
 

	 Още	един	повод	за	радост.	Още	една	годи-
на,	подарена	ни	от	Бога,	в	която	ще	честваме	
идването	на	Божия	Син	на	земята	като	човек.	
Още	една	възможност	да	празнуваме	рожде-
нието	на	Спасителя,	разделил	времето	на	
две	епохи	–	преди	и	след	Неговото	раждане.
	 То,	времето,	се	изнизва	много	бързо	–	до-
като	се	обърнем,	и	отново	сме	в	навечерие-
то	на	Бъдни	вечер	и	Рождество	Христово.	Ще	
запомним	2020-та	с	пандемията	от	COVID-19	
и	всичките	ѝ	мъчителни	и	дори	трагични	за	
някои	последици.
	 За	мнозина	страданието,	през	което	чове-
чеството	преминава,	е	повод	за	размисъл,	за	
осъзнаване,	че	човек	не	е	господар	на	дните	
си,	нито	е	недосегаем	и	всевластен.	Изпра-
вени	пред	лицето	на	 страданието	и	 страха,	
осъзнаваме	 собствената	 си	 слабост,	 немощ	
и	уязвимост.	Това	прави	и	радостта,	с	която
очакваме	наближаващия	празник	Рождество	
Христово,	по-силна	от	всякога.
	 Но	с	какво	той	е	по-различен	тази	година?	
За	някои	вероятно	с	нищо	или	с	малко.	За	тях	
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„Тя ще роди Син, Когото ще наречеш Исус; защото Той е, 
Който ще спаси народа Си от греховете му.” – Мат.1:21

И това ще ви бъде знакът: ще намерите 
Младенец повит и лежащ в ясли.

Лука 2:12

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
ТИХА НОЩ, 
СВЯТА НОЩ

	 Родината	 на	 песента	 „Тиха	 нощ,	 свята	
нощ”	 е	 Бавария.	 Годината	 е	 1818-та.	 Пое-
тът	 Йосиф	 Моор	 е	 бил	 свещеник	 в	 Оберс-
дорф,	а	композиторът	–	негов	приятел,	учи-
телят	Франц	Грубер,	органист	в	църквата.
	 Веднъж	свещеникът	посетил	един	болен,	
който	живеел	 доста	 далече.	 Било	 през	ме-
сец	декември.	Посещението,	 дивното	 нощ-
но	 небе	 с	 месечината,	 величествения	 пей-
заж	и	двете	села	–	Арнсдорф	и	Обернсдорф,	
ниско	 в	 долината	 при	 вечерно	 осветление,	
му	 придали	 едно	 чудно	 настроение	 –	 по-
добно	на	видение.	Като	седнал	на	един	пън,	
сторило	му	 се,	 че	 близкото	 село	 Арнсдорф	
прилича	 на	 Витлеем	 през	 святата	 нощ.	 Ду-
хом	 той	 видял	 пещерата,	 където	 Мария	 и	
Йосиф,	 изпълнени	 с	 радост,	 пазели	 детето.	
Долината	наоколо	му	се	видяла	като	пасби-
щето	на	овчарите,	които	пазели	стадата	си.
	 Когато	 се	 видял	 с	 приятеля	 си	 Грубер,	
Йосиф	Моор	бил	приветстван	най-любезно.	
По	време	на	разговора,	 като	 станало	дума,	
че	органа	бил	повреден,	Моор	 казал:	 „Ние	
трябва	 да	 поднесем	 на	 хората	 нещо	 ново,	
за	 слава	 на	Детето	Исус.	Да	 съчиним	нещо	
за	святата	нощ.	Аз	ще	съставя	текста,	а	ти	ще	
напишеш	мелодията,	 тъй	 като	 си	 способен	
за	това.”	Двамата	се	разбрали	Моор	да	пред-
стави	до	сряда	–	24	декември,	текста	на	Гру-
бер,	а	той	веднага	да	композира	мелодията.
	 Йосиф	Моор	се	отишъл	и	потънал	в	дъл-
боки	 размишления,	 преживявайки	 отново	
картините	 от	 тази	 вечер.	 Тогава	 взел	 перо-
то	 и	 писал,	 писал	 онова,	 което	 живеело	 в	
душата	 му.	 На	 другата	 нощ	 препрочел	 на-
писаното	„ето	Спасител	дойде!”	Това	зарад-
вало	дълбините	на	душата	му.	По	обяд	той	
представил	 на	 приятеля	 си	 песента.	 Когато	
Франц	 Грубер	 я	 прочел,	 извикал:	 „Скъпи	
приятелю,	небесен	дар	е	това,	което	носиш!”	
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изминалите	 12	 месеца	 са	 просто	 време	 –	
формално,	преходно	време,	линейната	хро-
нологична	последователност	от	редуващи	
се	 дни.	 Него	 древните	 гърци	 определяли	 с	
думата	 хронос	 –	 времето,	 което	 води	 към	
смъртта,	което	изяжда	себе	си,	количестве-
но	изчислимото	календарно	време.
	 За	 вярващия	 обаче	 Рождество	 Христово	
2020	е	ново.	По	много	причини.	Първо,	 за-
щото	 той	 осъзнава	 своята	 физическа	 не-
обезпеченост	и	окрайностеност.	Вярващият	
съзнава,	 че	 е	 просто	 едно	 тленно	 битие	 и	
че	 всеки	 ден	 му	 е	 подарък	 от	 Бога,	 защо-
то	 всичко	 от	 Него	 зависи	 и	 без	 Неговата	
намеса	 или	 позволение	 нищо	 не	 се	 случ-
ва.	 Всеки	 ден	 като	 дар!	 Това	 е	 щастливото	
време,	 щастливият	 миг,	 другата	 дума	 на	
древните	гърци	за	време	–	кайрос.	Тя	озна-
чава	 нещо	 съвсем	 различно.	 Кайрос	 е	 ис-
тинното,	 благодатно	 време	 на	 сбъдването,	
извършването,	 осъществяването,	 времето,																																																
изпълнено	със	съдържание	и	смисъл.	

