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ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА! НАИСТИНА ВЪЗКРЪСНА!
„Аз съм възкресението и
животът. Който вярва
в Мен, макар и да умре,
ще живее. Никой, който
е жив и вярва в Мен,
няма да умре вовеки.”
Йоан 11:25,26

ХРИСТОВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ
Отново е Великден. Денят, в който нашия
Господ Исус Христос възкръсна от смъртта. Събитие, което няма равно на себе си в цялата
човешка история. Явление, което е оказало
най-голямо въздействие при формиране на
човешката съдба, както за този живот, така и
за вечността. И нека отново да погледнем към
този най-знаменателен факт в историята на
света и да помислим какво конкретно значение има той за нас.
На първо място Христовото възкресение е
ПОБЕДА. Победа след едно драматично духовно воюване. Всъщност, можем да кажем, че
цялостното земно служение на Христос беше
непрекъснато воюване против Сатана и неговите сили на мрака. Дяволът подразбираше,
че Христос е дошъл, за да освободи човека
от робството на греха и се опитваше с всички
сили и средства да предотврати тази мисия.
Кулминацията на двубоя се състоя на Голгота.
При смъртта на Христос на кръстта се придобива впечатление, че Сатана е спечелил битката. Но на третият ден Христос възкръсна от
гроба, спечелвайки по един убедителен начин
победа над силите на злото. Затова можем със
сигурност да кажем, че денят на Христовото
възкресение, е ден на победа. Победа над
Сатана, над греха и над смъртта. Но всъщност
Христовата победа е и за всеки, който вярва в
Неговото име. Деня, в който някой повярва, че
Христовото възкресение е победа, то тя става и
негова лична победа. „Защото всичко, което

е родено от Бога, побеждава света; и тази
победа, която е победила света, е спечелила
нашата вяра. И кой побеждава света, ако не
е този, който вярва, че Исус е Божият Син?” –
1Йоан 5:4,5. Така че, Христовата победа, чрез
вяра е станала и наша победа.
Още Христовото възкресение е ОСНОВА.
Всичко в този свят се нуждае от основа. Дори
и вярата, която ние толкова много ценим. А
няма по-сигурна и здрава основа за нашата
вяра от възкресението на Христос. Защото ние
вярваме не само в един свят и морален Човек,
направил нещо добро за света, но вярваме в
Господ Исус Христос, Който умря на кръста за
греховете на всички човеци и след това възкръсна от гроба, побеждавайки смъртта и
ада. И всичко това, защото Той е Божият Син.
„Който по дух на святост беше обявен със
сила като Божий Син чрез възкресението
от мъртвите.” – Римл.1:4. Така че, ако от сигурна и непоклатима основа на нашата вяра,
то това е факта на Христовото възкресение.
Основа, върху която всеки един християнин е
призван да изгражда своята спасителна вяра.
И най-вече Христовото възкресение е НАДЕЖДА. Всички знаем, че един от големите устои
на човешкия живот се явява надеждата. Без
нея човечеството просто не би просъществувало. Хората най-много се нуждаем от надежда
във време на трудност. А най-голямата беда за
човека е смъртта. Но дори и в часа на смъртта остава великата надежда – тази в името

на Господ Исус Христос. А надеждата в Христос не е празна надежда, защото тя е основана именно на Неговото възкресение. Христос
оставяйки празния гроб при Своето възкресение, всъщност изработи надежда за всеки човек. Надежда, че човек дори и да умре пак ще
оживее. Затова и апостол Петър пише: „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,
за наследство – нетленно, неоскверняемо и
което не повяхва, запазено на небесата за
вас.” – 1Петр.1:3,4. А апостол Павел допълва с увереност: „Ако вярваме, че Исус умря
и възкръсна, така и починалите в Исус Бог
ще приведе заедно с Него.” – 1Сол.4:14. Или
всъщност Христовото възкресение е надежда
за възкресение на всеки, който вярва в Него:
„Понеже знаем, че Този, Който е възкресил
Господ Исус, ще възкреси и нас заедно с Исус.”
– 2Кор.4:14. Истинската ни надежда е дори
и повече от това. Повод за това са думите на
Спасителя Христос: „Аз съм възкресението
и животът. Който вярва в мен, макар и да
умре, ще живее. Никой, който е жив и вярва
в Мен, няма да умре вовеки.” – Йоан 11:25,26.
И всичко това чрез възкресението на Христос –
нашата надежда!
ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА! НАИСТИНА ВЪЗКРЪСНА!
п-р Румен Борджиев

РАЗКАЗ

МОМЕНТ НА ПРОПУКВАНЕ
Днес е Великден и една година от смъртта
на по-малката ми сестра Лили. Затова майка
ми се вглъбява в това да прави козунаци, да
боядисва яйца, да пише поздравителни картички или да чисти къщата, само и само да не
се изправи пред огромната тъга. Баща ми, от
друга страна се извинява с това, че има поредната среща с колега или нещо, което последно трябва да свърши в офиса. Всъщност знам,
че тайно отива да запали свещ в кварталната
църква, да пийне едно в бара и после да мине
покрай мястото, където сестра ми беше блъсната от пиян шофьор и убита на място. Държат
се понякога сякаш са загубили и двете си дъщери.

