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 По време на земното Си служение Христос 
изрече много притчи и наставления. За три го-
дини и половина, Той не престана да поучава. 
Исус говори дори и от кръста. Христос продъл-
жи да говори и след възкресението Си от гро-
ба. Божият Син говори и днес. Нека да си при-
помним някои от изявленията на Христос след 
възкресението Му и да се опитаме да чуем, 
какво иска да каже и на нас днес Неговите по-
следователи.
 Еднo от първите неща, които Христос каза на 
Своите ученици след възкъсването Си от гроба 
беше: „Мир вам!” (Йоан 20:19). Апостолите се 
нуждаеха от Христовия мир и те го получиха. 
Днес ние също се нуждаем от Неговия мир и 
Той ни го дава. Христос казва: „Мир ви оста-
вям, Моя мир ви давам! Аз не ви давам както 
светът дава. Да не се смущава сърцето ви, 
нито да се бои” (Йоан 14:27). Нека да приема-
ме пълнотата на съвършения Божий мир и да 
живеем в него. 
 Христос каза още на учениците Си: „Даде 
Ми се всяка власт на небето и на земята” 
(Мат.28:18). Властта е сила и възможност да се 
въздейства върху волята и постъпките на други 
лица. Чрез Своята смърт и възкресение, Хрис-
тос придоби властта, както над небето, така и 
над цялата земя. Тази истина трябва да бъде 
известна на всеки християнин, защото, всеки 
повярвал в Неговото име притежава тази Не-
гова власт. Вярвай в името на Исус Христос и 

ИЗЯВЛЕНИЯТА НА 
ВЪЗКРЪСНАЛИЯ ХРИСТОС

употребявай властта 
която Той извоюва.
 „О, несмислени и 
мудни по сърце да 
вярвате всичко, което 
са говорили пророците” 
(Лука 24:25). Това Христос каза на двама от уче-
ниците Си по пътя към Емаус. „...да вярвате 
на писанията.” Това не е пожелание, а запо-
вед. Тези думи са казани и за нас: „Всичкото 
писание е боговдъхновено и полезно за поука, 
за изобличение, за поправление, за настав-
ление в правдата, за да бъде Божият човек 
усъвършенстван, съвършено приготвен за 
всяко добро дело” (2 Тим.3:16,17). Вярвай на 
всичко което Бог е казал в Библията и ще бъ-
деш благословен.
 „Идете и научете всичките народи и кръща-
вайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух” 
(Мат.28:19). Ето още една заповед на Христос. 
Господ иска Неговото царство да се разпро-
странява измежду всички народи. Но благо-
вестието за Своето царство Той предаде не на 
ангели, а на нас Неговите последователи. Така 
че, заповедта на Христос към апостолите след 
възкресението, е заповед и към нас. И нека, 
покорни на Христовата заповед да продължа-
ваме да благовестваме Божието царство.
 „И като се събираше с тях, заръча им да не 
напускат Ерусалим, но да чакат обещаното от 
Отца, за което, каза Той, чухте от Мене. 
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Благословен да бъде Бог и 
Отец на нашия Господ Исус Христос, 
Който според голямата Си милост 
ни възроди за жива надежда чрез 
възкресението на Исуса Христа 
от мъртвите.

1 Петрово 1:3

ПРОРОЧЕСТВА 
ЗА ХРИСТОС

ПРОРОК ЗАХАРИЙ 
ПРЕДСКАЗВА 

ТЪРЖЕСТВЕНОТО 
ВЛИЗАНЕ 

НА ХРИСТОС 
В ЕРУСАЛИМ

„Радвай се много 
сиoнова дъщерьо, 

възклицавай 
 ерусалимска дъщерьо.  

Ето, твоят цар иде при тебе, 
Той е праведен и спасява, 

кротък и възседнал на осел, да, 
на осле, рожба на ослица.” 

–  Зах.9:9

ПАК ПРОРОК ЗАХАРИЙ ПРЕДСКАЗВА, 
ЧЕ ИСУС ЩЕ БЪДЕ ПРЕДАДЕН ЗА 

ТРИДЕСЕТ СРЕБЪРНИКА

„Ако ви се види добро, дайте ми 
заплатата ми, но ако не, недейте. 

И тъй, те ми притеглиха за 
заплата тридесет сребърника. 

И Господ ми рече: 
Хвърли ги на грънчаря – 

с хубава цена бях оценен от тях! 
И взех тридесетте сребърника и 

ги хвърлих в Господния
 дом за грънчаря.”

