ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”
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ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА! НАИСТИНА ВЪЗКРЪСНА!

ПИЛАТ ПОНТИЙСКИ

НАЙ-ВЕЛИКИЯТ ДЕН

Eдва ли някой може да каже колко точно
дни са изминали от онзи първи ден на сътворението. Tолкова много дни и всеки един
различен от всички останали. За някой един
ден е по-щастлив от друг, а за друг по-скърбен.
Всъщност, всеки нов ден е една голяма тайна.
Често хората с неспокойствие и несигурност
питат: ”Какъв ли ще бъде утрешният ден?
Какво ли ще ми донесе той, радост или
скръб?” Но, има един ден, който с право е
наречен НАЙ-ВЕЛИКИЯТ ДЕН в човешката
история, ден който донесе еднакво радост,
щастие и надежда за всички човеци. И това е
денят на Христовото възкресение. Защо този
ден е наречен Великден? Какво донесе той на
човечеството?
На първо място, онзи първи ден на новата
седмица донесе ЕДНА ВЕЛИКА ПОБЕДА.
Победа над сатана, над греха и над смъртта.
Победа, която Христос извоюва за целия свят,
но и лично за нас. Всеки ден, ние водим своите
битки. Но като повярвали в изкупителното
дело на Божия Син Исус Христос, ние ставаме
наследници на всичко Негово, включително
и на Неговата победа. И нека да бъдем
напълно уверени, че във всяко следващо
сражение, в което ще влезем с противника
на нашите безсмъртни души, ние вече имаме
спечелена победа. Апостол Павел е повече от
категоричен понеже го чуваме да заявява: “Във
всичко това ставаме повече от победители
чрез Този, Който ни е възлюбил.” – Римл.8:37.
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И чрез вяра в Христовото възкресение ние
сме призвани да ходим в Неговата победа и
да не позволяваме никой да ни отнема тази
увереност.
На второ място денят на Хростовото възкресение донесе ЕДНА НОВА РАДОСТ. Мария
Магдалена, като че ли събрала цялата тъга на
света, отива рано сутринта на гроба да види
мъртвото тяло на своя Учител. Но там пред
вратата на опразнения гроб се среща със своя
жив Господ. Само миг и скръбта в нейната
изстрадала душа е заменена с неизказана
радост. Радост от възкресението от Божият
Син Исус Христос. Но всъщност тази радост
не бе само за Мария, а и за всеки, който с
вяра приема Исус за свой Спасител и Господ.
Радост, че чрез Своята смърт и възкресение
Той изработи спасението за всеки човек.
Апостол Петър ни уверява за причината на
тази радост като пише: „Когото обичате,
без да сте Го видели; в Когото, като
вярвате, без сега да Го виждате, радвате
се с неизказана и преславна радост, като
получавате след-ствието на вярата си спасението на душите си.” – 1 Петр.1:8,9. И
нека тази сърдечна радост да продължи да
блика от сърцата, за да можем чрез нея да
споделим изкупителното дело на Христос и с
много други хора в този свят.
И не на последно място възкресението на
Исус Христос стана основа за ЕДНА ВЕЛИКА
НАДЕЖДА. Надеждата винаги е свързана с
бъдещето. Всеки човек иска да има добра и
сигурна надежда за бъдещето. Но колкото
и да е гарантирана тя, идва деня на смъртта
и там приключва всяка човешка надежда.
Но надеждата, която Исус дава преминава и
оттатък смъртта. Защото пак апостол Павел
ни уверява: „И ако обитава във вас Духът на
Този, Който е възкресил Исус от мъртвите,
то Същият, Който възкреси Христос Исус от
мъртвите, ще съживи и вашите смъртни
тела чрез Духа Си, Който живее във вас.” –
Римл.8:11.
Така че надеждата, която Бог ни дава е вечен
живот с Него на небето за вечността.		
И всичко това, извоювано само в един ден,
чрез едно знаменателно дело – възкресението
на Божия Син от гроба. Ето защо с право, този
ден е наречен Великден.
п-р Румен Борджиев

