

l Интернет страницата на църквата 
www.poduene.org се обновява 
всяка седмица, като там може да 
се гледат най-новите проповеди 
от богослуженията, както и много 
друга допълнителна информация                   
за църквата ни.

 ЗА КОНТАКТИ С ПАСТИРА:
l тел.: 02/ 859 24 40;  
 GSM: 0897 868 040
l е-mail: bordjiev@abv.bg 

 СЪОБЩЕНИЯ

ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА!

 СТИХОТВОРЕНИЕ    

Светата	полунощ	изгрява	чудна	
из	мрака	чер	на	безутешността,	
и	пак	душата	е	тревожно-будна,	
и	пак	в	доброто	вярва	съвестта!

Христос	е	жив!	И	правдата	е	жива!	
Не	злото	във	живота	е	закон!	

Пред	погледите	нов	се	свят	открива,	
роден	във	кръстни	мъки,	в	плач	и	стон!

Ний	слушаме	камбаните	как	пеят,	
как	ласкаво	докосват	ни	слуха,	
и	гледаме	свещиците	как	греят	
чак	в	ъглите	най-тъжни	на	духа!

И	искаме	с	невидимия	хор	
на	ангелите	в	нощния	простор	

по	цял	свят	тая	вест	да	се	разпръсне:	
Христос	възкръсна!

ЧЕСТИТО 
на Калин и Лора 

за Ема

НОВИ ЧЛЕНoВЕ НА ЕПЦ – “ПОДУЯНЕ”

ВЕНКА МАРИНОВА МУКАДЕР ЯШАРОВА


