ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

ГОД.8, БР.12, ДЕКЕМВРИ 2012 г.

„A ангелът им каза: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци.
Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ.” Лука 2:10,11  

НАЙ-СВЯТАТА НОЩ
Колкото дни са отминали от сътворението
на света, толкова са и нощите. Защото денят
и нощта се редуват един след друг още от
началото. Но от всички нощи, една е най-знаменателна и свята – нощта в която Божият Син
Исус Христос се роди на земята.
Поради физическия мрак в себе си, нощта
е станала символ и на духовната тъмнина.
Статистиката сочи че, много голям процент
от извършените престъпленията са станали
именно през нощта, или по тъмно. Грехове
и беззакония, които се извършваха и във
времето, когато се роди Христос. Така че,
нощта когато се роди Исус беше обхваната и
от физически и от духовен мрак. Тъмнината
се стелеше над земята, когато внезапно пред
витлеемските овчари блесна силна светлина
и ангели възвестиха за раждането на Божият
Син.
Тъмнината, мрака и греха идват отдолу, от
ада, но светлината винаги идва отгоре. Апостол
Йоан казва за духовната светлина от небето:
„Истинската Светлина, която осветява
всеки човек, идваше на света.” – Йоан 1:9.

А по време на Своето служение, Христос
заяви публично: „Аз съм светлината на
света; който Ме следва, няма да ходи в
тъмнината, но ще има светлината на
живота.” – Йоан 8:12. И тази светлина вече
две хиляди години продължава да свети и да
прогонва тъмнината от сърцата на тези, които
отварят себе си за нея. Нека и ние да бъдем
от тези, които отворили сърцата си за светлината от небето, да позволим мрака да бъде
прогонен от нас. Ние повярвалите имаме
обещанието на Христос: „Аз дойдох като
Светлина в света, за да не остане в
тъмнина никой, който вярва в Мен.” – Йоан
12:46. Именно поради светлината, която дойде да бъде сред нас хората, нощта когато се
роди Христос е най-светлата и свята нощ. Нека
да се радваме на светлината Христос, но нека
да помагаме и други да я намерят.
Освен светлина, при Своето рождение
Христос донесе и много радост на земята.
Радостта е емоционално преживяване на душата, което трудно може да се опише.

МЪДРЕЦИТЕ ПО
ВРЕМЕ НА РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО

Изгряването на нова звезда на небето,
озаряваща мястото на Рождението на Младенеца довело мъдреци от изток. Те оставили
всичко и тръгнали да търсят новородилия се
Христос. Именно такава била волята Божия –
на тях да се открие Рождението на Спасителя
и да ги доведе в Юдея. Произхода им е от
различни страни, като указание за това има
в пророчеството на Давид, където е писано:
продължава на стр.2 „Царете на Тарсис и на островите ще донесат подаръци; царете на Шева и на Сева ще
„Ето девицата ще зачене и ще роди
поднесат дарове.” (Пс.72:10). Страните от
син; и ще го нарекат Емануил”,
изток се славели с изобилие от скъпоценности
което значи: Бог с нас.”
и мъдреците не потеглили на път с празни
ръце. Обичай било да се поднасят подаръци
Мат.1:23
в знак на уважение към княз или други високопоставени лица. Най-богатите дарове, с
които били известни тези земи, били взети, за
да се поднесат на Този, чрез Когото трябваше
да се благословят всички земни родове. Тези
мъже били учени, царе, хора с благороден
произход и владеели учението да наблюдават
небесните тела. Те търсели да схванат тайната,
скрита в сияйните им пътеки, чрез която да им
се открие славата на Твореца.
продължава на стр.3

РАЗКАЗ

НАЙ-СВЯТАТА НОЩ
продължение от стр.1
Но това, което можем със сигурност да
кажем за нея, че тя представлява точно
противоположно преживяване на скръбта и
тъгата. Когато Исус влезе в къщата на Яир и се
докосна до безжизненото телце на неговата
дъщеря, тя оживя. И веднага скръбта и мъката отстъпиха място на неизказаната радост.
Христос се роди на земята, за да донесе радост
не само в дома на Яир, но и в дома на всеки
един, който го приеме с вяра. Така че, нощта
в която се роди Христос, е нощ на истинска
духовна радост. Затова, ангелите казаха на изплашените овчари: „Не бойте се, защото,
ето, благовестявам ви голяма радост, която
ще бъде за всички човеци.” – Лука 2:10.
Кой от нас не би искал сърцето му винаги да
бъде изпълнено с радост. Но трябва да знаем,
че истинската радост в живота е възможна
само чрез Исус Христос. Света в който живеем, търси истинската радост, но я търси на
неправилно място и по неправилен начин.
Но радостта от небето е съвсем различна
от радостта на този свят. Радостта от Бога е
истинската радост, която Христос донесе през
онази нощ преди две хиляди години. Именно
поради това тази нощ е най-великата и свята

нощ, защото е нощ на светлина и радост.
Още, нощта на Христовото рождение е
наречена и Бъдни вечер, което ще рече, нощ на
бъдещето и на очакването. Винаги бъдещето
е свързано с надежда; надежда за по-добър
и за по-хубав живот. Такава беше и нощта,
когато се рoди бебето Исус. Раждаше се един
нов живот, раждаше се една нова надежда.
Но надежда, различна от всяка друга. Не
надежда в някой човек, но надежда в живия
Бог, създателя на Вселената. Надежда за спасението на човека, надежда за прощението на
греховете, надежда за вечен живот. Ето такава
надежда за целия свят даде онази нощ, в
която се роди Спасителят Христос. Затова тази
нощ е най-славната и свята нощ. За много хора
обаче, Рождествената нощ, е повод само за
празнуване, а не и повод на надежда. Но за
нас повярвалите, тази нощ се е превърнала в
нощ на живата надежда. Защото в тази нощ
се роди Христос, Който донесе радост, мир и
любов. Нощ, която разпръсна мрака и донесе
истинска духовна светлина. Нощ, в която се
роди Божия Син, Спасителят на света.

п-р Румен Борджиев

РОЖДЕСТВЕНО ТЪРЖЕСТВО С ВДОВИЦИТЕ
Блажен онзи, чийто помощник е Якововият Бог,
чиято надежда е в Господа, неговия Бог,
Който направи небето и земята,
морето и всичко, което е в тях –
Който пази вярност до века;
Който извършва правосъдие за угнетените,
Който дава храна на гладните.
Господ развързва вързаните.
Господ отваря очите на слепите;
Господ изправя прегърбените;
Господ обича праведните,
Господ пази чужденците;
поддържа сирачето и вдовицата;
а пътя на нечестивите преобръща.
Господ ще царува довека,
твоят Бог, Сионе, от род в род. Алилуя!
Псалм 146:5-10

НЕОБИЧАЕН ПОДАРЪК
ЗА РОЖДЕСТВО
Позната обстановка – лампички, елхи, подаръци, сладки, свещи и венци по вратите. Тъкмо
съм си отдъхнала от празничното пазаруване,
останала без стотинка, и трябваше Таня да
ми се обади и да ме покани на вечеря на
Рождество. Уж нищо особено, само по женски
с още няколко приятелки.
Нищо особено? При нея няма такива сценарии! И каква изненада – не сме се виждали
от години, а по телефона се чуваме от дъжд
на вятър. Не е чудно – тя живее в истински
замък, има всичко, за което всяка 29 годишна,
омъжена жена би искала и е напълно щастлива. Още от гимназията винаги е получавала
всичко! И аз какво общо мога да имам с нея?
Но не знам как останахме приятелки дoсега.
Винаги я споменавам в молитвите си, макар че
освен да познае Исус, честно казано не знам за
какво да се моля за нея. Наистина има всичко.
След сутрешната служба и усърдни молитви
за това, какво бих могла да й подаря, правя
ябълков сладкиш, опаковам го в празнична
хартия и отгоре надписвам картичка.
След около час пътуване с градския транспорт, стигам със закъснение и се изненадвам,
когато ми отваря с крива усмивка и слънчеви
очила.
продължава на стр.4

МИСЛИ ЗА
ВЯРАТА И БОГА
„Единствено християнството притежава
в себе си живата вода. Само то може да
доведе човека до живите водоизточници
и да го спаси от разлагане.
Без християнството човечеството ще се
разложи и изгние. Ако Бог не съществува,
тогава всичко е позволено.”
Ф. М. ДОСТОЕВСКИ (1821–1881)
„Новият Завет е най-хубавата книга,
която някога е познавал или
ще познава света.”
ЧАРЛЗ ДИКЕНС (1812–1870)
„Никой не е длъжен да се
възхищава на нищо и никого,
а само на Единия Христос!”
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ (1452–1519)
„Слънцето – това не е нищо друго
освен сянката на Бога.”
МИКЕЛАНДЖЕЛО (1475–1564)