Преди две години Лили беше 12 клас и започна да ходи на църква. Нашите и аз включително, не приемахме това никак добре. Но
след смъртта й открих дневниците й, в които
беше описала, какво Исус е направил за нея...
Сълзите ми не можеха да спрат да се леят. Тогава получих такъв мир, какъвто никога през
живота си не бях имала. И родителите ми го
прочетоха, но сякаш закоравиха сърцата си,
казвайки, че ако Бог съществува, тя нямаше
да умре. По-късно започнах да чета Библията
на сестра си и се свързах с нейни приятелки от
църквата. Днес мога да кажа, че вярвам в Господ Исус Христос, който има силата да дава вечен живот, чрез Своята смърт и възкресение.
Вече не плача за малката си сестричка с гняв и
бунт, че Бог ми я е отнел, а плача от радост, че
един ден ще я видя на небето.
Възкресението на Исус значи много повече
от един козунак, боядисано яйце или пък някакъв си великденски заек, но според майка ми
не е така.
– Веси, къде е кристалната купа за великденските яйца?
– Сигурно си е в шкафа, мамо! – провиквам се
от другата стая.
– Мислиш ли, че не проверих там? – казва майка ми леко ядосана. – Няма я никъде!
– Е, чакай ще дойда да достигна високия шкаф.
Отивам в кухнята. Качвам се на стол, за да
отворя един висок шкаф, който много рядко
отваряме, защото е пълен с уреди и неща,

които не ползваме. Ръцете ми обаче напипват
някаква хартия, взимам да я проверя и заедно
с хартията смъквам сума ти прах.
– Какво е това? – учудено пита майка ми.
Подавам й бял плик, на който пише „За
мама“, и двете разпознаваме почерка.
– Не мога! Виж го ти – казва и ми го подава.
Отварям с почуда плика. Има една снимка
на Лили и мама от моя бал. И двете са толкова
красиви. Има и писмо.
– Прочети го – настоява мама, държейки носна кърпичка.
Разгръщам и с малко тревога започвам да
чета:
– Мамо, иска ми се да ти напиша някои
неща, които не мога лично да ти кажа, защото все още не можеш да ги приемеш, но
един ден, вярвам, че ще ги приемеш. Надявам
се този момент на пропукване на Божието
Слово да настъпи и при теб. Оставям го на
място, на което е малко възможно веднага
да го видиш (е, дано все пак в близките 10 години да си го видяла)... Днес е Възкресение и
аз така исках с татко и Веси да дойдете на
църква. През цялата проповед, гледайки кръста на Исус, не можех да спра да си мисля за
вас. Не можех да спра да благодаря на Господ,
че ми е дал такова прекрасно семейство.
Обичам те, мамо, обичам те и знай, че Исус
също много повече от мен те обича. И днес
Той го доказва. Умирайки за теб, за мен, за
татко, за Веси..., за целия свят. И после, възкръсвайки, давайки ни нова надежда, нов смисъл, нова посока. Вече знам, че каквото и да
се случи с мен, аз съм Негова. Аз няма да умра,
защото Той умря вместо мен и вместо теб,
приемайки нашето осъждение и нашите грехове. Надявам се сега да не ми се разкрещиш
пак, прочитайки това. Надявам се да не ми
забраниш пак да ходя на църква, защото ми
промивали мозъка. Не знам кога четеш това.
Не знам дали няма ей сега да ме извикаш и
да ме питаш, какви са тези глупости, които
съм ти написала. Само че знай, че Исус Христос не е глупост. Той е пътят, истината и
животът! И аз все пак с вяра гледам, че един
ден няма да ми кажеш: „махни тая глупост“,
а ще ми кажеш – искам и аз да повярвам!
До скоро! Твоя дъщеря!
Стигайки до края ръцете ми леко потрепват.
Поглеждам мама със съчувствие, а тя е сложила ръце на лицето си. С желание да й помогна
се пресягам и слагам ръка на рамото й.
Не знам какво да кажа. После тя спуска ръце,
забърсва сълзите си и си поема дълбоко дъх:
– Искам и аз да повярвам…
разказа написа
Бонка Шкутова

