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

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

РАЖДАНЕ ДОВЕЛО ДО НАДЕЖДА
Скъпи братя и сестри в Господа,
Поздравявам ви най-сърдечно с радостната
вест, прогласена от ангела: „Защото днес ви
се роди в Давидовия град Спасител, Който е
Христос Господ” (Лука 2:11).
Днес, всички ние празнуваме раждането на
Спасителя Христос, а само след няколко дни ще
посрещнем и Новата 2014 година с надежда за
повече благословения, здраве и благоденствие
за нас и за нашите близки. Но възможно ли е
да имаме истинска и неповяхваща надежда за бъдещето без вяра в Бога и без вяра в
раждането на Неговия Син Исус Христос? Ако
човек няма вяра в идването на Божия Син на
земята и в Неговото изкупително дело, то той
не може да има и истинска надежда в живота
си. Защото всяка надежда извън Исус Христос
е несигурна и лишена от съдържание. Ето
защо има тясна взаимовръзка между вярата в
Рождението на Христос и живата надежда за
човека. Така че, когато ангелът възвести на овчарите раждането на Спасителя, той всъщност
възвести раждането на една нова надежда.
Днес, всички ние живеем в един крайно
несигурен свят, свят без надежда. И може би

РАЗКАЗ

Беше късен следобед и денят бе 24 декември, Бъдни вечер. Гери затвори магазина за
обувки и с уверена крачка се запъти към трамвайната спирка отсреща. „Дали ще успея да
се прибера, преди да са затворили магазина
до нас“- мислеше си. Сама бе за празниците,
защото въпреки усърдните й молитви, баща й  
Марин отново не успя да спази обещанието си
да се прибере за празниците. Работеше като
строител в Сливен и почти никога не се прибираше вкъщи. Но откакто майка й ги напусна
преди 5 години, когато Гери беше още ученич-

състоянието в което се намира света е следствие на онази позагубена вяра в мисията на
Спасителя Христос, чието начало е положено
в обора във Витлеем. И ако днес, света в който
живеем търси една добра и сигурна надежда,
то той трябва да се обърне към яслата в обора
и най-вече към Този, Който като малко Бебе
беше положен в нея. Защото раждането на
това небесно Бебе, бе раждането на една нова
надежда.
Пожелавам на всички нас, които вече сме
открили най-великата и славна надежда чрез
вяра в раждането и спасителното дело на БогоЧовека Исус Христос да останем здраво стъпили на тази духовна основа и през дните на Новата 2014 г. да продължим да следваме нашия
Господ и Спасител в пътя на вечния живот. Да
го следваме с вяра и надежда, защото сам Бог
ни обеща: „Аз зная мислите, които мисля за
вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за
да ви дам бъдеще и надежда.” – Ерем. 29:11.
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО И
БЛАГОСЛОВЕНА НОВА 2014 година!

МЛАДЕНЕЦЪТ
И ОВЧАРИТЕ
В Своето предузнание Бог избра една
страна да заеме изключително важно място
в Неговия план, свързан със спасението на
света. Нейното име е Израел. Векове наред
населението й се занимава с дребно животновъдство, предимно с отглеждането на овце.
Когато фараон пита Якововите синове, какъв
е техния занаят, предварително посъветвани
от своя брат Йосиф те отговарят, че подобно
на дедите си са овчари (Бит.46:34; 47:3).
Около две хилядолетия по-късно в град
Витлеем се роди едно Дете. То не се появи
на бял свят в царски палат, а в един обор
и беше положено в ясли. Първи вестта за
Неговото рождение научават група овчари,
които пазят нощна стража около стадата си.
Изведнъж ангел от Господа застава пред тях
и Божията слава ги осиява. Той споделя с тях
новината за въплъщението на Христос и им
обяснява, как да намерят мястото, където е
Детето.
продължава на стр.2

п-р Румен Борджиев

ПОДАРЪК ЗА БЪДНИ ВЕЧЕР
ка, той взимаше всяка възможна работа, за да
подсигури дом и прехрана за дъщеря си.
Пресичайки улицата Гери махна на колежката в магазина за дрехи и й пожела весели
празници. В същия миг една кола се приближаваше с бясна скорост към младото момиче.
В няколкото секунди преди да се блъсне в нея,
Гери успя да забележи притеснения и изпълнен с ужас поглед на колежката си.
Хората наоколо се завтекоха, някои дори
хвърлиха покупките си на земята и като попарени се свлекоха на колене до младото моми-

