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ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА! НАИСТИНА ВЪЗКРЪСНА! 
„Бях мъртъв, и ето, живея до вечни векове; 

и имам ключовете на смъртта и на ада” - Откр.1:18

	 Отново	 и	 тази	 година	 християнският	 свят	
празнува	победата	на	Исус	Христос	над	смъртта,	
Сатана	и	ада.	
	 След	разпъване	на	Христос	на	кръста	и	пола-
гането	Му	в	гроба,	на	третия	ден	Той	възкръсна	
от	 смъртта.	 Защо	 смъртта	 се	 оказа	 безсилна	
пред	Него?	За	да	си	отговорим	на	този	въпрос,	
трябва	да	имаме	ясната	представа	какво	пред-
ставлява	смъртта.	
	 На	първо	място	смъртта е следствие на греха.	
Още	 при	 съгрешаването	 на	 човека	 в	 Едем,	 в	
него	настъпи	духовната	смърт.	По-късно,	като	
следствие	на	грехопадението	дойде	и	физиче-
ската	 смърт.	 Винаги,	 смъртта	 трябва	 да	 бъде	
разглеждана	 като	 продукт	 на	 греха.	 Апостол	
Павел	заявява:	„Заплатата на греха е смърт” 
–	Римл.6:23.	Така	че,	там	където	има	грях	има	
и	смърт;	и	обратно,	където	няма	грях,	няма	и	
смърт.	 И	 това	 е	 първия	 отговор	 на	 въпроса,	
защо	смъртта	не	можа	да	задържи	Христос	в	
своите	костеливи	ръце.	Защото	Той	бе	безгре-
шен.	
	 Всеки	 човек	 от	 Адам	 до	 днес,	 се	 ражда	 с	

греха	в	себе	си	и	е	подвластен	на	смъртта.	Но	
единствен	 Христос,	 който	 се	 роди	от	 девица,	
поради	което	нямаше	наследствен	грях	и	Кой-
то	не	извърши	никакъв	грях,	не	може	да	бъде	
победен	от	смъртта.	Когато	Христос	умря	фи-
зически,	Той	не	умря	за	Свои	грехове,	а	поради	
греховете	на	цялото	човечество.	Той	умря	като	
грешник	 поради	 греховете	 на	 света,	 но	 въз-
кръсна	като	праведник	поради	Своята	правда.	
И	всички	ние,	повярвалите	в	Христос,	получа-
ваме	освобождение	от	своите	грехове.	И	дори	
смъртта	 да	 има	 власт	 над	 нашите	 покварени	
тела,	то	тя	няма	власт	над	душите	ни,	които	са	
облечени	в	Христовата	правда.	Така	че,	на	все-
ки	повярвал	в	Него,	Христос	обещава:	„Аз съм 
възкресението и живота, който вярва в Мен 
ако и да умре ще живее, и никой който е жив 
и вярва в Мене, няма да умре до века”	–	Йоан	
11:25.	
	 Втората	 причина,	 поради	 която	 смъртта	 не	
можа	да	задържи	Христос	в	гроба	бе,	понеже	
тя е продукт на Сатана.	

продължава на стр.2

БЕЗСИЛИЕТО НА СМЪРТТА 
ПРЕД ХРИСТОС

А той им каза: 
Не се плашете; 
вие търсите 
Исус Назарянина, 
Разпнатия. Той 
възкръсна! Няма Го 
тук; ето мястото, 
където Го положиха.