РАЗМИСЛИ ОТНОСНО
ВЪЗКРЕСЕНИЕ
ХРИСТОВО
По време на преброяването попитах моя
позната с каква религия се е писала. „Ами,
българка съм – християнка се писах. Но Бог,
Христос – аз не признавам.” „Ти чуваш ли се
какво говориш, противоречиш си! – й казах.
„Да си християнин, значи да признаваш Христос”! „Това не ме интересува!” – каза тя. Учудващо невежество сред нашия „християнски”
народ!
Още по-учудващо е, когато християнин,
който признава Христос, се съмнява в достоверността на Неговото възкресение. Някои
новоповярвали християни казват: „Дали Христовото възкресение наистина е станало така,
както пише в Библията? Как така тяло мъртво от три дни, да се съживи?” Наистина възкръсването е чуден и необясним акт. Самите
ученици също не повярваха, докато не видяха
празния гроб.
Възкресението на Христос е описано подробно в Библията. Ето някои от фактите: Възкресението беше предсказано. „Защото няма
да оставиш душата ми в преизподнята;
нито ще допуснеш човека, в когото си благоволил, да види изтление.” (Пс.16:10). Лука
в 24:1-9 разказва за жените, как в неделната
утрин отишли да помажат тялото на Исус с
миро, но намират гроба празен. В гробната
пещера те виждат два ангела, които им съобщават, че Исус е възкръснал. Уплашени отиват
при учениците и им разказват. Мария Магдалина, освен с ангелите, се среща и с възкръсналия Христос (Йоан 20:11-18). Когато чуват
новината, Петър и Йоан решават да се уверят лично. „А тези думи им се видяха като
празни приказки и не им повярваха. А Петър
стана и изтича на гроба, и като надникна,
видя саваните, положени отделно; и отиде
у дома си, като се чудеше за станалото.”
(Лука 24:11,12). Още същият ден двама от учениците срещат Исус по пътя към Емаус. Случката е впечатляваща (Лука 24:13-35). Развълнувани се връщат при учениците. И докато още
говорят, Исус се явява в стаята (при заключена
врата) и ги уверява в Своето възкресение. След
възкресението Исусовото тяло е неподвластно
на физическите закони, то е духовно прославено тяло, защото Христовото възкресение е
единствено само по себе си истинско възкресение. Поредната среща е на брега на Тивериадското езеро, където учениците отиват да
ловят риба (Йоан 21). Римските стражи, които
пазили гроба, шокирани отиват при началниците си и разказват за случилото се. Ако е било
възможно, римските управници са щели да
открият тялото. Те обаче им плащат да кажат,
че учениците Му са го откраднали „...а вас ще
направим да нямате грижа” (Мат.28:11-15).
Възкресението е единственото логично
обяснение за промяната в поведението и живота на учениците.
продължава на стр.4

СТИХОТВОРЕНИЕ

ПОЕМА ЗА ХРИСТОС
От где да започна, аз просто не зная
история дълга е тя,
но може би там от стиха във Исая
пророкът на Бога Отца.

Със „слава”, „осанна” и радост голяма
посрещнаха царя в големия град,
но само след няколко дена отново
те викаха пак: „Да бъде разпнат!”

Във него дословно се казва:
„Девица ще зачне и син ще роди,
Исус ще се казва, Спасител ще бъде
човекът ще с Бог помири.”

Заблуден народа във време греховно
Исус за Христос не призна.
Измамен жестоко със слово лъжовно,
на кръст Го без жалост разпна.

И след седем века всичко се случи
сбъднаха се тези слова,
детенце роди се в обор и във ясла
сложиха тоз Княз на мира!

Плесници плющяха по бузите святи
Заплюваха тоз’ небесен пришлец.
Глава Му свещена, лицето във сълзи
венчаха с корона от трънен венец.

