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ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА! НАИСТИНА ВЪЗКРЪСНА!
„О, смърт, къде ти е победата?!
О, смърт, къде ти е жилото?!” – 1Кор.15:66

ЖЕРТВАТА НА КРЪСТА
И НАШАТА ЖЕРТВА

ВЕЛИКДЕН
Великден наистина е ВЕЛИК ДЕН. Велик
именно защото провъзгласява възкресението
на Исус Христос като кулминация на Божия
промисъл и триумфален завършек на спасителното дело. Ден, в който животът побеждава смъртта. Това е най-радостният празник
на Христовата Църква, който за разлика от
всички останали празници, въведени в по-късен период, съществува от самото начало на
Църквата, от деня на откриването на празния
гроб, от деня на явяването на Възкръсналия
Спасител. Това е празникът на щастието и радостта в Бога. Без Неговото възкресение нямаше да има нищо. Всичко щеше да бъде печал и
мрак. Без Великден човешкият живот нямаше
да има смисъл. Без Неговото възкресение нямаше да имаме твърдата увереност за живот
в Неговото небесно царство, а това щеше да
обезсмисли земния живот (при условие че нашият кратък земен живот би могъл поначало
да съществува без Бога).
Бог умря в човешкото Си тяло, за да възкръсне, а с Него и всеки вярващ, за вечен живот.
„Защото който иска да спаси живота си, ще
го изгуби; а който изгуби живота си заради
Мен, ще го намери.” (Мат. 16:25). Великден
всъщност е крайната и начална точка на смисъла. Начална точка на живота отвъд живота.
Пролятата от Христос кръв е нашият живот:

„Защото животът на тялото е в кръвта,
която Аз ви дадох, за да правите умилостивение на жертвеника за душите си; защото
кръвта е, която по силата на живота, който е
в нея, прави умилостивение” (Лев. 17:11). Няма
спасение без вярата в Бога и Неговото възкресение. Без вярата във Възкресението няма прошка,
няма живот, няма спасение, няма нищо.
Пролятата свята кръв на кръста, сълзите и мъката по страдащия Христос са безспорно най-тежкият и тъжен, драматичен факт, пораждащ дълбока
скръб. Факт, който рискуваше да обезсмисли не
само човешкия род, но и съзиданието като цяло.
За щастие той трае само три дена. Три дена на
безутешност и мрак. След които обаче отново
идва светлината. Бог не можеше да ни изостави.
Трите дена на мрак и безутешност са изкристализирали в светлина, разкъсващата мъка е била все
пак кратка, болката от мъртвото тяло е изместена
от радостта от Възкресението на Христос, което е
надежда за нас, вярващите – твърдата увереност,
че след възкресението на Исус и ние, повярвалите
в Него, също получаваме правото един ден да
бъдем възкресени в Неговото име и да се радваме на небесното Му царство.
Смъртта ражда нов живот, а болката носи
бликаща радост. Затова Великден, или Възкресение Христово, е централно събитие за нашата християнска вяра.
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

„И така, взеха Исус; и Той, като носеше
сам кръста Си, излезе; и дойде на мястото,
наречено Лобно, което по еврейски се казва
Голгота, където Го разпнаха, и с Него други
двама, от едната и от другата страна,
а Исус по средата” – Йоан 19:17,18
Според тълковния речник думата „жертвоприношение“ означава „приношение, принесено на Бога върху олтара чрез ръката на законен служител. Има разлика между жертвоприношение и принос. Първото се прави за
живот, а второто е просто дар.
Според Библията в Стария завет евреите са
имали три вида жертвоприношения:
Първото от тях е всеизгарянето. Всяко всеизгаряне е за припознаване във виновност
и опрощаване. Изгарянето на цялата жертва
върху олтара означава, че жертвоприносителят посвещава на Бога себе си и всичко, което
има, и че умилостивението е съвършено.
Второто е принос за грях, който заедно с
приноса за престъпление може да се смята
като един вид жертвоприношение. За разлика от всеизгарянето, той се принася винаги за
някои престъпления срещу нравствения или
обредния закон, извършени поради незнание. Нищо от жертвата не се връща на този,
който я дава, но принасящият свещеник взема дял от нея.
Третото са така наречените примирителни
жертви, които се принасяли по обричане, за
да се благодари на Бога за благостите Му или
за да удовлетвори някой набожността си.
продължава на стр.2