         - Марк 16:6   

	 „Ако иска някой да дойде след Мене, нека 
се отрече от себе си, нека вдигне кръста си 
и така нека Ме следва”	(Марк	8:34).
	 Защо	да	 се	отричам	от	 себе	 си?	Какво	оз-
начава	 да	 вдигнеш	 кръста	 си	 и	 да	 следваш	
Христос?	Кой	е	нашият	кръст	и	каква	е	него-
вата	тежест?	Какви	са	кръстовете	на	братята	и	
сестрите	до	мен?
	 На	първо	място	всеки	от	нас	трябва	да	„се 
отрече от себе си”,	което	означава	да	преодо-
леем	егото	си,	да	осъзнаем,	че	грехът	е	наши-
ят	най-голям	враг	и	да	го	отхвърлим.	Именно	
от	 тук	 започва	 най-трудната	 и	 голяма	 битка	
–	с	нас	самите.	Да	победим	нашите	греховни	
страсти	и	желания,	още	когато	се	зараждат	в	
нас.	Мислите,	които	се	промъкват	в	нас	за	да	
ни	изкушават,	трябва	да	ги	побеждаваме	още	
„на	входа“,	да	не	им	позволяваме	да	„влизат“	
в	нашето	съзнание,	защото	ако	ги	допуснем,	
по-късно	те	се	превръщат	в	действие	–	осъз-
нато	или	неосъзнато.	
	 Второто	 нещо,	 което	 трябва	 да	 направи	
всеки,	който	е	повярвал	в	Исус,	е	да	„вдигне 
кръста си“.	Това	означава	да	„вдигнем“	онова,	
което	Бог	ни	е	поверил	и	да	вървим	по	пътя,	
отреден	за	нас,	а	именно	да	следваме	Хрис-
тос,	да	се	приближаваме	все	повече	и	повече	
до	Него.	Това	е	нашата	отговорност	към	ближ-
ния	ни,	да	му	помагаме	в	трудни	моменти,	да	
му	показваме	любовта	си	и	да	се	стремим	да	
му	дадем	най-доброто	от	нас.	Това	е	първата	
крачка,	която	можем	да	направим	за	да	тръг-
нем	по	стъпките	на	нашия	Господ	Исус	Хрис-
тос	и	да	Го	следваме.
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КОЕ Е КРЪСТА 
НА ХРИСТИЯНИНА?

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ



 

 БЕЗСИЛИЕТО НА СМЪРТТА ПРЕД ХРИСТОС
 продължение от стр.1 
 Знаем,	 че	 всяко	 зло,	 нечестие,	 беда,	 вклю-
чително	 и	 смъртта	 е	 от	 Сатана.	 Той	 е,	 който	
ограбва,	разрушава	и	убива.	Но	 трябва	да	 си	
припомним,	че	Този,	Който	беше	обект	на	Са-
тана	 бе	 самия	 безсмъртен	 Бог.	 Сатана	 можа	
да	нанесе	 грях	и	 смърт	в	естеството	на	чове-
ка,	но	не	и	спрямо	безсмъртния	Бог.	Така	че,	е	
немислимо	да	допуснем,	че	Христос	можеше	
да	бъде	държан	от	смъртта.	Той	бе	умъртвен	
физически	като	 човек,	но	възкръсна	от	 гроба	
поради	това,	че	бе	Бог.	Сатана	може	да	изпъл-
ни	своите	пъклени	планове	към	човека,	но	не	
и	спрямо	Бога.	
	 И	 тук	 е	мястото	да	 кажем,	 че	 всеки	 повяр-
вал	в	Христос,	дори	и	да	умре	физически,	един	
ден	 ще	 бъде	 възкресен,	 както	 и	 Христос	 бе	
възкресен.	И	всичко	това	чрез	вяра	в	Христо-
вото	възкресение.	„Ако вярваме, че Исус умря 

и възкръсна, така и починалите в Исус Бог 
ще приведе заедно с Него”	–	1Сол.4:14.
	 И	третата	причина,	поради	която	смъртта	се	
оказа	безсилна	пред	Христос	бе,	понеже	Той 
е вечния живот.	И	в	този	пряк	двубой	между	
живота	и	смъртта,	победи	Живота.	Ние	чуваме	
Христос	да	 заявява:	 „Аз съм пътят, и исти-
ната и живота”	–	Йоан	14:6.	„Аз съм вечния 
живот!”	Всичко	в	този	свят,	което	носи	в	себе	
си	живот	изхожда	от	Бога.	И	това	което	е	Бо-
жествено,	не	може	да	бъде	държано	от	смърт-
та.	
	 Не	само	чрез	Своето	възкресение,	но	и	мно-
го	 пъти	 по	 време	 на	 земното	 Си	 служение,	
Христос	 доказа	 Своето	 превъзходство	 над	
смъртта.	 И	 пак:	 това,	 което	 Христос	 спечели	
над	смъртта,	го	обещава	на	всеки	повярвал	в	
Него.	„Истина, истина ви казвам, който слу-