А там на близо овчари седяха
и пазеха своите стада,
когато Архангел Гаврил от небето
донесе таз вест на света.
Тръгнаха овчарите всички тогава
да видят туй чудно дете,
което на своите плещи ще поеме
немощи, мъки, сълзи, грехове!
И влъхви с камили в Юдея дойдоха
на царя юдейски да се поклонят,
те носеха злато, ливан, но и смирна
на младенеца да ги подарят.
А Йосиф с Мария стояха край него
в почуда склонили глави,
сърца им смутени попиваха всичко
и спазваха в своите души.
Но царят юдейски, Ирод, не щеше
да дели престолът с тоз мъничък цар.
Намисли и прати той, за да погубят
вселенският наш господар.
Там ангел яви се на Йосиф тогава
и каза: „Веднага тръгни!
Вземи младенеца, жена си Мария
и далече в Египет иди!”
Минаха години и Ирод премина
навеки легна във пръста.
Тогава се Йосиф, Исус и Мария
върнаха на родна земя.
Растеше детето на ръст и във мъдрост
и стана мъж чудно красив.
Даряваше радост и мир във сърцата,
но сам той не беше щастлив.

Един ден застана Исус край реката
каза му: „Кръсти ме с вода!
Аз трябва да бъда кръстен от тебе.
Стори що е нужно сега!”
А щом на брега из реката излезе,
бял гълъб долитна, на Него кацна.
И ето че чува се глас от небето:
„Този е моя възлюбен! Във Него аз благоволя!”
Четиресет дена в пустинята знойна
самичък без подслон, без хляб и вода,
прекара във пост и молитва към Бога
във клопки поставян от злия Сатана.
През вси изкушеня Спасителят мина
на тази злочеста, греховна земя,
в общение с Бога Той черпеше сили,
затова във борбата докрай устоя.
Със дарба от горе Го Господ изпълни
да върши велики, пречудни дела.
С пет хляба, две риби Той гладни насити,
в душите им влагаше Своите слова.
На слепите Господ очите отвори,
на хромите каза: „Стани и ходи!”
Пред грешния с обич Той рая отвори,
но казваше: „Господа свой прослави!”
В телата човешки проказа целеше
и глухи прочуваха в същия миг.
На всичките хора спасение беше,
прославяше Бога скований език.
Той вражи окови със сила ломеше,
във вино превръщаше чиста вода
и по вълните спокойно вървеше,
във всичко въздаваше Богу хвала.

И ето, яви се човек във Израел
„Кръстител” му казваха все.
„Покайте се!” казваше редом на всички,
„Небесното царство дойде!”

На бурята властно Той казваше: „Спри!”
на грешник окаян: „Във правда ходи!”
на Лазаря в гроба каза: „Излезни!”
на демона зъл: „Напусни!”

Кръщавам ви аз във водата, но казвам,
че иде след мене Един,
Който кръщава със Духа Святия,
помнете! Той Божий е Син.

Той искаше всички като квачка да стопли
под Своите сияйни и мощни крила.
Даряваше здраве, не немощ и вопли,
но никой Спасителя свой не разбра.

Гърбът Му от бича потънал във кърви,
с ръце и нозе приковани на кръст.
С копие римско забито в сърцето
препълнено с обич, без злоба и мъст.
Висеше на кръста тоз Бог Победител
над всичко греховно на тази земя.
За теб и за мен Той стана дарител
на вечен живот на небето с Христа.
Положиха Господ в земята студена
но в слава на третия ден възкръсна.
Нетленен в небето Исус се възнесе
и седна от дясно на Бога Отца.
И там ходатайства за теб и за мене
защото с кръвта си от грях ни оми
и жилище славно Той готви за всеки,
сърцето си който на Него дари.
И пак ще се върне със слава голяма
да вземе Той своите верни чада.
Със Него да бъдат завинаги горе
и с „Алелуя” да славят Христа.
Защо ли нас Господ тъй силно възлюби,
че даде Сина Си на злий Сатана,
за теб и за мен Го на мъки предаде
нас грешни навеки спаси от смъртта?
Защото „Христос” означава „Изпратен
от Бога”, да чуем любящий Му зов,
защото „Исус” означава „Спасител”
защото „Бог”, туй значи „любов”!
Елена Иванова

Покана

РАЗМИСЛИ ОТНОСНО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

Великденско общение на

продължение от стр.2

ВДОВИЦИТЕ В
ЦЪРКВАТА

След разпятието те се криели унили и обезсърчени. Няколкото появявания на Исус в
следващите дни ги изтръгват от обезсърчението и отчаянието. „И бяха постоянно в храма,
като хвалеха и благославяха Бога.” (Лука
24:52). След Възнесението на Христос те започват невероятно смели действия за изпълнение
на великото поръчение, което им дава: „Идете научете всички народи.” (Мат. 28:19).
Чудото на Възкресението е документирано.
Но понякога, колкото и доказателства да се
представят, приемането на факта на Христовото възкресение настъпва, когато християнинът от личен опит се убеди, че Богът, който е

сътворил небето и земята, може да възкреси
и мъртвото тяло на Своя Син. Понякога това
е процес на израстване в знание, опитност,
размисъл и общуване с Бога. Възкресението
на Христос е гръбнакът на християнската вяра.
Както християнството без Христос е нищо, така
и християнска вяра без Христовото възкресение е безсмислена. „Ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра.” (1Кор.15:14).
Почти 2000 години гробът на Христос е празен. А който се съмнява, нека иска от Бог да му
открие истината. Вярвам, че Той няма да остави молбата му неотговорена.

