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 1. Че Спасителят на света ще дойде от по-
томството на жената. 
Пророчество, дадено около 6 000 години пре-
ди неговото изпълнение:
 „Ще поставя вражда между теб и жена-
та и между твоето потомство и нейното 
потомство; то ще ти нарани главата, а 
ти ще му нараниш петата.“ – Бит.3:15.
Изпълнение на пророчеството:
 „Ангел от Господа му се яви насън и каза: 
Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш 
жена си Мария; защото заченатото в нея 
е от Святия Дух. Тя ще роди Син, Когото ще 
наречеш Исус; защото Той е, Който ще спаси 
народа Си от греховете му.“ – Мат.1:20,21.

2. Че Христос ще се роди от потомството на 
цар Давид. 
Пророчество, дадено около 600 години преди 
неговото изпълнение:
 „Ето, идват дни, казва Господ, когато ще 
въздигна на Давид праведен отрасъл, който 
като цар ще царува, ще благоденства и ще 
върши правосъдие и правда по земята.“ – 
Ерем.23:5.
Изпълнение на пророчеството:
 „И така, всички родове от Авраам до Да-
вид са четиринадесет; от Давид до преселе-
нието във Вавилон – четиринадесет рода; и 
от преселението във Вавилон до Христос – 
четиринадесет рода.“ – Мат.1:17.

3. Че Христос ще се роди от девица.
Пророчество, дадено около 700 години преди 
неговото изпълнение:
 „Ето, девица ще зачене и ще роди син, и 
ще го нарече Емануил.“ – Ис.7:14.
Изпълнение на пророчеството:
 „Ангел Гавриил бе изпратен от Бога в га-
лилейския град, наречен Назарет, при една 
девица, сгодена за мъж на име Йосиф, от 
Давидовия дом; а името на девицата бе 
Мария.“ – Лука 1:26,27.

4. Че Христос ще притежава характеристики-
те на Бога.
Пророчество, дадено около 700 години преди 
неговото изпълнение:
 „Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; 
и управлението ще бъде на рамото Му; и 
името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог 
могъщ, Отец на вечността, Княз на мира.“ 
– Ис.9:6.

продължава на стр.2

ПРОРОЧЕСТВА ЗА 
РАЖДАНЕТО НА ХРИСТОС

 Отново наближава края на годината, а заед-
но с това и един от най-обичаните празници 
– Рождество Христово, който тази година ще 
бъде отбелязан за две хиляди и четиринадесе-
ти път.
 Нека за момент си представим самото рож-
дение на Спасителя. Хората нямаше да раз-
берат за раждането Му, ако ангелите не бяха 
споделили тази радостна вест с овчарите и 
звездата не беше довела мъдреците до място-
то, където се намираше Младенеца.
 Днес всеки човек гледа към Рождество Хри-
стово с различно отношение и нагласа спрямо 
Този, Чието рождение се празнува. Някои хора 
съзнателно или не подменят самата същност 
на празника с думата Коледа и с различните 
неща, с които тя се свързва – коледна елха, 
коледни играчки, коледни подаръци, коледна 
трапеза... Други смятат, че на този празник се 
чества раждането на един голям Учител, чието 
учение е направило хората малко по-добри. 
Не са малко и тези, които свързват Рождество 
само със спазването на определи ритуали.

ИМЕНАТА НА РОДЕНИЯ МЛАДЕНЕЦ 

„Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; 
и управлението ще бъде на рамото Му; и името Му ще бъде: 

Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, 
Княз на мира” – Ис.9:6    

 Християните не трябва да престават да си 
напомнят кой е Исус Христос, независимо от 
това, през което са преминали или им пред-
стои да преминат. В следващите редове са 
представени някои от имената на Божия Син 
включени в Библията. Те разкриват Неговата 
същност, като носят утеха и насърчение на вяр-
ващите от последното време.
 Емануил
 Няколко века преди раждането на Христос в 
своята книга пророк Исая пише: „Защото сам 
Господ ще ви даде знамение: Ето девица ще 
зачене и ще роди Син и ще Го нарече Емануил.“ 
– Ис.7:14.
 Човечеството е отделено от Бога, поради 
силата на греха, която тегне над него. След 
изгонването на Адам и Ева от Едемската гра-
дина, в човека се появява една голяма духовна 
празнина, която го подтиква отново да търси 
Бога. Различните религии предлагат на хората 
много разнообразни варианти за „достигане” 
до някакъв бог. 

