ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”
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ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА! НАИСТИНА ВЪЗКРЪСНА!
ИЗЯВЛЕНИЯТА НА ХРИСТОС
СЛЕД НЕГОВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ
За три години и половина Христос изказа много
притчи и наставления. По време на цялото Си
земно служение Той не престана да поучава.
Исус говори даже и от кръста. Явявайки се на
Своите ученици след възкресението Си, Христос продължи да им говори. Нека да си спомним част от изявленията на Исус, изречени
след Неговото възкресение:
„МИР ВАМ!“
Това бяха думите, които Исус каза на Своите
ученици, когато им се яви след възкресението.
Апостолите се нуждаеха от Неговия мир и го
получиха. Днес ние също се нуждаем от Божият мир и Той ни казва: „Мир ви оставям. Моя
мир ви давам. Аз не ви давам, както светът
дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да
се бои“ – Йоан 14:27. Нека да приемаме Божия
мир и да живеем в неговата пълнота.
„ДАДЕ МИ СЕ ВСЯКА ВЛАСТ НА НЕБЕТО И НА
ЗЕМЯТА“
Властта е право и възможност да се упражнява влияние над други личности. Чрез Своята
смърт и възкресение Христос придоби властта
както над небето, така и над цялата земя. Тази
истина трябва да бъде помнена от всеки християнин, защото всеки повярвал в Неговото име
има Неговата власт. „В Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще полагат
ръце и те ще оздравяват“ – Марк 16:17,18.

Нека да вярваме във властта на Исус и да я
употребяваме в нашия живот.
„ВЯРВАЙТЕ НА ПИСАНИЕТО“
Когато Христос се яви на двама от учениците
Си по пътя за Емаус, им каза: „...да вярвате
всичко, което са говорили пророците!“ –
Лука 24:25. Тези думи не бяха пожелание или
съвет, а заповед. Това Христос заповядва и
на нас, защото знаем, че: „Цялото Писание е
боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в
правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено приготвен за всяко
добро дело“ – 2Тим.3:16,17. Нека да вярваме
на всичко, което Бог е казал в Библията, за да
бъдем благословени.
„ИДЕТЕ И НАУЧЕТЕ ВСИЧКИТЕ НАРОДИ!“
Още една заповед: „Идете и научете всичките народи и кръщавайте ги в името на
Отца и Сина, и Святия Дух, като ги учите
да пазят всичко, което съм ви заповядал“ –
Мат.28:19,20. Христос желае Неговото царство
да се разпространява сред всички народи. Но
благовестието на Царството Той предаде не на
ангелите, а на нас, Неговите последователи.
Така че заповедта на Христос към апостолите
след възкресението е заповед и към нас. Нека
бъдем покорни на Исус да благовестваме правдата на Божието царство.
продължава на стр.3

Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос,
Който според голямата Си милост ни възроди за жива надежда
чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите.
1 Петрово 1:3

ПРОРОЧЕСТВА ЗА ХРИСТОС
И ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

В Стария Завет на Библията има много пророчества, предсказващи последните събития
от земния живот и служение на Христос. Когато четем евангелията, откриваме тяхното
конкретно изпълнение. Това само може да
засили вярата ни, че и онези пророчества,
които спрямо нашето време все още не са изпълнени, ще се реализират с абсолютна точност.
Ето някои от записаните предсказанията за
Христос и тяхното изпълнение:
1. ЩЕ ВЛЕЗЕ ТЪРЖЕСТВЕНО В ЕРУСАЛИМ
НА МУЛЕ. (Зах.9:9)

Записано изпълнение в Мат.21:1-11

2. ЩЕ БЪДЕ ПРЕДАДЕН ЗА ТРИДЕСЕТ
СРЕБЪРНИКА. (Зах.11:12)

Записано изпълнение в Мат.26:14-16

3. С ПАРИТЕ ЗА НЕГО ЩЕ БЪДЕ КУПЕНА
НИВАТА НА ГРЪНЧАРЯ. (Зах.11:13)