на 6 май (понеделник)
от 11:00 часа
в църквата
В първия Великден нямаше яйца, нямаше
козунаци. В първият Великден беше важно, че
Христос е Възкръснал!
Честито Възкресение Христово!
Анастасия Василева

МОЛИТВА

МОЛИТВА КЪМ ИСУС ХРИСТОС
Господи Исусе, ако се уморя от труд и ръцете
ми ме заболят да давам, да помагам, да подкрепям и тежки ми станат Твоите заповеди и
службата би ме довела да роптая, покажи ми,
Господи, Твоите ръце, които не се уморяваха
да помагат, да утешават, да лекуват и да благославят. Покажи ми, Господи, Твоите прободени
на кръста ръце!
Господи Исусе, ако някога нозете ми се препънат и се приготвя да се върна назад, защото
пътеката е стръмна и камъни нараняват нозете
ми, и почна от болка да роня сълзи, покажи
ми, Господи, Твоите нозе – неуморимите, носещи по земята мир, радост и благословение.
Покажи ми Твоите приковани на кръста нозе!
Господи Исусе, ако срам и страх ме облъхнат и не смея да изявя Твоята любов и затворя

пред човеците устата си, покажи ми, Господи,
Твоето лице, увенчано с трънен венец и обляно в кръв. Спасителю мой, покажи ми Твоето
лице и ме погледни така, както някога погледна Петър.
Господи Исусе, ако падна под жестоките удари на живота и не мога да понасям присмехите
заради Теб, когато съм готов дори да се отрека
от Теб, Господи, покажи ми Твоят кръст – грубия, тежък, под който Ти падна и не възропта.
На този кръст Ти бе прикован за греховете на
света и за моите грехове.
Господи Исусе, ако погледа ми затъмни съблазън или изкушение смути ума ми и нямам
спокойствие и радост, или загубя мира в сърцето си, покажи ми, Господи, Твоя наскърбен
лик – неопетнен и чист от грях. Погледни ме

СЪОБЩЕНИЯ
РЕДОВНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ:
l
l

l

l

Неделя от 10.00 ч. и 18.00 ч.

Сряда от 18.00 ч. – молитвено
събрание

l

Петък от 18.00 ч. – богослужение

ДРУГИ МЕРОПРИЯТИЯ:
Братско общение – вторник от 19.00 ч.
Сестринско общение – сряда от 17.00 ч.
l Младежко общение – събота от 18.00 ч.
l Събиране на тийнейджърите 			
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.
l
l

l

l

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МОЛИТВА:
l За

предстоящите избори в страната ни.
l За Божието водителство в живота ни.
l За безработните в църквата ни.
l За изцерението на сестра Дочка
Киркова

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.
ЗА КОНТАКТИ С ПАСТИРА:

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

благо и ме
подкрепи!
Спасителю мой,
покажи ми
Твоя лик,
защото Ти
ме плени
с
любов,
а сега ми прати сили и ме очисти!
Господи Исусе, ако в мен се прокрадне съмнение и като тъмен облак засени сърцето ми,
и там се забият стрелите на безверието и вярата
ми се поклати, покажи ми, Господи, Твоите пет
рани, получени на кръста за мен, и като Тома
ме осияй с присъствието Си; отвори ума ми и
разпръсни съмнението. Спасителю, избави ме
в такъв час, укрепи ме и ме благослови!
Господи Исусе, ако сърцето ме заболи от
дълбоко разочарование и скръб ме потопи
поради клеветите и обидите на моите братя
и сестри, и вместо любов ме обхване студено
безразличие, покажи ми, Господи, Твоите прободени гърди, Твоето любвеобилно сърце, в
което имаше за всички всеопрощаваща любов!
Господи Исусе, аз се срамувам да Ти покажа
ръцете, нозете, сърцето си, защото толкова
малко съм Те обичал, толкова малко съм страдал за Теб и толкова малко съм приличал на
Теб. Прости ми, Спасителю мой, и ми помогни
да стоя верен за Теб докрай, както Ти стоя за
мен на Голгота. Амин!

РЕДАКЦИОННО КАРЕ

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