продължава на стр.2



 „Ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе 
си и истината не е в нас. Ако изповядваме 
греховете си, Той е верен и праведен да ни 
прости греховете и да ни очисти от всяка 
неправда” – 1Йоан 1:8,9. 

	 Това	 сигурно	 бяха	 най-дългите	 десет	 се-
кунди	 в	 живота	 му.	 Светльо	 беше	 вперил	
изгарящ	поглед	в	лицето	на	баща	си,	който	
сякаш	 беше	 замръзнал	 с	 подаръчна	 кутия	
в	ръце.	Вътре	в	нея	се	търкаляха	бележник,	
опаковка	 от	 цигари,	 плик	 с	 трева,	 а	 на	 дъ-
ното	 лежеше	 списание.	Последното	 накара	
баща	му	да	затвори	бързо	капака	на	кутията.	
Младежът	беше	подарил	себе	си	такъв,	ка-
къвто	бе	в	действителност,	без	какъвто	и	да	
е	опит	да	прикрие	това,	през	което	минава.
В	семейството	им	от	двама	имаше	стара	тра-
диция	да	си	разменят	подаръци	по	Рождест-
во.	През	последния	месец	Светльо	трескаво	
обмисляше,	какво	иска	да	даде	на	баща	си	

за	 празника.	 Бяха	 към	 края	 на	 една	 горчива	
година	–	скандали,	викове,	наказания,	конско,	
тягостно	мълчание,	влачене	насила	на	църк-
ва	 в	 неделя.	 За	 седемнадесетгодишното	
момче	нещата	бяха	ясни.	Вече	си	беше	при-
готвил	багажа	и	само	чакаше	да	отмине	Рож-
дество.	Щеше	да	живее	при	приятел,	с	който	
заедно	 да	 започнат	 бизнес	 за	 много	 пари.	
Най-накрая	щеше	да	бъде	свободен	от	очак-
ванията	на	баща	си,	а	преструвките	и	отегчи-
телните	моралистки	проповеди	щяха	да	при-
ключат.	Това	беше	неговият	финален	удар,	с	
който	щеше	да	сложи	край	на	продължилата	
толкова	дълго	война.	
	 Баща	му	продължаваше	да	мълчи	със	за-
стинал	 поглед	 в	 капака	 на	 шарената	 праз-
нична	 кутия.	 Светльо	 чувстваше	 странна	
смесица	от	емоции,	но	не	и	онова	усещане	
за	 триумф,	 което	 очакваше	 с	 нетърпение	
през	последните	месеци.	Баща	му	не	скочи	
от	стола,	за	да	му	зашлеви	шамар,	не	го	из-
гони	от	апартамента,	не	се	разкрещя.	Дори	
все	още	продължаваше	да	държи	глупавата	
кутия	 в	 ръце.	 Без	да	 се	 усети,	момчето	ин-
стинктивно	посегна,	за	да	я	вземе	обратно,	
сякаш	за	да	заглуши	барабаните	на	пулса	в	
ушите	 си.	Спря	 го	 тихия,	пресипнал	 глас	на	
баща	му:	„Мисля...мисля,	че	това	е	най-до-
брия	 подарък,	 който	можеше	 да	 дадеш	 на	
Рожденика.	Нали	знаеш,	че	не	го	подаряваш	
на	мен,	а	на	Исус”.	Той	замлъкна	в	опит	да	
преглътне	нещо,	което	напираше	да	се	излее	
от	 очите	му.	 После	 вдигна	 ясния	 си	 поглед	

АЗ СЪМ ПОДАРЪКЪТ

РАЗКАЗ

 продължение от стр. 1 
 А	 крайъгълният	 камък,	 даващ	 смисъл	 на	
времето	и	историята,	е	Исус	Христос.	С	раж-
дането	и	боговъплъщението	на	Христос	кай-
росът	влиза	в	хроноса	и	дава	възможност	на	
всеки	човек	да	вкуси	от	вечността	на	Божие-
то	царство.	Животът	в	Христа	започва	в	този	
живот,	семената	му	израстват	в	този	свят,	но	
Той	в	пълнота	се	осъществява	в	идващия	жи-
вот,	който	ние	очакваме.
	 Кайросът	е	точката,	в	която	Бог	среща	чо-
вечеството	в	хроноса.	Това	е	мястото,	където	
вечното	 се	 спуска	 към	 временното	 и	 вре-
менното	се	докосва	до	вечното.
	 Това	е	най-съществената	причина,	поради	
която	и	тази	година	ще	празнуваме	щастли-
ви	 Рождeство	 Христово.	 С	 нова	 радост,	 с	
нова	надежда	и	нова	вяра	в	Спасителя.
	 И	тъй	като	хроносът	представлява	пореди-
ца	от	обикновени	събития,	верига	от	иден-
тични	 моменти,	 които	 могат	 да	 създадат	
илюзорното	 впечатление,	 че	 можем	 да	 го	
управляваме,	 трябва	да	сме	наясно,	че	ако	
го	 направим,	 това	 ще	 е	 грешка.	 Ние	 може	
да	влезем	в	потока	му,	създавайки	графици	
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и	разписания,	и	по	този	начин	да	установим	
срокове	за	изпълнението	на	едни	или	други	
събития,	но	това	съвсем	не	означава,	че	пра-
вим	времето	подвластно	на	нас.	Хроносът	е	
средство	в	живота	на	хората,	но	не	може	да	
бъде	цел.	Целта	на	човешкия	живот	е	друга	
и	тя	се	постига	в	хроноса.
	 Човек	трябва	да	използва	хроноса	и	чрез	
събитието	 на	 кайроса	да	 премине	 във	 веч-
ността.	 Но	 той	 не	 може	 да	 направи	 това	
сам.	 Затова	 Бог	 влезе	 във	 времето	 –	 за	 да	
може	 човекът	 да	 влезе	 във	 вечността.	 Бог	
чрез	раждането	на	Спасителя	прокара	пътя	
между	небето	и	земята	и	направи	възможен	
прехода	от	временното	към	вечното.	С	раж-
дането	на	Христос	времето	престана	да	има	
власт	 над	 човека.	 С	 раждането	 на	 Христос	
Бог	ни	дада	кайроса	–	благодатното	време,	
точния	момент	на	сбъдването,	извършване-
то,	 осъществяването,	 времето,	 изпълнено	
със	съдържание	и	смисъл,	времето	за	след-
ване	на	Христа,	на	вярата,	на	изграждането,	
на	освещението.
	 Честито	Рождество	Христово	на	всички!