ша Моето учение и вярва в Този, Който Ме 
е пратил, има вечен живот и няма да дойде 
на съд, но е преминал от смърт към живот. 
Истина, истина ви казвам, но иде час, и сега 
е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия 
Син и които го ч уят, ще живеят.”	 –	 Йоан	
5:24,25.	Христос	–	вечния	живот,	възкръсналият	
от	смъртта,	обещава	вечен	живот	на	всеки,	кой-
то	повярва	в	Него	и	Го	приеме	за	свой	Господ.
	 И	 така,	 смъртта	 не	 беше	 в	 състояние	 да	
задържи	Христос	в	гроба,	защото	Той	бе	без-
грешен,	 защото	 бе	 вечния	 живот,	 защото	 бе	
самия	Бог!	Това	е	нашата	вяра,	това	е	и	нашата	
надежда.
 ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА! 
 НАИСТИНА ВЪЗКРЪСНА!

п-р РуМеН БоРджИев

ПРОМЕНЯЩАТА СРЕЩА С ВЪЗКРЪСНАЛИЯ ХРИСТОС

	 Християнският	 свят	 за	 пореден	 път	 отбелязва	
един	от	големите	празници,	свързани	със	Спаси-
теля	–	Възкресение	Христово.	Човешките	думи	са	
слаби	и	недостатъчни,	за	да	опишат	едно	толкова	
значимо	събитие.	Несъмнено	то	е	най-великото	в	
човешката	история.	Възкресението	е	в	основата	
на	 Христовото	 учение	 и	 е	 главна	 тема	 в	 пропо-
ведите	на	апостолите.	Как	най-пълно	може	да	се	
изрази	 неговата	 същност	 за	 отделните	 вярващи	
от	 последното	 време?	 Убеден	 съм,	 че	 една	 от	
ключовите	 думи,	 която	 отговаря	 на	 поставения	
въпрос	е	промяна.
	 Нека	 за	 момент	 помислим	 за	 явяванията	 на	
Христос	малко	 след	Неговото	 възкресение.	 Гро-
бът	е	празен,	Исус	е	победил	смъртта	и	е	с	про-
славено	 тяло.	На	 кого	 според	 човешката	 логика	
Той	най-напред	ще	се	яви?	Вероятно	Исус	ще	оти-
де	първо	в	храма	или	в	някоя	синагога.	С	целия	
Си	блясък	и	величие	Спасителят	би	застанал	пред	
свещенниците,	законоучителите	и	целия	Сине-
дрион,	 пред	 онези,	 които	 само	 преди	 няколко	
дни	Го	бяха	предали	на	Пилат	и	искаха	да	Го	по-
губят.	Неговата	поява	със	сигурност	би	объркала	
духовните	водачи	на	Израел.	 Тя	би	доказала	по	
неоспорим	начин,	че	Той	е	Божият	Син,	а	те	щяха	
да	разберат,	че	са	допуснали	ужасна	грешка.	Ако	
я	 бяха	 осъзнали	 нямаше	да	 се	 противопоставят	
на	 благовестието	 и	 да	 преследват	 Неговите	 по-
следователи.
	 Логично	 е	 Спасителят	 да	 се	 яви	и	 на	Пилат.	
Христос	веднъж	вече	е	 заставал	пред	него,	не-
мощен,	наранен	и	с	 трънен	венец	на	 главата	и	
е	наблюдавал	безмълвно,	как	той	си	измива	ръ-
цете	и	Го	предава	да	бъде	разпнат.	Какво	ли	би	
направил	 римският	 управител,	 ако	 можеше	 да	
види	Исус	възкръснал	от	мъртвите?	Вероятно	би	
се	разтреперил	от	страх,	а	веднага	след	срещата	
щеше	 да	 напише	 доклад	 до	 императора,	 чиято	
власт	щеше	да	бъде	поставена	под	съмнение.
	 Вместо	Исус	да	разкрие	Себе	Си	на	Своите	вра-
гове	или	на	света,	така	както	Го	посъветваха	Него-
вите	братя	по	плът	(Йоан	7:4)	Той	побърза	да	се	
срещне	с	тези,	които	имаха	най-голяма	нужда	от	
Него	–	наранените,	разочарованите,	обърканите	
и	уплашените	от	Неговата	смърт.	Кои	са	те?	

