ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”
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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

КАКВО ДОКАЗВА ХРИС ТОВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ
Възкресението на Исус Христос, е едно от
най-великите и славни дела, извършени от
Бога на земята. Това събитие е с вечни последствия за всеки човек. Размишлявайки
върху Христовото възкресение, откриваме
множество доказателства, които това знаменателно явление изявява. Какво доказва Христовото възкресение?
Самото възкресение доказва, че ИСУС
ХРИСТОС Е БОЖИЯТ СИН. Възкресението на
Исус от гроба, представлява обявяването Му
като Божий Син. Чрез акта на възкресението,
Бог Отец постави Своя печат върху Исус като
Свой Син. Апостол Павел пише: „Исус Христос,
Който по плът се роди от Давидовото
потомство, а по Дух на святост беше обявен
със сила като Божий Син чрез възкресението
от мъртвите” – Римл.1:3,4. Обявяването на
Исус Христос като Син на Бога беше необходимо не толкова за Него, а най-вече за нас
хората. Ние трябва да знаем, че Този, Който
умря на кръста, Който беше погребан и възкресен на третия ден от гроба е самия Син
Божий. И днес, всеки човек може напълно да
бъде убеден, че Исус Христос е Единородния
Божий Син, защото Бог доказа това, чрез въз-

кресяването Му от гроба.
Донякъде, това доказателство е и за Сатана.
Спомняме си, че когато дявола изкушаваше
Христос в пустинята поиска доказателство за
Неговата божественост: „Ако си Божий Син,
заповядай тези камъни да станат на хлябове”
– Мат.4:3. Доказването на Божествеността на
Христос не стана чрез преобразуването на
камъните в хляб, а чрез възкресението на
мъртвото тяло на Исус от гроба.
На второ място. Възкресението на Христос
доказва, че Той е ПОБЕДИТЕЛЯТ НАД САТАНА,
СМЪРТТА И АДА. Всъщност, идването на Божия
Син на земята, беше именно, за да влезе в
пряк двубой със силата на поднебесната и със
Сатана. От Божието слово знаем, че дявола
се явява основен противник на Бога и човека,
като в това противопоставяне използва греха
и смъртта. Но поради Своята огромна любов
към света, Бог дойде в човешки образ, за да
помогне на грешника в борбата му със Сатана.
Или с други думи, Христос дойде на земята да
спечели битката над Сатана и да завещае тази
победа на вярващите в Него. Победа, която
не можеше да бъде спечелена от никой друг,
но победа необходима за всеки един.

А, спечелването на победата бе чрез възкресението
на Христос от гроба. Затова
и апостол Павел пише:
„О, смърт, къде ти е победата? О, смърт, къде ти е
жилото? Жилото на
смърт-та е грехът и
силата на греха е законът;
но да бла-годарим на Бога,
Който ни дава победата
чрез нашия Господ Исус
Христос” – 1 Кор. 15:55-57.
продължава на стр.2

СВРЪХЕСТЕСТВЕНИ ЯВЛЕНИЯ ОКОЛО СМЪРТТА И ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ХРИСТОС
1. В Гетсимания потта на Исус се
превръща в капки кръв.
„И като беше във вътрешна борба,
молеше се по-усърдно; и потта Му стана
като големи капки кръв, които капеха на
земята.” – Лука 22:44
2. Исус изцерява ухото на слугата на
първосвещеника.
„Един от тях удари слугата на първосвещеника и му отсече дясното ухо. А Исус
проговори: Спрете, престанете! И се
допря до ухото му и го изцели.” – Лука 22:50

3. Голямо слънчевото затъмнение
за около три часа над Ерусалим.
„От шестия час до деветия час тъмнина
покриваше цялата земя.” – Мат.27:45
4. Земетресение в часа на Христовата
смърт на кръстта.
„А Исус, като извика пак със силен
глас, издъхна. Земята се разтресе…” –
Мат.27:50,51
5. Раздиране на завесата в храма.
„…завесата на храма се раздра на две
отгоре додолу…” – Мат.27:51

6. Разтваряне на много гробове и
възкресение на починали светии.
„…гробовете се разтвориха и много тела
на починали светии бяха възкресени,
които, като излязоха от гробовете след
Неговото възкресение, влязоха в святия
град и се явиха на мнозина.” – Мат.27:52,53
7. Ангел отмества камъка от гроба на Исус.
„И, ето, стана голям трус; защото ангел
от Господа слезе от небето и пристъпи,
отвали камъка и седна на него.” –
Мат.28:2