САВА СЛАВЧЕВ

и	 го	насочи	право	 в	 лицето	на	 своя	малък,	
объркан	 син.	 „Преди	 години	 аз	 направих	
същия	подарък	на	Исус,	най-добрия,	който	
някога	съм	Му	подарявал.	Моля	те,	само	ни-
кога…	само	никога	не	си	го	взимай	обратно”,	
гласът	заглъхна	така,	както	и	започна.
	 На	 външната	 врата	 се	 позвъни.	 Докато	
баща	му	 стана,	 за	 да	 отвори	 на	 семейните	
им	приятели,	момчето	усети	топлата	му	ръка	
на	рамото	си:	„Мисля,	че	е	добре	да	разопа-
коваш	саковете	в	стаята	си.	Трябва	да	знаеш,	
че	 само	 Исус	 би	 се	 зарадвал	 на	 такъв	 по-
дарък.	Приятелите	ти,	светът	навън	биха	ти	
били	шута,	ако	им	поднесеш	това.	А	аз	къде	
ще	те	търся	после?”.
	 Светльо	стоеше	мълчаливо	на	масата	през	
цялата	онази	вечер.	Кутията	беше	останала	
да	 лежи	 безпомощно	 под	 елхата,	 подобно	
на	онзи	прокажен	човек,	който	преди	мно-
го,	много	години	беше	извикал	отчаяно	към	
Исус:	 „Господи,	 ако	 искаш,	 можеш	 да	 ме	
очистиш“.	Или	полудяваше,	 или	 в	 смеха	 на	
хората	около	себе	си	чу	един	тих	глас	да	каз-
ва:	„Искам, бъди чист”.

ЙОАННА 
РУСЕВА

 ТИХА НОЩ, СВЯТА НОЩ

 продължение от стр.1
	 Той	веднага	седнал	пред	пианото	и	засви-
рил	 мелодията,	 която	 добре	 познаваме	
„Тиха	нощ,	свята	нощ...”
	 Рождество	 Христово	 дошло.	 Вместо	 по-
вредения	 орган,	 един	 оркестър	 придружа-
вал	пеенето	на	празнуващото	събрание.	На	
края	на	богослужението	свещеникът	Йосиф	
Моор	се	качил	на	 галерията,	където	Франц	
Грубер	го	очаквал	с	китарата.	Тиха	и	кратка	
прелюдия	 и	 тогава	 за	 пръв	 път	 в	 църквата	
прозвучала,	изпълнена	от	силния	бас	и	зву-
чен	тенор,	величествената	песен	„Тиха	нощ,	
свята	 нощ”.	 Всички	 слушали,	 били	 прико-
вани	от	 обаянието	на	думите	и	мелодията,	
които	 изглеждали	 като	 изляни	 в	 едно.	 Ста-
нало	ясно,	че	свещеникът	и	учителят	съста-
вили	чудно	хубава	песен.	След	края	на	бого-
служението	един	стар	моряк	стиснал	ръката	
на	учителя	и	казал:	„Господин	учителю,	тази	
хубава	песен	ще	се	пее	и	когато	ние	отдавна	
ще	сме	умрели!”
	 Така	 и	 станало!	 Днес	 след	 повече	 от	 200	
години,	тя	се	пее	на	длъж	и	шир	по	цялата	
земя!