Пилат Понтийски
„И на сутринта главните свещеници със
старейшините и книжниците и целият
Синедрион, незабавно се съвещаха и като
вързаха Исус, заведоха Го и Го предадоха на
Пилат. Тогава Пилат като искаше да угоди
на народа, пусна Варава, а Исус би и
Го предаде на разпятие.” – Марк 15:1,15
Малко преди Своята смърт на кръста Исус
Христос измина един дълъг път, който лесно
може да бъде проследен. Той се простира от
Капернаум до Ерусалим. Всъщност Божият
Син може да избере по-краткия път през
Самария. Запознат с враждата между юдеи и
самаряни Исус предвидливо изпраща двама
посланици, но местните жители не допускат
преминаването през техните земи. (Лука 9:
52-56) Заедно с учениците си Христос отива
отвъд реката Йордан и пристига в Йерихон.
По времето на Спасителя градът е един от
центровете на гръко-римската архитектура.
Докато се намира в Йерихон Исус се среща
с бирника Закхей. Разстоянието от града до
Ерусалим е около 27 километра. Ерусалим е
разположен точно зад Елеонската планина.
На преден план се вижда храмът, който
надминава с великолепието си всички други
постройки. Неговата 50-метрова фасада е
изцяло от мрамор и чисто злато. Близо дo
града се издига укреплението Антония, построено върху една изпъкнала скала. То има 4
кули, всяка от които с височина 35 метра. На
запад се намира резиденцията на цар Ирод,
защитена от 3 кули с височина 40, 30 и 25 м
наречени Хипикус, Фазаел и Мариам. Това са
основните сгради в Града на мира описани от
историка Йосиф Флавий. (37-95г. сл.Хр.)
Описанията в четирите Евангелия на съдебния процес, осъждането и разпъването са
изследвани подробно от много учени и са
признати за исторически верни до най-малката
подробност. С помощта на археологически
разкопки е открито точното място, на което
е била произнесена присъдата. Дълго време
се счита, че личността на Пилат се появява
само на страниците на Библията и в някои
религиозни съчинения. При разкопките на
древна Кесария, извършени през 1961 година
от двама италиански археолози е открит каменен надпис, който гласи:
продължава на стр.2

СВИДЕТЕЛСТВО

БЛАГОДАРИМ НА БОГА ЗА
ИЗЦЕРЕНИЕТО НА АНТОНИО
В семейството на Георги и Веселина
Димитрови има радост, лицата на двамата
греят, от очите им блика благодарност.
Но две седмици преди това очите им бяха
изпълнени с ужас, когато на 19 март 2011г.
второто им дете, двумесечният Антонио,
получава гърч. Родителите разказаха как са
хукнали към болницата с примрели сърца.
Като на филмова лента минават кадрите от
приемането на детето от лекарския екип,
мъчителното изчакване на изследванията
и шокa от диагнозата – мозъчен оток и
менингит. Следва пункция на малкото телце.
За жалост резултатите след пункцията са
много лоши. Веселина е предала сърцето
си на Бога преди 12 години, а Георги от
скоро. И двамата отправят горещи молитви
към Бога и тихо уповават само на Неговата
милост. Веселина споделя: ”Болката беше
голяма, но вярвах, че Бог ще ни помогне.”
За Георги било много насърчително, че
една от детските лекарки е била вярваща.
Тя се е молила с тях, вдъхвала им е надежда
в тежките моменти и им е напомняла, че
Бог е верен. Майката остава една седмица
в болницата с детето, което е отпуснато,
много спи и не се храни.

Родителите вземат решение в неделя
да излязат за кратко време от болницата
с Антонио, за да го донесат в църквата за
помазание. На 27 март малкият Антонио
беше помазан по време на богослужението,
а вярващите в църквата се молиха в единство, от сърце за изцелението му. В понеделник в болницата му правят втора пункция, която дава отличен резултат. Във
втор-ник детето е изписано. В петък след
контролен преглед кръвната картина е
отлична.
Това е хронологията на чудото с Антонио –
една мъчителна седмица, подпечатана със
страшна диагноза. В края на тази седмица
донасянето му от родителите в храма,
където беше помазан и измолен от Бога. И
още на другия ден – вестта за изцерението
му. На следващата неделя Антонио отново
беше на църква, но вече здрав. Найщастливи от всички бяха младите родители.
Те благодариха смирено, от цялото си сърце
на Изцерителя Христос за чудото с рожбата
им!
Елена Иванова

Последната седмица
на христос през
погледа на художника
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„А когато вече се приближаваше до превала
на Елеонския хълм, цялото множество
ученици почнаха да се радват и велегласно
да славят Бога за всички велики дела, които
бяха видели, и казваха: Благословен Царят,
Който иде в Господнето име! Мир на небето
и слава във висините!” – Лука 19:37,38
Автор: Пиетро Лоренцети
Заглавие: Влизането на Исус в Йерусалим
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Даниела Кисьова

ПИЛАТ ПОНТИЙСКИ
продължение от стр.1
”Понтий Пилат, Юдейски префект, представител на император Тиберий от рода на
Цезарите.”
След като е арестуван Исус е предаден на
Висшия Съвет – т.н. Синедрион, който съчетава
духовната и светска власт и се състои от 23 души.
Единствено те имат право да издават смъртни
присъди, потвърдени от римския прокуратор
или наместник на императора. Прокуратор на
Юдея, превърната в римска провинция през 63г.
пр.Хр., е Понтий Пилат. Неговото управление е
описано накратко от Йосиф Флавий (37-95г.)
и философа Филон от Александрия (ок.25г.
пр.Хр. – 50г. сл.Хр.). Ето как Флавий описва
самия Пилат и неговото управление: ”Той беше
жесток човек и неговото коравосърдечие
не познаваше никаква милост. По негово
време в Юдея цареше подкупничество и
насилие, грабителство и подтисничество,
оскърбления, екзекуции без съдебно разследване и безгранична жестокост.” Пилат
е прокуратор на размирната провинция Юдея
от 26 до 36 година сл.Хр. Още с идването си
на власт той взема предпазни мерки срещу
евентуални бунтове. Изпратените от него
войници носят на щитовете си изображение
на императора. По заповед на Пилат юдеите
са длъжни да се покланят на този образ в
отсъствието на владетеля. След отказа на Пилат
да размисли дали подобна практика може да се
наложи със заповед евреите окупират неговата

резиденция. След 6 дни той свиква водачите
на бунта на един открит стадион, като преди
това нарежда група войници да се промъкне
тайно и да обезглави подстрекателите на
бунта. Когато осъзнават измамата водачите
и поддръжниците им заявяват, че са готови
да умрат за своя Бог. Поразен от тяхната вяра
Пилат е принуден да отстъпи. Император
Тиберий (14-37г. сл.Хр.) лично заповядва
неговия образ да бъде заличен от щитовете.
Няколко години по-късно, въпреки че не
намира никаква вина в Исус Христос (Лука 23:4)
Пилат отстъпва пред желанието на юдеите да
наложат смъртно наказание. Йоан обяснява
причината за това отстъпление: „Евреите
обаче викаха и казваха: Ако пуснеш Този, ти
не си приятел на Кесаря; защото този, който
прави себе си цар, той е противник на Кесаря.”
(Йоан 19:12) С тази явна заплаха евреите искат
да представят Пилат като човек, немарлив към
своите задължения, който пуска на свобода
една личност, обявила се за цар на юдеите,
което е измяна спрямо императора. Като
измива ритуално ръцете си Пилат се обявява
за невинен и снема от себе си отговорността
за разпъването на Исус. Той не се вслушва в
думите на съпругата си, която го умолява да не
прави никакво зло на Праведника и го предава
на разпятие. Засега по-нататъшната съдба на
Пилат остава неизвестна.
Николай Симеонов

„И Исус влезе в Божия храм и изпъди всички,
които продаваха и купуваха в храма, и
преобърна масите на обменителите на
пари и столовете на онези, които
продаваха гълъбите, и им каза: Писано е:
“Домът Ми ще се нарече молитвен дом”,
а вие го правите разбойнически вертеп.”
– Мат. 21:12,13
Автор: Джовани Паоло Панини
Заглавие: Очистването на храма
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„След като се свечери, Той дойде с
дванадесетте. И когато седяха на
трапезата и ядяха, Исус каза: Истина ви
казвам: Един от вас, който яде с Мене, ще
Ме предаде.” – Марк 14:17,18
Автор: Леонардо да Винчи
Заглавие: Тайната вечеря
продължава на стр.3

АНКЕТА

ЖЕНИТЕ ПРАЗНУВАТ БЛАГОВЕЩЕНИЕ
	На 26 март в църквата имаше
осезателно женско присъствие. Празнуваше се Благовещение. Думата “благовещение” не фигурира в тълковния
речник, а и звучи някак странно. Но
за нас християните, тази дума е
“топлата връзка” с най-прекрасния миг
за човечеството – раждането на Исус.
Решихме да зададем няколко въпроса на
жени, присъствали на този прекрасен,
ухаещ на пролет празник в нашата
църква.

1. С какви мисли свързваш думата
“благовещение”?
Маргарита Зашева: С благата вест, която чу
Мария, но също така и с осмислянето на целта на
живота ни като майки християнки – да възпитаме
и учим децата си в Божия път и Неговите заповеди.
Мария Димитрова: Благодарност, че сме чули
благата вест!
Христина Цветкова: Благовещение за мен
е Блага вест и един категоричен Божии избор.
Избор на една девица, достойна майка с уго-дни
на Бога качества и черти от характера й.
Илиана Маноилова: След тази дума, в ушите
ми веднага зазвучават думите: “радвай се, благодатна!” Това е денят, в който човек може само
да се радва и да пее с благодарност! Защото това
е денят, в който дойде от небето ангел и възвести
началото на всички блага. Това е денят, когато
небето се възвеличава и земята ликува. Това е
денят, в който цялото творение се радва.

Х. Ц.: Бях преизпълнена с благодат и духът ми
се рееше до степен, че не забелязвах случващото
се около мен, но усещах радостта на всички.
И. М.: Благодарност, смирение, любов - чувства, в такива количества, каквито само Бог може
да създаде в сърцата ни!

3. Идеята на празника ни беше майчинството. Сърцата ни претегляха какви
майки сме. Би ли споделила като
майка какво сходно откри, че имаш с
майката на Исус?
М. З.: Може би не много, а би трябвало!
Мисля че си приличаме по това, че се стремим
да научим децата ни да следват Бога, че са ни
подарък, на който трябва да се радваме, но имат
и мисия и цел, с които Бог ги е изпратил - да
вършат Неговата воля.
М. Д.: Много... Името Мария и дотук свършват
сходствата... :). Много съм далеч от смирението
на Мария, но каквото Бог е започнал, Той е силен
и верен да доведе докрай.
Х. Ц.: Много често не зная синът ми как е, къде
е и кога ще се прибере, но едно със сигурност
знам, че е в служение за Божията слава. Понякога
мислено му задавам въпроси и в отговор чувам:
Коя е майка ми?
И. М.: Бог ми е дал най-голямото човешко
щастие – да бъда майка! Благодаря му за това!
Дал ми е най-прекрасния син! И аз като Мария
имам надежди и очаквания за него, моля се
на Бог да му дава здраве и мъдрост, за да бъде
винаги прилепен до Отца.

Х. Ц.: Най-силно ме докосна пресъздадения
образ на Ревека.
И. М.: Това, което винаги ме кара да се чувствам
добре – общението със сестрите от църквата,
прозрението, че Мария е била освен майка
на Спасителя, но и момиче с мечти, страхове,
притеснения и безкрайна вяра в любовта на Бога.

5. И накрая, би ли споделила в едно
изречение какво каза на близките си за
празника, като се прибра у дома?
М. З.: Всичко за което се сетих и успях да
преразкажа! За мен беше изключително вълнуващо, интересно и поучително... дори бих казала
– възпитателно.
М.Д.: По-скоро с колегите, споделих подаръците, които получихме, според дадените ми
ситуации и чрез естествено възникналите въпроси от тяхна страна.
Х. Ц.: Беше невероятно и невъзможно да се
опише с думи. Слава и благодарност на Бог, че
участвах и присъствах на празника!
И. М.: Че това е денят, в който усещам найсилно, колко велико и отговорно е да си майка!
И че благодаря на Бог, че ми е дал тази съдба,
радост и безмерно щастие!
Въпросите зададе
Елена Иванова
ТАКА ГОВОРИ БИБЛИЯТА
ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА!
ЩЕ ВЪЗКРЪСНЕМ И НИЕ!
“Kакто чрез човека дойде смъртта,
така чрез Човека дойде възкресението
на мъртвите.” – 1Кор.15:21
„Аз съм възкресението и животът.
Който вярва в Мен, ако и да умре,
ще живее.” – Йоан 11:25

2. С няколко думи, с какво беше пропита атмосферата в църквата по време
на празника?
М.З.: Имаше толкова много любов, радост,
празнично настроение, искреност, съпричастност, сплотеност - наистина като едно “тяло” в
Христос, но най-хубавото беше осезателното
присъствие на Святия Дух – от първата до
последната минута на празника!
М.Д.: С много любов и всеотдайност от
страна на тези, които отдадоха време и сили
да послужат пред Бог на своите сестри, с много
радост и признателност от страна на тези, които
присъстваха. Едните вярвам бяха удовлетворени,
а другите – размислени и насърчени.