	 Една	от	 тях	 е	Мария.	 Тя	 изпитва	 силна	 скръб	
и	 печал,	 защото	 смята,	 че	 завинаги	 е	 изгуби-
ла	 Този,	 Когото	 обича.	 Срещата	 с	 възкръсналия	
Христос	 прогонва	 скръбта	 и	 изпълва	 нейното	
сърце	с	радост	и	надежда.
	 Двама	 от	 последователите	 на	 Христос,	 които	
вървят	 към	 селцето	 Емаус	 също	 имат	 нужда	 от	
незабавна	 среща	 със	 Спасителя.	 Те	 са	 едновре-
менно	 разочаровани	 и	 объркани.	 Разочарова-
ни,	 защото	 са	 очаквали	 Исус	 да	 избави	 Израел	
от	 римската	 власт	 и	 подтисничество,	 но	 Той	 е	
заловен,	 осъден	 и	 екзекутиран,	 което	 попарва	
техните	 надежди	 за	 предстоящо	 освобождение	
на	Израел.	Към	тяхното	разочарование	се	приба-
вя	объркване,	когато	чуват	от	жените	отишли	на	
гроба,	че	тялото	на	Христос	е	изчезнало.	Докато	
разговарят	помежду	си	и	се	опитват	да	си	обяс-
нят	 какво	 се	 е	 случило,	 към	 тях	 се	 приближава	
един	 странник,	 Който	 заменя	 разочарованието	
и	объркването	с	радост	и	неустоимо	желание	да	
споделят	това,	което	са	видели	и	чули	с	останали-
те	ученици	в	Ерусалим.
	 Самите	ученици	на	Исус	са	в	голяма	опасност.	
Те	 се	 страхуват	 с	 тях	да	не	 се	 случи	 това,	 което	
сполетява	 техния	 Учител.	 Поради	 своя	 страх	 от	
юдеите	учениците	се	събират	тайно	в	Ерусалим.	

Неочаквано	Исус	 застава	между	 тях	 и	 им	 казва	
„Мир	 вам”.	 След	 тази	 среща	 страхът	 отстъпва	
пред	радостта,	заедно	с	едно	ново	разбиране	на	
учението	и	мисията	на	Христос.	Въпреки	явява-
нето	на	Божия	Син	някои	от	учениците	продъл-
жават	да	се	борят	с	различни	трудности.
	 Апостол	Тома	се	сблъсква	със	съмнението.	Той	
заявява:	,,Ако не видя на ръцете Му раните от 
гвоздеите и не сложа ръката си в ребрата Му, 
няма да повярвам’’(Йоан	 20:25).	 Малко	 след	
като	изрича	тези	думи	при	срещата	си	с	възкръс-
налия	 Исус	 Тома	 възкликва:	 ,,Господ мой и Бог 
мой”	(Йоан	20:28).
	 Апостол	Петър,	който	пръв	между	апостолите	
разпознава	 Исус	 като	 Месия,	 също	 преминава	
през	 духовна	 криза,	 която	 завършва	 с	 трикрат-
ното	отричане	от	Христос.	Въпреки,	 че	Симон	е	
призован	от	Спасителя	да	бъде	ловец	на	души,	
след	претърпения	провал	той	решава	да	се	вър-
не	към	стария	си	занаят	и	отива	на	Галилейското	
езеро,	за	да	лови	риба.	Там	той	среща	Спасителя,	
Който	премахва	неговото	разочарование	и	болка	
и	му	възлага	ново	поръчение: ,,Паси овцете Ми” 
(Йоан	21:17).
	 Малко	след	въстановяването	на	Петър	една	
среща	с	възкръсналия	Христос,	продължила	едва	
няколко	секунди	променя	целия	живот	на	гони-
теля	Савел	и	го	превръща	в	ревностен	последо-
вател	на	Спасителя.
	 Личната	ни	среща	с	Исус	промени	напълно	и	
нашия	живот	и	ни	помогна	да	достигнем	до	по-
каяние,	спасение	и	вяра	в	Бога.	Тя	не	трябва	да	
бъде	 еднократно	 събитие,	 а	 ежедневна	 опит-
ност,	която	ни	дава	сила	да	Го	обичаме	и	следва-
ме,	независимо	от	цената.	Тези	срещи	с	Господа	
подпомагат	нашето	духовно	израстване	и	засил-
ват	желанието	ни	да	му	служим,	отправили	мисли-
те	си	към	горното,	а	не	към	земното	(Кол.3:1,	2).
	 Възкресението	 не	 само	 повлиява	 хода	 на	 чо-
вешката	 история	 и	 полага	 основите	 на	 христи-
янската	цивилизация,	но	е	променило	и	ще	про-
дължава	да	променя	живота	на	много	хора	като	
поставя	в	техните	сърца	нова	надежда	и	перспек-
тива	за	живота	на	земята	и	във	вечността!

