
 

 Евангелист Лука пише: „И когато бяха там, 
навършиха се дните й да роди. И роди 
първородния си Син, пови Го и Го положи в 
ясли”– Лука 2:6,7. В обора във Витлеем, 
Мария ражда първородния си Син. А знаем, 
че в Израел, първородните синове притежа-
ваха важен статут и бяха на особена почит и 
уважение.
 Всички първородни в Израел принадлежа-
ха на Бога. Това беше постановено от Него, 
още когато при изхода от робството, Той по-
губи всички египетски първородни: „Всич-
ки първородни измежду израилтяните са 
Мои – и човек, и животно; в деня, когато 
поразих всичките първородни в Египетска-
та земя, ги осветих за Себе Си”– Числ.8:17. 
Така, че Исус като първороден, също принад-
лежеше на Бога. Затова и на четиридесетия 
ден, Йосиф и Мария занесеха Бебето Исус в 
храма, за да Го представят пред Бога. „Като 
се навършиха и дните за очистването им, 
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„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

според Моисеевия закон, занесоха Го в Еру-
салим, за да Го представят пред Господа, 
както е писано в Господния закон, че „всяко 
първородно дете от мъжки пол ще бъде 
посветено на Господа” – Лука 2:22,23. И 
това не беше само обреден ритуал, но едно 
цялостно отдаване на Господа, за през всич-
ките дни на живота Му. Така, както и Анна 
някога представи малкия Самуил пред Гос-
пода (1Цар.1:24-28).
 Как стои въпросът с първородните в Новия 
завет? В Стария завет, Бог пожертва всички 
първородни на Египет, като взе първородните 
на Израел за Себе Си. А в Новия завет, Бог по-
жертва Своя Първороден Син, за да притежава 
всички нас за Свои синове. И Бог очаква от нас 
повярвалите в Него, подобно на първородните 
в Израел, да Му принадлежим изцяло. 
 От Словото още знаем, че първосвещени-
ка в Израел също беше от голямо значение.
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И казаха: Где е Юдейският цар, който се е родил? защото 
видяхме звездата му на изток, и дойдохме да му се поклоним.
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ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
ДА РОДИШ 

БОЖИЯТ СИН
 Днес всяко семейство очакващо своята 
рожба знае, че има определени задачи, кои-
то да се изпълнят преди детето да се роди. 
О, повечето родители са се запасили с дреш-
ки, шишета и залъгалки. Уговорили са спе-
циална клиника и екип с именит доктор за 
деня на раждането. Но в дните, когато се е 
родил нашия Господ съвсем не е било така. 
Дори сегашните идилични картини изобра-
зяващи Рождество Христово, които познава-
ме от картички и други художествени про-
изведения, съвсем не са истина – младата 
красива девица Мария блажено обгърнала 
новородения Исус сред меко сено и вакли 
агънца. Не, съвсем не е било така мили хора. 
Всемогъщият Бог избра едно скромно младо 
селско момиче, една не много учена девица 
да стане инструмент за въплъщение на Него-
вата Любов на земята. И ние в сегашния си 
комфорт дори не можем да си представим, 
как Царят на Царете се смири до толкова, 
че се роди в такива жалки условия. Мария 
понесла съдбата си достойно не разбираща 
напълно Божият план, но се довери на Сло-
вото Божие и пожертва себе си и мечтите 
си и въпреки трудностите живя с надежда в 
Неговото обещание. 
 В онова време това да си бременна жена 
без мъж е било сигурна смърт. Но Бог гово-
ри на Йосиф да остане пазител на това се-
мейство. И тук няма „И живели щастливо до 
края на дните си.” А напротив от тук насетне 
започват сериозни изпитания. Принудени 
от закона Йосиф, Мария и нероденият Исус 
предприемат едно изключително тежко пъ-
туване. Родилните мъки започват. Мария не 
е настанена във ВИП стая за раждането на 
нашия Цар, не е придружавана от екип аку-
шери и сестри дори не е имала с какво да по-
вие новороденото. Мария и Йосиф премина-
ват през пълен кошмар в този тъй важен за 
нас ден, денят на Рождество. 
 продължава на стр.2
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РЕДАКЦИОННО КАРЕ

