ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”
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ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО !

„Слава на Бога във висините. И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.” Лука 2:14

БОГ ЩЕ ВИ ВЪЗДИГНЕ ПРОРОК
Всички знаем за великото служение, което
Моисей имаше в Израел. Чрез него Бог изведе
Своя народ от робството от Египет, преведе
ги през водите на Червеното море, даде чрез
него закона с десетте заповеди, под неговото
водителство преминаха и през пустинята
като ги доведе до самата Обетована земя. И
можем да кажем, че за Израел, Моисей беше
като един месия. Всъщност, всеки един народ
се нуждае от личности подобни на Моисей.
Хора, които да познават Бога, да имат личното
общение с Него и едновременно с това по
един неподправен начин да Го препредават на
другите около себе си.
Но земният живот на Мойсей беше към своя
край. И тогава пак чрез него Бог даде едно
конкретно обещание: „Господ, твоят Бог,
ще издигне отсред теб, измежду братята
ти, пророк, както е въздигнал мен; него
слушайте” – Втор.18:15. Всички тълкуватели
на Библията са съгласни, че тези думи се
отнасят не за Исус Навин, а лично за Христос. И
правейки паралел между това, как Бог издигна
Моисей като водач на Израел и как Христос
беше даден като Спасител на света, искам да
открием и нашата роля в плана на Бога, за
спасението и благословението на хората около
нас.
На първо място Моисей беше ИЗБРАН ОТ
РАЖДАНЕТО СИ. Още преди израелтяните да
бяха отишли в Египет, Бог беше обещал, че ще ги
изведе от там (Бит.15:13). Както избавлението,
така и избавителя бяха определени лично от
Бога. Но векове преди това, Той беше обещал
и Един Друг Избавител на всички народи от
духовното робство на Сатана (Бит.3:15). И
Този Друг Избавител е Неговият Син – Исус
Христос.
Но трябва да знаем, че както Христос беше
предопределен за Спасител, така и ние сме
избрани и предопределени от Бога още преди
рождението си. Предопределени да бъдем
Негови, но предопределени и да Му служим.
Апостол Петър ни уверява в това: „Вие обаче

сте избран род, царско свещенство, свят
народ, народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви
призова от тъмнината в Своята чудесна
светлина” – 1Петр.2:9. Mоже нашето служение
да не е същото каквото имаше Моисей в
Израел, но сигурно е, че Бог е приготвил служение и за нас още преди да се родим. И нека
се молим Бог да ни открие това.
На второ място Моисей беше ИЗПИТАН ОТ
БОГА. Бог не дава служение на човека преди
да го изпита. Така и Моисей преди да му бъде
поверен Израел, трябваше да бъде изпитан.
И Бог го изпита в смирение, в послушание,
в дръзновение… И когато Моисей се оказа
верен във всяка една проверка, беше въведен
в служение. Дори и самият Христос, Който бе
Божий Син, също преди да влезне в служение
премина през изпита на Своя небесен Отец.
Понеже Христос щеше да получи служение
като никой друг, Той и беше изпитан както
никой друг.
Този принцип на Бога обаче е в сила и по
отношение на всеки от нас. Ако Бог изпита и
Своя Син, Той днес изпитва и всеки един от
нас като Свои синове за служението, което
ни е определил. Затова и апостол Яков пише:
„Смятайте го за голяма радост, братя
мои, когато попадате в разни изпитания,
като знаете, че изпитанието на вашата
вяра произвежда твърдост. А твърдостта
нека извърши делото си съвършенно, за да
бъдете съвършени и цялостни, без никакъв
недостатък” – Яков 1:2-4.
И на трето място МОИСЕЙ ВЛЕЗЕ В СЛУЖЕНИЕ НА ТОЧНОТО ВРЕМЕ. Трябва да знаем,
че в Своите действия Бог никога не избързва
и никога не закъснява. Той винаги има Своето
определено време. Когато дойде времето
Израел да бъде освободен от робството, Бог
издигна Моисей за водач на Своя народ. Когато
настана и времето света да бъде изкупен от
смъртта, Бог изпрати Своя Син на земята.
продължава на стр.2