Записано изпълнение в Мат.27:3-10
продължава на стр.2

ИНТЕРВЮ С БИБЛЕЙСКИ ГЕРОИ

НА ЧЕТИРИ ОЧИ С ЙОСИФ ОТ АРИМАТЕЯ
Караваджо (1602 – 1603)

В моменти на дълбоко поклонение към Бога
често заставаме под грубия стар кръст, съпричастни с агонията, унижението и смирението
на Господ Исус Христос. Но дали някога сме
извиквали в съзнанието си кръста с обезобразеното Му и безжизнено вече тяло? А дали
сме се опитвали да си представим какво е да
извадиш гвоздеите и то да се свлече в ръцете
ти? Единственият, изпитал това, е пред мен:
Брат Йосиф, ще се опитам да направя
бърз твой портрет: Родом си от Ариматея,
добър и праведен, сам очакващ Божието царство, почтен съветник, който не бе съгласен
с намеренията и делото на Синедриона. Би
ли ни описал твоята позиция в Синедриона?
Йосиф: Шалом, мои братя и сестри! Да, от
Ариматея съм, но съм жител на Йерусалим. И
не мисля, че е важно, но да, имах високо положение в обществото като член на висшия
съдебен орган, Синедриона.
l

l Значи ти си принадлежал към религиозния елит. Членовете на Синедриона (71 на
брой) са били най-заможните и влиятелни
мъже на Йерусалим и региона. Но макар и
един от тях, ти не се съгласи с „намеренията и делото им“ относно екзекуцията на
Исус. А определено е имало какво да загубиш,
превръщайки се от „таен“ във възможно
най-видимия, смел, предан и любящ последовател на Исус. Като начало ти се осмели да
поискаш среща с Пилат в преторията.
Разкажи, моля те?

Йосиф: Преторията е седалището на управителя Пилат. Тъй като беше в деня на Приготовлението, деня срещу шабат, според закона
юдеите не може да влизат в сграда на езичници, за да не се осквернят преди Пасха.
l Интересно, колкото и да са желаели
смъртта на Исус, гонителите Му не влязоха в преторията. А ти престъпи закона без
притеснение от оскверняване и от разкриването ти като ученик на Човека, провъзгласил се за Божият Син? Как се реши?
Йосиф: Вижте, знам, че съм познат като тайния страхуващ се ученик. Да, не се разкрих,
докато Равви беше жив, но никога нямаше да
допусна Помазаникът да бъде хвърлен в общ
гроб като презрян престъпник. Никога! Той заслужаваше достойно погребение.
l Запази си мисълта. Би било интересно
да научим, докато крачеше към срещата с
Пилат, звучаха ли в ума ти думите на пророк Исая: „И определиха гроба Му между злодеите, но след смъртта Му – при богатия.“
(Ис.53:9)?
Йосиф: Не, всичко стана много бързо.
Странно ми е да ме наричат богаташ, но е огромна чест за мен да послужа на моя Господ
с личната си гробница, която беше наблизо.
Когато я купих, не съм си представял, че в нея
ще положа със собствените си ръце тялото на
Господа. Относно Пилат – поради ранга си бях
приет незабавно. В очите му видях облекчение.
И изненада, че съм информиран за настъпването на смъртта.
l Облекчение у Пилат?!
Йосиф: Да, много бързо се съгласи и сякаш
се зарадва, че Исус ще получи достойно погребение... Поредното доказателство за невинността на Агнеца и за почитта на Пилат към
Него.
l Вероятно си присъствал сред тълпата?
Йосиф: Да, гледах Го – кървящ, с дълбоките
порезни рани, с гротескния венец от тръни с
огромни шипове, заплюван, руган от тълпата.
И не само това, но и разпънат между двама
злодеи, сякаш Той е главатарят им. Още усещам атмосферата – нажежена от дивата, необяснима омраза; безсилието ни и Неговото
невероятно измъчено и добро лице. А когато
чух последния Му вик, знаех, че е дошло моето