че, опитвайки да й помогнат.
– Не я пипайте – обади се един мъж на средна възраст, носейки служебно куфарче и лачени обувки. – Може да има счупен врат.
Някои деца свиваха главите в скутовете на
майките си в уплаха, готови всеки миг да се
разплачат, някои младежи вадеха телефоните
си, за да снимат, а няколкото възрастни баби
на спирката се вайкаха една връз друга, всяка
не в състояние да чуе другата.
продължава на стр.2

РАЗКАЗ

ПОДАРЪК ЗА БЪДНИ ВЕЧЕР
продължение от стр.1
Шофьорът на С-класата стоеше до отворената си врата и сякаш се опитваше да не припадне, чакайки линейка и КАТ, които дойдоха след
известно закъснение.
Гери лежеше просната на шосето и сняг затрупваше тялото й, преди да я качат на носилка и да я вкарат в линейката.
Стигнаха болницата след минути, където
приеха Гери в интензивното. Малко след това
се появи полицейска кола, от която излязоха
двама охранени катаджии, които изглеждаха
разочаровани да поемат точно този случай.
Шофъорът изглеждаше още по-съкрушен,
докато униформените го подлагаха на разпит.
Той беше млад и неопитен, получил първата
си кола на 17. За него всичко до този момент
беше възможно, включително да избегне глобата от КАТ. Но предишните му нарушения нямаха нищо общо с този случай. Сега нещо се
беше променило. Нещо дълбоко вътре в него.
Той бе сломен, чувстващ се виновен, разкайващ се. Тези чувства бяха тъй нови за него, че
му дойде в повече. След разпита се стовари на
една пейка пред болницата, чакайки да разбере съдбата си.

Вътре в интензивното лежеше Гери, все още
в безсъзнание. Имаше подуто и посинено
лице, счупен крак и силна болка в главата от
комоциото, но лекарите бяха сигурни, че освен тези рани, тя е добре. Като по чудо!
Вече наближаваше полунощ, когато Марин
влетя в болницата със зачервено от студа
лице. В очите му се четяха нотки на паника и
шок. Една сестра го приветства и го помоли да
изчака, докато прегледа документите и извика
дежурния лекар. Във фоаейето беше украсено подобаващо за празниците и Марин сякаш
за първи път осъзна коя дата е. Почувства се
гузен, виновен и натъжен, сълзите започнаха
да бликат от очите му. Работата понякога така
го обсебваше, че забравяше всичко, което го
заобикаля. А понякога скръбта и теготата изместваха погледа от човека, за когото правеше
всичко – скъпоценното си дете.
В стаята си Гери точно се събуждаше несигурна в това, къде се намира и какво се бе случило, но вместо страх и притеснение, в сърцето й бликна благодарност към Господ, който я
бе запазил жива.

Марин влезе в стаята несигурно. Пристъпи
леко, но когато видя неописуемата радост в
усмивката й се завтече да я прегърне.
– Не съм ти взел подарък – успя единствено
да каже.
– Напротив. Донесъл си себе си, а това е
единствения подарък, от който се нуждая.
Навън в студа, младият шофьор все още
седеше на пейката. Катаджийте си бяха тръгнали преди няколко часа с празни джобове и
написан акт за ПТП. От болницата излезе една
сестра и му подаде пакет. Той леко се стресна,
но в почуда го отвори. Вътре имаше Библия и
отгоре картичка с послание: „Това е моята Библия, която ценя повече от всичко на този свят.
Подарявам ти я и се надявам да я приемеш. Аз
съм добре, не се чувствай виновен. Можеше
да се случи на всеки. И знай, че Бог е в контрол с всичко, което ни се случва. Понякога не
можем да го разберем веднага, но Той винаги
има план. Весели празници и честито Рождество Христово! Бъди благословен! – Гери“

небесно войнство”, което хвали Бога (Лука
2:13). Когато ангелите се завръщат на небето овчарите, вече преодолели обхваналия ги
страх вземат напълно логично и мъдро решение и си казват един на друг: ,,Нека отидем
тогава във Витлеем и да видим това, което е станало, което Господ ни изяви!” (Лука
2:16) Като виждат Детето те се изпълват с неизказана радост, която прелива в хваления по
обратния път към техните стада и те прославят
Бога за Неговата милост към хората.

По време на своето преживяване овчарите
избягват някои опасности. Една от тях е свързана с възможността да се заблудят, да търсят
Божия Син не там, където трябва. Но те проявяват вяра в думите на ангела, който им съобщава точното време – ,,тази нощ” и точното
място – ,,Витлеем”. Освен това той им казва, че
Младенецът ще е положен в ясли. Следвайки
с послушание указанията те достигат бързо до
своята цел и споделят Божието послание с родителите на Детето. Подобно на овчарите е необходимо, когато Бог ни говори да Го оставим
да ни каже всичко до край, да не изопачаваме
или променяме Неговите думи, които се отличават с конкретност и яснота. Освен всичко друго овчарите поемат и риск за стадата си, които
остават без надзор. Но те се покоряват докрай
на Божия призив. Това променя сърцата им!
А Детенцето Исус пораства, превръща се в
млад мъж и започва да служи на Израилевия
народ с думи и дела. Веднъж Той казва на събралите се около Него хора: ,,Аз Съм добрия
пастир; добрият пастир дава живота Си за
овцете” (Йоан 10:11,15). Всеки, който повярва
на тези думи получава Неговото спасение и закрила.

Бонка Шкутова

МЛАДЕНЕЦЪТ И ОВЧАРИТЕ
продължение от стр.1
Овчарите отиват във посочения град Витлеем, откриват Йосиф, Мария и Младенеца,
който лежи в яслите. Те разказват на Неговите
родители онова, което им е било известено от
ангела за това Дете. След това овчарите се връщат при стадата си като хвалят Бог за всичко,
което са чули и видели да се случва пред очите
им точно според вестта, която са научили.
На пръв поглед краят на тази история е съвсем обикновен – просто овчарите се връщат
там, откъдето са дошли. Но лекарят Лука разкрива в своето евангелие, че при завръщането
си те са изпълнени с Небесна радост и хваление към Бога.
Преди, по време и след появата на ангела
овчарите преминават през няколко различни
състояния. Първото от тях е умората, дошла в
резултат на изтощителното бдение и грижа за
стадата. В тези тежки нощни часове техния дух
едва ли е бил предразположен за хваление
към Бога. Вероятно голяма част от тях задрямват и се пробуждат стреснати от най-слабия
шум. Когато пред тях застава ангела овчарите
са изпълнени със страх, вместо с благодарност
и с благоговение. Техният страх е толкова осезаем, че преди да им съобщи радостната вест
той ги успокоява с думите: ,,Не бойте се!”
След малко, заедно с него се появява ,,голямо

Николай Симеонов

АНКЕТА

РОЖДЕСТВО ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ВЯРВАЩИТЕ
Вдишването на първата глътка въздух от Бебето Исус и проплакването Му в обора във Витлеем – колкото човеци има в
света, толкова мнения има за този повратен миг във всемира. За нас, християните Рождество Христово има неприкосновено
място в сърцата ни.
Запитахме наши братя и сестри:
1. Какво се е променило в личен план в живота ти, откакто истината за Рождество е заживяла в теб?
2. Как се противопоставяш на изместения фокус около Рождество в обществото ни?
3. Какво е твоето лично пожелание за църквата ни за Рождество Христово и Новата 2014 г.?
Иван Панов:

Анита Райчева:

1. От малък баща ми казваше, че дядо
Коледа е Исус Христос. Но конкретно
от момента на посвещаването ми
се стремя да изкореня един навик –
използването на паразитни думи като
„коледа” вместо Рождество.
2. Ние можем да се противопоставяме
само с една истина – истината на благовестието.

1. Много неща се промениха: Повярвах, че Той е мой личен
Спасител и избавител в много ситуации – най-вече на
работното ми място. След дълги молитви Той отговори и
на здравословна моя нужда. Просто се радвам на Неговото
присъствие, не само в нужда, но и в ежедневието ми.

3. Пребъдване в триединния Бог и „новороден” живот в Святия Дух.
Петър Живков:
1. Истината за Рождество е заживяля
в мен още като дете. Възпитан съм
в християнско седмейство и още от
малък съм почитал този така красив
празник. Исус се роди в сърцето ми,
когато бях още на 16 години. От
тогава, години наред ходим на Бъдни
вечер да поздравяваме братята и
сестрите с рождествени песни.
Благодаря на Бога, че съм го познал с цялото си семейство и
че съм част от тази църква. Нека Бог да ни благослови през
настоящите празници.
2. Когато поздравявам наши близки за Рождество, им обяснявам,
че това не е Коледа, а че Исус се е родил през тази нощ, и че е
необходимо да предоставят сърцата си, Той да се роди и в тях.
3. Честито Рождество Христово! Нека с настъпващите
празници, Бог да призове още много хора на покаяние и Исус да
се роди в техните души. Нека църквата да бъде изпълнена с
Божествен мир, любов и дъготърпение един към друг. Нека
светлината от Бога да грее в нашите сърца и през Новата
Година и Божия Дух да облече със сила цялата Си църква!
Марио Мирчев:
1. Преди да повярвам, не съм разбирал и за
мен Рождество беше Коледа, въпреки, че
дълбоко в себе си съм вярвал в Спасителя.
Откакто познах истината, в мен заживя
надеждата, радостта, която неминуемо
спохожда всеки човек доверил се и
повярвал на Светото Писание. Просто
разбираш, че това не е едно обикновено
раждане на човек, а събитие, което
променя веднъж завинаги хода на историята и човечеството.
2. След толкова много години на комунизъм и безбожие
нормално фокуса от Рождество да бъде изместен, но ние сме,
които трябва да припомним на българина, какво празнува и да
свидетелстваме за Младенеца.
3. Моето пожелание към църквата ни е всеки вярващ да се
променя по образа на Христос и да живее с чиста съвест пред
Бога и човеците и тогава и църквата ще бъде променена и
благословена. Господ да ни благослови и опази. Амин!

2. Не ми харесва, когато хората като цяло се вълнуват
само от материлната страна на празника. Бих искала
да отделят време и без повод да напишат картичка с
послание на някого, да посетят близки за тях хора, или да
дарят малко средства, но от сърце.
3. Ръката на Бог винаги да е над цялата църква за добро, да се разраства, както и да
има повече свидетелства за Божия слава.
Веска Николова:
1. След 40 годишната си възраст Бог ме призова в царството
си и аз се запознах с Неговия Син Исус Христос. Започна нова
ера в живота ми. Разбрах, какво значи Рождество и какво
се празнува на Бъдни вечер. Че, не яденето и пиенето ни
препоръчват на Бога, а изпълненото с вяра и благодарност
сърце. Аз съм щастлив човек; докато сърцето ми бие,
винаги ще се прекланям и ще славя нашия Господ!
2. Използвам всяка възможност да говоря на хората, с
какво Рождество се различава от Коледа. На тези, които
се интересуват им подарявам Библии и духовна литература, след което се моля за
тях. Също, наизустявам стихове и ги казвам на хората. Оставям Божието Слово да
действа. А то е мощен и остър меч от двете стрни.
3. На моите сестри пожелавам да са все така усмихнати и красиви. Те са букет от
благоухания – способни, умни и интересни. За мъжете: да научат наизуст 1Тим.2:8 и
го прилагат на практика. Нека да бъдат все по-дръзновени и пламенни в молитвите
си. България има нужда от горещите молитви на вярващите български мъже.
Женя Цонева:
1. Бях още дете, когато осъзнах истината за Рождество и
тя заживя в мен. Оттогава не само знам, че Бог се е родил
на тази земя, в човешки образ, за да спаси всеки, който
вярва в Него, но и че Младенеца Исус се роди лично в моето
сърце, за да ми донесе вечен живот, изобилен в Неговите
благословения.
2. Знаем, че когато фокуса бъде изместен, картината
се замъглява и ни пречи да имаме ясна представа за
просто намествам фокуса там, където трябва да бъде
насочен погледа ни към истинския смисъл на Рождествената нощ. Каква по-добра
възможност от това, да споделиш благата вест за рождението на Спасителя,
Неговото дело в живота ти и отворените Му и днес обятия да приеме човек за нов
живот в Него!
3. Пожелавам на скъпите ми братя и сестри една благословена година, изпълнена
с Божия мир и любов и както в Святата нощ Младенеца Исус беше притегателна
сила за тези, които отидоха да Му се поклонят, така и днес и занапред всичко в нас:
мислите, делата ни и пътищата ни да бъдат насочени към Него! Поздравявам ви с
Псалм 37:3-6.

Анкетата подготви Елена Иванова

ОБРЪЩЕНИЕ
ДО
ВСИЧКИ ЕВАНГЕЛСКИ ЦЪРКВИ
ЧЛЕНУВАЩИ В ОЕЦ
Уважаеми братя и сестри,
Във връзка със зачестилите през последните седмици прояви на ксенофобия и расизъм
спрямо чужденците и бежанците в България,
изразяваме нашето крайно безпокойство и
загриженост. Подобно отношение е неприсъщо
за нашия народ, който има вековни традиции на
толерантност, състрадание и гостоприемство.
Като хора, водени от вярата в Бог и Неговите повеления, ние вярваме, че всяка човешка
личност е създадена от Бог и притежава неотменно право на достойнство и равнопоставе-

ност. Ние заявяваме убеждението си, че всички хора са равни и са призовани да живеят в
търпимост и любов помежду си.
Горчивият опит на историята показва, че
проявите на расизъм и ксенофобия лесно моМарияна
гат да прекрачат границите на допустимото и
да доведат до необратими и фатални
последЮрукова
ствия. Не веднъж през вековете страхът от другия е бил използван за подклаждане на нетърпимост, противопоставяне и унищожение.
Бог в Словото Си призовава към милосърдие: „да обичаш чужденеца”, „да приглеждаш
вдовицата и сирака”, „да правиш на другите
това, което искаш на теб да правят”. Последното е известното „златно правило“, което заляга в основата на етичните принципи на много
общности.

От името на ръководството на Обединени
евангелски църкви призоваваме християните
да бъдат верни на убежденията си, да бъдат
гостоприемни и отзивчиви към изпадналите в
беда, така както Божието слово ги призовава
да сторят, да творят мир и да бъдат пример за
състрадателност.
Ние апелираме към властите, политическите
формации и медиите да насърчават с работата
си приятелско и мирно съжителство на разнообразните общности в българското общество.
С искрени поздрави и благопожелания за
наближаващото отбелязване на Рождество
Христово.

п-р Николай Неделчев
Председател на УС на ОЕЦ

СРЕЩА С МЛАДЕНЕЦА
***
Пристъпвам тихо в пещерата
И яслите докосвам с длан.
Дете! Отвън е суетата,
Разстлана като бял саван.

Но в мен Детето се засели,
Което той изпъди л бе.
Душата тънка се разстели
Под вдъхновеното небе.

А в пещерата неголяма,
където музика ехти,
изправени сме вече двама:
аз – грешникът и Богът – Ти.

И в измерения небесни
обхождам земните неща
като керван добър, понесъл
величието на Христа.

Умората ми стана радост,
Горчилката ми – благодат!
И старостта ми тъжна – младост,
Защото, Боже, Ти си млад!

***
Дете! Три дара Ти поднасям
в бездушието на света:
със устни произнасям,
че ме избави от плътта;

И в моето сърце камбана
С тържествен удар зазвуча.
Ликувай днес, душа съгряна,
След горестите и плача!
***
Каква необяснима радост
да бъда днес новороден!
Светът е сляп от изненада,
не вижда чудото във мен…
И с криви пръсти той ме сочи,
Заклева ме да бъда аз
отново копието точно
на онзи старец беловлас.

в едно сърце Те настанявам,
Творецо нежен и велик;
и да Те любя обещавам
през всеки следващ земен миг.
И никой няма да отнеме
Звездата Ти от моя взор.
Не спира тя над Витлеем и
кръжи из ведрия простор.
И други като мен разбират,
че нужен си им като Бог.
И сред потомците на Ирод
расте олтарът Ти висок!
Вениамин Пеев

ТЪРЖЕСТВЕНО
ПОСРЕЩАНЕ
НА НОВАТА

Нека отново осъзнали Божията
милост с много признателност и
благодарност да изпратим старата
година и с вяра и надежда заедно да
посрешнем Новата 2014 година.

31 ДЕКЕМВРИ

НАЧАЛО – 21.00 ч.
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