
 

	 В	една	гората,	недалеч	от	голям	град,	рас-
тяха	елхи.	Те	бяха	насадени	с	единствената	
цел	–	за	празниците	да	бъдат	доставени	за	
украса	в	домовете	на	хората.	Всички	знаеха	
своята	съдба	и	с	трепет	и	вълнение	очаква-
ха	да	изпълнят	предназначението	си.	Някои	
от	елхите	бяха	дочули	нещо	за	празника	и	
с	нетърпение	очакваха	да	научат	повече	за	
него.	 Елхите	 плахо	 поглеждаха	 към	 работ-
ниците,	които	пристигнаха	за	тях,	като	бяха	
готови	да	преживеят	всичко	само	да	научат	
истината	за	празника.
	 Една	от	елхите	попадна	в	добро	семейст-
во.	Свещеник,	с	жена	и	двете	им	деца.	По	
време	на	празника	в	къщата	имаше	много	
гости,	масата	беше	отрупана	с	храна	и	често	
свещеникът	се	молеше,	но	елхата	така	и	не	
можеше	да	разбере	какво	 точно	казва.	На	
Бъдни	 вечер	 се	 надяваше	да	 чуе	 история-
та	за	празника	и	да	разбере	повече	за	тази	
тайнствена	светлина,	 за	която	всички	в	 го-
рата	говореха	и	мечтаеха	да	видят.	На	праз-
ника	всички	си	честитяха	Рождество,	радва-
ха	се	на	получените	подаръци,	но	елхата	така	
и	не	разбра	онова,	за	което	си	е	заслужавало	
да	даде	живота	си.	Няколко	дни	след	праз-
ника,	 тя	бе	захвърлена	в	един	контейнер	и	
всичките	й	надежди	пропаднаха.
	 Друга	елха	бе	купена	от	заможно	семей-
ство	и	бе	завидно	украсена	заемаше	цент-
рално	място	в	трапезарията.	Хората	в	къща-
та	обаче	бяха	хладни,	самотни	и	тъжни.	

продължава на стр.2

РАЗКАЗЪТ НА ЕДНА ЕЛХА

	 Малко	след	раждането	на	Исус	във	Витлеем,	
в	града	пристигат	мъдреци	от	далечна	страна,	
намират	 къде	 е	 Исус	 и	Му	 принасят	 своите	
дарове.	За	мъдреците	е	било	трудно	да	наме-
рят	Бебето	от	небето	и	да	Му	се	поклонят.	Но	
имало	е	нещо,	което	им	е	помогнало	в	това	
търсене	 –	 звездата.	 Звездата,	 която	 са	 били	
видели	в	своята	страна	и	същата	звезда,	коя-
то	 отново	 им	 се	 появява	 над	 Витлеем.	 Тази	
светлина	на	небето,	става	пътеводител	за	мъд-
реците,	 за	 да	 могат	 да	 се	 срещнат	 с	 Божия	
Син.	
	 И	днес,	подобно	на	мъдреците	от	преди	
две	 хиляди	 години,	 много	 хора	 отново	 тър-
сят	Исус.	Но	и	днес,	както	тогава,	има	небес-
на	светлина,	която	може	да	доведе	до	Бога,	
всеки,	 който	 Го	 търси.	 Коя	 е	 тази	 пътеводна	
светлина,	която	може	да	доведе	търсещите	
до	Христос?
	 На	първо	място	това	е	СЪВЕСТТА	на	човека.	
Въпреки,	че	чрез	Адам	цялото	човечество	съг-
реши	и	замъгли	Божия	образ	в	 себе	си,	пак	

ЗВЕЗДАТА, КОЯТО НИ ВОДИ 
КЪМ ХРИСТОС

„Тя ще роди Син, Когото ще наречеш Исус; защото Той е, 
Който ще спаси народа Си от греховете му” – Мат.1:21  