КАКВО ДОКАЗВА
ХРИСТОВОТО
ВЪЗКРЕСЕНИЕ
продължение от стр.1
И на трето място, възкресението на Христос
доказва, че И НИЕ ЩЕ БЪДЕМ ВЪЗКРЕСЕНИ.
Христос дойде на тази земя, за да спаси и да
освободи човечеството от робството на Сатана,
но също така и да очерта път, по който всички
ние можем да преминем.
Път, от тази грешна и поробена земя, до
Божията слава в небето. Така че, вярващият
в Бога дори и да премине през смъртта,
както Бог възкреси Своя Син Исус Христос,
ще възкресеи и тялото на всеки Свой син. И
апостол Павел с огромна увереност пише: „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. След
възкресението, всички ние ще имаме духовно
прославено тяло, такова, каквото имаше и
нашия Господ след Своето възкресение. Тяло,
над което Сатана, смъртта и греха вече нямат
власт и сила. Тяло, с което ще бъдем с Господа
през вечността. И това убеждение имаме
именно поради възкресението на Христос.
п-р Румен Борджиев

АКО ХРИСТОС

РАЗКАЗ

ЕДИН ДЕН НА НИВАТА
Тъкмо приключи с копаенето на нивата и
вече уморен прибра мотиките и ги нарами.
Беше заякнал с годините и не му правеше
впечатление тежестта им. Последните няколко
години всеки ден му се сливаше с предишния.
„Преди беше различно” казваше си Симон,
„когато бях в Киринея всеки ден се случваше
нещо ново, даже докато спях сънувах различни сънища. А сега дори сънищата ми се
повтарят.” Напоследък все сънуваше мъж,
който носи кръст. Дори това беше вече приел
за нормално, тъй като си обясняваше този
сън със сравнително честото през последните
години разпъване на кръст на престъпници

продължава на стр.4

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ДНЕС
За поредна година на 25 март сестрите
при църквата празнувахме Благовещение
– празник на жената християнка. Отново
с много хваление, със свидетелства, с
благодарности, със сценкa и с Божието слово
присъстващите бяхме прeнесени,
не само в онова време, когато ангел
Гавраил благовестява на Мария, че
ще роди Божия Син, но прeнесени и в
нашето ежедневие, където и ние като
избрани от Бога жени можем и трябва
да изявяваме Христос като Спасител.
Ева Борджиева

НЕ БЕ ВЪЗКРЪСНАЛ
Христос Възкресе! Наистина Възкресе!
Да, отново е това време на годината, когато
българският народ пече козунаци, боядисва
яйца, изкупува супермаркета и спретва найпищния семеен обяд. Поводът? Възкресение
Христово. Най-значителното събитие, което
човечеството познава.
Обикновено за нас, християните, това е
празник, в който си спомняме с благодарност и
смирение за безвъзвратната жертва на нашия
Бог Исус Христос, който даде Себе Си в жертва
за нас.
И обикновено сърцата ни се изпълват с
радост и възхищение, припомняйки си за
огромната Божия любов към нас, с която така
сме свикнали.
Но ако ви попитам, ще можете ли да си
представите реалност, в която Христос не е
възкръснал? Свят, в който никой не е чувал
името Му и съответно за хората и тяхното
спасение няма никаква надежда. Свят, който

в близост до нивата, която обработваше.
Последните два дни имаше раздвижване в
Йерусалим поради някой си Исус от Галилея
и това го зарадва. Но после се сети, че не на
него се случва нещо различно, а на другите и
продължи тихо с наведена глава да върви към
дома, носейки мотиките.
Изведнъж надигна поглед, тъй като чу
силна глъч. Видя мъж да носи кръст, целият
в рани и кръв, с трънен венец на главата. Не
разбра, как се беше оказал до войниците,
които бяха обградили човека и го биеха и му
се подиграваха, докато той носеше кръста си.

не познава гласа на Създателя си и Неговата
прекрасна същност. Изпълнен с омраза, негодувание, разврат. Лишен от истински сплотени семейства, разбирателство и доверие.
Свят, в който Сатана не е победен, тъй като
единствено Христос може да го направи, а
грехът изпепелява душите на хората, оковавайки ги, правейки ги слуги. Нещо такова си
представяте, нали? Не е реалност, в която

искаме да живеем, нито дори да се доближаваме до нея.
А сега се огледайте. Спомнете си за близките
ви, които не познават Христос. За съседите ви,
с които споделяте един покрив. За хората,
с които се срещате всеки ден по улицата, в
работата, в градския транспорт… Според вас,
коя реалност отговаря за техния живот?
Бонка Шкутова

E

Великденски концерт

два ли има по-голяма радост за Божието сърце, от това да види Своите
деца в единство, без съображение на възраст, социален статус, интелектуално
знание, деноминационна или конфесионална принадлежност. Свързани в хваление
и поклонение пред Трона на Благодатта, изпълнение с Божията любов, тази любов
протичаше от всяко едно от изпълненията на музикантите, от гласовете на солистите и
невероятните изпълнения на хора. Празник, който беше вдъхновен и помазан от Святия
Дух със скъпоценното миро на приемане и любов помежду ни.
На 10 април в Католическата църква се проведе концерт на Софийски Евангелски
Хор при църквата в Подуяне. Чудесната Катедрала беше препълнена от енориаши, гости
и вярващи от други църкви и деноминации, които участваха в концерта, наслаждавайки
се на изпълненията на Бах, Вивалди, Моцарт и произведия написани от други
композитори, възхвалявали Бога с музиката си.
“Небето пее”–ше в сърцата ни и ние за миг се докоснахме до онзи Празник,
който ожидаме и очакваме с цялото си естество, защото ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА
И Е ЖИВ!

СПОДЕЛЕНИ РАЗМИШЛЕНИЯ

ЕДИН СКЪПОЦЕНЕН МИГ
Имаше четирима в един скъпоценен миг от
човешката история. Исус, Варава и други двама
осъдени на смърт; нека да ги наречем условно
Гевста и Дизмас. В онзи ден трябваше да се оцени
живота, който следва след скъпоценния миг. Как
изглежда за мен сега този миг? Варава имаше
късмет, помилваха го за празника Пасха. Тълпата
го прие с овации „свободен”. Значи ли оправдан?
С тежка вина, но получи още един шанс. Сега,
след около две хиляди години се питам, дали
Варава би се върнал на кръста за своята присъда
и да освободи Невинния на Голгота.
Гевста и Дизмас разговаряха в ужасни мъки.
Железни клинове пробиваха плътта, а може би и
някои кости. Краят на живота предстоеше всеки
миг. Не беше край, а началото. Исус, също бе
там – с венец от тръни. Той слушаше разговора. И
двамата имаха някаква вяра. Гевста вярваше, че
Исус, Който прави чудеса, може да ги направи пак.
Всеки път до сега се е измъквал, ще се измъкне
някак си и сега, като Варава например. Но не
оцени мoмента. Дизмас прие спасение чрез това,
което каза: „Исусе, спомни си за мен, когато

дойдеш в царството си”. Отговорът беше:
„Днес ще бъдеш с мен в Рая” (Лука 23:42,43).
Разговорът беше между двамата, но ги чу
цялата Вселена. Упованието в Божието слово е
именно за такъв велик момент. Дизмас оцени
момента, разбра го. В борбата за живота много
пъти уповавам на тази победа. Някак вече не
ми се ще да го наричам разбойник, а първия
победител. В колко мъка произнесе: „когато
дойдеш в царството Си...” Ех, човече, плът и
кръв не ти откриха това.
А Пилат, как се колебаеше, много искаше да
не се забърква в този съд. Щом си на земята,
трябва да се определиш! Топъл ли си или
студен? В числото на праведните ли си или на
неправедните? Дали Пилат се покая, намери ли
покой някога душата му? Незнаем много неща.
Дали Бог му прости? Варава ще пренощува,
ще яде Пасхата, ще спомене как народа му е
изведен от Египет с издигната мишца Божия,
ще вдъхне глътка въздух на свобода и... ще се
покае, ще благодари. Още един ден живот.
Нали слънцето свети за неправедни, и за пра-

ведни. Да, Варава имаше шанс. Онзи, Невинният вече е свален от кръста... А Дизмас – „днес
с Мен в Рая”. Зачете му се това, което каза.
Човечеството продължава да се надява
на извиращата Божия любов. Той е нашето
министерство на снабдяването, отпуска благата, с които разполагаме. Той плаща нашето
пребиваване тук. От богатствата, които придобиваме чрез Него, да даваме на други, за
бъдещия живот! Скъпоценното спасение, да
пазим свято! Бог ни счете за достойни, сподели
с нас великите си тайни. Отвори небесните
врати за нас. Устремът на Духът побеждава
материята. Плът и кръв не се допитват до Бог.
Исус бе такъв. Само премина от тук. Премина
незабравимо. Извън църквата, Бог не дава
тази благодат. Времето не я ограничава нито
смъртта. Гевста не разбра момента, „и в греховете си така всички ще погинете.” Има
друг живот, вечен, вярвай в него, да дойдем
всички в спасението Му – Бог го каза! Този е
скъпоценният момент, а след него идва Рай.
Божинка Стоименова

На 16 април от 18:00 часа
в сградата на
Първа евангелска църква
на ул. „Солунска” 49
ще се състои

ВОДНО
КРЪЩЕНИЕ

ВЪЗКРЕСЕНСКИ
КОНЦЕРТ

тържествен обяд с

ВДОВИЦИТЕ
В ЦЪРКВАТА

на КАМЕРЕН ХОР към
Обединени евангелски църкви
с диригент Пол Риджуей

Покана за

и участието на солисти,
дует и мъжки квартет

„Чрез кръщението ние се погребахме с Него
да участваме в смърт, така че както Христос бе
възкресен от мъртвите чрез славата на
Отца, така и ние да ходим в нов живот”

ВХОД СВОБОДЕН

Римл.6:4

на 16 април (понеделник)
от 11:00 часа
в църквата

РАЗКАЗ

ЕДИН ДЕН НА НИВАТА
продължение от стр.2
Сети се, че това е Онзи, за когото целият
град говореше – едни, че бил Месия, други
– самозванец. Докато още се опитваше да се
осъзнае, къде бе попаднал, усети силна ръка
да го дърпа и той не успя да я спре. Поставиха
кръста върху него и го заставиха да го носи.
Почувства нещо, което не бе усещал дори с 10
мотики на гръб, сякаш носеше цялата тежест
на света. После погледна напред и видя как
вдигат падналото тяло на Човека, чийто кръст
носеше. Приличаше на този от съня му, но така
и не бе виждал лицето му досега. Не можеше
да откъсне очи от Неговите, пълни с блясък,
любов, сила, разбиране и благодарност. Симон
в миг разбра, че този е Божият Син и че няма да
бъде сразен, независимо какво правеха хората
с Него, винаги ще ги обича всичките, дори и
тези, които нараняваха тялото Му. Симон се
почувства така, сякаш беше нов човек, сякаш
се бе родил отново. Гледаше лицето на своя
Създател и бе създаден отново.
Удар по крака от войника го върна обратно
в реалността, като бутна и двамата да вървят
напред. Виковете, обидите, подигравките и
замерянето с камъни вече бяха и върху Симон.
Но въпреки това беше силно приповдигнат от
мисълта, че помага на своя Спасител. Обърна
се настрани и за последно мерна лицето Му.
Сълзи потекоха от очите на Симон и цялата

тежест, която бе трупал с години падна
заедно с кръста, който войникът бутна от
раменете му. Беше избутан настрани и през
сълзи продължаваше да набюдава, какво се
случва. Виждаше как Го заковаха на кръста,
чу как Исус каза „Отче, прости им, защото
не знаят какво правят” и веднага след това,
как войниците си разделиха дрехите Му с
жребии. До Исус имаше още двама разпънати
мъже от двете Му страни. Симон беше
поразен от страданията и на тримата и през
сълзи забеляза, колко нетипично тъмно беше
станало. Тогава чу Исус да казва думи, които
поразиха сърцата на тези, които го чуха „Елои,
Елои Лама Савахтани?” и прошепна „Свърши
се”. После със силен вик издъхна. Симон бе
изненадан да чуе, как стотникът, който бе
натоварен с екзакуцията на осъдените казва
„Наистина тоя човек беше Син Божи“. Симон
знаеше, че Исус го обичаше. Той обичаше
всички до последно, дори тези, които Го
разпънаха.
Но насъбраната злоба в Симон от това, че
току що бяха убили Спасителя, се изля и го
повали на земята в плач. Сякаш беше познавал
Исус Христос през целия си живот, като найблизкият му човек и сега Го видя мъртъв. Но
някак си имаше усещането и спокойствието,
че въпреки смъртта, те няма да са разделени,
а ще бъдат заедно завинаги. През сълзи видя,

как войниците пробождат тялото Му с копие,
за да проверят дали наистина е мъртъв. Покъсно вечерта, след като повечето хора се бяха
разотишли, свалиха тялото Му от кръста и Го
дадоха на един мъж. Той Го пови в плащеница,
като после Го положи в изсечен в скалите гроб
недалеч от Голгота, който затвориха с голям
камък и сложиха стража да пази. Това беше
последното, което можа да види преди да се
прибере вкъщи.
След няколко дни чу мълва, че Исус
Христос е възкръснал и се явил на близките
Му. Симон беше толкова радостен и знаеше,
че трябва да намери, тези, които следваха
Спасителя и да говори с тях. Искаше да
стане Негов последовател и да Го опознае
по-добре от хората, които бяха вървели с
Него. Разпитваше за тях, но не ги намери,
защото всички се бяха укрили. След няколко
дни, като разпитваше двама мъже, които го
разпознаха, че беше носил кръста на Исус, го
заведоха при учениците. Радост обзе душата
на Симон, сякаш беше намерил семейството
си, най-близките си хора и знаеше, че тепърва
предстой най-хубавото – да види отново лицето на своя Спасителя.
Петя Петкова
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