продължава на стр.3

Слава на Бога във висините.           
И на земята мир между човеците,   
в които е Неговото благоволение.

Лука 2:14

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!



 ПРОРОЧЕСТВА ЗА РАЖДАНЕТО НА ХРИСТОС
продължение от стр.1 
Изпълнение на пророчеството:
 „Не бой се, Мария, защото си придобила 
Божието благоволение. И ето, ще заченеш в 
утробата си и ще родиш Син, Когото ще на-
речеш Исус. Той ще бъде велик и ще бъде на-
речен Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му 
даде престола на баща Му Давид. Ще царува 
над Якововия дом до века; и царството Му 
няма да има край.“ – Лука 1:30-33.

5. Че Христос ще се роди във Витлеем.
Пророчество, дадено около 700 години преди 
неговото изпълнение:
 „А ти, Витлеем Ефратов, макар и да си ма-
лък, за да бъдеш между Юдовите родове, от 
теб ще излезе за Мен Един, Който ще бъде 
владетел в Израел, Чийто произход е от на-
чало, от вечността.“ – Мих.5:2.

Изпълнение на пророчеството:

 „А когато се роди Исус във Витлеем Юдей-
ски в дните на цар Ирод, ето, мъдреци от из-
ток пристигнаха в Йерусалим. И казаха: Къде 
е Юдейският Цар, който се е родил? Защото 
видяхме звездата Му на изток и дойдохме да 
Му се поклоним.“ – Мат.2:1,2.

6. Че раждането на Христос ще бъде свързано 
със скръб за Израел.
Пророчество, дадено около 600 години преди 
неговото изпълнение:
 „Така казва Господ: Глас се чува в Рама, рида-
ние и горчив плач; Рахил оплаква децата си и 
не иска да се утеши за децата си, защото ги 
няма.“ – Ерем.31:15.
Изпълнение на пророчеството:
 „Тогава Ирод, като видя, че беше подигран 
от мъдреците, разяри се много и прати да 
погубят всички момченца във Витлеем и във 
всичките му околности, на две години и по-

 И тази година имахме удоволствието да 
празнуваме Деня на Християнското семей-
ство в съботата след 21 ноември. Помоли-
хме всяко семейство да поздрави църквата 
по избран от тях начин и да остави посла-
ние към всички ни. Темата за любовта, слу-
жението към другите и лъчезарните усмив-
ки на съпрузи и децата им преобладаваха в 
тези послания. Ето и някои от тях:

Нека Бог изпълва сърцата Ви с мир и любов. 
Изграждайте в себе си дълготърпение. 
Не се поддавайте на външни влияния, 
но винаги уповавайте на Бог, 
който е благоволил и благословил 
да бъдете заедно един до друг. 
(сем. Иван и Мила Павлови)

„И тъй, остават тези трите: вяра, надежда и 
любов, но най-голяма от тях е любовта.” – 
1Кор.13:13.
(сем. Иван и Ина Табакови)

„Всичко у Вас да става с любов.” – 1Кор.16:14.
(сем. Димчо и Ани Маринови)

„Аз и моят дом ще служим на Господа.” – 
Ис.Нав.24:15. 
(сем. Иван и Мария Георгиеви – заедно от 55 г.)