Бог	 запази	 в	 човека	 една	 част,	 която	 да	 на-
помня	за	някогашната	връзка	на	творението	с	
Твореца.	И	тази	непокътната	частица	в	човека	
е	наречена	съвест.	Съвест,	която	свидетелства	
за	 правилното	 и	 неправилното	 в	 живота	 на	
човека,	но	и	която,	като	мъждукаща	светлин-
ка	насочва	човека	в	търсене	на	Спасителя.	За	
човешката	 съвест	 ап.	 Павел	 пише:	 „Когато 
езичниците, които нямат закон, по приро-
да вършат това, което се изисква от зако-
на, то и без да имат закон, те сами са закон 
за себе си, по това, че те показват дейст-
вието на закона написано на сърцата им, 
на което свидетелства и съвестта им, а 
помислите им или ги осъждат помежду си, 
или ги оправдават”	–	Рим.2:14,15.	Още	през	
II	век	Тертулиан	е	казал:	„Душата на човека 
по природа е християнска.”	Или	с	други	думи,	
всеки	един	човек	има	в	себе	си	глас,	който	му	
подсказва,	че	има	Бог,	че	Този	Бог	се	интересу-
ва	от	него	и	че	той	може	да	Го	открие.	

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!
ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”                                 ГОД.12, БР. 10, 2016
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 продължение от стр.1 
 Елхата	се	надяваше,	че	това	е	така	понеже	
я	купиха	рано,	но	щом	дойде	празника,	те	ще	
се	променят.	Но	на	Рождество	и	тя	се	разоча-
рова.	
	 Подаръците	бяха	разменени	хладно,	ся-
каш	по	задължение.	Тя	така	и	не	чу	Благата	
вест,	не	разбра	истинската	причина	за	праз-

ника.	Държаха	я	много	време	след	празника.	
Накрая	 игличките	 й	 изпопадаха	 и	 тя	 бе	 из-
хвърлена	на	двора,	където	по-късно	я	изго-
риха.	
	 Трета	елха	бе	доставена	в	дома	на	една	
възрастна	 жена.	 Тя	 бе	 скромно	 украсена,	
като	 на	 трапезата	 около	нея	нямаше	много	
гозби.	 В	 къщата	 бе	 леко	мрачно	 и	 студено,	
но	елхата	много	 се	 зарадва,	 когато	видя	на	
Рождество	как	домът	на	жената	се	изпълни	
с	нейните	близки.	Всички	донесоха	по	нещо	
и	трапезата	се	напълни.	Малките	деца	я	сур-
вакаха,	жените	сложиха	яденето	в	печката	и	
дома	 се	изпълни	 с	 топлина.	Но	и	 тази	 елха	
остана	 разочарована.	 Тя	 бе	 сигурна,	 че	 ще	
чуе	за	раждането	на	Спасителя	и	ще	бъде	ос-
мислен	живота	й.	И	нейният	край	бе	подобен	
на	другите	елхи.
	 Четвъртата	елха	бе	напълно	отчаяна.	Нау-
чила	за	неудачите	на	своите	сестри,	тя	вече	
не	искаше	да	бъде	отсичана.	Нея	не	я	и	от-
секоха.	Изкорениха	я	и	я	насадиха	в	голяма	
саксия.	Купи	я	един	мъж	и	я	закара	в	градска-
та	болница.	Там	я	постави	в	общата	стая	на	
неговата	майка,	 която	 тя	делеше	 с	 още	 три	
жени.	Елхата	още	повече	се	натъжи.	Даже	
нямаше	 да	 бъде	 поставена	 в	 дом!	Мъжа	 я	
украси	и	й	сложи	лампички.	Под	нея	нямаше	
подаръци,	 но	 всички	 в	 стаята	 й	 се	 радваха,	
което	малко	й	повдигна	настроението.
	 На	Бъдни	вечер,	една	от	жените	в	болнич-
ната	стая	приседнала	тихо	в	леглото	макар	и	