ПРОРОЧЕСТВА ЗА ХРИСТОС И ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
продължение от стр.1
4. ЩЕ БЪДЕ ПОЖЕРТВАН ЗА ГРЕХОВЕТЕ НА
СВЕТА. (Ис.53:5)

Записано изпълнение в Римл.8:3

5. ЗА ДРЕХИТЕ МУ ЩЕ БЪДЕ ХВЪРЛЕН
ЖРЕБИЙ. (Пс.22:18)

Записано изпълнение в Мат.27:35

6. ЩЕ БЪДЕ РАЗПЪНАТ. (Пс.22:16)

Записано изпълнение в Йоан 19:17,18

7. ТЯЛОТО МУ НЯМА ДА ОСТАНЕ В ГРОБА.
(Пс.16:10)

Записано изпълнение в Мат.28:5-7

време за действие.
l Да, любовта е действие! Дойде ли някой
друг от последователите с теб?
Йосиф: Дали ще имам подкрепа или не,
дали ще бъда отлъчен, или репресиран – нямаше никакво значение. Пред очите ми умря
самата надежда, светлината, милостта, невинността.
l А Никодим?
Йосиф: С Никодим бяхме равнопоставени.
Хиляди пъти желаех да чуя за тайната му среща с Исус. И хиляди пъти чух: „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“. Е, не
схващахме тези думи на Исус...
В гробницата бе тъмно и потискащо, но двамата с Никодим имахме необикновен мир. Говорехме на Исус, сякаш бе жив. Припомняхме
си думите Му, че трябва да умре и след три
дни да възкръсне. Погледнахме за последно
към Него с натежали сърца и излязохме от гроба, за да го залостят войниците с тежък овален
камък.
l Да, тайната среща, тайните ученици,
но точно ти измъкна гвоздеите, свали от
кръста, пое и понесе тялото на единствено
невинния и безгрешния, отдал живота Си по
Собствена воля.
Йосиф: Да не забравяме жените. Те бяха там
неотлъчно – и когато са Го бичували с камшици, и по улицата на страданието, и под кръста,
и на гроба. Забравили себе си, дни наред в
центъра на събитията. Виждате ли истинската
любов, служене и вярност? Точно те ни съобщиха: ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА! ТОЙ Е ЖИВ!
Всичко погребано оживя – животът, надеждата, милостта! Ние всички възкръснахме за
този истински вечен живот, за който Той ни говори! Оживяха думите Му, казани на Никодим!

И поздравът на Йосиф към вярващите от
Подуенската църква:
Приятели, бъдете ЯВНИ ученици, не се
страхувайте и говорете, действайте
истинно в любов! Исус Христос идва скоро
за Църквата Си. Чакайте Го!
Той възкръсна и е жив!
Интервюто подготви
ЕЛЕНА ИВАНОВА

АНКЕТА

ИЗЯВЛЕНИЯТА НА

ВЕЛИКДЕН – НОВО НАЧАЛО

Раждането на Христос е вододелът за определяне на времената и епохите. Със смъртта
на Христос Бог ни даде възможност за живот в
Неговото царство.
От Словото знаем, че Бог издигна Моисей и
му възложи да изведе народа на Израил от египетското робство. Моисей настоя пред фараона и за да покаже колко сериозно е Господното
намерение, чрез Божията сила предизвика десет напасти, тъй като фараонът обещаваше, но
след всяка напаст се отмяташе от обещанието
си. Така се стигана до необходимостта Бог да
изпрати ангел-погубител в египетската земя,
който да порази „всяко първородно... и човек,
и животно“ (Изх.12:12).
Затова Пасхата се празнува от края на египетското робство. Това е празникът, който откликва на Божията заповед и става „вечен закон“
за народа на Израил (Изх.12:14) – възпоменателно жертвоприношение, което да напомня
как чрез Моисей, Бог чудодейно извежда израиляните от египетската земя и ги освобождава от робството на фараона.
Символиката обаче е много важна, тя е изключително богата и сочи към Исус Христос.
Това е пророческа символика: кръвта на агнето по вратите на еврейските домове за спасение на първородния син във всяко семейство
и жертвоприношението на пасхалното агне,
заместващо първородния син, е преобраз на
Христовата смърт и кръвта Му, пролята на
кръста; изяждането на агнето символизира
отъждествяването със смъртта на жертвата –
преобраз на Господната вечеря в Новия Завет;
пасхалното агне „без недостатък“ символизира
непорочността на Христос, Божия Син (Йоан 8:46).
Със смъртта и възкресението на Исус Христос
ние влизаме в Новия свят, света на Неговото
Царство. Това е най-важният момент в нашия
живот.
Апостол Павел във 2Кор.5:18-19 казва: „А
всичко е от Бога, Който ни примири със Себе
Си чрез Исус Христос и даде на нас да служим
за примирение; тоест, че Бог в Христос примири света със Себе Си, като не вменяваше
на човеците прегрешенията им, и повери на
нас посланието на примирението“.