– Зах.11:12,13
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ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА! НАИСТИНА ВЪЗКРЪСНА! 
„Аз съм Първият и Последният, и Живият; бях мъртъв, и ето, живея до 

вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада”  – Откр.1:17,18



 Възкресение! Напиращият живот, окъпан в 
светлина, изтласкваща всеки мрак. Мигът, в който 
се отприщи и потече така жадувания мир с Бога. 
Дали обаче не приемаме за даденост великите 
привилегии, извоювани от Исус Христос за нас?
 Ние жените дори не знаем, че до идването на 
Исус жените са нямали право да говорят в при-
съствието на мъж. „Господи, благодаря Ти, че не 
съм езичник, слуга или жена” – това не е шега, а 
благодарност на юдеин. Да, Исус остави небето и 
за да възстанови позицията на нас, жените.
 Една възхитителна възстановена жена е   
Мария Магдалена. Щастливка! Да имаш шанса 
да следваш Исус всеки ден и да чуваш благия 
Му глас. Мария беше в обкръжението на Исус и 
измина с учениците целият път от Галилея до Йе-
русалим. Какво ли е да си жена и да преживееш 
всичко с Исус? 
 Попитах я лично:
 Мария, какво те накара да следваш Исус? Все 
пак пътят от Галилея до Йерусалим е около 150 км.

МАРИЯ ПОВИКАНА ПО ИМЕ

 ИЗЯВЛЕНИЯТА НА ВЪЗКРЪСНАЛИЯ ХРИСТОС
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 Защото, Йоан е кръщавал с вода, а вие 
ще бъдете кръстени със Светия Дух не след 
много дни” (Деян.1:4,5). Христос съзнаваше 
силата и необходимостта от Святия Дух в жи-
вота на Своите последователи. Затова Той не 
само обеща, но и изпълни Своето обещание, 
като само няколко дни след завръщането Си 
в небето изиска от Отца и беше изпратен Свя-
тия Дух. Но това обещание на Христос е и към 
всички вярващи. Така че, повярвали във въз-
кресението и възнесението на Христос, нека 
всеки ден да приемаме ново изпълване със 
силата, мъдростта и водителството на Святия 
Дух в живота си.
 „Не е за вас да знаете години или време-
на, които Отец е положил в Собствената Си 
власт” (Деян.1:7). Как ли щяха да се чувстват 
апостолите и църквата през вековете, ако зна-
еха, че поне две хиляди години Христос няма 
да се завърне на земята? Но, Христос наистина 
ще дойде. Апостол Петър пише по този повод: 
„Още и това нещо да не забравяте възлюбе-
ни, че за Господа един ден е като хиляда годи-
ни и хиляда години като един ден. Господ не 

забавя това, което е обещал, според както 
някои смятат бавенето, но заради вас тър-
пи за дълго време, понеже не иска да погинат 
някои, но всички да дойдат на покаяние” (2 
Пет.3:8,9). Да, всичко това предстои да стане и 
то много скоро. Но когато Христос казва: „Не е 
за вас да знаете...”, означава, че наистина за 
нас е по-добре да не знаем кога.
 Наред с всички други обещания, след Сво-
ето възкресение Христос каза: „Аз съм с вас 
през всичките дни до свършването на века” 
(Мат.28:20). Където и да сме, каквото и да се слу-
чва с нас, през каквито и обстоятелства да пре-
минаваме, Христос вече ни е обещал: „Аз съм с 
вас!” Нека да не забравяме това обещание, да се 
държим за него и Бог ще ни пази и благославя.
 Няколко важни изявления на Христос след 
Неговото възкресение. Нека да вярваме, че 
всичко, което Христос каза към Своите учени-
ци го казва и на нас. Дори лично на теб.

 ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА!
 НАИСТИНА ВЪЗКРЪСНА!

                                        п-р РУМЕН БОРДЖИЕВ 
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ПРОРОК ИСАЯ ПРЕДСКАЗВА 
СТРАДАНИЯТА НА ХРИСТОС

„Той биде наранен поради нашите 
престъпления, бит биде поради нашите 

беззакония, на Него дойде наказанието 
докарващо нашия мир и с Неговите 

рани ние се изцелихме.”
– Ис.53:5 

ДАВИД ПРЕДСКАЗВА 
РАЗПЯТИЕТО НА ХРИСТОС

„Кучета ме обиколиха, 
тълпа от злодейци ме обкръжи, 

прободоха ръцете ми и нозете ми, 
мога да преброя всичките си кости. 