ПОДАРЪКЪТ

в	немощ,	но	разказа	на	останалите	жени	ис-
торията	за	Раждането	на	Исус.	Елхата	слуша-
ше	в	захлас.	За	първи	път,	тя	чу	за	раждането	
на	Богочовека	и	полагането	Му	в	сламата	на	
витлеемския	обор.	От	болната	жена,	елхата	
чу	и	за	ангелския	хор,	пял	над	овчарите	край	
Витлеем,	възвестявайки	им	за	раждането	на	
Спасителя	на	света,	както	и	за	звездата	дове-
ла	мъдреците	до	Бебето	във	Витлеем.	От	нея	
тя	научи	и	 за	кръстната	 смърт	на	Христос	и	
Неговото	възкресение	от	гроба	ставайки	Из-
купител	на	света.	
	 На	другия	ден	в	болницата	дойдоха	деца,	
които	пяха	рождествени	песни	и	дариха	бол-
ните	хора	с	надежда,	радост	и	мир.	Жените	
в	 стаята	 с	 елхата	 се	 просълзиха.	 На	 самата	
нея	 й	 се	 искаше	 да	 извика	 и	 да	 разкаже	
на	 всичките	 си	 сестри	 в	 гората	 истината	
за	празника.	Тя	осъзна,	че	повода	на	празника
не	са	подаръците,	с	които	ги	отрупват,	нито	
трапезите,	 на	 които	 семействата	 сядат	 да	
вечерят,	нито	лъскавите	гирлянди	и	светлин-
ки.	 Всичко	 това	 е	 само	 декор.	 Истинският
празник	 е	 раждането	 на	 Божия	 Син	 –	 Исус
Христос!	Какво	блаженство?!	Ето,	това	е	ис-
тинското	Рождество!	
	 След	празника	мъжа	извади	елхата	от	сак-
сията	и	я	засади	в	 градината	на	болницата.	
Така	елхата	остана	жива	и	до	днес	разказвай-
ки	Благата	вест	за	Спасителя,	вятъра	разнася-
ше	нейното	благовестие	до	всички	дървета	в	
областта.	

Бони Шкутова

От 9-15 януари 2017г. ще се проведе 
обща молитвена седмица на църкви от 

Евангелския алианс в гр.София

ОБЩА 
МОЛИТВЕНА СЕДМИЦА

ДЕН ТЕМА ГОВОРИТЕЛ МЯСТО ЧАС

9 Януари 
(понеделник)

За България п-р Румен Борджиев
Божия Църква в България
ул. „Петко Каравелов” 1А

18.00

10 Януари
(вторник)

За страдащата 
църква по света 

п-р Людмил Ятански
Божия Църква „Кръстопът”

бул. „Никола Мушанов”, бл.331
вход: до Райфайзенбанк

18.00

11 Януари
(сряда)

 За изцеление на болни п-р Теодор Опренов
Евангелска Църква „Блага вест”

ул. „Партений Зографски” 8
18.00

12 Януари
(четвъртък)

За мира по света п-р Румен Иванов
Първа Петдесятна Църква „Вяра”

ул. „Бачо Киро” 21
18.00

13 Януари
(петък)

За здрави и благословени 
семейства

п-р Благовест Николов
Евангелска Баптистка Църква

ул. „Осогово” 86
18.00

14 Януари
(събота)

За младите хора 
в страната и църквите

п-р Венци Стойков 
Първа Евангелска Църква

ул. „Солунска” 49
18.00

15 Януари
(неделя)

За мирна и
благословена Нова 2017 г.