Примирението е тази част от изкупителното дело на Исус Христос, която възстановява
грешника в общение с Бога. Грехът издигна
преграда между нас и Твореца, неподчинението и бунтът на човешкия род доведоха до
отхвърлянето ни от Създателя и до отчуждението ни от Него. Единствено чрез Христовата
кръв Бог ни примири със Себе Си и ни възстанови в праведност: „Който за нас направи грешен Онзи, Който не знаеше грях, за да
останем ние чрез Него праведни пред Бога“
(2Кор.5:21).
Думата кръв се среща над сто пъти в Стария
и Новия Завет във връзка с изкуплението и винаги тя е пролята пред Бога. Кръвта на Исус бе
пролята за опрощението на нашите грехове и
Той бе възкресен за нашето оправдание. Тази
свята кръв се отнася за нашите греховни дела,
а кръстът, на който бе разпнат Исус, и отъждествяването ни с Христос в Неговата смърт,
е за нашата греховна същност. Именно чрез
кръста Бог отстранява старата ни природа, за
да може чрез възкресението да сътвори ново
създание в Христа. Ние сме новосъздадени в
Христа – това не бива да го забравяме дори за
миг. Знаем колко сме слаби, непостоянни и
обсебени от света.
Господи, прости ни, че не разбираме напълно стойността на пролятата от Теб кръв. Знаем
обаче, че тя е достатъчна за Теб, а щом е достатъчна за Теб, тя е достатъчна и за нас, вярваме в това. И сякаш няма значение доколко
сме напреднали във вярата и дали нещо сме
постигнали. Убедени сме, че всеки път, когато заставаме пред Теб, то е благодарение на
безценната Христова кръв, пролята за нас на
Голготския кръст. Затова ние сме уверени, че
никой не е сам в страданието, защото Ти си с
нас. Ти изпълваш със съдържание земния ни
живот. С Теб всичко има смисъл, включително
болката и смъртта. Празникът Възкресение
Христово ни напомня, че дори в нашето страдание не бива да забравяме радостта от Твоето
победно възкресение – нещо повече, можем
да ликуваме в него и да се къпем в изобилието на Твоята благодат.
Една смърт. Една кръв. Един гроб. Един кръст.
Два различни свята пред нас – старият и новият.
Вяра и покаяние, прошка и освобождение,
освещение и спасение. Кръстът – знакът за найголямото отрицание във Вселената, защото
чрез него Бог отрича всичко, което не е от
Него. И Възкресението – знакът за най-могъщото съзидание, защото чрез него Бог възвръща и събужда за живот всичко, което по Неговата воля трябва да влезе в новото творение.
Възкресението на Христос е прагът на новото
творение, Божието ново начало.
Христос възкръсна!
САВА СЛАВЧЕВ

ХРИСТОС СЛЕД НЕГОВОТО
ВЪЗКРЕСЕНИЕ
продължение от стр.1
„ЧАКАЙТЕ СВЯТИЯ ДУХ“
Христос повече от всички съзнаваше силата
и необходимостта от Святия Дух в живота на
Своите последователи. Затова Той обеща и изпълни обещанието Си към тях. Но думите на
Христос: „Чакайте изпълването със Святия
Дух!“ са думи и към нас. Нека преди да предприемем каквото и да е, да чакаме изпълването и водителството на Божия Дух.
„НЕ Е ЗА ВАС ДА ЗНАЕТЕ ВРЕМЕТО НА
МОЕТО ЗАВРЪЩАНЕ“
Един от най-важните въпроси на апостолите беше свързан с второто идване на Христос:
„Господи, кога?“. А Той отговори: „Не е за вас
да знаете години или времена, които Отец е
положил в Собствената Си власт“ – Деян.1:7.
Ако тази тема засягаше учениците на Христос
от първи век, колко повече засяга нас днес?
Апостол Петър пише по този повод: „Още и
това нещо да не забравяте, възлюбени, че
за Господа един ден е като хиляда години и
хиляда години – като един ден. Господ не забавя това, което е обещал, според както
някои разбират бавенето, но заради вас
търпи дълго време, понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние“
– 2Петр.3:8,9. Но по-важният въпрос от това
„кога“ е как ще ни завари Господ.
„АЗ СЪМ С ВАС ПРЕЗ ВСИЧКИТЕ ДНИ“
Наред с обещанието за второто Христово
идване на земята това обещание е едно от
най-важните за всички нас. Където и да сме,
каквото и да се случи с нас, през каквито и
обстоятелства да преминем, Христос ни е обещал: „Аз съм с вас!“ Нека никога да не забравяме това Негово обещание и да се държим за
Него.
И така: седем важни изявления на Христос
след Неговото възкресение. Нека да вярваме,
че всички думи на Христос към Неговите ученици са думи към всеки от нас лично.
ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!
п-р РУМЕН БОРДЖИЕВ

ЧУДОТО НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО И МАРИЯ МАГДАЛИНА
Ако се опитаме да си представим случилото се преди 20 века по време на смъртта и
възкресението на Господ Исус Христос чрез
мислите, чувствата, тревогите и вълненията
на Мария Магдалина, вероятно ще изглежда
така:
Мария Магдалина, на която бяха простени
греховете, беше чувствителна млада жена. Опрощението на греховете ѝ я обърна към нов
живот. Вдъхновение, възхищение, опиянение,
усърдно и всеотдайно служение, увереност в
добро бъдеще. Упование черпеше от чудесата,
които се случваха пред очите ѝ – като умножаването на хляба и рибата, и от разказите на учениците, че укротява бурята и ходи по водата.
Изцеляването на болни, словата пред множествата – всичко подхранваше очакванията ѝ, че един ден, дано дойдеше по-скоро,
животът ѝ щеше да бъде по-лек, по-спокоен и
по-справедлив. Да, всичко щеше да бъде много по-добре. Затова беше готова на всякакви
жертви.
И изведнъж дойде новината, че са Го арестували през нощта в Гетсиманската градина.
Откарали Го при Пилат Понтийски, били Го с
бодливи камшици и Пилат се канел да го осъди на разпятие.
Тревога обгърна душата ѝ, сърцето я заболя.
Дали наистина ще Го разпънат на кръст? Дали
не би могло да стане чудо и да Го помилва?
Защо? Какво лошо беше сторил? На никого –
нищо лошо. Даже само добрини – насърчения,
поучения, изцеления – в къпалнята Витезда,
изцелението на слепия Вартимей, на прокажените... Ами покаянието на Закхей, който върна
надвзетите от данъците пари? На никого нищо
лошо... Говореше за мир, за упование в Бога,
казваше: „Елате при Мен всички, които се
трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя“. Може пък да бъде оправдан и освободен.
Новините обаче бяха все по-лоши. Поведоха
Го към Голгота. Мария вървеше сред множеството от хора, които разгорещено коментираха – едни като нея, в Негова защита, други
Го упрекваха, че ще си получи заслуженото, защото бил размирник и подстрекавал към бунт
срещу властта.

Вървеше като замаяна, едва дишаше. Найотпред – Той. Зад Него един носеше кръста
Му. Тя спираше да си почине, после притичваше. Мъката и негодуванието стягаха гърлото ѝ.
Молеше се в ума си да стане някакво чудо.
Ето, вече Го разпънаха, издигаха Го. Светът
се завъртя пред очите ѝ, не виждаше и не чуваше нищо. И се свлече на земята. Изведнъж
се чуха гръмотевици, слънцето се скри, земята
се разтресе. Мъката и скръбта ѝ се смесваха с
въпроса как ще живее сега. Без Него животът ѝ
беше безсмислен, а загубата – непрежалима.
Когато по-късно се събра с другите жени,
решиха, че трябва, както се полага, да занесат
в гробницата билки и аромати. Нямаше търпение да се съмне. Още по тъмно отиде при
гроба. По пътя се питаше как ли ще отмести
камъка, но като доближи, видя, че той беше
отвален. Заплака. Надникна в гробницата, но
не видя тялото. В това време ѝ се стори, че градинарят е наблизо, и реши да го попита къде е
преместено тялото на нейния Господ. Но като
се вгледа в човека, видя, че това е самият Той
– Нейният Господ! Не можеше да повярва! Той
– жив! Той беше жив! Наистина беше станало
чудо! Посегна да го пипне, но Той ѝ каза: „Не
се допирай до Мене, защото още не съм се
възнесъл при Отца; но иди при братята Ми
и им кажи: Възнасям се при Моя Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог“.
Вълна от радост я заля. Тя се затича. Краката
ѝ едва докосваха земята. Той е жив! Нейният
Господ е жив! Чудото стана! Животът се върна!
В ушите ѝ звънна тържествена музика, сърцето ѝ лудо затуптя. Радостта ѝ нямаше граници.
Побърза да съобщи новината на другите. Той е
жив! Тя Го видя…Той е жив!
Щастието ѝ беше сравнително кратко. Исус
се яви няколко пъти на някои от учениците, а
после те казаха, че се възнесъл в облаците. Но
обещал да се върне...
Мария вярваше, че Той ще изпълни обещанието Си. Тя ще Го чака. Той ще се върне! Всяко
око ще Го види и всяко коляно ще Му се поклони.
Ела, Господи Исусе! Ела, Господи Христе!
АНАСТАСИЯ ВАСИЛЕВА

На 1 април 2021 г., на 65 годишна възраст почина брат

САШО СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ

На 13 април 2021 г. почина сестра

ЦАНКА СТОЯНОВА РАЧЕВА – ГЕТОВА
„Хубаво, добри и верни слуго! Над малкото си бил верен,
над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си.”
– 2Кор.5:1

ЧЕСТИТО

на Евгени и Данина
за бебе Ина
СТИХОТВОРЕНИЕ

ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА
Ликувайте! Животът триумфира!
Това е изобилният Живот!
Ни смърт, ни ад, ни гроб студен го спира,
днес празник е за Божия народ!
На радостта летим във апогея,
такова чудо няма всеки ден!
Смъртта безсилна е и днес от нея
Христос от гроба Си е възкресен!
Днес вярата се носи на крилата,
надеждата намери славен път,
изпълнена е с благодат душата,
с великата победа на Духът.
Днес имат право всичките спасени
да пеят с радост и се веселят,
защото сме и ние възкресени,
сърцата ни не спират да горят.
И тази благодат, дарена от небето,
не само спомен е от този ден,
Христос реален е и днес, където
над всичко земно Той е възвисен.
Духът, където всичко управлява,
Синът, където дава свобода,
интимното общение, когато става
на възкресението в нас следа.
Днес празник най-голям е за душата,
защото камъкът е отвален,
от робството излез на свободата,
след мрака да навлезеш в светъл ден!
Не чакайте камбани да забият,
Христос не иска свещи, а поклон.
А ритуалите ще ни убият,
Духът днес трябва да ни дава тон!
Днес трябва истината да покажем
и да се чуе мощният ни глас,
когато на света отново кажем:
Христос възкръсна! Той живее в нас!
МАРИН КОСТОВ