БИБЛЕЙСКИ МЕСТА

ХЪЛМЪТ ГОЛГОТА

Мястото, където Божият Син е разпънат на
кръст, се нарича Голгота. Тази дума се споменава само на четири места в Свещеното Писание – Матей 27:33, Марк 15:22, Лука 23:33 и
Йоан 19:17. Във всеки от цитираните стихове
авторите се опитват да обяснят нейното значение. Единствено евангелист Лука замества
думата Голгота с израза Лобно място, който е
буквален превод от гръцки език. На старобългарски думата „лоб” означава чело и се свързва с трънения венец, поставен върху главата
на Христос, за да увеличи Неговите страдания.
В книжовния език изразът „лобно място” се
свързва с причиняване на насилствена смърт.
На арамейски думата Голгота означава череп
или глава и се използва предимно за преброяване на мъжете в Израел (Числ. 1:18; 1 Лет. 23:24).
Точната причина хълмът да бъде наречен Голгота остава неясна въпреки многото различни

мнения. Според най-широко разпространеното тълкуване на името, мястото се казва така
заради своите заоблени очертания, които наподобяват човешки череп. Друга версия твърди, че по време на Римската империя хълмът е
използван за екзекуции и е бил покрит с черепите на осъдени на смърт престъпници. Поради тази причина римляните наричали мястото
„хълм на наказанията”.
Библията разкрива, че хълмът се е намирал
„извън градската порта” (Евр. 13:12), близо
до град Ерусалим (Йоан 19:20). Разстоянието
от градската стена до подножието на Голгота
е около 100 крачки и още 100 от подножието
до върха, но пътят до него е стръмен и неудобен за изкачване. Осъденият на смърт човек е
трябвало да се изкачи до върха сам, като носи
кръста, на който ще бъде прикован.
Голгота е възвишение с височина около 5
метра и размери 11,45 на 925 метра. По времето на Христос на запад от хълма са се намирали добре поддържани градини, изградени
на мястото на изоставена каменоломна. Една
от тях вероятно е принадлежала на Йосиф от
Ариматея. Неговият гроб е открит през XIX век
близо до Голгота заедно с тялото на юдейския
учител Никодим (Йоан 19:38-42).

В източната част на Голгота, близо до градската стена личат останките на малък площад,
откъдето хората са наблюдавали изпълнението на смъртните присъди. В горната част на
площада е издълбана пещера, където са били
затваряни осъдените, преди да поемат към
върха на хълма. Под него, в северозападна
посока се е намирала т.нар. долина на труповете. Тя представлява дълбока яма, където са
били погребвани телата на умрелите престъпници заедно с техните кръстове. Отделни части
от кръста на Христос са открити на същото място
няколко века по-късно от императрица Елена,
майката на император Константин Велики.
Близо до Голгота, в югозападна посока, се
намират т.нар. Съдни врата, през които Христос ще премине при своето второ идване на
земята като Съдия на цялото човечество.
Кръстът, издигнат на хълма Голгота, е ярък
символ на помирението между Бога и човека.
Той олицетворява справедливостта на Отец
и човешката греховност. Също така кръстът е
свързан с огромната цена, която Исус плати, за
да спаси душите ни от духовното робство на
сатана, греха и смъртта, като ги изкупи за Свое
собствено притежание.
Николай Симеонов

ВЕЛИКДЕН

ЖЕРТВАТА НА КРЪСТА И НАШАТА ЖЕРТВА

продължение от стр.1

продължение от стр.1

То е всеки път, всяка година в този ден. Ден
на надежда, ден за размисъл, ден за прошка,
ден на искряща радост от възкресението и
основа за нов и вечен живот с Бога – твърда
и неотменима надежда за нашето собствено
възкресение. „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).
С този ден Възкресението на нашия Господ
и Спасител Исус Христос превръща и смъртта
от категоричен край в преходна опитност, чрез
която Бог, посредством Святия Дух, възкреси
Христос от мъртвите. Възкресението е важно
за нашето физическо тяло също както новорождението – за безсмъртието на душата ни.
Смъртното, огрешено тяло има нужда един
ден отново да бъде възкресено, за да се съчетае пак с Господа. Възкресението обновява
човешкото тяло и го прави Христоподобно. Затова празнуваме ВЕЛИКИЯ ДЕН. Всеки ден на
ново начало, по-крепка вяра и по-силно упование в Бога. Нова стъпка към Него, нова любов
към все същия единствен и неповторим наш
Спасител Исус Христос.
ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА!
НАИСТИНА ВЪЗКРЪСНА!
Сава Славчев