 продължение от стр. 1

 Той упражняваше цялата духовна власт в 
Израел и служението като посредник между 
народа и Бога. Той имаше правото да облича 
първосвещеническите одежди и да влиза в 
пресвятото място на храма, за да ходатайс-
тва за народа. А след смъртта на първосве-
щеника, неговия първороден син наследя-
ваше служението на своя баща. Така и Исус, 
като първороден на Бога, придоби правото 
на най-велик Свещеник. Първосвещеник, 
Който след Своето възнасяне, влезе в небес-
ната скиния, за да стане нашия посредник. 
„Така и Христос не присвои на Себе Си сла-
вата да стане първосвещеник, а Му я даде 
Оня, Който Му е казал: „Ти си Мой Син, Аз 
днес Те родих!” – Евр.5:5. И всичко това, по-
ради факта, че Той е Божият Първороден. 
 В Израел, както първородния на първосве-
щеника, така и първородния на царя получа-
ваше по наследство короната. Така е и във 
всяка монархия. Исус, като първородния на 
Бога, се роди, за да царува. Макар, че Той не 
се роди в царския палат, но вече се знаеше, 
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че Той е царя за вечността. „А когато се роди 
Исус във Витлеем Юдейски, в дните на цар 
Ирод, ето мъдреци от изток пристигнаха 
в Ерусалим и казаха: Къде е Юдейският цар, 
който се е родил? Защото видяхме звезда-
та му на изток и дойдохме да му се покло-
ним” – Мат.2:1,2. Исус се роди като първо-
родния на Бога, за да бъде Цар над всички 
царе. За това пророкува още цар Давид: „Той 
ще извика към Мене: Отец си ми, Бог мой и 
спасителната ми канара. При това, Аз ще 
го поставя в положение на първороден, по-
горе от земните царе. Вечно ще пазя ми-
лостта Си за него; и заветът Ми ще бъде 
верен спрямо него. Също и потомството 
му ще направя да продължава до века и 
престолът му – като дните на небето” – 
Пс.89:26-29. Така че, първородният Син на 
Бога дойде, за да бъде Царят за вечността. 
Той е твоят цар и Първосвещеник в небето.

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

п-р РУМЕН БОРДЖИЕВ 

25 ДЕКЕМВРИ (сряда)
 НАЧАЛО – 10.00 часа

„В онези дни дойде Йоан Кръстител и 
проповядваше в Юдейската пустиня, 

като казваше: Покайте се, понеже 
наближи небесното царство.” - Мат.3:1,2

На 8 декември т.г. в 
зала България се състоя 

РОЖДЕСТВЕН 
КОНЦЕРТ 

на общоевангелския хор 
и оркестър на 

софийските църкви 
под диригентството
 на д-р Пол Риджуей.

С това беше отбелязана 
и 110 годишнината 

от основаването на 
Обединени евангелски 

църкви в България /ОЕЦ/.

„Хвалете Господа, защото Господ е 
благ, пейте хваления на името Му, 
защото това е угодно” – Пс.135:3

ТЪРЖЕСТВЕНО 
ПОСРЕЩАНЕ НА 

НОВАТА ГОДИНА

Нека с признателност 
към Бога да изпратим 

отиващата си година и 
заедно в молитва да 
посрещнем Новата 

2020 година

31 ДЕКЕМВРИ (сряда)
 НАЧАЛО – 21.30 часа

ПРАЗНИЧНО ПРАЗНИЧНО 
БОГОСЛУЖЕНИЕ НА БОГОСЛУЖЕНИЕ НА 

РРОЖДЕСТВО ОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВОХРИСТОВО


