ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

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

БОГ СТАНА И ЧОВЕК
В Стария завет на Библията има много пророчества за идването на Христос на земята.
Векове наред Израел очакваше изпълнението
на тези предсказания. И на определеното от
Бога време, преди около две хиляди години
Божият Син се роди на света. Защо Христос
дойде на земята, и защо като част от вечния
Бог прие да стане и Човек? Какво изразява
Христос със Своето въплъщение?
Знаем, че никой не застави Христос насила
да се роди на света. Той прие тази мисия доброволно. Нека да си припомним за едно от
виденията на Исая: „Чух гласа на Господа, който казваше: кого да изпратя? кой ще отиде
за нас? тогава казах: ето ме, изпрати мен”
– Ис.6:8. Тези думи, освен към пророка, могат да бъдат приписани и на самия Христос.
Той имаше свободната воля да се съгласи, или
да откаже. Но Христос прие да дойде. Защо?
От любов към нас хората. Сам Христос каза:
„Никой няма по-голяма любов от това, да
даде живота си за приятелите си” – Йоан
15:13. И един въпрос към нас: Какво ние сме
направили доброволно и от любов за Христос?

А наистина, можем да направим много за Него
чрез хората около нас.
Въпреки доброволно, но Словото ни разкрива истината, че Христос дойде на земята изпратен от Своя небесен Отец, за да умре за греховете на света. Така че, със Своето доброволно
идване, Той изрази и покорството Си пред Своя
Отец. По подобие на Йосиф, който се покори
на баща си Яков и отиде да види своите братя
(Бит.37:13). Със Своето покорство пред Отца,
Христос ни дава съвършен пример на послушание, който и ние като Негови последователи трябва да имаме в живота си. Покорство и
послушание пред волята и на нашия небесен
Отец и пред Неговото свято Слово. Покорство
и послушание с вяра, че всичко, което Той изисква от нас е за наше добро. „знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат бога” – Римл.8:28.
Христос ясно съзнаваше, какво Го очаква на
земята. Както отхвърляне и унижения, така и
страдания, включително и смърт. И въпреки
това дойде.
продължава на стр.3

Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус;
защото Той е Който ще спаси
людете Си от греховете им.
Матей 1:21
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ОБЛИКЪТ НА ХРИСТИЯНИНА

ДА СЕ РАДВАМЕ
В ГОСПОДА
„радвайте се, веселете се…”, с тези думи
започва Пс.33. Някои християни обаче казват:
„Как да се радвам, като са ме притиснали
грижи отвсякъде!? И няма ли да е лицемерие
да се радвам в тази нерадостна действителност!?”
Радостта е положителна емоция. Напоследък нашите сънародници усилено търсят положителни преживявания и въпреки това при
анкети често се установява, че изпитват малко радост в живота си и че са най-нещастни.
Външно, радостта се изразява от буйно веселие до кротка усмивка. Изразните средства
може да са еднакви, но разликата между
земната и духовната радост е в причината. В
Библията се говори за духовна радост, предизвикана от съприкосновението с Бога.
Стария Завет разказва за различни случаи
на духовна радост. Предполагам, че Ева е
била не само изненадана, но радостна и благодарна на Бога, когато е родила първата си
рожба. При пренасянето на Божия ковчег
Давид изразява радостта си с песни и танци (2 Цар.6:14). „благовестявам ви голяма
радост, която ще бъде за всички човеци”
– Лука 2:10, съобщава Божият ангел на овчарите. Защо вестта за Божието раждане бе за
радост на всички хора? Защото се изпълнява
пророчеството: „ето, девица ще зачене и ще
роди син, и ще го нарече емануил” – Ис.7:14.
Защото идва дългоочаквания Месия. Заради
спасението, което ще донесе за всеки, който
Го последва.
Независимо, че за Христос не се казва, че
Той се е радвал, достатъчно е да прочетем:
„Духът на Господа е на мен, защото ме е
помазал да благовестявам на сиромасите;
пратил ме е да проглася освобождение на
пленниците и проглеждане на слепите, да
пусна на свобода угнетените” – Лука 4:18.
Думи за учудване и радост. После цялото Неговото служение непрекъснато предизвикваше радост. От радост изцелените прокажени
забравиха да Му благодарят; самарянката остави стомните и хукна към града; ликуващите
евреи постилаха палмови клонки и викаха
„Осанна”. За радост са и всичките случаи на
изцеления и чудеса.
продължава на стр.2

