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ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА! НАИСТИНА ВЪЗКРЪСНА!
ПРОПОВЕДТА НА ПРАЗНИЯ ГРОБ
Отново е Великден и отново християнският
свят празнува възкресението на Исус Христос.
Безспорно, най-тъжния ден в история на
света е деня, в който човечеството разпъна и
умъртви Божия Син на кръста, но най-великия
– денят в който Той възкръсна от смъртта. Доказателство за възкресението е празния гроб
на Исус. Какво доказателство може да бъде
един гроб и то празен?
Гробът е място, където се полага мъртвото
тяло и той става неговото последно обиталище. И след много години, ако се отвори даден
гроб, пак има доказателства, че в него е бил
положен мъртвец. В Израил е било често срещана практика богати хора приживе да приготвят своите гробове. Йосиф от град Ариматея е един от тях. И понеже издъхналия Исус
на кръста не е имал Собствен гроб, то Йосиф
го погребва в своя. „Йосиф, като взе тялото,
обви го с чиста плащеница и го положи в своя
нов гроб, който беше изсякъл в скалата; и
като привали голям камък на гробната врата, си отиде. А там бяха Мария Магдалена и
другата Мария, които седяха срещу гроба.”
– Мат.27:59-61. И същите тези жени, когато в
първия ден на седмицата отиват на гроба откриват, че камъка от гроба е отвален и виждат ангели, които им казват: „Защо търсите
Живият между мъртвите, няма Го тука, Той
възкръсна!” – Лука 24:5.

Алилуя! Да, Христос наистина възкръсна
и доказателство за това е празния гроб, в
който бе положен. За възкресението на Исус
бе предсказал още цар Давид: „Няма да оставиш душата ми в преизподнята; нито ще
допуснеш човека, в когото Си благоволил, да
види изтление” – Пс.16:10. И до днес гробът
на Христа е празен и проповядва на всички по
света, че Този Който преди 2000 години беше
положен в него е жив.
Празният гроб на Христос ни говори още, че
Той е победител над смъртта. Смъртта е естествен резултат от грехопадението в Едем. Всеки,
който се ражда на тази земя като потомък на
Адам, предстои един ден и да умре. Смъртта
предяви своите претенции и към Христос, Който бе заявил: „Аз съм живият хляб, който е
слязъл от небето. Ако яде някой от този
хляб, ще живее до века; да! И хлябът, който аз ще дам, е Моята плът, която аз ще
дам за живота на света” – Йоан 6:51. В онзи
ден, смъртта и Живота влязоха в пряк двубой.
Това беше важна схватка от изхода, на която
зависеше съдбата на цялото човечество. И в
първата битка смъртта спечели преднина, но
в последния рунд Христос победи. Смъртта бе
победена от Живота.
продължава на стр.2

„Защо търсите живият между мъртвите?
Няма Го тук, но възкръсна”
Лука 24:5,6

ВЪЗКРЕСЕНИЕТО
НА ХРИСТОС
„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
Днес отново празнуваме деня, в който нашия Господ и Спасител – Исус Христос умря
и възкръсна от смъртта. Не знам дали обаче
осъзнаваме това, което Той извърши. Гонен,
измъчван, бит и хулен Исус понесе кръста на
цялото човечество към Голгота. Не знам дали
може нашето съзнание да обхване мисълта
за това: да понесеш греховете на човечеството. Тук не става въпрос само за моя собствен
грях или за греховете на моите близки. Тук
говорим за съвкупността от всички възможни
грехове, които хората някога са извършвали,
извършват и ще извършат. Това е огромната
духовна тежест на кръста, понесена към хълма от Спасителя. Това е смисъла и венеца на
Неговия земен път.
Изкупителната жертва, която даде Господ
беше цената на Неговия земен живот, която
Той заплати, за да може всеки един от нас,
след като повярва да бъде спасен: „И както
Моисей издигна змията в пустинята, така
трябва да бъде издигнат Човешкият Син и
всеки, който вярва в Него, да не погине, но да
има вечен живот. Защото 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 3:14-16. Това е
смисъла на Неговото дело и основата на вярата ни. Давайки съвършения си човешки живот
като откуп, Исус осигурил възможността човечеството да бъде освободено от робството на
греха и смъртта чрез възкресението.
Но, какво всъщност е възкресението? Възкресение означава надежда. И то не каква да
е надежда, но жива надежда. Възкресението
ни показва, че това, което е преходно и незначително, не е последното нещо в живота.
Възкресението е история на надеждата.
продължава на стр.2