ние понасяме, са нищо в сравнение със страдаПоради това израиляните принасяли при- нията, които Исус изживя – духовни и физически.
Затова основата на нашата вяра е възкресемирителни жертви, когато пожелаят, и били
свободни да избират какви да бъдат животни- нието на Исус Христос – Божия Син!
те за жертвата. Законът изисквал само те да са „Ако няма възкресение на мъртвите, то и
Христос не е бил възкресен; и ако Христос не
без недостатък.
е бил възкресен, то напразна е
Каква жертва беше Исус?
нашата
вяра” – 1 Кор. 15:13,14
Исус Христос знаеше, че е тук, за да ни по-

каже пътя. Неговата цел беше да ни покаже
чрез живота Си как трябва да постъпваме с
нас, с ближния и с враговете ни. Той дойде
на земята, за да ни покаже същността на Любовта, на Прошката и на Спасението. Това са
трите неща, от които всеки от нас се нуждае.
Да обича и да бъде обичан! Да прощава и да
му се прощава! Да бъде спасен и да показва
пътя към спасението! Да, Исусовата жертва на
кръста беше „Защото Бог толкова възлюби
света, че даде Своя Единороден Син, за да не
погине ни един, който вярва в Него, но да има
вечен живот” – Йоан 3:16.
Понасяйки най-тежкия възможен кръст –
кръста на греховете на всеки човек в света,
Исус предаде Себе Си. Той беше единствената
съвършена жертва – без недостатък. Христос
понесе най-големия товар, който никой човек
не може дори да си представи. Понякога се
оплакваме, че ни е тежко и трудно, но нека за
миг да погледнем към товара на Христос, към
това, което Той понесе – кръста на греховното
човечество. Трудностите и изпитанията, които

Но каква е нашата жертва пред Бог? Какво
правим ние, след като знаем какво е направил
Исус? Нека всеки от нас да погледне към себе
си и чрез стиховете от Словото да си отговори
каква е жертвата, която прави пред Бог.
„И тъй, моля ви, братя, поради Божиите
милости да представите телата си в
жертва жива, свята, благоугодна на Бога,
като ваше духовно служение” – Римл. 12:1
„Да обича човек Бога от все сърце, с всичкия
си разум и с всичката си сила, и да обича
ближния си като себе си, това е много
повече от всичките всеизгаряния и жертви”
– Марк 12:33
„Който принася жертва на хвала, той Ме
прославя; и на онзи, който оправя пътя си,
ще покажа Божието спасение” – Пс. 50:23
„И живейте в любов, както и Христос ви
възлюби и предаде Себе Си за нас, като принос и жертва на Бога за благоухание”
– Ефес. 5:2
Цветомир Цонев

АНКЕТА

ПРОМЕНЯЩАТА ИСТИНА ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕ
Да дойдеш на земята, специално за да умреш.
Това Го може само Христос! В името на любовта към всеки един човек. Няма нищо повеличествено и безпрецедентно от Неговото
възкресение! Щастливи и променени ли сме
от тази най-велика истина? И как я разпространяваме?
Запитахме братя и сестри:
1. Всеки от нас пази в сърцето си мига, когато е повярвал, че Исус Христос е умрял и възкръснал реално. Би ли ни описал(а) ти кога
повярва, че възкресението на Исус е самата
истина?
2. Как тази истина промени живота ти?
3. Ако за броени минути трябва да разкажеш
на твой приятел(ка) истината за смъртта
и възкресението на Исус и твоята промяна,
как би го направил(а) най-достъпно?
Александрина Тотева:
1. Повярвах като дете, докато гледах филм за Исус.
Още тогава в мен дойде
вяра. Спасителната вяра
обаче дойде от Божието
Слово преди четири години, когато започнах да чета
Библията!
2. Промяната в живота ми е всекидневна! Бог
ме променя чрез Словото Си и Духа Си, а аз се
старая да живея за Него, а не за себе си.
3. Трудно ми е да отговоря. Това става естествено, на момента. Не мисля предварително какво
да кажа.
Павел Овчаров:

1. Израснал съм с разказите на моята баба за чудесата на Исус. Никога не
съм се съмнявал изобщо
във верността на Божието
Слово, макар и с години да
съм стоял настрана от
църквата поради света,
който ме е привличал и държал близо до себе
си. Каквито и мечти да имаш обаче, след като
ги достигнеш, осъзнаваш, че това е преходно.
Човек не е създаден да живее сам, отделен от
Бога. Рано или късно всеки го разбира. Неведнъж съм усещал в живота си призив за доближаване. В един момент разбрах, че вече е
време. Бог по нежен начин ме извика, докато
гледах една видеосесия за Святия Дух.
2. Аз се промених. Начинът, по който гледам на
всичко, което се случва около мен, е различен.
След водното кръщение и изпълването със Святия Божий Дух, мирът на Господа е в мен. Фокусът в живота ми е различен. Сега ме интересува
повече какво аз мога да дам, отколкото какво
мога да получа. Общуването с Бог е толкова
прекрасно! Смисълът на дните ми е различен.
3. Наблюдавайки като лекар през годините съвършено устроеното човешко тяло, не е възможно да не се възхитиш на Този, който го е
създал. Това преклонение идва естествено в
сърцето ти и те кара да желаеш да познаеш този
Създател. Нищо добро на този свят не може да
възникне без любов. Ако Бог е любов, как да не
пожелаеш да откриеш тази любов? Потърси и
разбери какво иска да ти каже Господ! Познай

Твореца от личен опит и никога няма да поискаш да се върнеш назад.

ЯВЯВАНЕТО НА
ВЪЗКРЪСНАЛИЯ ХРИСТОС

Георги Георгиев:

1. Преди малко повече от
5 години.
2. Бях в най-тежкия период от живота ми. Разбит,
изпълнен с чувство за вина, защото постъпих много лошо с един човек. В
същото време бях и много тъжен, защото имаше вероятност да спра да
играя футбол, а тогава той беше смисълът на
живота ми. Господ ме утеши, даде ми мир, изцели ме и от двете и ми даде нов, несравнимо
по-добър смисъл на живота.
3. Бих му споделил, че Бог ни обича и че в този
свят само в Него ни е надеждата. Той пожертва
Своя Син заради нас и е нужно да се покаем за
всичките си грехове и да повярваме, че Господ
Исус Христос умря на кръста за всички наши
грехове и възкръсна три дни след това. И ако
отхвърлим жертвата Му, ще бъдем осъдени в
Съдния ден.
Даниела Иванова:
1. Не си спомням кога
възкресението на Христос е станало истина за
мен, защото от момента
на повярването ми аз
приех всяка дума от Божието Слово за истина. В
сърцето си имах пълната
убеденост, че всичко това е вярно, и от този момент не съм се впускала в безсмислени анализи
дали е вярно, защото знам, че човешкият ум е
ограничен и не може да обхване в цялата Му
пълнота Един безкраен Бог!
2. Центърът, есенцията, сърцевината на християнството е фактът на възкресението. Неизбежно
е това да не промени живота ми, защото е толкова велико делото на Кръста, че мога само да благодаря за великата Му милост към нас, хората.
3. Не бих искала да разказвам тривиалните
неща. Бих й казала, че всяко човешко сърце копнее да бъде обичано, но че човешката любов е
временна, измамлива и преходна. И че ако тя
копнее да преживее и усети една безусловна,
истинска, непроменима и велика любов, която
надхвърля всичките й очаквания, трябва да преживее Възкресението на най-великата Личност
за всички времена – Исус Христос.
Венера Карчовска:
1. От малка съм знаела,
може би покрай Великден, че Исус е възкръснал. Но като ученичка в
девети клас повярвах, че
това е самата истина.
2. Тази истина промени
целият ми живот.
3. Разказвам за чудесата, които Исус е извършил
в живота ми. Обикновено подготвям някакви
подаръчета или картички, свързани с възкресението или раждането на Исус, заедно с Нов
Завет.
анкетата подготви
Елена Иванова

„Първата повест написах, о, Теофиле,
за всичко, което Исус вършеше и учеше,
откакто започна, до деня, когато се възнесе, след като даде чрез Святия Дух
заповеди на апостолите, които беше
избрал; на които и представи Себе Си жив
след страданието Си с много верни доказателства, като им се явяваше в продължение на четиридесет дни и им говореше за
Божието царство.” – Деян. 1:1-3
Библията ни разказва за поредица от явявания на Христос след Неговото възкръсване от
гроба:
На Мария Магдалена, в градината на гроба
(Марк 16:9; Йоан 20:13-17)
На жените, отишли да помажат
мъртвото тяло на Исус (Мат. 28:8-10)
На апостол Петър, в първия ден на
възкресението (Лука 24:34; 1 Кор.15:5)
На двамата от учениците Му,
пътуващи към село Емаус
(Марк 16:12; Лука 24:13-16)
На апостолите, когато ап. Тома отсъства
(Лука 24:36; Йоан 20:19,20)
На апостолите, когато и ап. Тома е с тях
(Марк 16:14; Йоан 20:26-29)
На единадесет от апостолите в Галилея
(Мат. 28:16-20)
На седем от апостолите на брега
на Галилейското езеро
(Йоан 21:1-6)
На петстотин вярващи наведнъж
(1 Кор. 15:6)
На апостол Яков (1 Кор. 15:7)
На апостолите, при възнесението
Му от Елеонския хълм
(Лука 24:50-52; Деян. 1:6-9)