ДА СЕ РАДВАМЕ В ГОСПОДА
продължение от стр.1
Не може да отминем и радостта при Неговото възкресение. Преживяване на духовна
радост съпътства библейските личности независимо от обстоятелствата.
Бог дава възможност и на нас да се радваме в Неговото присъствие заради всичките Му
обещания. А когато отговори по благоприятен
начин на наша нужда, молитва или сериозен проблем, скачаме, викаме или сияем от
радост, като не намираме думи да изразим
своето възхищение и преклонение. Духовната

радост повдига духа ни, мислим си: кой съм аз,
та Бог ми обърна такова внимание?
Защо по-често не изпитваме духовна радост?
Защото обикновено чакаме да ни „падне от
небето” и не се стараем достатъчно да си я издействаме, въпреки, че Бог не се впечатлява от
нашите действия. Как да поддържаме радостта
от Господ? Като обичаме, почитаме и гладуваме за Божието Слово. Като живеем така, както
е заръчано в него. Като непрестанно ходим в
покаяние за грях, гордост, измамно достойн-
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НЯКОИ ПРАЗНИЦИ
ПРЕЗ 2016 ГОДИНА:

НЕПОКАНЕНИЯТ ИСУС КАНИ
Както знаете, наближава рождения Ми
ден. Всяка година се повтарят празничните
приготовления в Моя чест и мисля, че и тази
година ще е същото. В този период много
хора отново ще купуват подаръци, ще слушат и ще гледат реклами и навсякъде по земята ще се говори, че рождения Ми ден наближава. Наистина е хубаво, че някои хора
поне веднъж в годината мислят за Мен.
Преди много години хората започнаха
да празнуват Моето рождение. В началото
изглеждаше така, сякаш те бяха разбрали
и бяха благодарни за всичко, което бях направил за тях, но днес вече почти никой не
знае причината за този празник. Семейства
и приятели се събират и се веселят, но не се
замислят за повода.
Миналата година също имаше голям празник в Моя чест. Масите бяха отрупани с обилни ястия, плодове, торти, ядки и шоколади.
Украсата беше изискана и имаше много,
много чудесно опаковани подаръци. Но
знаете ли какво? Аз не бях поканен! Аз бях
почетния гост, но бяха забравили да ме поканят. Празникът беше за Мен, но когато
дойде големия ден, Аз останах отвън, затвориха вратата пред лицето Ми, а Аз исках да
присъствам и да споделя празника с тях.
В действителност не се учудих, защото
през всичките тези години вратите винаги
бяха затворени за Мен. Тъй като не бях поканен, реших да присъствам незабележимо
на празника. Влязох и застанах в един ъгъл.
Всички пиеха, а някои бяха пияни, разказваха вицове и се смееха на всичко. Прекарваха
си чудесно. Кулминацията настъпи, когато
влезе голям дебел мъж с бяла брада, облечен в червено, и извика: О-хо-хо! Изглеждаше пиян, седеше на дивана, а децата тичаха

ство, предубеждения и др. Като се отделяме от
влиянието на света – материализма, алчността,
удоволствията на неспасените. Като внимаваме, когато Бог ни говори. Като имаме благодарно сърце…
„Да се радвате в Господа е вашата сила” –
Неем.8:10. Сила за устояване във вярата, в изпитанията, усещането за удовлетвореност. Така
че, ако искаме да бъдем силни християни, нека
се радваме в Господа.