КАКВО Е ДА ДЪРЖИШ БОЖИЕ ДЕТЕ В РЪЦЕТЕ СИ

АНКЕТА

 Тихата	Рождествена	нощ.	Изминаха	повече	
от	две	хиляди	години.	По	дванадесет	месеца...	
Десетки	хиляди	месеци,	през	които	в	умовете	
на	милиарди	по	милиарди	изгрява	една	кар-
тина.	Майка	свела	глава	над	новороденото	си	
бебе.	Под	необикновена	светлина	на	необик-
новено	място.
	 Да	държиш	в	двете	си	ръце	Божието	Дете.	
Какво	ли	е?	И	какви	ли	са	били	мечтите	на	
Мария	за	Детето?
	 Обърнахме	 се	 към	 няколко	 от	 майките	 от	
църквата,	родили	тази	 година.	Поели	в	ръце-
те	си	Божие	дете	в	стерилни	родилни	домове.	
Всред	майчините	си	задължения	те	намериха	
време,	и	с	радост	отговориха	на	въпросите:

На Рождество, Мария държеше в ръцете си 
Божието Детенце. Ти също си благословена с 
радостта да си майка.
1. Какво е да държиш Божие дете и какво е 
най-голямото ти желание за него?
2. В кое отношение би искала да приличаш 
на Мария? 

ЛИНА, МАЙКА НА 
БЕБЕ ВЯРА
1.	Да	държиш	Божие	дете	
си	е	дар,	за	който	благо-
дариш	всеки	ден,	когато	
ти	 се	 усмихне.	Най-мно-
го	искам	да	познава	Бог	

и	Той	да	я	познава.	
2. Искам	да	имам	нейното	смирение,	което	в	
днешно	време	не	се	смята	за	добродетел,	но	
ние	 християните	 задължително	 трябва	 да	 го	
притежаваме.	Също	така	искам	да	мога	да	се	
доверявам	безусловно	на	Бога	всеки	ден.

АЛЕКС, МАЙКА НА 
БЕБЕ ГАБРИЕЛА
1.	Сега	като	родител	по-
добре	 разбирам	 Божи-
ята	 любов.	 Как	 и	 колко	
Бог	 ни	 обича.	 Животът	
е	 най-прекрасния	 Божи	
дар	и	благословение.	

Най-голямото	чудо!	Най-голямото	ми	желание	
за	Габриела	е	да	обича	Бог,	да	Му	служи	и	да	
ходи	в	Неговия	път.
2. Мария	беше	прекрасна	майка	и	в	това	отно-
шение	ми	се	иска	да	бъда	като	нея!

ЯНИЦА, МАЙКА НА 
БЕБЕ НИКОЛЕТА
1.	 Най-голямото	 благо-
словение	 е	 да	 държиш	
в	ръцете	си	Божие	дете,	
да	знаеш,	че	чрез	теб	Бог	
създава	нов	живот.	Най-

голямото	ми	желание	за	детето	ми	е	да	позна-
ва,	обича	и	следва	Господ.
2. Бих	искала	да	имам	нейната	сила,	смелост	и	
безрезервна	майчина	любов.

САРА, МАЙКА НА 
БЕБЕ МИЛОСТ
1.	 Невероятна	 радост	 е	
да	 държиш	 дете.	 Всяко	
дете	 е	 Божие,	 но	 може	
би	някои	родители	не	го	
осъзнават.	 Чувствата	 са	

смесени	–	неописуема	радост,	но	и	притесне-
ние	–	ще	го	възпитам	ли	добре,	ще	му	покажа	
ли	Исус	 чрез	моя	 характер.	Най-голямата	ми	

мечта	за	нашите	деца	е	да	познават	и	обичат	
Бога,	до	края	на	живота	си	да	Му	се	посветят.	
Така	 и	 те	 ще	 бъдат	 щастливи	 със	 сигурност.
2. Бих	 искала	 да	 успея	 да	 се	 доверя	 на	 Бога	
и	 Неговия	 план,	 както	 направи	Мария.	 Дори	
когато	 действителността	 е	 различна	 от	 очак-
ваното	 (смъртта	 на	 Исус),	 когато	 нещата	 са	
нелогични	 (зачеването	или	възкресението	на	
Исус),	то	пак	да	се	доверявам,	че	Бог	е	силен	
да	 извърши	 волята	 Си	 и	 контролира	 нещата.	

 
САЛКА, МАЙКА НА 
БЕБЕ САРА
1.	Това	е	дългоочаквана	
радост	 и	 голямо	 благо-
словение	за	мен.	Жела-
нието	ми	е	да	я	предста-

вим	за	благословения	в	Божия	дом,	така	както	
Йосиф	 и	 Мария	 представиха	 малкия	 Исус	 в	
храма.	А	молитвата	ми	е	да	се	научи	да	раз-
познава	Божия	глас,	както	Самуил	се	научи.
2. Да	бъда	готова	да	се	предоставя	на	Божия-
та	воля	и	на	Неговия	план	за	живота	ми,	както	
Мария.

	 Благодарим	 на	 Господа	 за	 всяко	 подарено	
от	Него	бебе	в	църквата	ни,	благодарим	и	на	
майките,	гравирали	в	сърцето	си	любовта	към	
Бога.	Но	най-доброто	за	всички	млади	родите-
ли	предстои!	Красивото	препредаване	на	се-
мейната	вяра	и	радостта	от	набожно	наслед-
ство.

анкетата подготви 
ЕЛЕНА ИВАНОВА 

 СЪОБЩЕНИЯ

 ДРУГИ ДРУГИ СЪОБЩЕНИЯ:ДРУГИ ДРУГИ СЪОБЩЕНИЯ:

l Членовете на ЕПЦ-Подуяне могат да 
ползват библиотеката към църквата, 
както и аудио, видео и DVD записи 
нa филми, проповеди и библейски 
поучения.

l Желаещите да бъдат приети за 
членове на църквата, могат да се 
обърнат към ръководството на 
църквата за повече информация.

l Интернет страницата на църквата 
 www.poduene.org се обновява 

всяка седмица, като там може да 
се гледат най-новите проповеди 
от богослуженията, както и много 
друга допълнителна информация за 
църквата ни. 

l Видеозаписи на проповеди от 
неделните богослужения могат да 
бъдат гледани в:

 www.youtube.com/user/poduene-
church/videos

 

 РЕДОВНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ: РЕДОВНИ БОГОСЛУЖЕНИЯ:

l Неделя от 10.00 ч. и 18.00 ч.
l Сряда от 18.30 ч. – молитвено събрание
l Петък от 18.30 ч. – богослужение
l Младежко общение – събота от 18:00 ч.

 МОЛИТВА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ:МОЛИТВА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ:
l Бог да запазва от заразяване с 

коронавирус.
l Бог да изцелява вече заразените с 

коронавирус.
l Бог да довежда църквата до духовно 

разбуждане. 
l Бог да въздейства върху народа ни за 

покаяние. 
l Бог да дава мъдрост и сила на 

управляващите. 
l Бог да пази от зараза медицинските 

служители. 
l Бог да се грижи за нашите материални 

нужди.