СРЕЩА В ПИРДОП

ПРОПОВЕДТА НА ПРАЗНИЯ ГРОБ
продължение от стр.1
Затова и ап.Павел цитирайки пророк Осия
възкликва: „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.15:55-57. Нека да не забравяме и
думите на Христос казани на ап.Йоан на остов
Патмос: „Бях мъртъв, и ето, живея до вечни
векове; и имам ключовете на смъртта и на
ада” – Откр.1:18. И доказателство за тази победа е Неговия празен гроб. Алилуя! Гробът на
Христос е празен! И всеки, който вярва в този
празен гроб, също е победител над смъртта.
Най-вече празният гроб на Христа ни говори,
че един ден и всички други гробове ще бъдат
отворени. Както Исус умря и възкръсна, така и
всички преминали през смъртта ще възкръснат. Затова четем в книгата на пророк Даниил:
„И множеството от спящите в пръста на
земята ще се събудят, едни за вечен живот,
а едни за срам и вечно презрение” – Дан.12:2.
Всъщност, Божието слово ни говори за две
възкресения – на праведни и неправедни.
Праведните, при грабването на църквата: „Сам
Господ ще слезе от небето с повелителен
вик, при глас на архангел и при Божия тръба;

За трета поредна година,
ЕПЦ-Подуяне организира

продължение от стр.1

под надслов:
„Пиша на вас, младежи,
защото победихте лукавия.”

Теми и говорителите на конференцията:
1. Хвалението и поклонението в
Новия завет

п-р Веселин Йотов
(ЕПЦ „Извор на живот” гр.Хасково)

2. Как да правим ученици

д-р Кирил Свиленов
(D3 Навигатори-България)

21 април 2018 г. (събота)
Начало – 10:00 ч.

п-р Румен Борджиев

На 18 март т.г. в град Пирдоп се състоя
среща на ръководителите на петдестяните
църкви от район Подуяне, заедно с техните съпруги.
По време на срещата пастирите споделиха своите опитности и преживявания от
духовния и материалния живот на местните общества, в които служат. Беше отделено специално време за молитва за всяка
една от църквите в района. Освен духовното общение, домакините от ЕПЦ-гр.Пирдоп се бяха погрижили и за материалната
храна на своите гости.
Тръгвайки си от срещата, всички още
веднъж осъзнахме силата и значението на
думите казани от цар Давид: „Ето, колко е
добро и колко угодно да живеят братя в
единодушие” – Пс.133:1.
Ева Борджиева

ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ХРИСТОС

МЛАДЕЖКА
КОНФЕРЕНЦИЯ

3. Роден за време като това

и мъртвите в Христос ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи,
ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците
да посрещнем Господа във въздуха; и така
ще бъдем винаги с Господа” – 1Сол.4:16,17; и
възкресението на нечестивите, за което пише
в Откр.20:11-15. Истина е, че един ден всеки
мъртъв ще възкръсне. Но съществената разлика е, в кое възкресение ще участва: „Блажен и
свят оня, който участва в първото възкресение. Над такива втората смърт не ще има
сила, а те ще бъдат свещенници на Бога и
на Христа и ще царуват с Него хиляда години” – Откр.20:6. Но, за да се отвори един ден и
нашия гроб и да участваме в първото възкресение, е необходимо още сега да повярваме в
празния гроб на Исус. За всеки истински вярващ има конкретно обещание: „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. Вярвай в празния
гроб и във Възкръсналия от него – Исус Христос!
ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА! НАИСТИНА ВЪЗКРЪСНА!

???

Всеки един от нас вярва и надеждата е тази,
която дава криле на вярата ни. Ние хората
се нуждаем от надеждата, както от въздуха,
за да дишаме. Ако нямаме кислород, ние се
задушаваме. Ако ни вземат надеждата, остава само отчаянието. Надеждата ни предпазва
в тежки дни от отчаяние, а в добри дни – от
лекомислие. Надеждата ни активизира, дава
ни сила и дълбоко вдишване, за да не се предаваме никога. Тайната на Възкресението се
състои в сигурността, че накрая побеждава
любовта, а не омразата, истината, а не лъжата,
живота, а не смъртта.
В нашето ежедневие постоянно ни заливат
новини, за това как хората лъжат, крадат, убиват, прелюбодействат и извършват тези дела с
мисълта, че няма да бъдат наказани. Понякога ставаме свидетели на постъпки на несправедливост и виждаме, че за някои от тях има
възмездие, а за други няма. Често осъждаме
хората, които ги извършват и се борим с тях
или просто ги избягваме. Често си казваме:
„Това няма да се случи на мен” или „Това не ме
засяга.” Едва тогава, когато бедата ни се случи
започваме да си задаваме въпроси или поточно: започваме да задаваме въпроси на Бог.
Понякога на самите нас ни е трудно да признаваме грешките си и понякога ни е трудно да
простим на онези, които са ни наранили. Но
нека Господ да ни дава мъдрост да постъпва-

ме не по човешки, а според волята Му. Да ни
дава сили да се изправим пред нас самите, да
признаем грешката пред себе си и след това
да поискаме прошка от ближния. Не трябва
да забравяме, че основните неща, на които се
учим в нашия земен път са: ДА ОБИЧАМЕ! и
ДА ПРОЩАВАМЕ! Нека да започнем с ближния
и след това с всички останали хора около нас.
Светът би бил много различен, ако по този начин постъпваха повече хора. Така е, но не бива
да забравяме, че Исус умря на кръста не само
за нашите грехове, но и за греховете на най-големите престъпници и дори за онези, които не
вярват в Него. Това е духовната сила на Господ,
който ни дава пример за това, как да постъпваме в различните житейски ситуации.
Колко милостив е Господ и колко голяма е
любовта Му към нас грешниците! Знаете ли
защо е така? Защото Бог знае цената не само
на човешкия живот, но Той знае цената на
безсмъртната човешка душа. Именно в това е
смисъла на делото на кръста – в нашия земен
път да обърнем очите си към Исус да му се доверим и да Го последваме. Спасителят е тук и
днес, сега и ни подканя да погледнем отново
към Голгота и да отворим вратата на нашето
сърце. Да поканим Исус в живота ни и да му
се доверим за всичко! Да си кажем отново
един на друг: Христос Възкръсна! Наистина
Възкръсна!
Цветомир Цонев

АНКЕТА

ВЪЗКРЕСЕНИЕ В НАС
Възкресение Христово! Вярваме го, ликуваме, пазим го в умовете и сърцата си! Велика
истина е, че Христос възкръсна от мъртвите и
ни съвъзкреси с Него. Но дали ние съвъзкресените християни полагаме всички усилия да
притежаваме качествата на Спасителя Христос?
Запитахме наши братя и сестри:
1. Какви качества от характера на Христос би трябвало да възкръснат в нас?
2. Кой е камъкът (пречките), който трябва да бъде отвален, за да се случи това възкресение?
Самуил Иванов:
1. Смирение и кротост
са най-ценните качества
в очите на Бог, затова те
трябва да се намират у
нас. В Мат.11:29 Христос
казва: „Вземете Моето
иго върху си и научете се от Мен; защото
съм кротък и смирен по сърце и ще намерите покой за душите си.” В същото време,
днес тези качества са презирани и отхвърляни.
Нека бъдем смирени и кротки, защото Христос
в земния Си живот беше такъв.
2. Пречките, които ни спъват са гордост и непокорство. Също, идолите, които ни отнемат
времето за общение с Бог. Още, различните
зависимости и пристрастявания в хората: наркотици, алкохол, порнография, хазарт, спортни страсти... За християните – неща, с които
изгубваме времето си: телевизия, интернет,
суетност, които обслужват плътта и егото на
човека. Който се отрече и умре за себе си, възкръсва за Бога и за нов живот.

Ирена Иванова:
1. Страх от Господа, който
ни помага да не съгрешаваме; покорство пред
Неговото Слово; търпение относно Божиите
обещания; единство в
тялото Христово; нетърпимост към греха; постоянство в живота ни...
2. Злоба, завист, омраза, непокорство, лъжа,
злословие, страсти и удоволствия, разврат и
изневяра, лицемерие, алчност, гордост, гняв
представляват камъни, които пречат за духовното възкресение в човека.
Михаил Вълчев:
1. Това, което най-много
липсва в нас християните днес е състраданието и милостта, качества
които Христос проявяваше към хората.
2. На първо място, станахме по-отчуждени.
Светът се промени, хората са забързани в
своето ежедневие, всеки преследва кариера,
ежедневието ни потапя в битови проблеми. За
съжаление тази промяна не подмина и християните, които все по-рядко общуват пълноценно един с друг.
Галя Алексиева:
1. Смирение, братолюбие и чувство на отговорност към хората около
нас и нещата, които вършим. Да „влезем в обувките” на тези, с които

контактуваме, за да можем ефективно да помогнем там, където е необходимо. Така полесно ще можем да изпълним „Това, което не
искаш за себе си, не го прави за другите.”
2. Гордостта и егоизмът са основните причини
да се отдалечаваме от личното си възкресение. Колкото повече се концентрираме върху
себе си, върху нашите лични постижения, или
провали в живота си, толкова повече се отдалечаваме от характера на Христос, който Той
притежаваше.
Димитър Ламбев:
1. В днешно време не
ни достига братолюбие.
Сякаш не сме братя и
сестри, а просто познати, които се поздравяват
след всяко богослужение. Уж сме си близки, а всъщност се държим
като чужди и разговорите ни доста често протичат по следния начин:
А: Здравей, как си?
Б: Добре съм. А ти?
А: И аз съм добре.
И с това като че ли се изчерпваме, а Христос
е казал: „Да възлюбиш ближния си като себе
си.”(Мат.22:39)
2. За да възкръсне братолюбието между нас
трябва да бъде отвален камъка на отчуждението, защото според мен недостатъчното общение води до недостиг на братолюбие. Общувайки повече, ние ставаме все по-близки и по
този начин ни е много по-лесно да поискаме и
да дадем помощ.
анкетата подготви
Елена Иванова

ПРАЗНУВАНЕ НА БЛАГОВЕЩЕНИЕ
Тази година отново жените празнувахме Благовещение.
Събрани заедно, сестрите в църквата насочихме мислите си към образа на слугата. Повод за това ни дадоха
думите на Мария, записани в Лука 1:38: „Ето Господната слугиня, нека ми бъде, както Ти си казал.” В единство и с
желание ние се насърчихме да служим на Бог. Пред нас оживяха няколко образи на слуги, представени в сценка от
наши талантливи сестри. Припомнихме си, че има различни видове слуги и че ние трябва да служим с покорство и
смирение. Служейки си един на друг, ние всъщност служим на Бог. Насладихме се на прекрасни вокални изпълнения, псалми, стихове и притчи. И както на всеки празник, имахме време за общение и почерпка. Получихме подаръци, които да ни напомнят, колко важно е служението в християнския ни живот.
		 Благодарни сме на Бог за благословеното време и се молим, всяка от нас да бъде слугиня, която Господ да
употреби.
Диана Стоева

СЪОБЩЕНИЯ

РЕДОВНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ:
l Неделя от 10.00 ч. и 18.00 ч.
l Сряда от 18.30 ч. – молитвено
събрание

ЧЕСТИТО
на Иван и Симона
Панови
за малкия Андрей

l Петък от 18.30 ч. – богослужение
ДРУГИ МЕРОПРИЯТИЯ:
l Братско общение – вторник от
19.00 ч.

l Младежко общение – събота от
18.00 ч.
l Тийнейджърско общение – неделя
13.30 ч.
l Неделно училище – неделя 10.00 ч.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МОЛИТВА:
l За призоваване на нови служители в
Божието царство
l За дарбите и проявленията на
Святия Дух
l За преодоляване на суеверията и
окултизма в страната
l За разбирателство и мир в
семействата
àЗа подрастващото поколение в
страната
l За възстановяване на отпадналите
от вярата
l За служението на пастира и
неговото семейство

ТЕОРИЯТА НА ВСИЧКО
Най-грозни облаци се свиха
над Твоята корона от бодли.
Пироните ръцете Ти раниха,
но не от туй сърцето Ти кърви.
Ти, Който на дървото срамно
за всичките ми грехове си бил висял,
сега отново на врата ми някак хладно
висиш на лъскава верижка от метал.

l Сестринско общение – сряда от
17.00 ч.

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

Стихотворение

ДРУГИ СЪОБЩЕНИЯ:
l Членовете на ЕПЦ-Подуяне могат
да ползват библиотеката към
църквата, както и аудио, видео и
DVD записи нa филми, проповеди и
библейски поучения.
l Желаещите да бъдат приети за
членове на църквата, могат да се
обърнат към ръководството на
църквата за повече информация.
l 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.
l Видеозаписи на проповеди от
неделните богослужения могат да
бъдат гледани в:
www.youtube.com/user/poduenechurch/videos

Ти, Който си непоклатим и силен,
по-жив от всички нас накуп,
о, погледни с любов към мене,
аз, който съм към Теб и сляп, и глух.
Разбий теориите ми за всичко,
и както мощно победи смъртта,
кажи ми Кой си, моля Те, кажи го лично,
отвей на всичките лъжи прахта.
И както гробът не постигна
заветната си цел да Те срази,
води ме как от моя гроб да стигна
до мястото, където Твоят мир цари.
Не ме оставяй да увисна
на своята верижка, своя труд,
от празните усилия ми писна.
Исус, в Теб е Животът, в никой друг.
Йоанна Русева

ЗА КОНТАКТИ С ПАСТИРА:
l тел.: 02/ 859 24 40
l GSM: 0897 868 040

РЕДАКЦИОННО КАРЕ

l е-mail: bordjiev@abv.bg

На 24.03.2018 г. на 90 г. възраст почина сестра

Стоянка Иванова Стоянова
„Аз се подвизах в доброто войнстване, пътя свърших, вярата опазих;
отсега нататък се пази за мен венецът на правдата, който Господ,
праведният Съдия, ще ми въздаде в онзи ден; и не само на мен,
а и на всички, които са обикнали Неговото явяване.” – 2Тим.4:7,8

www.youtube.com/user/poduenechurch/videos