п-р Татеос Негохосян
ЕПЦ „Подуяне”

ул. „Острово” 10; кв. Х. Димитър
18.00

	 Идва	краят	на	годината	и	с	това	очаква-
ните	два	празника.	Заслужен	отдих	за	едно-
годишните	усилия	и	труд.	Време	е	да	отдъх-
нем.	Пътуване,	музика,	книги,	празнуване,	
мързелуване…	Те	пък	взеха	та	съкратиха	дъл-
гата	почивка.	Добре	си	бяха	10	почивни	дни.	
Ама,	 хайде,	 какво	 ли	 не	 сме	 преглътнали.	
Според	мен,	по-притеснителното	са	подаръ-
ците.	Що	за	 традиция?	На	мен	никакви	по-
даръци	не	са	ми	нужни.	Всичко	си	имам.	По-
казвали	обич	и	уважение.	То	това	се	разбира	
не	 от	 подаръка,	 а	 от	 поведението	 ни	 през	
цялата	година.	
	 Всъщност,	аз	съм	приела	най-големия	и	
ценен	подарък.	Какъв	е	той?	Не	се	ли	сеща-
те?	Не	е	това,	което	наричат	Коледа,	нямам	
нищо	общо	с	дървото,	което	не	може	да	го-
вори	–	бъдника	и	прасето.	Защото,	макар	и	
да	оспорват	датата,	празникът	е	във	връзка	
с	 раждането	 на	 Божия	 Син	 Исус	 Христос.	
Наблюдавайки	развитието	на	човека	и	него-
вото	общество,	като	мъдър,	Бог	разбрал,	че	
човекът	 има	 нужда	 от	 спасение	 на	 душата	
си.	Решил	да	му	направи	скъп	подарък,	като	
му	 изпрати	 Спасител.	 Интересното	 е	 и,	 че	
решил	да	Го	изпрати	като	човешко	бебе.	Да	
живее	 и	 израсне	между	 хората	 и	 след	 30	
години	да	им	се	разкрие.	Тогава	щял	да	им	
обясни	за	спасението.	И	който	Му	повярва,	
ще	бъде	спасен.	Та	това	е	моят	подарък!	Ин-
тересно,	нали?

Сия ваСилева

„ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, 
ще им бъде дадено от Моя отец, който е на небесата. Защото където двама или 

  трима са събрани в Мое име, там съм и аз посред тях.”	–	Мат.18:19,20
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 И	макар	тази	светлинка	да	не	е	много	ярка	
и	 силна	 звезда,	 все	пак	 тя	може	да	насочи	
човека	в	правилната	посока	към	Спасителя.
	 Друг	вид	звезда,	която	води	човека	до	Бога	
е	самото	ТВОРЕНИЕ.	Някои	наричат	творение-
то,	мълчаливата	проповед	за	Бога.	Но	всъщ-
ност	творението	не	е	безмълвен	проповед-
ник	за	своя	Създател.	Създанието	е	доста	
силна	тръба,	която	приканва	хората	не	само	
да	 намерят	 Твореца,	 но	 и	 да	Му	 се	 покло-
нят.	И	колко	силни	са	думите	на	цар	Давид,	
който	казва:	„небесата разказват славата 
Божия и просторът известява делото на 
ръцете Му. Ден на ден казва слово и нощ 
на нощ изявява знание. Без говорене, без 
думи, без да се чуе гласът им, тяхната 
вест е излязла по цялата земя и думите им 
до краищата на вселената”	–	Пс.19:1-4.	
	 Цялото	 Божие	 творение,	 във	 всичките	 му	
разнообразни	 форми,	 представлява	 ярка	
звезда	на	небосклона	водеща	към	Създате-
ля.	 Няма	 човек,	 който	 искрено	 да	 търси	
Бога	и	да	не	може	да	Го	открие.	Той	е	раз-
крит	 навсякъде	 чрез	 творението.	 Пак	 ап.	
Павел	 пише:	 „това, което е възможно да 
се знае за Бога, на човеците е извест-
но, защото Бог им го изяви. Понеже от 
създанието на света, това, което е не-
видимо у него, тоест вечната Му сила 
и божественост, се вижда ясно разби-
раемо чрез творенията”	 –	 Римл.1:19,20.
	 Но	 най-ярката	 светлина	 към	 Христос	 си	
остава	БОЖИЕТО	СЛОВО.	Още	преди	мъд-
реците	 да	 бяха	 видели	 звездата	 на	 Исус,	
вероятно	я	бяха	открили	в	пророчествата	за	
раждането	на	Царя	в	Израел.	Най-вероятно	
тези	хора	бяха	чели	пророчествата	и	на	Ва-
лаам,	който	казва:	 „виждам го, но не сега; 
гледам го, но не отблизо. Ще излезе звез-
да от яков и ще се въздигне скиптър от 
израел”	 –	 Числ.24:17.	 Още	 там	 в	 писания-
та,	мъдреците	 бяха	 видели	 звездата,	 която	
щеше	 да	 изгрее.	 И	 не	 само	 за	 тези	 мъдри	
хора,	но	и	за	милиони	други,	Божието	Сло-
во	е	станала	пътеводна	звезда	по	пътя	към	
Спасителя.	Затова	и	в	Пс.119:105	се	казва:	
„твоето слово е светилник на нозете ми и 
виделина на пътеката ми.”	Нужно	е	обаче,	
не	само	да	се	види	звездата,	но	и	да	се	пос-
ледва.	Днес	много	хора,	виждат	светлината	
на	Словото	водеща	към	Исус,	но	не	тръгнат	
след	нея.	Някога	Исус	каза	на	юдеите:	„вие 
изследвате писанията, понеже мислите, 
че в тях имате вечен живот и те са, които 
свидетелствуват за Мене и пак не искате 