Хората се взират в мене и ме гледат. 
Разделиха си дрехите ми и за облеклото 

ми хвърлиха жребий.”
– Пс.22:16-18

ДАВИД ПРЕДСКАЗВА 
ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ХРИСТОС

„Няма да оставиш душата ми в 
преизподнята, нито ще допуснеш 

угодника Си да види изтление.”
– Пс.16:10

ОТНОВО ПРОРОК ЗАХАРИЙ ПРЕДСКАЗВА 
ОБРЪЩАНЕТО НА ИЗРАЕЛ КЪМ ХРИСТОС

„На Давидовия дом и на ерусалимските 
жители ще излея дух на благодат и на 

моление и те ще погледнат на Мене, 
Когото прободоха и ще плачат за Него, 

както плаче някой за едничкия си син 
и ще скърбят горчиво за Него,

 както скърби някой за 
първородния си.”

– Зах.12:10

АНГЕЛИТЕ ПРЕДСКАЗВАT 
ЗАВРЪЩАНЕТО НА ХРИСТОС

„Галилеяни, защо стоите та гледате 
към небето? Този Исус, Който се възнесе
от вас на небето, така ще дойде както

 Го видяхте да отива на небето.”
 – Деян.1:11

  ПРОРОЧЕСТВА ЗА ХРИСТОС

 Мария: Все още ме е срам каква гледка бях 
преди срещата с Исус. Гърчех се в праха на 
площада, крещях... нищо не зависеше от мен. 
От очите на всички стоящи отдалеч се стрелка-
ше презрение. Те дори не ме поглеждаха, за да 
не се осквернят. Помня, че над мен се надвеси 
единствения добронамерен Човек. Чух, как с вла-
стен глас заповяда на злите духове да излязат от 
мен... После ме докосна и нежно каза: „Мария”. 
 Надигнах се от земята, всички ахнаха от промя-
ната, а аз благодарях и благодарях...
 Около Исус имаше огромно множество, в 
което се влях и оттогава неотлъчно бях до Него. 
Единствено и само исках да се грижа, да пома-
гам. Исус взе моята порочност и милостиво ми 
възвърна свободата. Ето защо завинаги исках да 
Му служа и да съм Му вярна. Имаше и няколко 
други жени, с които бяхме с Него до края.
 Видях всички изцеления и освобождения. 
Обладаните будеха отвращение, но Исус просто 
се взираше и заповядваше на злите духове да 
излязат. Грижата Му неизменно бе човекa да не 
страда. Отначало си мислех, че съм излишна, 
хиляди бягаха, носеха болни, притискаха се да 
слушат мъдрите Mу думи. Един ден Исус каза, че 
Неговите братя и сестри са тези, които вършат 
Божията воля. Наричаше ни дъщери Авраaмови, 
а сега и сестри. Никога никой не се е отнасял така 
с нас жените.
 Пред очите ми са всички треперещи, болни и 
дори пълзящи жени. Майки с болни или мъртви 
деца, нямаше и една разочарована. Всички си 
тръгваха докоснати, изцерени и простени. Истин-
ски щастливи, познали състраданието на Исус.
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    На 2-ри април 2016г. се проведе младежки семинар на тема „Бла-
говестие, взаимоотношения, освещение”, а Църквата в Подуяне беше 
любезен домакин. На събитието присъстваха около 200 младежи от 
различни църкви и градове на България. Програмата на семинара 
включваше хваление и три сесии, водени от говорителите: п-р Пейчо 
Мухтаров, д-р Надя Стойкова и п-р Янчо Ганев. 
    Първи взе думата пастор Пейчо Мухтаров, който насочи внимание-
то ни към Йоан 4-та глава и историята за Исус и самарянката. С типич-
ното си чувство за хумор той поднесе пред нас темата за благовести-
ето. Пасторът подчерта важността, вярващите първи да подадем ръка 
на хората от света, защото ние знаем истината. Той сподели различни 
интересни случки от житейския си опит като християнин, чрез които 
насърчи младите последователи на Исус да общуват със светските си 
приятели с цел евангелизация. Пастор Пейчо цитира поръчението на 
Исус в Марк 16:15–18 да проповядваме благовестието и знаменията, 
които ще придружават повярвалите. Тук беше направено едно важно 
пояснение от страна на говорителя: всички чудеса, споменати от Исус 
в пасажа, са следствие на вярата им в Спасителя, а не първопричина 
за нея. На първо място стои вярата и след нея са Божиите знамения.
    Втората сесия беше посветена на взаимоотношенията. Д-р Надя 
Стойкова поднесе пред младата аудитория презентация озаглавена 
„Близост и романтика, страст и желания”. Тя говори както за създава-
нето на удовлетворяващи взаимоотношения, изградени на взаимна 
близост, така и назова онези фактори, които убиват романтичната 
връзка. Надя Стойкова се спря на един много ярък библейски цитат, 
разгледан като негативен пример за гибелни взаимоотношения. Това 
беше историята на Тамар и Амнон, разкрита в 2 Цар.13. Надя фоку-
сира своето послание върху любовта „агапе”: безусловната, боже-
ствена любов. И макар Амнон да твърдеше, че обича сестра си Тамар 