Нека Бог благослови всички семейства 
с любов и привързаност, да няма разделени 
и нещастни. Да бъдем сол и светлина, 
пръскащи Божията любов и пример за света. 
(сем. Тошко и Лили Костови)

Божията любов се разбира най-добре в 
семейството! 
Семейства, бъдете гласът и делата на Господа! 
(сем. Калин и Лора Добреви)

„Ние сме избран род, царско свещенство, 
свят народ, народ, който Бог придоби, 
за да възвестява Неговите превъзходства.” – 
1Петр.29:10.
(сем. Валери и Лина Димитрови)

Благодарим на Бога за всички вас! 
Радваме се, че можем да ви служим! 
(сем. Румен и Ева Борджиеви)

Пожелаваме на всички правда, 
мир и радост в Святия Дух! 
(сем. Цветомир и Жени Цоневи)

Бог да благослови всички семейства! 
(сем. Иванови)

Посланията записа                                                                                                                                       
МИЛА ПАВЛОВА

ПРАЗНИК НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

малки, според времето, което внимателно 
беше разучил от мъдреците.“ – Мат.2:16.

7. Че Христос ще трябва да бяга в Египет.
Пророчество, дадено около 750 години преди 
неговото изпълнение:
„Когато Израел беше младенец, тогава го 
възлюбих и от Египет повиках сина Си.“ – 
Ос.11:1.
Изпълнение на пророчеството:
„А след като си отидоха, ето, ангел от Гос-
пода се явява насън на Йосиф и казва: Стани, 
вземи Детето и майка Му и бягай в Египет, и 
остани там, докато ти кажа, защото Ирод 
ще потърси Детето, за да Го погуби. И така, 
той стана, взе Детето и майка Му през но-
щта и отиде в Египет, където остана до 
смъртта на Ирод, за да се сбъдне изреченото 
от Господа чрез пророка, който казва: „От 
Египет повиках Сина Си.” – Мат.2:13-15.

НЯКОИ ПРАЗНИЦИ 
ПРЕЗ 2015 ГОДИНА:

6 ЯнуарИ – ЙОРДАНОВДЕН
7 ЯнуарИ – ИВАНОВДЕН

3 Март – ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БъЛГАРИЯ
15 Март – ДЕН НА ЕВАНГЕЛСКАТА ПЕСЕН
25 Март – БЛАГОВЕЩЕНИЕ

4 апрИл – ЛАЗАРОВДЕН
5 апрИл – ЦВЕТНИЦА
10 апрИл – РАЗПЯТИЕ ХРИСТОВО
12 апрИл – ВъЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
19 апрИл – ТОМИНА НЕДЕЛЯ

21 Май – ВъЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
31 Май – ПЕТДЕСЯТНИЦА

29 ЮнИ – ПЕТРОВДЕН

20 ЮлИ – ИЛИНДЕН

6 аВгуСт – ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

6 СЕптЕМВрИ – ДЕН НА СъЕДИНЕНИЕТО  
               НА БъЛГАРИЯ
22 СЕптЕМВрИ – ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА

18 ОктОМВрИ – БЛАГОДАРСТВЕН ДЕН
31 ОктОМВрИ – ДЕН НА РЕфОРМАЦИЯТА

8 нОЕМВрИ – АРХАНГЕЛОВДЕН
21 нОЕМВрИ – ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО  
             СЕМЕЙСТВО

6 ДЕкЕМВрИ – ДЕН НА БИБЛИЯТА
25 ДЕкЕМВрИ – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
27 ДЕкЕМВрИ – СТЕфАНОВДЕН



мисли и си въобразява, че е всесилно съще-
ство. Когато неочаквано го връхлети някакво 
изпитание той разбира колко е слаб и безпомо-
щен. Хората трудно осъзнават, че всеки на тази 
земя се нуждае от помощ, от някого на когото 
да се довери, от опора и сигурност в живота. 
 Тези, които признават своята човешка сла-
бост и немощ познават могъщата сила на Бога. 
Те могат да свидетелстват за себе си, заедно с 
апостол Павел: „За всичко имам сила чрез Този, 
Който ме подкрепя.“ – Фил.4: 13.
 Отец на вечността
 За Него Библията заявява: „Всичко това чрез 
Него стана и без Него не е станало нищо от 
това, което е станало.“ – Йоан 1:3; и пак: 
„Понеже чрез Него беше създадено всичко, 
което е на небесата и на земята.“ – Кол.1: 16.  
 Понякога християните са изкушени да мис-
лят, че Бог е прекалено ангажиран с осъщест-
вяването на различни дела и няма да намери 
време за тях. Истината се оказва малко по-раз-
лична. Създателят на всичко видимо и невиди-
мо е загрижен за всеки отделен човек и дори 
е преброил космите на неговата глава (Лука 
12:7). Бог знае, че един от труднорешимите 
проблеми в света е самотата. Той е промислил 
решение на проблема, свързан с нуждата от 
приемане и грижа: „А на ония, които Го приеха, 
даде право да станат Божии чада.“ – Йоан 
1:12). Повярвалите в Него са приели „не дух 
на робство, за да бъдем пак в страх, но дух 
на осиновление, чрез Който и викаме: Авва, 

 ИМЕНАТА НА РОДЕНИЯ МЛАДЕНЕЦ  
 продължение от стр.1
 Сред духовния мрак и невежество „истин-
ската светлина идеше на света“ (Йоан 1:9). 
Исус дойде на земята, за да посрещне и удо-
влетвори най-голямата нужда на човека – по-
требността от общуване с Бога. Неслучайно 
последните думи на Христос, преди да се въз-
несе на небето са: „Ето, Аз съм с вас през всич-
ките дни до свършека на века.“ – Мат.28:20.
 Чудесен
 Пророк Исая описва раждането на Христос 
по следния начин: „Защото ни се роди Дете, 
Син ни се даде... и името Му ще бъде Чудесен, 
Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, 
Княз на мира.“ – Ис.9:6.
 Животът на невярващия човек е едно посто-
янно търсене на смисъл, цел и пълнота, които 
нерядко се изплъзват, а това води до отчая-
ние. Само Исус може да засити премалялата 
човешка душа. Самият апостол Павел прене-
брегва своята образованост и знания, като зая-
вява: „Всичко считам за измет, само Христос 
да придобия.“ – Фил.3:8.
 Съветник
 Освен от храна за своята безмъртна душа, 
когато човек е отчаян и объркан, той се нуждае 
от мъдър съветник. Съветът на Бога е напълно 
достатъчен, за да доведе до така желаната 
хармония в живота. Самият Исус приканва хо-
рата да дойдат при Него и да намерят покой за 
душите си (Мат.11:28,29).
 Могъщ Бог
 Много често човекът се заблуждава в своите 

Отче! Така самия Дух свидетелства заедно с 
нашия дух, че сме Божии чада“ – Римл.8:15,16.
 княз на мир 
 Несъмнено един от най-бленуваните стре-
межи на човечеството е свързан с осигурява-
нето на траен мир. В световната история много 
държавници по време на своето управление 
са се опитвали да го наложат сред поданиците 
си, но той винаги се е оказвал крехък, неста-
билен и краткотраен. Мирът между народите 
е невъзможен, докато самите хора като със-
тавна част от тях нямат мир в самите себе си. 
Той може да настъпи само след примирение с 
Бога (Римл.5:1). Думите на Исус относно мира 
звучат актуално и днес: „Мир ви оставям, Моя 
мир ви давам. Да не се смущава сърцето ви, 
нито да се бои.“ – Йоан 14:27.
 Грехът има последствия, а те са в основата 
на всички човешки проблеми. Той прекъсва 
взаимоотношенията между Бог и хората и ги 
отделя от Него. Причина е за човешкото без-
силие, безпътица, отчаяние, самота и липса 
на мир. Божият достоен отговор срещу греха 
и неговите пагубни резултати е въплъщението 
на Исус Христос. За отчаяните Той е Чудесен. 
За обърканите е най-добрия Съветник. За сла-
бите Исус е Могъщия Бог. За самотните Той е 
Отец на вечността. За смутените и уплашени 
хора Христос е Княз на мир. За всички христия-
ни Исус е Емануил – Бог, Който е с нас и живее 
в телата ни чрез Своя Дух.