НИКолАй СИМеоНов 



 КОЕ Е КРЪСТА НА ХРИСТИЯНИНА?
 продължение от стр.1 
	 Какво	означава	на	практика	на	понесем	кръста	
си?	Кръстът	не	е	лек	живот,	комфорт	или	без-
грижни	дни.	Кръстът	означава	полагане	на	уси-
лие,	на	 труд.	Преди	всичко	 кръстът	 е	работа,	
която	трябва	да	положи	всеки	човек	–	духовна	
и	физическа.	Кръстът	е	грижата	за	семейство-
то	 ни,	 отглеждането	 на	 децата,	 работата	 ни,	
училището,	 отношението	 ни	 към	 околните.	
Това	 са	нашите	съзнателни	усилия,	да	изпъл-
няваме	отговорностите	си.	Всеки	един	от	нас	
носи	своя	кръст	там,	където	е	поставен	от	Бог.	
Орачът	 става	 в	 ранно	 утро,	 отива	 на	 нивата,	
оре,	копае,	сее,	плеви,	напоява	земята,	но	не	
само	с	вода,	а	и	с	потта	си,	а	понякога	и	с	кръв-
та	си.	Своя	кръст	носи	и	работникът,	който	все-
ки	ден	се	катери	по	скелето	или	диша	вредни	
изпарения	във	фабриката.	Учителят	също	носи	
кръста	си,	като	често	търпи	хулите,	обидите	и	
капризите	на	разглезени	деца.	А	лекарят	носи	
кръста	си,	защото	негов	дълг	е	да	се	отзове	за	
помощ	по	всяко	време.	Кръстът	на	пастира	е	
да	проповядва,	да	се	моли	за	нас	и	да	ни	води	
по	пътя	към	Христос,	чрез	Библията	и	да	устоя-
ва	със	смирение	и	търпение.	Всеки	един	човек	
си	има	 своя	 кръст.	Но	 кръст	 е	и	болестта.	Да	
бъдеш	прикован	на	легло	не	за	час	или	два,	а	
за	месец,	за	година	или	две,	за	20,	30	или	40	
години!	 Който	може	да	изтърпи	да	боледува	
без	да	хули	Бога,	а	да	Го	слави,	той	смело	из-

дига	кръста	си	и	ще	бъде	възнаграден.	Кръст	е	
и	бракът	–	да	вървиш	по	пътя	с	човека,	с	когото	
си	се	събрал.	Отношенията	между	съпрузите,	
семейната	атмосфера,	която	създават.	Семей-
ството	 също	 е	 кръст:	 Баща,	 който	 от	 ранни	
зори	работи	неуморно,	за	да	изкара	хляба	на	
семейството;	майка,	която	бди	до	леглото	на	
болното	си	дете,	която	полага	денонощни	гри-
жи	за	всяко	едно	от	децата	си.	Те	също	носят	
своя	кръст.
	 Понякога	 ни	 се	 струва,	 че	 някой	 брат	 или	
сестра	носят	по-лек	кръст	от	нашия,	че	техния	
живот	 е	 по-лесен,	 с	 по-малко	 изпитания.	 За-
това	имало	някога	един	човек,	който	страдал	
много,	но	му	липсвало	търпение.	Той	постоян-
но	роптаел	и	казвал:	„Защо,	Господи,	дойдоха	
тези	изпитания	върху	мен?	Защо	имам	толко-
ва	голямо	нещастие?	Тежък	кръст	си	поставил	
на	раменете	ми.	Защо	така,	не	мога	да	се	спра-
вя.	Защо	на	другите	си	дал	толкова	леки	кръ-
стове?”	Една	нощ	сънувал,	че	го	взема	ангел	и	
го	завежда	на	едно	поле,	със	забодени	много	
кръстове,	 вместо	 житни	 класове.	 Различни	
кръстове	 –	малки	и	 големи;	 дървени,	метал-
ни	и	мраморни;	много	 леки	 и	много	 тежки.	
Тогава	ангелът	му	казал:	„Избери	си	сам	един	
от	 тези	 кръстове.”	 Човекът,	 след	 като	 огледал	
добре	 всички	 кръстове	 избрал	 един	 малък	 и	
много	лек	кръст.	„Ето	този	кръст	искам”	–	казал	

ОБЛИКЪТ НА ХРИСТИЯНИНА

ХРИСТИЯНИНЪТ И СПАЗВАНЕТО НА ОБЕЩАНИЯТА

	 Често	сме	недоволни,	че	хората	около	нас	са	
несериозни,	безотговорни,	неспазващи	обе-
щанията	си.	Но	да	внимаваме,	да	не	се	окаже,	
че	виждаме	съчицата	в	окото	на	другия,	а	не	
виждаме	гредата	в	своето	око.	Спазването	на	
обещанията	е	едно	от	важните	неща	за	добри-
те	взаимоотношения	между	хората.	За	това	го-
ворят	народните	пословици,	поговорки	и	сен-
тенциите	на	известни	личности:	„По-добре	сто	
пъти	 да	 откажеш,	 отколкото	 да	 не	 изпълниш	
едно	обещание”	 (китайска	 нар.мъдрост).	 „Не	
се	доверявай	на	онзи,	 който	лесно	обещава”	
(японска	 поговорка).	 „Ако	 не	 винаги	 имаме	
сила	да	 изпълним	дадено	обещание,	 в	 наша	
власт	е	да	не	го	даваме”	(П.Буаст).	
	 Спазването	на	обещанията	важи	както	 към	
хората	 около	 нас	 –	 семейство,	 близки,	 прия-
тели,	така	и	към	Бога.	В	Притчи	20:6	Соломон	
пита:	 „Кой може да намери верен човек?”	 В	
какво	трябва	да	се	изразява	верността	на	чо-
века	 към	 Бога?	 Чрез	 водното	 кръщение	 Бог	
сключва	 завет	 с	 човека,	 но	 и	 човека	 сключ-
ва	 завет	 с	 Бога:	 „Ще положа законите Си в 
ума им и ще ги напиша в сърцата им; Аз ще 
бъда техен Бог и те ще бъдат Мой народ” 
(Евр.8:10).	Вярност	към	Бога	всъщност	е	спаз-
ването	на	обещанията	към	Него	–	 завета,	 ка-
заното	в	Неговото	Слово,	вярност	в	служение,	
устояване	във	вярата,	вярност	към	църквата	и	

др.	Чрез	изпълняването	на	обещанията	си	ние	
потвърждаваме,	 че	 сме	 образ	 и	 подобие	 на	
Бога.	Едно	от	неизменните	Божии	качества	е,	
че	Той	е	верен	на	обещанията	Си.	Какво	щеше	
да	бъде,	ако	Бог	не	изпълняваше	обещанията	
Си?	Как	щяхме	да	се	чувстваме,	ако	не	устоява-
ше	да	е	Любещ	и	Милостив?	Вероятно	отдавна	
щяхме	да	бъдем	напуснати	и	забравени.
	 С	 Божии	 обещания	 се	 срещаме	 още	 в	 на-
чалото	 на	 Библията:	 „Ще поставя и враж-
да между тебе и жената и между твоето 
потомство и нейното потомство; то ще 
ти нарани главата, а ти ще му нараниш 
петата”(Бит.	 3:15).	 По-късно	 разбираме	 за	
изпълнението	 на	 това	 обещание:	 „днес ви 
се роди в давидовия град Спасител, Който 
е Христос Господ”(Лука	 2:11).	 Господ	 устоя	
на	 обещанието	 и	 за	 Неговото	 Възкресение:	
„Няма да оставиш Светеца Си да види 
изтление”(Деян.13:35).
	 Но	Той	е	Бог,	ще	кажат	някои.	Той	е	длъжен	
и	може,	а	ние	сме	слаби	и	неспособни	за	по-
стоянство.	Ние	не	можем	да	се	сравняваме	с	
Него.	Можем	и	трябва,	защото	сме	Негов	об-
раз	 и	 подобие	 и	 като	 казва	 „бъдете свети, 
защото Аз Съм свят”	(1Петр.1:16)	на	същото	
основание	можем	да	разбираме	и:	„изпълня-
вайте обещанията си, както и Аз ги изпъл-
нявам”.

 Така	 че,	 като	 християни	 имаме	 заръка	 да	
изпълняваме	обещанията	 си.	Ако	установя-
вате	или	Святия	Дух	ви	открива,	че	обещавате	
безотговорно	или	 често	 не	 изпълнявате	 обе-
щанията	 си,	молете	 се	 за	промяна.	Понякога	
се	случват	обстоятелства,	които	ни	пречат	да	
устоим	на	обещанието	си.	Културното	поведе-
ние	изисква	да	намерим	начин	да	предупре-
дим	навреме	и	да	се	извиним.
	 Какво	 печелим,	 спазвайки	 обещанията	 си	
към	Бога	и	към	хората	около	нас?	Това,	което	
казахме	за	верността,	важи	и	за	обещанията:	
„възлюбете Господа, всички Негови светии; 
Господ пази верните”(Пс.31:23).	Наградата	ни	
ще	 е:	 „Господарят му рече: Хубаво, добри и 
верни слуго! Над малкото си бил верен, над 
многото ще те поставя, влез в радостта 
на господаря си”(Мат.25:23).	 И	 във	 времето	
на	 най-сериозното	изпитание	 „те ще воюват 
против Агнеца, но Агнецът ще ги победи, 
защото е Господ на господарите и Цар на 
царете; също и онези, които са с Него, ще 
победят, които са призвани, избрани и 
верни”(Откр.17:14).	 „И обещанието, което 
Той ни даде е това – вечен живот”(1Йоан	
2:25).	А	какво	по-хубаво	от	това?

АНАСТАСИя вАСИлевА 

той.	„Това	всъщност	е	твоят	кръст,	който	си	но-
сил	до	момента;	това	е	най-малкият	възможен	
кръст”	–	отвърнал	ангелът.
	 Нашият	кръст	е	много	малък,	лек	като	перце	
в	 сравнение	 с	Кръста,	 понесен	от	Христос	на	
Голгота.	Затова	да	не	роптаем,	да	не	хулим	и	
да	не	 се	оплакваме.	Който	иска	да	 спаси	ду-
шата	си,	той	трябва	да	я	пожертва.	Как?	Отри-
чайки	 се	от	 себе	 си	 заради	Бога.	 Това	е	пър-
вата	духовна	и	 спасителна	 стъпка,	 с	 която	 се	
взима	кръстът	и	се	тръгва	след	Христа.	Всеки	
един	от	нас	е	понесъл	своя	кръст	от	момента	
на	сключването	на	завета	с	Бога,	чрез	водното	
кръщение.	 Именно	 разпъването	 на	 „стария”	
човек	на	 кръста	и	новорождението	на	новия	
е	начина	по	който	сме	разпънали	нашите	чо-
вешки	грехове,	които	сме	вършили	съзнател-
но	или	несъзнателно	в	миналото	ни	и	които	не	
трябва	да	ги	допускаме	в	настоящето	ни.
	 И	днес	Спасителя	ни	призовава	да	вземем	и	
да	понесем	своя	кръст,	така,	както	Той	е	поел	
на	раменете	си	Своя	кръст	за	спасение	на	ця-
лото	човечество,	така	и	ние,	повярвалите	в	Него	
да	издигнем	нашия	кръст	и	да	Го	следваме.
 Честито Възкресение Христово!