	 В	съботната	сутрин	на	10	декември	сест-
рите	в	църквата	се	събрахме	на	предрожде-
ствена	молитвена	закуска.

	 Още	преди	обявения	начален	час	в	зала-
та	цареше	оживление	–	сръчни	помощници	
подготвяха	всичко	необходимо	за	предстоя-
щия	празник.	 Една	по	една	или	на	 групички	
пристигаха	нашите	сестри.	С	чаша	чай	или	аро-
матно	кафе	в	ръка	разговорите	сякаш	нямаха	
край,	а	усмивките	ни	грееха	из	цялата	зала...
	 После	всички	заехме	местата	си.	Хвалих-
ме	нашия	Бог	и	Му	се	покланяхме,	слушахме	
рецитация	на	псалми	и	стихове.
	 Библейското	послание,	което	насочи	раз-
мислите	ни	към	необходимостта	да	бъдем	в	
единство,	да	споделяме	грижите	си	и	да	се	
подкрепяме	 в	 изпитанията	 и	 трудностите,	
беше	стихът	от	Матей	18:19	–	„ако двама от 
вас се съгласят на земята за каквото и да 
било нещо, което да поискат, ще им бъде 
дадено от Моя отец, който е на небесата.“

	 Вярвам,	че	нашият	Татко	се	е	наслажда-
вал	на	гледката	на	Неговите	дъщери,	нася-
дали	две	по	две	из	цялата	зала,	споделящи	
и	молещи	се	една	за	друга,	изисквайки	бла-
гословение,	снабдяване,	изцеление	и	про-
текция	за	своите	сестри	и	за	техните	близки.	
Благословено	време	на	даване	и	получаване	
–	ръка	за	ръка,	сърце	до	сърце...
	 Два	часа	изминаха	неусетно.	Разделихме	
се,	но	останахме	заедно	в	мислите	си	и	мо-
литвите	си	една	за	друга.	За	слава	на	нашия	
небесен	Баща.	

 Бойка Юрукова

СЕСТРИНСКА 
МОЛИТВЕНА ЗАКУСКА

да дойдете при Мене, за да имате живот” 
–	Йоан	5:39,40.	Ако	искаш	да	намериш	Исус,	
отвори	Библията	и	там	ще	откриеш	посоката	
в	която	да	тръгнеш	към	Него.	
	 И	така,	мъдреците	намериха	Бебето	Исус,	
благодарение	на	звездата.	И	днес,	хората	
на	земята	имаме	не	една,	но	много	звезди,	
които	 подобно	 на	 витлеемската,	 ни	 сочат	
пътя	към	Спасителя.	Нека	всички	заедно	да	
вървим	по	пътя	на	Бог,	 за	да	бъдем	с	Него	
както	тук	на	земята,	така	и	във	вечността.