НИКОЛАЙ СИМЕОНОВ 

МОЛИТВЕНА ЗАКУСКА ЗА ЖЕНИ
 Когато много жени, момичета и деца се стичат към църквата в събота, значи нещо по женски хуба-
во ще се случва. Молитвената закуска – нека да надникнем в атмосферата й. 
 Аромат на топли напитки и сладки, грееща украса, искрените ни прегръдки, стотиците усмивки и 
всичко това обвито в топла пелена на любов. Тази любов отключи женските ни сърца и всички бяхме 
съпричастни с това, което се случваше.
 „Извикай към Мен, и ще ти отговоря, и ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш.“ 
– Ерем.33:3 – стих от Словото, предаден от момичета и жени в различни вариации и нюанси. Всяка 
от тях, надарена с Божиите дарби и таланти. Псалми, стихотворения, песни, размисли, свидетелства, 
може би звучи познато. Но когато всичко това е напоено с молитва и огромна доза любов, няма как 
да не остане споменът за едно истинско духовно преживяване. Каква беше ,,тайната на прекрасното 
ни общение“? Святият Дух се движеше и благодатта течеше обилно. Божията закрила над семей-
ствата, децата, самотните, младите, безработните, здравето ни...всички свидетелства бяха силни и 
с последващи молитви. А когато много жени извикваме към Бога, 
няма как да не се активира небето. Децата ни благословиха с хубава 
песен. И ние ги благословихме с молитви и подаръци.
 Имаше и сестри, които присъстваха за първи път. Ето как обрису-
ваха в две изречения впечатленията си.
 Сибина: Молитвената закуска беше истински дар, тъй като из-
живях силата на общата молитва и общението с Бога! Почуствах се 
озарена от Бог, обляна от Неговата благодат, почувствах се като У 
ДОМА СИ.
 Бистра: За първи път присъствам на молитвена закуска. Почувст-
вах се като на Рождествен концерт, където всички сме участници и 
споделяме радостта от празника.
 Надя: Благодаря от сърце за поканата! Чувствах огромната лю-
бов на Бог през цялото време на молитва и на хваление!
 Тръгнахме си с грижливо избрани подаръци и с нещо безценно – 
подарените от Бога часове заедно!        ЕЛЕНА ИВАНОВА 



 На девети ноември в 
църквата в Подуяне се 
проведе ръкополагане на 
нови служители. Петима 
наши братя: Иван Зашев, 
Иван Табаков, Димитър 
Петров, Стоян Янчев и Красимир Папучиев, 
бяха предложени от Църковното ръководство 
и приеха занапред да служат като дякони в на-
шата църква.
 Коленичели пред Бога, заедно със своите 
съпруги новите дякони бяха ръкоположени от 
петима пастири: П-р Иван Врачев – Председа-
тел на Петдесятния съюз и пастир на църква-
та „Св.Троица” в гр.Пловдив, п-р Александър 
Иванов – Секретар на Съюзното ръководство 

и ръководител на пернишката 
църква, п-р Тодор Енчев – дъл-
гогодишен ръководител на 
църквата в Подуяне, п-р Румен 

Борджиев – настоящ пастир на църквата, и п-р 
Гильо Гилев от ЕПЦ - гр.Бухово.
 Нека се молим Бог да дава благодат и сила 
на новите дякони в църквата ни, за да Му слу-
жат с вярност и всеотдайност през целия си 
живот.
  „Тези, които са служили добре като дяко-
ни, придобиват за себе си добро положение и 
голямо дръзновение във вярата на Христос 
Исус.“ – 1Тим.3:13.