при него и викаха: „Дядо Коледа, дядо Коледа…..”, сякаш тържеството беше за него! В
полунощ всички се прегърнаха, Аз също разтворих широко ръцете си и знаете ли, никой
не дойде да Ме прегърне. После всички си
размениха подаръци и ги разопаковаха с радостни викове. Когато всички подаръци бяха
отворени, Аз погледнах дали има и за Мен.
Как бихте се почувствали, ако имате рожден
ден, а нямате подарък? Разбрах, че съм нежелан и тихо си тръгнах.
Всяка година става все по-лошо. Хората
мислят само за яденето и за пиенето, за подаръците, за тържествата, но никой не мисли за Мен.
За това Рождество си пожелавам да Ми
позволите да вляза в живота ви, да осъзнаете, че преди две хиляди години дойдох на
тази земя, за да дам живота си на кръста – за
вас, за да ви освободя. Днес Си пожелавам
вие да вярвате в това с цялото си сърце.
Искам да ви доверя нещо: тъй като много
хора не са Ме поканили на празника, Аз ще
направя собствен празник, голям празник,
какъвто никой не може да си представи,
един много специален празник. Имам да
подготвя още някои неща, но днес изпращам много покани, а тази е една за вас.
Много бих искал да зная дали ще дойдете, за да направя резервацията и да изпиша името ви със златни букви в голямата си
книга за гости. Само тези, които са записани
в нея, са поканени. Които не отговорят, ще
останат отвън. Знаете ли как да отговорите
на тази покана? Просто като я предадете на
тези, на които държите.
Аз ще ви очаквам на празника. Скоро ще
се видим.
Обичам ви, всички!
Исус

6 Януари – Йордановден
7 Януари – Ивановден
3 Март – Освобождението на България
15 Март – Ден на евангелската песен
25 Март – Благовещение
23 Април – Лазаровден
24 Април – Цветница
29 Април – Разпятие Христово
1 МАЙ – Възкресение Христово
8 МАЙ – Томина неделя
9 Юни – Възнесение Христово
19 Юни – Петдесятница
29 Юни – Петровден
20 Юли – Илинден
6 Август – Преображение Господне
6 Септември – Ден на Съединението
		
на България
22 Септември – Ден на независимостта
18 Октомври – Благодарствен ден
31 Октомври – Ден на Реформацията
8 Ноември – Архангеловден
21 Ноември – Ден на християнското
		
семейство
4 Декември – Ден на Библията
25 Декември – Рождество Христово
27 Декември – Стефановден

ПРАЗНИК НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

БОГ СТАНА И ЧОВЕК

Съвременният човек е запълнил ежедневието си в търсене на щастие, на удоволствие, на удовлетворение в живота. И забравя, или не знае, че всичко това може да се
намери и изпита в семейството, онова традиционното, което е доказано, че издържа
най-дълго във времето, особено когато е
изградено на християнските ценности. Удовлетвореността идва от семейството. Нещо
повече, ако е изпълнено с обич, то носи живот, дълголетие и психическо и физическо
здраве.
В църквата семейството е важна единица, призвана да се грижи не само за своите
деца и роднини, но и за сирачето, за вдовицата, за новодошлия. Църквата в Подуяне е
благословена с повече от осемдесет семейства, част от които са поели служения, с които се грижат за нуждите на нашето голямо
християнско общество. Бог да дава на всички мъдрост, радост, дълготърпение, за да
изявят Божията любов.
А тази година, за деня на Християнското
семейство, 21 ноември, се опитахме да дадем рецепта за здраво, изпълнено с обич
и удовлетвореност семейство, а именно: в
това семейство ние работим усърдно (Кол.3:23);
спазваме обещанията си (Римл.4:21); казваме истината (Пр.12:22); прославяме Бога
(Пс.34:1-3); обичаме се един друг (1Петр.1:22);
и се веселим (Пр.15:13).
Бог да пази и да благославя семействата
в църквата ни!