ЧЕСТИТО

на Петьо и Таня
Конярови за
30 годишният им
семеен юбилей
СЪОБЩЕНИЯ

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

Стихотворение

БЕБЕШКО ПАРТИ
Бог изобилно благославя църквата ни с младоженци и на Своето време скрепява благословията Си с рожби!
За поредна година беше организирано специално събитие, посветено на най-малките и
техните майки. Под милото дoмакинство на
сестра Ева Борджиева и нейната малка помощничка Михаела, се проведе бебешко парти. Присъстваха бъдещи и настоящи майки и,
разбира се, малките момиченца и момченца,
с които Бог ни е дарил! Започнахме с молитва и кратко запознанство, като всяка от нас се
представи с рожбата си. За да приобщим побързо новите попълнения и да предразположим очакващите рoжба мами, продължихме
забавата с весели игри, мъдри бебешки мисли и, разбира се, вкусна почерпка, на която
дори паркетът се наслади! Но така е с бебе у
дома! Обменихме опит и споделихме неволи,
насърчихме се с Божието слово и цели два
часа се радвахме на общение в непринудена
бебешка неразбория и много детски усмивки.

l Петък от 18.30 ч. – богослужение
ДРУГИ МЕРОПРИЯТИЯ:
l Братско общение – вторник от
19.00 ч.
l Сестринско общение – сряда от
17.00 ч.
l Младежко общение – събота от
18.00 ч.
l Тийнейджърско общение – неделя
13.30 ч.
l Неделно училище – неделя 10.00 ч.
l Лични срещи с пастира – четвъртък
от 16-20 ч.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МОЛИТВА:
l За разширяване гранците на
Божието царство
l За успеха на благовестието в
Пакистан
l За етническия мир в страната
l За запазване на християнските
семейства
l За духовна защита на децата ни
l За изцерение на п-р Виктор Вирчев
l За служението на пастира и
неговото семейство.
ЗА КОНТАКТИ С ПАСТИРА:
l тел.: 02/ 859 24 40
l GSM: 0897 868 040
l е-mail: bordjiev@abv.bg

За всички заинтересовани – вече имаме
действаща група във Viber и Facebook, наречена „Майки от Подуенската църква”, с администратор Мария Манолова и малката Алекс.
Говорим си на бебешки теми и се подкрепяме
във всякакви нужди!
В очакване на нови попълнения и винаги
отворени за споделяне на опитности и всякакви майчини терзания отправяме покана
към всяка бъдеща майка да бъдем заедно в
мисията за отглеждане и възпитание на найчудесния Божий подарък – нашите деца! Защото жената с чадата си се освещава щом
вървят в пътя на Господа!
Разделихме се с обещание да общуваме и
занапред активно, да се молим една за друга
и за децата си, да се учим една от друга и от
Словото, за да възпитаваме богоугодно поколение!
„Понеже Неговата божествена сила ни е
подарила всичко, което е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването
на Този, Който ни е призовал чрез Своята
слава и сила” – 2Петр.1:3
Александрина
Арнаудска

РАЗМИСЪЛ
Христос за мен пострада на Голгота!
О, колко мило е това... и край!
За Него мъките, за мен живота –
блаженство славно, вечен рай!
А тръните, а гвоздеите стари,
а дървения кръст понесъл Сам,
със скърбите ни Той се натовари
и за врага Си молеше се там.
Достатъчно ли знам, о, Боже мили?
Потта на кръв превърна Ти се там!
В борбата срещу тъмните греховни сили
за любовта Ти аз какво ли знам?
А раните, с които оздравяхме,
бичуването Ти за моя грях,
че там като тълпа и ние бяхме –
дали достатъчно това прозрях?
Боли ли ме, тъй както Теб за мене,
прощавам ли, тъй както Ти прости,
заставам ли смирено на колене,
разказвам ли, че Господ си ми Ти?
Марин Костов
02.04.2017

РЕДАКЦИОННО КАРЕ

www.youtube.com/user/poduenechurch/videos