Ева Борджиева
Надежда Каридова

ЕПЦ Подуяне
ул.”Острово” 10

гр.София
GSM: 0897-868-040

e-mail: buletin@poduene.org
web: www.poduene.org

www.youtube.com

РЕДАКЦИОННО КАРЕ

РЪКОПОЛАГАНЕ НА НОВИ ДЯКОНИ

РОЖДЕСТВО...
Преди много времена,

на планетата Земя,
роди се Син на нашия Творец –

роди се Младенец!

Беше нощ със звезди безброй,
а най-ярката не даваше покой,

на овчарите, на мъдреци,
и на животните дори!

Всеки беше притеснен
и чакаше с дъх затаен,

чакаше да зърне Бебенцето малко
и да му се поклони поне за кратко!

С името Исус кръстиха Детето,
родено бе в обор в градчето.

Градчето беше Витлеем
и в малка ясла там Спасителят ни бе роден!

Въпреки че беше още много малък,
Той знаеше, че е за света прескъп подарък,

Той знаеше за своята задача,
и че не след дълго жестока смърт 

на кръст Го чака!

Той знаеше, че ще има мъки,
че ще страда и че ще боли,

Той знаеше, че ще умре,
но и че на всеки нов живот ще въздаде!

Той знаеше, че няма да е лесно,
и че ще преживее нещо нечовешко,
знаеше, че ще умре, ще възкръсне 

и ще се възнесе,
и че скоро пак ще дойде, радост на 

възлюбените Си да донесе!

 Лора Добрева

СТИХОТВОРЕНИЕНОВИ ЧЛЕНoВЕ НА ЕПЦ – “ПОДУЯНЕ”

ТЕОДОР ИВАНОВ МАРТИНА ИЛИЕВА

Измина още една година изпълнена
с благословения и изпитания.

Нека заедно да прекараме последните 
часове от нея с благодарност 

и признателност към Бога
и в молитва с вяра и надежда да
посрещнем Новата 2015 година.

31 ДЕКЕМВРИ        НАЧАЛО – 22.00 ч.

ТЪРЖЕСТВЕНО ПОСРЕЩАНЕ 
НА НОВАТА 2015

ВОДНО КРЪЩЕНИЕ
	 На	6	декември	2014	г.	седем	новоповярвали	от	църквата	в	Подуяне	приеха	водно	
кръщение.	
	 В	 присъствието	 на	 близки	 и	 вярващи	 от	 църквата	 Виктор	 Карчовски,	 Венера	
Райнова,	 Калин	 Симеонов,	 Костадин	 Гуджев,	 Ангел	 Ангелов,	 Спас	 Стоименов	 и	
Борислав	Бочев	изповядали	своята	вяра	в	 спасителната	жертва	на	Божия	Син	Исус	
Христос	на	кръста	и	обещали	на	Господа	да	Му	бъдат	верни	през	всичките	си	дни	
сключиха	 завет	 с	 Бога.	 С	 разлика	 от	 цели	 седемдесет	 години	 между	 най-младият	
участник	в	кръщението	Борислав	Бочев	(12	г.)	и	най-възрастния	Спас	Стоименов	(82	г.)	
още	 веднъж	 присъстващите	 се	 увериха,	 че	 вратите	 на	 Божието	 царство	 са	широко	
отворени	за	всеки,	който	с	покаяние	засвидетелства	своето	решение	да	тръгне	в	пътя	
на	вечния	живот.
	 Нека	молитвата	ни	към	Бога	бъде	 за	 всички,	
които	 чрез	 вяра	 и	 кръщение	 са	 приобщени	 към	
Христовата	църква;	и	да	помним	думите	на	нашия	
Спасител	 и	 Господ:	 „Даде Ми се всяка власт на 
небето и на земята. Идете и създавайте ученици 
измежду всички народи, и ги кръщавайте в името 
на Отца и Сина, и Святия Дух, като ги учите да 
пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, Аз 
съм с вас през всички дни до свършека на века.” – 
Мат.28:18-20.