п-р руМен БорДжиев 

 ЗВЕЗДАТА, КОЯТО НИ ВОДИ КЪМ ХРИСТОС

	 На	4	декември	за	поредна	година	вярващи	
от	 ЕПЦ	 Подуяне	 имахме	 удоволствието	 да	
бъдем	част	от	празничния	Рождествен	кон-
церт	 организиран	и	 проведен	 от	фондация	
„Риджуейс–България	и	Обединени	евангел-
ски	църкви.
	 Зала	„България”	беше	изпълнена,	както	с	
присъствието	на	публиката,	така	и	с	прекра-
сните	инструменталисти	и	изпълнители	на	
величествени	 хорали	 във	 възхвала	 и	 пре-
клонение	към	Твореца	и	Създател	на	цялата	
вселена.	Беше	прекрасно	време	на	наслада,	
както	 за	 слушателите,	 така	 и	 за	 изпълните-
лите.	В	основата	обаче	на	 тази	инициатива	
се	крие	любовта	и	дългогодишното	усърдно	
старание	на	Пол	и	Джуди	Риджуей	да	пома-
гат	 на	 нуждаещите	 се	 в	 България	 лично	 и	
чрез	своята	благотворителна	фондация.
	 Благодарим	на	Бог	за	дарбата	която	имат	
да	докосват	душите	и	сърцата	ни	чрез	музи-
ката,	така	че	и	ние	да	бъдем	благословение	
за	другите!

иван Павлов  

РОЖДЕСТВЕН КОНЦЕРТ



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

ТЪРЖЕСТВЕНО ПОСРЕЩАНЕ
НА НОВАТА гОдиНА

Нека с признателност към Бога 
да изпратим отиващата си 
година и заедно в молитва да 

посрещнем Новата 2017 година

31 дЕКЕМВРи        НАЧАЛО – 21.30 ч.

ДЕ Е ВИТЛЕЕМ?

НОВ ЧЛЕН

НА ЕПЦ – “ПОДУЯНЕ”

МАРИЯ СТОЯНОВА

ЧЕСТИТО 
на Ангел 

и Екатерина

ЧЕСТИТО 
на семейство Бочеви за 
15 годишния им юбилей

ПРАЗНУВАНЕ НА РОЖДЕСТВО
БлагоДариМ на гоСПоДа За ПрекраСните Деца в 

СеМейСтвата и в църквата ни, които ни 
ПреДаДоха неБеСна раДоСт чреЗ ПрограМата 

на неДелното училиЩе. нека Бог Да ги ПаЗи и 
Да ги уПотреБява За Своя Слава!

в тоз празник чист, кога света 
видя звезда над витлеем, 

да идем, братя, при христа –
дар коледен да Му дадем!

Сред спящи люде с блага вест 
яви се той като човек. 

но ангели не пеят днес! 
а витлеем е тъй далек!

къде ще го намерим ний 
Богочовека благ – иисус? 

в далечни, в близки ли страни? 
Без него празникът е пуст!

Дали да търсим в дом богат? 
но Бог се скри във нищета 
и взе на всеки малък брат 
върху Си мъката, скръбта!

той сигурно е в тоя мраз 
във схлупен дом накрай града. 

какво ли чака той от нас, 
избрал за Себе Си глада?

и може би съвсем е сам, 
той гледа в тихите врати, 

ще се яви ли някой там 
в скръбта Му да го навести!

Свещената Му нищета 
е укор тих и кротък зов. 

той чака в Свойта самота 
сърдечен дар, троха любов!

о, братя, нека с искрен плам 
при скръбния съсед да спрем! 
Почукайте – иисус е там! – 
и там е, там е витлеем!

архимандрит	Серафим