 ЗА КОНТАКТИ С ПАСТИРА:ЗА КОНТАКТИ С ПАСТИРА:

l тел.: 02/ 859 24 40
l GSM: 0897 868 040
l е-mail: bordjiev@abv.bg 



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

 На	17	октомври	2020	г.	на	71	годишна	възраст	почина	сестра
ГИНКА ЖЕКОВА ГИЛЕВА

и	на	4	декември	2020	г.	на	73	годишна	възраст	почина
п-р ГИЛЬО МИЛЕВ ГИЛЕВ

На	2	ноември	2020	г.	на	86	годишна	възраст	почина	брат

ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ САВОВ 

На	12	ноември	2020	г.	на	85	годишна	възраст	почина	брат

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ИВАНОВ 

На	2	декември	2020	г.	на	73	годишна	възраст	почина	брат

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ

На	6	декември	2020	г.	на	84	годишна	възраст	почина	сестра

КУНА ПЕНЕВА КОМИТСКА

Предречено бе преди хиляди години,
Исус помазаник, Христос Спасител мой,

и който иска няма да погине,
защото кръв проля за греховете Той.

Чуй ангелските песни за прослава,
сега и тук, а не там и преди,
изминало е време оттогава,

но днес Христос във теб ще се роди.

Пак ражда се Той всеки ден в сърцата
на хиляди поробени души,

изгря във мрака лъч от светлината,
и царството на мрака разруши.

С какъв възторг душата ми ликува,
във мене всичко празнично блести,

и Раят на Земята ми се струва,
дошъл е днеска да ни посети.

Голяма благодат Христос донесе,
която всичко плътско промени.

Роди се тук, пострада и възкресе,
сърцата ни със нови ги смени.

Душите ни на извори небесни
превърна Той, а живата вода,

изпълни ни със радост и със песни,
в Христа добихме пълна свобода.

Ликувайте! Ликувайте народи!
Христос роди се като нас човек.

Да ни спасява, да ни пази, да ни води,
и пътя труден да направи лек.

О, радост свише, Бог ни посещава,
и днеска също, както и преди,

извикайте със благодат тогава:
Спасител на земята се роди!

МАРИН КОСТОВ
13.01.2019 г.

ИСУС ПОМАЗАНИК 
ХРИСТОС СПАСИТЕЛ

ПРАЗНИЦИ  ПРЕЗ  2021  ГОДИНА
6  ЯНУАРИ – ЙОРДАНОВДЕН
7  ЯНУАРИ – ИВАНОВДЕН

3  МАРТ – ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
21  МАРТ – ДЕН НА ЕВАНГЕЛСКАТА ПЕСЕН
25  МАРТ – БЛАГОВЕЩЕНИЕ

24  АПРИЛ – ЛАЗАРОВДЕН
25  АПРИЛ – ЦВЕТНИЦА
30  АПРИЛ – РАЗПЯТИЕ ХРИСТОВО

2   МАЙ – ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
24   МАЙ – ДЕН НА ПРОСВЕТАТА

10  ЮНИ – ВЪЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
20  ЮНИ – ПЕТДЕСЯТНИЦА
29  ЮНИ – ПЕТРОВДЕН

20  ЮЛИ – ИЛИНДЕН

6  АВГУСТ – ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

6  СЕПТЕМВРИ – ДЕН НА СЪЕДИНЕНИЕТО   
                     НА БЪЛГАРИЯ
22  СЕПТЕМВРИ – ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА

17  ОКТОМВРИ – БЛАГОДАРСТВЕН ДЕН
31  ОКТОМВРИ – ДЕН НА РЕФОРМАЦИЯТА

8  НОЕМВРИ – АРХАНГЕЛОВДЕН
21  НОЕМВРИ – ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО   
                  СЕМЕЙСТВО

5  ДЕКЕМВРИ – ДЕН НА БИБЛИЯТА
24  ДЕКЕМВРИ – БЪДНИ ВЕЧЕР
25  ДЕКЕМВРИ – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
27  ДЕКЕМВРИ – СТЕФАНОВДЕН

1  ЯНУАРИ – НОВА ГОДИНА

„Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? 
Скръб ли или утеснение, гонение или глад, голота, беда или нож? 

Защото, както е писано: „Убивани сме заради Теб цял ден; смятани сме като овце за клане.” 
Не; във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, 

Който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, 
нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, 

нито дълбочина, нито кое и да било друго създание ще може да ни отлъчи 
от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ.” – Римл.8:35-39