(използвайки думата „агапе”), това не го спря да я изнасили. Този нагледен пример от Божието слово илюстрира, как фалшивата употреба на тази 
дума доведе до разрухата на един живот. 
 Последната тема на семинара беше представена от п-р Янчо Ганев. Той беше озаглавил своето послание към младежите „Сянката на копие-
то”. Последва историческа разходка назад във времето, която ни срещна с един прочут библейски „хейтър”, т.е. „човек, който не може да бъде 
щастлив от успехите на другите.” Може би сте се досетили, че става въпрос за Саул. Първият помазан цар на Израил, чието копие стана символ на 
омразата. Разгледахме пасажи от 1 Цар., които илюстрираха как копието на омразата беше хвърлило сянка върху сърцето му и той беше спрял да 
вижда истината. Нещо повече: хейтърът не разпознаваше кой е истинският му враг и воюваше срещу Давид. Ако ние искаме да можем да разпоз-
наваме истинските си врагове и битки е добре да знаем срещу кого воюваше Исус. Да бъдем като Давид, който макар да имаше прашка и меч, 
беше човек на арфата, т.е. на хвалението. Пишеше псалми по всяко възможно и невъзможно време и славеше Господа. И точно това е освеще-
нието: да вървим към Бога и да бъдем с Него. 

                                                                                                                                                                                                       ЛИЛИ ПЕТКОВА

МЛАДЕЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ
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 Мария, ти беше до Своя Господ в най-тежките 
моменти....
 Мария: Бях се сляла с тълпата по Виа Долоро-
са, улицата на болката. 
 Исус бе премазан от тежестта на кръста, про-
гизналата Му роба оставяше диря от кръв. Всред 
озверялата тълпа само жените ридаеха, подава-
ха Му вода и ръце за помощ. В този момент Той 
пак милееше за нас, жените. 
 Мислех, че никога няма да стигна до злокоб-
ния хълм. Държахме се за ръце, малката групич-
ка жени, полуприпаднали от ужас и страх.
 Ударите на чук върху най-състрадателни-
те и добри ръце, огромните тръни, раздиращи 
най-милото и благо лице, змийските погледи 
на свещениците, първичните войници, безси-
лието ни... Гледахме отдалеч, сковани от страх. За 
разлика от Него, неизменно до всеки, докосващ, 
помагащ и прощаващ. Чудно, и в най-страшната 
Си агония, моят Спасител отново и отново пред-

лагаше своята прошка.
 После, ние олюляващи се и с вперени погледи 
в мъртвото тяло, вървяхме след Йосиф. Огромни-
ят камък хлопна и това бе края на надеждата и 
на вярата ми. Края на следването ми на Този, на 
Който вярвах, че е Месия...
 А какво си спомняш от най-славния ден?
 Мария: Златният изгрев в неделя напомни, че 
това е третият ми ден без Исус. Без да сме се уго-
варяли, ние жените се отправихме към гроба. Така 
жадувах да Го зърна, макар и мър-тъв, че се зати-
чах пред другите. Но с ужас видях, че гроба зееше 
отворен и празен. Хукнах обратно с всичката си 
останала сила. Трябваше да кажа на Петър и дру-
гите, че са откраднали тялото... Петър си тръгна от 
гроба безмълвен, а аз отдадох воля на сълзите си. 
Светът се беше сринал завинаги за мен. 
 Изведнъж откъм мрачната дупка видях 
огромни светли силуети. Ангели!? В думите им 
сякаш имаше укор, че плача. Питах се дали не 

знаят къде е? Говорейки усетих стъпки. Ето, 
може би този човек, градинарят, ще знае нещо. 
 „Марийо!” Този глас – между милиони бих го 
познала! Само Той ми е говорил така, само Той се 
е интересувал от мен! Той е! Моят Господ е жив! 
Макар, че бях с гръб цялото ми същество попи 
Божието присъствие и доброта. Всичко сгромо-
лясало се в мен, за миг възкръсна!
 Толкова незначителна жена, а Равуни да се 
разкрие първо на мен и да ми даде такава от-
говорна мисия. Да извика първо моето име, не 
разбирам с какво съм го заслужила?!
 Мария, ти дори не осъзнаваш, че твоята 
искрена привързаност и безусловна любов, не-
изменната ти отдаденост, посвещение и вяр-
ност са най-ценното за нашият Спасител! А 
Той никога не отминава верността.