4. Аз лично бях впечатлена от амплитудата на възрастта на празнуващите
(от 7 месеца до 85 г.). А и от многообразието на програмата – съпреживяхме съдбите на толкова майки от
Библията, викторина, стихотворения,
сценки, интервюта с бременни жени,
мисли, подаръци. Би ли споделила кое
беше това, което те докосна?
М. З.: Ами, може би е по-лесно да кажа кое
не ме е докоснало… но няма такава част! За мен
много поучително беше клипчето с майката,
която за 2 минути изреди десетки неща, които
детето й трябва да спазва...може би понякога
прекаляваме с изискванията си към децата ни!
М. Д.: Да! Ние всички от 7 месеца до 85 г.
вкусвахме от Божието слово по различен, но
много мил начин. Всичко, което сестрите бяха
направили за нас, извикваше у мен. – Фил.4:8

„Ако сме се съединили с Него чрез смърт,
подобна на Неговата, ще се съединим и
чрез възкресение,
подобно на Неговото.” – Римл.6:5
„Благословен да бъде Бог и Отец на
нашия Господ Исус Христос, Който
според голямата Си милост ни възроди
за жива надежда чрез възкресението
на Исус Христос от мъртвите.” – 1
Петр.1:3
„Блажен и свят онзи, който участва
в първото възкресение; над такива
втората смърт няма да има сила; а те
ще бъдат свещеници на Бога и на Христос
и ще царуват с Него хиляда години.” –
Откр.20:6

Стиховете подбра
Сия Василева

СТИХОТВОРЕНИЕ

ЧЕСТИТО!
на Мариян и Ева

СЪНУВАХ СЪН

за Калоян
Сънувах сън... бях някъде във храм
безлюден, тих, без никакъв народ.
„Благост и милост ще ме следват през всичките
дни на живота ми; и аз ще живея завинаги в дома
Господен”. – Пс.23:6

НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕПЦ - “ПОДУЯНЕ”

Веска Николова

Деметра Димитрова

Сред здрача блед под храмовия свод
видях един позорен стълб и там
Христос с въжета свързан, прикован!
Пред Него бе изправен груб войник
и шибаше телото Му с камшик.
Във тишината някак страшно беше,
кога камшикът яростно плющеше.
Това бе бич, обкичен със ресни,
нанизани със късчета олово,
ръбати, остри, с грапави страни.
При всяко ново шибане сурово
те вбиваха се в страдащата плът
на кроткия Христос... И всеки път
когато пак камшикът заплющеше,
Потръпваше Христос, но все мълчеше...
А по измъченото Му лице
струеше кръв. И двете Му ръце
пробити бяха. В кротките очи
блестяха сълзи в кървави лъчи.
Венец от тръни кичеше главата,
петна от кръв личаха по ребрата.
Навред – по гръб, по рамене, гърди
се виждаха все кървави бразди.

Драгомир Стаменов

Теодора Стаменова

Безжалостният и суров войник
издигна пак разветия камшик
и взе да шиба... Силно възмутен
аз пламнах, обладан от гняв свещен,
па спуснах се и викнах:
“Зли човече! Що правиш?
Спри! Хвърли камшика вече!”...
В лицето исках тоя звяр да зърна.
Войникът се във този миг обърна
и ме погледна... Аз... се ужасих...
че в него... своето лице открих!...

Светлин Азманов

Радослава Азманова

архм.Серафим (1954 г.)

РЕДАКЦИОННО КАРЕ

На 77 годишна възраст почина
сестра

Величка Георгиева Димитрова
„Този Бог е наш Бог до вечни векове;
Той ще ни ръководи дори до смърт.” – Пс.48:14

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