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН, ГОСПОДИ!
„Който принася жертва на хвала, той Ме прославя; и на онзи,
който оправя пътя си, ще покажа Божието спасение.“ (Пс.50:23)
Рождество Христово не просто се празнува, то се преживява. Преживяваме го
всички, които сме поканили Исус Христос  да се роди в сърцата ни, а след това
сме Го помолили да остане там завинаги.
На 11 декември в Католическата катедрала, обединени от желанието си да
празнуваме заедно раждането на нашия Господ – инструменталисти и  хористи  
прославяхме Христос, с музикалните таланти, които Той ни е дал.
В препълнената катедрала, тържественото настроение извираше не само
от красотата на класическата музика, но и от единството между протестанти,
католици и православни, които заедно празнувахме в чест на нашия Спасител.
Най-голямото благословение за всички нас, разбира се беше осезаемото
присъствие на Господ Исус Христос и Неговата любов, която ни изпълваше
с радост и възторг.
Алекс Цветков

н Гигов

Фотограф: Руме

МЪДРЕЦИТЕ ПО ВРЕМЕ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
продължение от стр.1
Според тяхното учение всеки човек имал
своя звезда, която се появява на небосклона
с раждането му и се скрива или видимо пада,
когато човекът умира.
Не кратък и лесен е бил пътят, който е трябвало да извървят. През цялото време били водени от една необикновена звезда. Именно тя
била тяхната пътеводна светлина и указвала
посоката им. Мъдреците приели светлината на
изпратената от Небето истина, която ги огрявала със своите ярки лъчи. Търсейки по-ясно
знание, те се обръщали към еврейските писания. В собствените им земи имали натрупани
пророчески писания, които предсказвали идването на Божествен Учител. Предполага се, че са
познавали четвъртото пророчество на Валаам,
където се казва: „Ще изгрее звезда от Яков
и ще се въздигне скиптър от Израил.”
(Числа 24:17). Целта на мъдреците била да
се срещнат с Младенеца, да му се поклонят
и поднесат даровете, които носели със себе
си. Пристигайки в Ерусалим те започнали да
питат „Къде е Юдейският цар, Който се е

родил? Защото видяхме звездата Му и
дойдохме да Му се поклоним.” (Мат.2:2).
Това много притеснило цар Ирод и той ги
извикал тайно, за да ги разпита за звездата,
след което ги изпратил във Витлеем с мисията
да открият Младенеца и да му известят за
местонахождението Му. Но лицемерния план
на Ирод не се осъществил, защото Бог се явил
на мъдреците насън и те не му издали местонахождението на Исус, а тръгнали по друг път.
Влъхвите бяха сред първите, които поздравиха Изкупителя. Но какъв е бил техния мотив,
защо са извървели дългия път от домовете си
до Витлеем – да видят Исус, и да Му се поклонят, да Му поднесат дарове.
Техните дарове били първите, поставени в
Неговите нозе – злато, ливан, смирна.  Те били
характерни с това, че всеки един от тези дарове бил ценен в държавата, от която идвал всеки
един от мъдреците. Днес всички познаваме
благородния метал злато. Смирната е вечнозелено дървесно растение с бели благоуханни
цветове, което символизира славата или любов-

та. Ливанът е ароматична смола, от която се
получава тамян. Те били толкова ценени в
древността, че стойността им се равнявала на
тази на златото. Каква привилегия бе да Му послужат чрез тези дарове! Бог се радва да почете приноса, даден от сърце, което обича, дарявайки го с най-висшата способност да Му служи.
Днес ние отиваме ли при Исус, покланяме
ли му се и какви дарове му даваме? Това са
въпросите, които всеки един от нас в навечерието на Рождество може да си зададе.  
Ако ние сме отдали сърцата си на Исус, ще
Му принесем и нашите дарби. Чистото и неподправено сърце, волята и постоянството ни в
духовния път на вярата нека бъдат посветени
на Него, Който ни обикна и даде Себе Си за
нас. Нека Бог да работи в сърцата ни, да ни
променя, да ни изявява волята Си и да ни дава
сили да я следваме във всеки един момент от
нашия земен път.
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
Цветомир Цонев

ЧЕСТИТА ГОДИШНИНА

60 ГОДИНИ

на ЛЮБОМИР и
МАРИЯ БУХОВИ

ВОДНО
КРЪЩЕНИЕ

10 ГОДИНИ

на ЛЪЧО и САШКА
ФЕРДИНАНДОВИ

РАЗКАЗ

НЕОБИЧАЕН ПОДАРЪК ЗА РОЖДЕСТВО
продължение от стр.2
- Весела Коледа! – изпява фалшиво и бърза
да вземе подаръкa от ръцете ми. – Влизай!
- Честито Рождество Христово и на теб! успявам да кажа, но вече е връхлетяла вътре,
слагайки неумело опакования ми подарък до
огромния куп с останалите.
Както и очаквах, наела е кетъринг с поне
три блюда. През цялата вечер се чувствам
както всеки път – не на място. Определено
моят стил не се връзва с всички останали.
Оглеждам се наоколо и после свеждам поглед
към порцелановата си чиния с хайвер и други
вкусотии. Затварям очи, казвам бърза молитва
и си отдъхвам. Сякаш никой не ме забелязва.
Не продумам и дума. След около половин час
и голяма доза клюкарстване почти всички се
разотиват,  накрая оставам само аз, поглеждам
часовникът си и след това сконфузно към Таня,
която все още е със слънчеви очила.
- О, не се притеснявай, остани да си поговорим. Всички тръгнаха, защото една наша
приятелка също реши днес да направи събиране... Изненадана съм, че дори дойдоха.
- Ще тръгвам. Но мога да ти помогна с чиниите, за да може като се прибере мъжa ти да

му сложиш вечеря...
Таня се изсмява, сякаш казах най-смешния
виц, но след това сякаш смехът й се превръща
в плач.
- Я да видим какво си ми подарила! - казва
след малко с бодър тон и се изстрелва към
купа с подаръци.
Явно не е очаквала това. Ако бях направила
сладкиш на най-добрата си приятелка би
Марияна
хвръкнала от радост, но Таня просто отегчено
го връща към купа подаръци, ноЮрукова
нещо я спира.
- О, обичам картички! - най-накрая казва с
въодушевен тон и започва да чете пожеланието, но усмивката й започва да изчезва,
заедно с въодушевлението. – Това някаква
шега ли е? „Не мога да ти пожелая нищо,
което вече нямаш, освен едно – Исус Христос.
Той е истинският подарък и причината за
този празник.“ – прочита текста с недоумение,
подигравка и досада. – Абе стига с този Исус!
За какво ми е? Аз имам всичко!
Започва да се смее и очилата й се изплъзват
и падат на пода. Въпреки това не се осъзнава,
че фасадата й я няма вече. Под очилата идеалното момиче го няма. Виждам едно обезобра-

зено лице. Около очите й има толкова синини,
че не мога да я позная. Улавя погледа ми и
спира да се смее. Поглежда надолу, от очите й
се стичат сълзи.
- Ето, затова имаш нужда от Исус. И за всичко
останало. – Сърцето ми натежава, душата ми
тъгува. Как можех да си мисля, че тя има
всичко, когато истината е, че аз имам всичко
в Исус, а без него никой нищо няма. Сълзи
напират и в моите очи. Нима има истински
щастлив човек без Исус, за да смятам нея
напълно щастлива? След дългото сконфузно
мълчание, тя най-накрая сяда до мен, все още
с картичката в ръце.
- Наистина ли Исус е истинският подарък? И
нямаме нужда от нищо друго? Хващам ръката
й и утешително й се усмихвам.
- Да. Исус Христос се роди като човек и живя,
за да можем и ние да имаме живот чрез Него.
- И как мога да получа този Подарък?
- Той ще дойде, ако Го поканиш.

Бонка Шкутова

ПРАЗНИЧНО
БОГОСЛУЖЕНИЕ
ЗА РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО
25 ДЕКЕМВРИ (вторник)
НАЧАЛО – 10:00 ч.

ТЪРЖЕСТВЕНО
ПОСРЕЩАНЕ
НА НОВАТА
2013 г.

Нека, събрани като едно семейство
с благодарност към Бога да изпратим
старата и с много надежда да
посрещнем Новата 2013 година.
31 ДЕКЕМВРИ

НАЧАЛО – 21.00 ч.

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