Материалът подготви
ЕЛЕНА ИВАНОВА
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ЕПЦ Подуяне
ул. „Острово” 10

гр.София
GSM: 0897-868-040

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

www.youtube.com

РЕДАКЦИОННО КАРЕ

   РЕДОВНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ:

 Неделя от 10.00 ч. и 18.00 ч.
 Сряда от 18.30 ч. – молитвено събрание
 Петък от 18.30 ч. – богослужение

 ДРУГИ МЕРОПРИЯТИЯ:

 Братско общение – вторник от 19.00 ч.
 Сестринско общение – сряда от 17.00 ч. 
 Младежко общение – събота от 18.00 ч.
 Тийнейджърко общение – неделя от 16.00 ч.
 Неделно училище – неделя 10.00 ч. и 

18.00 ч.
 Лични срещи с пастира – четвъртък 
 от 16-20 ч.

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МОЛИТВА:

 За страдащите християни по света
 За успешно благовестие сред 

невярващите
 За мира в страната и по света
 За дарбите на Святия Дух
 За болните братя и сестри
 За хората във финансово затруднение
 За служението на пастира и неговото 

семейство

 ДРУГИ СЪОБЩЕНИЯ:

 Членовете на ЕПЦ-Подуяне могат да 
ползват библиотеката към църквата, 
както и аудио, видео и DVD записи 
нa филми, проповеди и библейски 
поучения.

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

 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.

 Видеозаписи на проповеди от неделните 
богослужения могат да бъдат гледани в: 
www.youtube.com/user/poduenechurch/
videos    

 ЗА КОНТАКТИ С ПАСТИРА:

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

СЪОБЩЕНИЯ:

 

„Като се изминат малко години, аз ще отида на път, 
откъдето няма да се върна”  – Йов 16:22
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ЧЕСТИТО 
на Виктор и Венера 
за бебе Александър  Христос възкръсна! – Тази вест повтарят

отново днес небето и земята!
И пак сърцата ни горят и не изгарят,

запалени със огъня на свободата!

Защото на смъртта студените 
окови разкъса Той – 

завесата на храма се раздра.
Сега свободни сме, сега сме нови

и сънаследници сме вече на Христа!

Ний бяхме без живот преди да ни спаси,
но Той ни възкреси със силата 

на любовта.
Във този чуден ден ела със нас и Ти

и радвай се, защото жив си във Христа!

И нека с тази радост съпричастни ние
на чудото единствено над чудесата,

сърдечните камбани да забием
и възвестим победата над тъмнината!

ХРИСТОС Е ЖИВ

Защото времето не може да изтрие
и истината силните да променят,
че с Него сме възкръснали и ние

от мрака и греха на този свят.

Възкръсна Той – не искаме да спорим
за гроба, за живота и смъртта,

но нека с вяра днес сърцата си отворим!
И да празнуваме, защото празник е сега!

Защото днес е най-великият 
от всички дни!

И днес е най-възвишеното тържество!
Христос е жив! – 

Той плен за Себе Си плени
и трябва всички да се слеем във едно!

В едно ни слей, о Боже, молим Те сега!
И силата на Твоят Дух да ни спои
със огъня неугасим на любовта,
която ни показа на Голгота Ти.

Да можем, като Тебе в Своята Голгота,
на кръста себе си да принесем.

И съпричастни във смъртта и във живота,
на Възкресението силата да разберем.

А тази Сила днес отново от Голгота
говори с власт на грешната земя,
че Ти си Възкресението и Живота,

и Първоизворът, течащ на Любовта.

Сега е време извори да се отворят
и жадните души да пият Живата вода!
Сега е време грешниците да се молят
да бъдат възкресени, заедно с Христа!

Христос възкръсна! – 
Вечно ще се преповтаря

тази вест от всички най-велика…
Вечно ще гори и няма да изгаря

радостта, която днес в сърцата блика.

МАРИН КОСТОВ

 СТИХОТВОРЕНИЕ