ЦвеТоМИР ЦоНев

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ



   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 13.30 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 дръзновение в благовестието за 
Божието царство.

l За дарбите и силата на Святи Дух.
l За страдащите заради Господното име.
l За мира и разбирателството във всяко 

семейство.
l За подрастващото поколение на 

България.
l За намиране на работа за безработните 

в църквата.
l За служението на пастира и неговото 

семейство.

 СЪОБЩЕНИЯ

БЛАГОВЕЩЕНИЕ 2015

НОВ ЧЛЕН 

НА ЕПЦ – “ПОДУЯНЕ”

юЛИЯ АНГЕЛОВА

ЧЕСТИТО на 
Виктор и Венера БИБЛЕЙСКО 

СТУДЕНТСКО 
СЪСТЕЗАНИЕ

	 На	28-ми	март,	събота,	се	проведе	първото	
по	 рода	 си	 за	 България	 Библейско	 състеза-
ние	за	студенти.	Организатори	бяха	Скрипчър	
Юниън	България	и	БХСС,	 а	 любезен	домакин	
беше	 Първа	 Евангелска	 Петдесятна	 църква,	
София.	ЕПЦ–Подуяне	участваше	с	два	отбора:	
Promise	и	Mercy.	Студентите	и	от	двата	отбора	
старателно	се	подготвяха	за	този	ден	и	дадоха	
всичко	от	себе	си.
	 В	 състезанието	 участваха	 общо	 13	 отбора,	
всеки	от	 който	 с	 по	 четири	 участници.	 Регла-
ментът	 включваше	 общо	 четири	 кръга:	 пър-
ви	кръг	–	индивидуално	отговаряне	на	всеки	
участник	на	 въпроси	от	 неговата	 част	 от	 кон-
спекта,	втори	кръг	–	отборно	търсене	на	Биб-
лейски	пасажи,	трети	кръг	–	устно	отговаряне	
на	въпроси	за	60	секунди	и	четвърти	кръг	–	от-
борно	отговаряне	на	въпроси	с	трудност	за	3,	6	
или	12	точки	за	45	секунди.

	 След	 провеждане	 на	 втори	 кръг	 отпаднаха	
6	отбора,	а	останалите	7	продължиха	състеза-
нието.	След	трети	кръг	останаха	само	3	отбора	
финалисти:	„ХриСтудентите“,	„Фануил“	и	„Ема-
нуил-3“.	В	оспорвана	надпревара	пловдивски-
ят	 отбор	 „Емануил-3“	 спечели	 първото	място	
с	 разлика	 от	 две	 точки	 с	 „Фануил“	 от	 Велико	
Търново.	„ХриСтудентите“	останаха	трети.	
	 Наградата	 за	 победителите	 е	 екскурзия	 до	
Истанбул,	Ефес	и	Измир.	Всички	останали	учас-
тници	получиха	грамоти	и	книги	като	поощри-
телни	 награди.	 Но	 най-голямото	 постижение	
е	поставянето	на	началото	на	едно	студентско	
състезание,	което	приканва	студентите	да	за-
дълбочат	познанията	си	за	Божието	слово.

лИляНА ПеТКовА

Ева Борджиева
Надежда Каридова

ЕПЦ Подуяне
ул.”Острово” 10

гр.София
GSM: 0897-868-040

e-mail: buletin@poduene.org
web: www.poduene.org
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