ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

ГОД.13, БР. 3 , 2017

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

НАЙ-ВЕЛИКИЯТ ДЕН
Безброй са изминалите дни в човешката
история. Всеки от тях е уникален и неповторим. Има дни, които се помнят дълго и
които наистина са велики: денят, в който
Бог създаде Адам и Ева; денят, в който
Божият Син се роди на земята; дни на
знаменателни събития, променили до неузнаваемост живота на хората: откриване
на електричеството, намиране на лек за
нелечима болест, край на световна война. Колкото и велики да са тези дни, ще
дойде време, когато споменът за тях ще
избледнее и те ще бъдат забравени. Има
обаче един ден, който ще се помни и във
вечността. Това е денят, в който Божият
Син, Господ Исус Христос, възкръсна от
гроба! Това е най-великият от всички велики дни в човешката история.
Величието на един ден се измерва по
това, което се е случило в него. Ако си зададем въпроса кое е най-значимото събитие в човешката история, ще можем да
определим и кой е най-великият ден. А
безспорно това е победата над греха, смъртта и ада. Така че най-великото събитие,
а оттам и най-великият ден в историята на

човечеството е денят, в който Господ Исус
Христос възкръсна от гроба и спечели тази
тъй ценна и важна за всеки човек победа.
На първо място денят на Христовото
възкресение е най-велик, защото е ден
на победата над Сатана. За него знаем,
че от Луцифер – засеняващ херувим, поради възгордяването си се е превърнал
в дявол. И безспорно това е най-печалният ден във всемира. Но дори и след
това, чрез Божието творение – човека,
Сатана продължава да се противопоставя
на Бога. В Едемската градина той успява
да изкуши човека и да го направи свой
пленник. От тогава до днес милиони и
милиарди са станали роби на лукавия. Но
пак там, в Едем, беше дадена и първата
надежда за победата над него: „Ще поставя вражда 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.
Изпълнението на това пророчество стана
в деня, в който Христос възкръсна от гроба.
продължава на стр.2

„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

ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА
ИСУС ХРИСТОС
Отново е Великден! Отново празнуваме
възкресението на нашия Господ и Спасител
Исус Христос. Да, Той възкръсна за теб и мен,
за да имаме спасение и вечен живот!
Днешният ден се празнува от милиарди
хора по земята. Исус Христос познава всеки
от нас. Той познава нашата същност, нашите трудности и слабости, нашите копнежи и
мечти, нашите стремежи. Той премина през
всяко изпитание и изкушение, което може да
съществува на тази земя. Затова за Него няма
нещо, което да не може да се превъзмогне, а
за нас, повярвалите в Него, също не трябва да
има невъзможни неща. Тук се проявява силата на нашата вяра – колкото по-силна е вярата ни в Него, толкова повече проявления на
Духа и благословения ще видим в живота си.
За нас Исус разчупи всички окови, развърза
всички вериги, затова и за нас, повярвалите в
Него, не трябва да има нещо, което да ни смущава. Не бива да си казваме – „Този проблем
не може да се разреши“ или „Аз си вярвам в
Господ, но с тази трудност ще се справя сам,
без Негова помощ“. За всяко нещо нека да се
доверяваме на Господ. Той е, Който държи
живота и смъртта, радостта и тъгата, силата и
слабостта. Когато се обърнем към Исус с цялото си сърце, с цялата си душа, с цялата си
вяра, именно тогава се намират разрешенията за трудностите и изпитанията, в които попадаме. Най-важното е да не губим вярата и
надеждата в Него, а да Му се доверяваме, да
Му се покланяме и да Му благодарим за всичко. Ако започнем с благодарност към Господа
за всичко и в молитва Му споделим за нашия
проблем, Той е силен и верен да го разреши.
продължава на стр.2

НАЙ-ВЕЛИКИЯТ ДЕН
продължение от стр.1
Чрез Своето възкресение Христос победи Сатана и даде надежда за освобождение на всеки, който повярва в Неговата
победа. Затова и апостол Петър бърза да
каже: „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“ – 1Петр.1:3.
Така че денят на Христовото възкресение
е най-великият ден, защото чрез победата
над Сатана се дава надежда за освобождение на милиони и милиарди пленници
на поднебесната.
Още, този ден е най-велик и поради
факта, че е ден на победа над греха. Когато в Едем Сатана плени човека, той го
направи и роб на греха. Днес всички ние
сме свидетели какви последствия оставя грехът. Всяко зло е следствие на него.
Грехът може да разруши човека и от благословено създание на Бога да го превърне в руина. Появи се нуждата от победа и
над греха. И както за победата над Сатана, така и за победата над греха намираме обещания в Стария Завет: „След ония
дни, казва Господ, ще положа закона във

ВЪЗКРЕСЕНИЕТО
НА ИСУС ХРИСТОС
продължение от стр.1
Тежко е бремето, което носи всеки от нас,
независимо дали го носим с по-малко или с
повече вяра. За хората отстрани може да изглежда, че нямаме проблеми, но само ние
знаем през какви изпитания преминаваме.
Именно тук е вярата, която ни дава сили да
преминаваме през трудностите и да излизаме
от тях победители в името на Исус. Ако това
бреме е кръст, то Кръстът ни дава сили да го
носим с радост. Носенето на кръста изпълва
живота ни със смисъл. Без духовно осмисляне
житейското бреме прилича на безсмислено

вътрешностите им и ще го напиша в
сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те
ще бъдат Мои люде. И няма вече да
учат всеки ближния си и всеки брата си
и да казват: Познайте Господа. Защото
те всички ще Ме познават, от най-малкия до най-големия между тях, казва
Господ. Защото ще простя беззаконията им и греха им няма да помня вече“–
Ерем.31:33,34. Изпълнението и на това
пророчество откриваме отново в Христос.
Чрез Своята смърт и възкресение Христос
извоюва пълна победа над греха. В деня
на възкресението от гроба Христос разгроми Сатана и спечели победата над греха. Така че днешният ден е велик, защото
е ден на победа и над греха.
Но този ден е велик, понеже е и ден на
победа над смъртта. При духовното падение в Едем освен пленник на Сатана и на
греха, смъртта също стана факт за човека.
Духовната смърт, която раздели човека от
Бога, и физическата смърт, която разделя
човека от неговото плътско тяло. Но нека
да помним, че Господ не желае човекът
да бъде отделен от Него. Затова и четем
думите: „Бог толкова възлюби света, че

даде Своя единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да
има вечен живот“ – Йоан.3:16. Бог даде
Своя Син да бъде разпънат и умъртвен, но
и, възкръсвайки от гроба, да стане победител над смъртта. Първият Адам загуби
битката със смъртта, но Вторият я спечели. Христос възкръсна от смъртта! „Погълната биде смъртта победоносно! О,
смърт, къде ти е победата? О, смърт,
къде ти е жилото? Жилото на смъртта
е грехът и силата на греха е законът,
но благодарение на Бога, Който ни дава
победа чрез нашия Господ Исус Христос“
– 1Кор.15:55. Христос възкръсна, за да победи смъртта и да преодолее разделението между човека и Бога.
Да, днес е Великден – денят, в който
празнуваме възкресението на Божия Син
от гроба. Чрез това величаво дело цялата
земя празнува и победата над греха, смъртта и робството на Сатана.

влачене на железни окови. Носенето на кръста може да се уподоби на водата, която пътникът в пустинята носи. Макар да му тежи, тя
е последното нещо, което би изоставил. Така
и ние, повярвалите в Исус, нека уповаваме за
всичко на Него, да не Го изоставяме, а в молитва с благодарност да изказваме прошенията
си.
Вярата на всеки от нас е основана върху
празния гроб на Исус Христос. Така е съградена и Неговата църква, част от която е всеки
от нас. Ако тялото на Исус беше останало да
тлее в гроба, нямаше да я има Църквата и напразна щеше да е вярата ни. Христос излезе
триумфално от гроба, за да влезе триумфално
в сърцата ни. Ако гробът не е празен, празни
щяха да бъдат сърцата ни. Христос умря не от
Своята, а от нашата смърт. Затова тя нямаше
власт над Него! Христос възкръсна, защото Той
имаше власт над нея! „Погълната бе смъртта победоносно“ (1Кор.15:54). Да бъдем християни означава да се учим да разбираме живота като апостол Павел: „Защото за мене да
живея е Христос, а смъртта – придобивка“
(Фил.1:21).
Смъртта и възкресението на Исус Христос не
са сами за себе си, а заради нас. Те щяха да
бъдат напразни извън контекста на нашия жи-

вот: „Ако житното зърно, паднало
в земята, не умре, остава си само;
ако ли умре, принася много плод“
(Йоан 12:24). Преди да възкръсне, Христос
възкресил Своя приятел Лазар, който от четири дена лежал в гроба. Когато застанал пред
гроба му, Исус се просълзил. Христос плачел,
защото в смъртта на Своя приятел вижда тържеството на смъртта – смъртта, която Бог не
е сътворил, но която се е възцарила в света,
която отравя, вмирисва и обезсмисля живота,
като го превръща в безсмислено редуване на
дни.
И днес Исус Христос се ражда и възкръсва в
сърцата на много хора по земята. И днес Той
протяга ръце към нас и хлопа на вратата на
сърцето ни. Дали ще Му я отворим, дали ще
Му позволим да влезе, зависи изцяло от нас.
Нека днес да отворим широко нашите сърца,
да Го поканим и да си припомним жертвата на
Исус на кръста, за да имаме вечен живот ти и
аз.
Да, Исус Христос възкръсна! А ние възкръсваме ли за Него? Днес? Сега?
Нека Исус е нашият живот, нашето всичко!
Честито възкресение Христово!

ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА!
ДА, НАИСТИНА ВЪЗКРЪСНА
И СТАНА ПОБЕДИТЕЛ!
п-р Румен Борджиев

Цветомир Цонев

АНКЕТА

ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА
Още една година, в която преживяхме утрото
на Възкресение! Отново самият Живот избухна в сърцата ни и те попиха самата саможертвеност, любов, богата доброта, милост, пълноценен и променен живот.
Различно е, когато си съвъзкресен с Христос.
Има много въпроси, които няма как да не те
вълнуват.
Обърнахме се към братя и сестри с въпросите:
1. ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА! НАИСТИНА ВЪЗКРЪСНА! Две изречения, които изговаряме всяка
година на Великден. Ще ни споделиш ли какво влагаш в тях след новорождението си?
2. Би ли насърчил(а) всички нас, преживели
възкресението на Христос, как да бъдем успешни благовестители по този повод?
3. Ако ти се предоставят няколко секунди телевизионно време, как би поздравил(а) сънародниците ни за Възкресение?
Иван Павлов:
1. „Христос възкръсна!“
– в тези думи влагам
цялото мое съзнание,
воля, всичко, което е в
мен, обич, радост, енергия и преклонение към
Спасителя! Стремя се да изразявам всичко
това както към Бога, така и към моя ближен,
защото знам, че не мога да се отплатя за Неговото изкупление и благословение! „Наистина
възкръсна!“ – да, Той се роди в съзнанието ми,
посрещна ме, привлече и „стопли“ сърцето
ми. Христос промени живота ми, защото Той
живее в мен.
2. За мен е радост да споделям Неговата бащинска и божествена любов и грижа, изпитана
в моя живот. Той осмисля дните ми и дава истинска радост в моето сърце. Мисля, че едно
от най-успешните благовестия е примерът,

който даваме с живота и делата си, споделяйки любовта на живия Бог!
3. Възкресението е велик ден – ден на радост
и тържество! Защото светлината, надеждата,
освобождението, прощението и спасението са
дадени даром за всеки от нас. Бъдете благословени! Христос възкръсна!
Мария Манолова:
1. За мен тези думи означават, че Този, в Когото вярвам, Който работи в сърцето и в живота
ми, е живият Бог. И много мощ има в Духа Му,
който обитава в мен. Той е същият, който вдигна Исус от мъртвите. Това, че Исус възкръсна,
е основата на вярата ми, че Бог ще възкреси и
нас, вярващите, за вечен живот.
2. С лично свидетелство за силата на живия
Бог. Защото никой бог от никоя религия не би
могъл да извърши нещата, които Исус върши в
живота и сърцето на повярвалия в Него.
3. Напомняйки им какво се празнува на Великден – не цветните яйца, почивните дни,
козунаците и приятните семейни събирания, а
победата на Исус над смъртта.
Иво Иванов:
1. Всеки път, когато казваме „Христос възкръсна!“, ние прокламираме
истината, поради която
сме Христови. Без възкресението на Исус по
думите на апостол Павел ние сме най-много
за съжаление. Според мен, когато се поздравяваме с тази велика истина, не трябва да го
правим просто така, колкото да отговорим на
поздрава. Защото е по-добре да изглеждаме

неучтиви, отколкото да пристъпваме към това
с пренебрежение. „Христос възкръсна!“ трябва да се казва с радостно възклицание на душата, а „Наистина възкръсна!“ – с още по-голямо възклицание!
2. Има всякакви методи за благовестие, но
най-успешният е да опознаеш своя Бог – единствено така би бил успешен благовестител.
3. Бих споделил благата вест така, както е записана в 1Кор.15:3-5, че Христос умря за нас,
бе погребан, бе възкресен и има доказателства за това!
Данина Вучева:
1. За мен Исус е всичко.
Той е дишането ми, усмивката ми, Той е моят
живот! Исус изработи и
моето спасение на кръста! „Свърши се!” – това
изрича Той от кръста. Свърши се с греха, с победата над смъртта, с делото на изкуплението! И всичко благодарение на това, че Христос
възкръсна! Наистина възкръсна!
2. За да сме успешни благовестители, трябва
да сме преживели Бог. За да разказваме за
Него, трябва да сме Го опитали, да сме вкусили колко е благ и милостив. Само изпълнени
и преизпълнени с Божията любов можем да
благовестваме и да даряваме любов на околните!
3. Бих им казала: Хора, отворете сърцата си за
Исус. Позволете Му да дойде в живота ви, за
да усетите и да разберете какво е мир, какво
е радост, какво е Божия любов! Христос възкръсна! Алилуя!
анкетата подготви
Елена Иванова

АКО ХРИСТОС НЕ БЕ УМРЯЛ И ВЪЗКРЪСНАЛ
„Ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите,
как казват някои между вас, че няма възкресение на мъртвите?” – 1Кор.15:12
Смъртта на Исус Христос на кръста и възкресението Му от гроба са основни фундаментални истини за вярата на всеки християнин, които
дават отражение за неговата съдба и вечната
му участ.
Ако Христос не бе умрял и
възкръснал, тогава:
1. Вярата на човека щеше да е празна и
суетна – 1Кор.15:14,17
2. Проповедите щяха да са безсмислени и
лъжливи – 1Кор.15:14,15
3. Нямаше да има прощение на греховете –
1Кор.15:3,17
4. Нямаше да има победа над смъртта, греха
и Сатана – 1Кор.15:54-57

5. Нямаше да има духовно тяло – 1Кор.15:44
6. Нямаше да има възкресение за човека –
1Кор.15:13,53
7. Нямаше да има надежда за вечен живот
– 1Кор.15:32
8. Душите на хората щяха да са обречени на
вечна погибел – 1Кор.15:18
9. Пророчествата в Библията нямаше да са
верни – 1Кор.15:3,4
„Но сега Христос е бил възкресен, първият
плод от починалите. Понеже както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде
възкресението на мъртвите” – 1Кор.15:20,21.
„А това казвам, братя, че плът и кръв не
могат да наследят Божието царство, нито

тленното наследява нетленното. Ето, една
тайна ви казвам: Не всички ще починем, но
всички ще се изменим, в един миг, докато
трепне око, при последната тръба; защото
тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат
нетленни, и ние ще се изменим. Защото това,
тленното, трябва да се облече в нетление и
това, смъртното, да се облече в безсмъртие.
А когато това, тленното, се облече в нетление и това, смъртното, се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово:
„Погълната бе смъртта победоносно. О, смърт, къде ти е победата? О, смърт, къде ти
е жилото?” Жилото на смъртта е грехът и
силата на греха е законът; но да благодарим
на Бога, Който ни дава победата чрез нашия
Господ Исус Христос” – 1Кор.15:50-57

ЧЕСТИТО

на Галин и Мария
за бебе Александра

БЛАГОВЕЩЕНИЕ В ЦЪРКВАТА
„Бог е с теб“, това беше темата на 25 март
в църквата, когато за поредна година отпразнувахме Благовещение. Сестри от местната ни
църква, както и от други църкви в областта, се
събрахме в единство и с копнеж да прославим
Бога и Той да ни зарадва.
Заедно хапнахме, заедно хвалихме Бога и
заедно се молихме една за друга.
Едни от нас рецитираха псалми и стихотворения, други пяха песни, трети ни насърчиха с
техните лични истории за това, как Бог е бил с
тях и се е прославял в живота им. Някои сест-

ри от църквата се преобразиха в библейски
героини и ни помогнаха да почерпим мъдрост
от Естир, Анна, Ноемин, Ревека, вдовицата от
Сарепта, в чиито истории отново можехме да
проследим как Бог е бил с тях и е извършвал
Своите чудеса.
Всяка от нас се убеди, че това, през което
преминаваме, не е чуждо на жените от Библията и че Бог е с нас, както е бил с тях.
В сърцата си оставаме с топлината на празника и с нетърпение очакваме следващото ни
общо събиране!
Бони Шкутова

НОВ ЧЛЕН НА
ЕПЦ – “ПОДУЯНЕ”

Борислав
Бисов

СТИХОТВОРЕНИЕ

ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
Възкръсна Той за нас! За всички хора!
Един е! Със нелека е съдба!
Благословен да е, че Той е Син на Бога,
понесъл на плещите Си света!
Понесъл кръста Сам на всички хора!
Не чувствал тежестта му към върха!
Предаден бил без капка жал от Юда,
пожертвал Се за Своите чеда!
На този кръст, там горе, прикован е
със клинове, разяждащи плътта!
И въпреки, че чувствал Той страдание,
приел с покорство Своята съдба!
„Аз ще се върна – казал. – Ще възкръсна,
че Моят път не свършва тук, сега!
Макар да Mе разпънахте на кръста,
Aз пак ще провъзгласям: Доброта!”

Той учел хората да любят, да не мразят
и да помагат на ближния в беда!
Словата Му желал навред да се разнасят,
да следват всички Божиите думи и дела!
Със сложна мисия дошъл е сред народа!
Дали Исус постигнал Свойта цел?
Нали в стремежа Си да ни направи хора,
Самият Той сред нас не оцеля!
Днес Той носи мир и
светлината в душите,
по пътя каменист ни води за ръка!
Надеждата и вярата поставя във очите
и нека всеки пази Го във своето сърце!
Таня Илиева

РЕДАКЦИОННО КАРЕ
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