„И Словото стана плът и живя
между нас; и видяхме славата Му.”
Йоан 1:14

ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

СЕНАТОР
СУЛПИЦИЙ КВИРИНИЙ
„През онези дни излезе от кесаря Август
заповед – да се направи преброяване по
цялата земя. Това преброяване беше първо,
по времето, когато Квириний управляваше
Сирия” (Лука 2:1,2).
Малко преди раждането на Исус Христос
земите от Северна Африка и Испания до
крайбрежието на Мала Азия са изцяло завладени от Римската империя. Палестина,
превърната в провинция под името Юдея
също е включена в нейните граници. След
покоряването на градовете полиси Рим не
успява да преодолее влиянието на елинската
култура, а гръцкият език постепенно става
официален за всички народи на Империята.
Градовете, завладени от римляните до голяма
сте-пен запазват своя традиционен облик,
въпреки доминирането на гръцката архитектура.
Типични примери в това отношение са Кесария
– столицата на Пилат, Кесария Филипова и
Йерихон. Много малък брой градове и села в
Юдея и около Галилейското езеро съхраняват
своите типично еврейски черти. В този
район преминава служението на Господ Исус
Христос.
		

продължава на стр.4

СПОДЕЛЕНИ РАЗМИШЛЕНИЯ

ЗА КОГО СЕ РОДИ СПАСИТЕЛЯ?
Роди се Бог в обор – без почести и без
фанфари, без слава, без дарове, без царство; а
беше Господар на цялата Вселена! Величието
Си остави на Небесата и Себе Си облече в
земна плът. Смири се, принизи се Царят на
царете и стана като теб и мен – човек!
И ето, в тишината на една студена, зимна
нощ, преди около 2000 години, в един
градец на име Витлеем, сред обора на
една страноприемница, в присъствието на
животни, на Йосиф и на майка Си Мария се
родило Детенце с името Исус. Възкликнало
тогава множество небесно войнство: „Слава
на Бога във висините, на земята мир,
между човеците благоволение”. Тоз час,
Господен ангел се явил на овчарите наблизо
в полето и рекъл: „...ето, благовестявам ви
голяма радост, която ще бъде за всички
човеци. Защото, днес се роди в Давидовия
град Спасител, Който е Христос Господ”.
Питаме се днес, защо Му бе на Бог да се
роди? Защо Му трябваше да идва на земята?

О, окаяни ние, грешни човеци! – поради
голямата Любов, с която ни възлюби Господ!
Роди се, за да прогони всеки мрак в душите
ни, да прости всеки грях, да превърже всяка
рана, да изтрие всяка сълза!
Роди се, за да отнеме вината и страха, мъката
и огорчението! Роди се, за да стопи леда в
сърцата ни и да запълни празнотата вътре в
нас, която ни прави неспособни да се обичаме!
Роди се, заради сърцесъкрушените, изгубените,
самотните, безутешните, угнетените, унизените,
отхвърлените, скърбящите, грешните! Роди
се, за да проникне в дълбините на сърцето
ти и да събере счупените парченца на твоя
живот, за да направи от тях нещо цяло и ново!
Роди се, за да те намери, да дойде при теб
лично; за да бъде с всеки от нас поотделно и с
всички нас заедно!
Роди се, за да имаш един личен Спасител,
личен Исус Христос! Роди се, за да победи
робството на греха, смъртта и Сатана! Роди
се, за да направи нов завет с теб! Роди се,

СЕМЕЕН
ФЕСТИВАЛ

за да даде вечен живот на безсмъртната ти
душа, и чрез вяра в Него, да ти даде Духът
Си! Роди се, за да Ти покаже, че само Той е
Пътят, и Истината, и Животът! Роди се, за
да те направи свой син или дъщеря, и да ти
даде достъп до трона на Благодатта на Отца!
Роди се, за да направи твоето сърце храм на
Святата Троица! Роди се, за да излее Любовта
Си в сърцето ти, и да те научи да обичаш, и
Бога, и ближните, и враговете си! Роди се, за
да умреш за себе си и да позволиш Христос
да заживее вече в теб! Роди се, за да вършиш
Неговата воля и да бъдеш венец на Неговата
слава! Роди се, да Ти покаже един жив Бог,
който ти завеща Словото Си, което ще те
научи на праведен, свят и чист живот!
Самото Слово стана плът, за да ти разкрие
Сам Себе Си! Общувай с Него и познай Го и
ще бъдеш познат!
Господ Исус Христос да се всели в теб!
Амин!

Нина Крамарски

БОГ ЩЕ ВИ
ВЪЗДИГНЕ ПРОРОК
продължение от стр. 1

„Колко е хубаво братя
всички да сме в едно!”
На 27 ноември тези, които имаха
възможност да присъстват на фестивала на християнското семейство
могат да възкликнат с този стих от
песента.
В организирането на празника
взеха участие почти всички служения в църквата, като това беше
благословение не само едни за
други, но за всички нас. Имаше
слово, молитва, хваление, свидетелства, насърчения, пиеса, игри…
Шестнадесет души ще имат благословението в домовете си за дълго
време чрез рисунките на децата от
Неделното училище, рисунки които
нашите братя и сестри спечелиха на
търг.
Нека Бог да продължи да благославя църквата ни и всяко семейство
в нея.

Апостол Павел казва много точно: „Когато
се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си,
Който се роди от жена, роди се и под закона,
за да изкупи онези, които бяха под закона,
за да получим осиновението.” – Гал. 4:4,5.
На определеното време Христос се роди и на
определеното време бе разпнат на кръста, за
да стане Спасителят на света. Нито по-рано,
нито по-късно – когато настана часа.
Бог имаше Своето време за Моисей, имаше
го и за Христос, Той има точното време и за
нас. Бог ни е избрал да Му бъдем осиновени,
определил ни е и служение и ни приготвя за
него. Нека и ние подобно на Христос да бъдем
готови да отидем там, където ни изпраща и да
извършим Неговата съвършена воля.
И така, в навечерието на Рождество Христово,
нека и ние да бъдем готови подобно на Христос
да оставим своето удобство и комфорт и да
бъдем готови да послужим на хората около
нас, за да познаят Спасителя и да имат вечен
живот. Бъди благословен от Бога, но бъди и
издигнат от Него в служение.

Иван Павлов

п-р Румен Борджиев

АНКЕТА

АНКЕТА С ЖИТЕЛИТЕ НА ВИТЛЕЕМ
„И така, отиде и Йосиф от Галилея, от град Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем (понеже той беше от дома
и рода на Давид), за да се запише с Мария, която беше сгодена за него и беше непразна. И когато бяха там, дойде й време да роди. И роди
първородния си Син, пови Го и Го положи в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата” – Лука 2:4-7
Намираме се в град Витлеем, където
тези дни се роди Спасителя на света.
Както разбрахме, Той се е родил и е
бил положен в яслите на местната
гостилница. Лично аз вярвам, че се е
случило така, понеже Бог е искал и в
тази ситуация да ни покаже смирение,
но все пак, нека попитаме жителите на
Витлеем, защо не можаха да приемат
Господа у дома си.

Бизнесмен:

търговец на зърнени култури и бях зает с него –
трябваше да отидем да видим нивата и затова
не можах да приема това младо семейство.

Тийнейджър:

Делова жена:
Толкова много проблеми имам напоследък!
Всичко ми се струпа наведнъж – проблеми в
работата, вкъщи, страхувам се за бъдещето
си… В депресия съм и направо нямам сили и
нерви да посрещам гости.
Тъкмо ми бяха подарили нов компютър и се
занимавах с него. Освен това с приятелите ми се
бяхме разбрали да се видим във фейс-а. Просто
не можех да стана от компютъра… Помислих,
че някъде на друго място ще ги приемат… Ама
напоследък има толкова безсърдечни хора…

Млад мъж:

Собственик на малък мотел:

Ами…, точно тогава си бях купил нов парцел земя,
който възнамерявах да засея с пшеница. Точно
сега икономическата ситуация е много изгодна
за такъв тип бизнес. Намерих много добър

Ами аз наскоро се ожених. Искаше ми се тази
вечер да останем само двамата, на спокойствие
и без чужди хора.

Забързана жена:

ВОДНО КРЪЩЕНИЕ

Да, видях това семейство. Точно тогава обаче
много бързах – трябваше да помогна да украсим
и да изчистим църквата. Вече си бях планирала
времето и не ми се искаше да си обърквам
плановете… Но ако знаех, че щеше да се ражда
Исус…

О, разбира се че не можеше да ги оставя на улицата!
Проблемът беше, че вече бяха дошли много гости и
наистина нямах друго място, което да им предложа,
освен обора! Беше ми неудобно някак, но не ми
се искаше да ги отпратя. А и всеки момент жената
щеше да роди.
„Тогава Царят ще каже на тези, които са от
дясната Му страна: Елате, вие, благословени от
Моя Отец, наследете царството, приготвено за
вас от създанието на света. Защото огладнях
и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте;
странник бях и Ме прибрахте… Понеже сте
направили това на един от тези най-малки Мои
братя, на Мен сте го направили” – Мат.25:34-40
Бог да ни благослови и да ни научи не да
осъждаме другите, а напротив – да виждаме
благостта и смирението, които Самия Христос ни
показа, да се учим от Него и да Му даваме много
поводи за радост!
карикатури: вадим дроздович
Анкетата подготви Фани Тодорова

Тържествено богослужение на
„Чрез кръщението ние се погребахме
с Него да участваме в смърт,
така че както Христос бе възкресен
от мъртвите чрез славата на Отца,
така и ние да ходим в нов живот.”
Римл.6:4

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
с участието на хорът при църквата
25 декември (събота)
начало от 10.00 часа





КРЪСТОСЛОВИЦА






Хоризонтално:
2. Светилник, фенер.
4. Град, за която църква ап.Павел
казва, че Епафрас се е молил
усърдно.
9. Еквивалент на мая.
10. Титла давана на царете на
амаличаните.
12. Левитски град за прибежище в
северозападната част на Васан.
13. Средство за превозване на хора и
товари.
14. Една от седемте църкви споменати
в Откр. на Йоан.
16. Книга от Стария Завет.
18. Името на фараона, при който
израсна Мойсей.
21. Крайник, стъпало.
24. Диво животно.
25. Главният слуга на Авраам.
26. Дядото на Авраам.
27. Музикално произведение, служещо
за прослава на Господа.
29. Посвещаване.
32. Пособие за хвърляне на камъни.
33. Филистимски град, в който е
занесен Божия ковчег след битката
при Евен-езер, и е поставен в
капището до Дагон.
37. Градът, към който е пътувал Павел,
когато го среща Христос.
39. Планински проход, през който е
минавала южната граница на Юда
(Числ.34).
42. Човек, който изгубва всичко в
резултат на изпитанията си.
43. Един от синовете на Ной.
44. Град в царството на аморейците,
заладян от Израел под
водителството на Мойсей (Числа).
45. Внук на Исав и един от водачите на
едомците.
48. Син на Севегон, който открива
горещи извори в пустинята (Битие).
49. Военачалник на бунтовническата
войска на Авесалом.
51. Арабин, който злослови срещу
Неемия.
53. Голямо животно, споменавано в
Стария завет като чудовище.
56. Краищата на земя, отбелязвани с
гранични стълбове или пирамиди.

60. Бащата на Лия и Рахил.

8. Ханаански град по северната граница на Манасия.

62. Яирец, един от първенците при Давид.

11. Оръжието, с което е прободен Исус Христос.

63. Град, даден на вениаминовото коляно, предназначен
за левитите.

12. Бетствие породено от недостиг на храна.

64. Название.

15. Друго име на Галгал, означаващо кръг от камъни (Ис.
Нав.)

65. Общо название на група елементи, служещи за
произвеждането на украшения, оръжия, сечива и др.

16. Слуга на цар Саул, който Давид назначава да се грижи
за Мемфивостей (2Цар.)

66. Пристанище, на което ап. Павел и спътниците му чакат
южен вятър след като отплават от остров Малта.

19. Поток, на изток от Йордан след чието преминаване
евреите завладяват първите си територии.

67. Син на Зара и внук на патриарх Юда, прочул се като
един от четиримата най-мъдри хора след Соломон.

20. Град тясно свързан със Самсон.

Вертикално:
1. Армия.

58. Материя, от която евреите не
трябвало да носят дрехи, когато е
смесена с вълна.

5. Един от укрепените градове, паднал се на
нефталимците при жребия за разпределяне на
Ханаанската земя (Ис.Нав.19).

59. Един от синовете на Аарон, внесъл
чужд огън пред Господа, поради
което умира.

7. Градът, в който пророк Илия намира подслон при една
вдовица и възкресява сина й.

6. Брат на Марта и Мария и приятел на Исус.

22. Един от водачите на едомците (Бит.36).
23. Един от Давидовите военачалници (1Лет.27).
27. Място, в което ще бъдат неспасените за вечността.
28. Син на Яков от Вала.
30. Цар на Сирия управлявал по времето на Йорам, Ииуй
и Йоахаз.
31. Благовестие.

продължава на стр.4

КРЪСТОСЛОВИЦА

ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

продължение от стр.3

52. Бащата на Самсон.

СЕНАТОР
СУЛПИЦИЙ КВИРИНИЙ

54. Син на Йоас и цар на Юдея, който предизвиква
на бой Израел и претърпява тежко поражение.

продължение от стр.1

50. Канара, символ на сигурност в Библията.

32. Външна изява на силно страдание или радост.
33. Пророк предсказал глада по времето на император
Клавдий (Деян).
34. Знак, символ на завета, който Бог прави с Авраам и
неговото потомство.
36. Праправнук на Сим и баща на Фалек.
38. Град, където Исус прави първото си чудо.
40. Едно от животните, на които се оприличава звярът,
който излиза от морето в книгата Откровение.
41. Член на Синедриона и учител на Савел.
42. Цар на Юдея, който измества брат си с помощта на
египетския фараон.
46. Островът, на който попада ап.Павел след корабокрушение по време на пътуването си към Рим.
47. Един от символите, на които се оприличава Исус,
за достигане до Бога.

55. Име на град и река, където Ездра събира
евреите преди завръщането им в Ерусалим.
57. Пратеник на Бога, вестител.
58. Спътник на ап.Павел, наречен „Възлюбения
лекар”.
61. Арамейска дума за баща, с която Исус се обръща
към Бог Отец.
* Всички думи в кръстословицата са
съобразени с начина на изписване в
Библията според изданието на
Българско Библейско дружество.
Кръстословицата състави:
Слави Димов

ДО ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
В ИМЕТО НА ГОСПОДА
„Каквото и да вършите,
със слово или дело,
вършете го в името на
Господ Исус, като благодарите
чрез Него на Бога Отца.”
(Кол.3:17)
На всички свои нотни ръкописи Йохан Себастиан
Бах поставял инициалите INDNIC, които означават:
Ин Номине Домини Ностри Йезу Кристи. В превод
от латински език тези думи означават: „В името на
нашия Господ Исус Христос”.
На 14 ноември хористите от нашата църква бяхме
поканени на празничната служба, посветена на 15
години от построяването на църква „Филаделфия”
и 30 години от ръкополагането на п-р Димитър
Митев във Велико Търново. Пяхме и се радвахме
заедно с домакини и гости в името на Господ Исус
Христос, като благодарихме чрез Него на Бога Отца.
Това беше и желанието на сърцата ни, а Господ ни
подари ден изпълнен с Неговата благодат, мир,
радост и веселие.

СИСИ ДИМОВА

В официалните исторически документи
преброяването на населението на Римската
империя се отбелязва с латинската дума
„цензус”. То се извършва веднъж на всеки 14
години. По него се определят началните дати
на военната служба и размера на данъчните
задължения. То погрешно се датира около
6-7 година след Христа, когато Исус е на около 10 години. Всъщност става дума за три
преброявания, извършени по различно време,
като евангелист Лука описва първото от тях,
свързано с раждането на Христос. Фактът,
който ясно показва, че преброяванията са
три е установен от един частично запазен
надпис, открит в Антиохия. Той разкрива, че
Сулпиций Квириний е бил в провинция Юдея,
за да извърши преброяване на населението
буквално часове преди идването на Спасителя
в плът по времето на проконсула Сатурнинус.
Първият император на Рим – Октавиан Август
(27 пр.Хр.- 14 сл.Хр.) възлага преброяването на
вид ния сенатор Сулпиций Квириний.
Публий Сулпиций Квириний е роден в град
Ланувиум, близо до Рим през 45 година пр.Хр.
Той произхожда от фамилия на конници от
патрициански род и е издигнат от император
Октавиан Август за сенатор. През 15 година
пр.Хр. Квириний е назначен за управител на
провинция Крена и Кирена (дн. Либия). Той
води успешни боеве с местните племена и ги
подчинява под властта на Рим. Завръща се като
победител в своята страна и през 12 година
пр.Хр. е избран за консул в Сената. Малко
след това император Август го назначава за
управител на провинция Галация (дн. Анадола,
Р.Турция), където той воюва през 5-3 година пр.
Хр. срещу непокорни на Рим племенни съюзи.
През 3 година пр.Хр. става управител на Сирия
и главнокомандващ на 4 легиона. Той умира
през 21 година сл.Хр. на 76 годишна възраст.
Една година по-късно неговата втора съпруга
Емилия Лепида е заточена по обвинение за
отравяне на съпруга си, но това не е доказано.
Николай Симеонов

ТЪРЖЕСТВЕНО
ПОСРЕЩАНЕ НА
НОВАТА 2011 година
Нека отново, събрани заедно като
едно семейство да благодарим на
Бога за всеки ден от отминаващата
2010 г и с надежда за нови
благословения, в молитва да
посрещнем Новата 2011 г.
НАЧАЛО от 21.00 ч.

НОВи ЧЛЕНoве НА ЕПЦ – “ПОДУЯНЕ”

СТИХОТВОРЕНИЕ
Из „Рождествени Сонети”
Вениамин Пеев
В най-хубавата нощ на ориента
една щастлива майка Те роди.
По небосвода пишеха звезди
за вековете Датата свещена...

Куна Комитска

Извън Йерусалим, встрани от хана,
сред ясли, във градчето Витлеем,
без тостове и музика фанфарна,
до хвърления в ъгъла ярем.

Стойна Гълъбова

НЯКОИ ОТ ХРИСТИЯНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА:
29 Юни – Петровден

13 Март – Ден на евангелската песен
25 Март – Благовещение

6 Август – Преображение Христово

16 Април – Лазаровден
17 Април – Цветница
22 Април – Разпятие Христово
24 Април – Възкресение Христово
2 Юни – Възнесение Христово
12 Юни – Петдесятница

20 Юли – Илинден

20 Ноември – Ден на християнското семейство
4 Декември – Ден на Библията
25 Декември – Рождество Христово
27 Декември – Стефановден

l

БОГОСЛУЖЕНИЯ:

l

l Неделя

от 10.00 ч. и 18.00 ч.
от 18.00 ч. – молитвено събрание
l Петък от 18.00 ч. – богослужение

общение – вторник от 19.00 ч.

l Сестринско
l Младежко

общение – сряда от 17.00 ч.

общение – събота от 18.00 ч.

l Тийнейджърско

общение – неделя от 16.00
ч.
l Лични срещи с пастира – четвъртък от 16-20 ч.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МОЛИТВА:
l За

нови благословения през 2011г.

l За

духовно пробуждане на нацията ни.

l За

опазване на страната ни от природни
бедствия и стихии.

l За

сплотяване и единство в Христовата
църква.

l За

l

За отдалечилите се от вярата в Бога.
За сплотяване и опазване на семействата
в църквата.
За служението на пастира и неговото
семейство.
ДРУГИ СЪОБЩЕНИЯ:

ДРУГИ МЕРОПРИЯТИЯ:
l Братско



16 Октомври – Благодарствен ден
31 Октомври – Ден на Реформацията

СЪОБЩЕНИЯ:

l Сряда





6 Януари – Йордановден
7 Януари – Ивановден

страдащата част от Тялото Христово.

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

ЗА КОНТАКТИ С ПАСТИРА:
Тел.: 02/ 859 24 40; GSM: 0897 868 040
l E-mail: bordjiev@abv.bg
l

На 78 годишна възраст
почина сестра

Йовка Миленкова
„Блажени тези, които са поканени на
сватбената вечеря на Агнеца” – Откр.19:9

Той нямаше дори огнище с огън
да сгрее въздуха на мрак и строгост...
Но в списъка на Август и Квириний,
но в списъка на бъдното, Христе,
светът грамотен ПРЪВ ще Те чете!...
Бе Първи ден от Първата година!
***
И тръгна с дарове безброй керванът
на Каспар, Балтазар и Мелхиор,
които с изглед многоучен, горд
последваха Звездата толкоз странна.
А литнала с пъргавина на топка,
прескачаше тя пищните дворци.
Над всички столици се извиси,
в които има стаи с люлки топли.
Прехвърли и Йерусалим настръхнал –
там Ирод тътнеше от гняв и страх,
И спря над плевник сгушен, чийто праг
на страшна бедност пътниците лъхна.
Камилите подвиха колене
и всеки влъхва денк огромен сне.
***
Тогава те развързаха чували
и тихо върху сламения кош
оставиха за мъничкия Вожд
богатите подаръци. Едва ли
бе някой принц така с любов даряван
дори от най-привързания паж!
Без капка угодливост и лукавост,
а с порив, като океан кипящ,
те наредиха: самородно злато –
признание, че Той за тях е Цар;
ливан и смирна – източен янтар,
със чийто дъх да ороси земята.
Тъй много векове ще се стопят,
но Неговият зрак и аромат
ще бъдат на Божественост печатът!

РЕДАКЦИОННО КАРЕ

Слави Димов
Ева Борджиева
Надежда Каридова
ЕПЦ Подуяне
ул.”Острово” 10
гр.София
GSM: 0897-868-040
Е-mail: buletin@poduene.org
Web: www.poduene.org