продължение от стр.1

Различно от Исаак, който отиде на хълма
Мория без да съзнава, какво го очаква. Защо
въпреки всичко Христос дойде на земята? За
да застане на мястото на всеки от нас и да
бъде нашият заместител. Ако Христос не беше
дошъл, ние трябваше да преживеем всичко
това. Готови ли сме и ние от състрадание и любов да застанем на мястото на някой друг и да
преживеем нещо вместо него? Апостол Павел
също може да бъде пример за нас, като заявява: „бих желал сам аз да съм отлъчен от
Христос заради моите братя, моите роднини по плът” – Римл.9:3. Нека и ние да бъдем
верни и безкомпромисни служители на Бога.
За нас е много трудно да осъзнаем, какво
всъщност е означавало за Христос да се роди в
образ на човек. Да се роди като малко безпомощно бебе и да бъде положен сред сеното
в яслата. Да стане ограничен в пространство,
във време, в познание… С това Свое въплъщение и доброволно ограничаване, Христос ни
даде пример и на смирение. Готови ли сме и
ние подобно на Христос да смирим себе си?
Смирение, което няма да ни направи нито
по-нещастни, нито по-уязвими, а напротив,
защото апостол Петър заявява: „смирете се
под мощната ръка на бога, за да ви възвиси
своевременно” – 1Петр.5:6. Така, както и Христос се смири и беше възвисен от Своя Небесен
Отец (Фил.2:5-11).
Едно от нещата, с които Христос се раздели,
идвайки на тази земя, бе славата, която Му
принадлежеше в небето. Към края на Своето
мИлА служение Го чуваме да се моли: „И сега, проспАВлоВА лави ме, отче, у себе си със славата, кояснимки ИВАн пАВлоВ то имах у теб преди създанието на света”
– Йоан 17:5. Слава, към която тъй неистово
много хора се стремят. А Христос я имаше в изобилие, но прие да се откаже от нея. Христос
От 4-10 януари 2016 г. ще се дойде на земята обезславен, за да можем ние
проведе обща молитвена седмица един ден да имаме слава подобна на Негована евангелските църкви в гр.София та. „И славата, която ти ми даде, Аз я дадох
на тях; за да бъдат едно, както и ние сме
ГОВОРИТЕЛ
МЯСТО
ЧАС
едно” – Йоан 17:22. Всъщност, отказвайки се
временно от Своята слава, Христос придоби
Първа Евангелска Църква
п-р Николай Неделчев
18.00
ул. „Солунска” 49
правото да я сподели с всеки, който повярва
Първа Петдесятна Църква
в Него. Така че, ние хората, стремейки се към
18.00
п-р Теодор Опренов
ул. „Бачо Киро” 21
земната слава, нека бъдем готови да я презБожия Църква в България
рем, но да вярваме че Христос ни е приготвил
п-р Татеос Негохосян
18.00
ул. „Петко Каравелов” 1А
много по-велика от нея. Остави и ти земната
Божия Църква „Кръстопът”
слава и не се стреми към нея, за да придоби18.00
п-р Благовест Николов
бул. „Никола Мушанов”, бл.331
еш славата на Божия Син Исус Христос за вечвход: до Райфайзенбанк
ността.
Евангелска Баптистка Църква
п-р Людмил Ятански
18.00
ЧеститО рОЖДествО ХристОвО!
ул. „Осогово” 86

ОБЩа
МОлитвена сеДМиЦа
ДЕН

ТЕМА

4 Януари
(понеделник)

За църквата Христова
по света

5 Януари
(вторник)

За народа на Израел

6 Януари
(сряда)

За здрави и
благословени семейства

7 Януари
(четвъртък)

За мира и
бежанците по света

8 Януари
(петък)

За България

9 Януари
(събота)

За младите хора в
страната и църквите

п-р Венци Стойков

Евангелска Църква „Блага вест”
ул. „Партений Зографски” 8

18.00

10 Януари
(неделя)

За мирна и
благословена Нова 2016 г.

п-р Румен Иванов

ЕПЦ „Подуяне”
кв. Х. Димитър; ул. „Острово” 10

18.00

п-р румен борДжИеВ

ЗАКУСИХМЕ... С МОЛИТВА
На 5 декември (събота) жените в църквата се събрахме за молитвена закуска. Иначе казано, нахранихме
тялото и духа си, като се насърчихме взаимно с думите от молитвата на Явис: „Дано действително ме
благословиш и дано разшириш пределите ми, и ръката ти да бъде с мен, и да ме пазиш от зло, за да
нямам скръб! И бог му даде това, което поиска.” Тези думи от 1Лет.4:10 се превърнаха и в мото на събирането – Бог да разшири пределите ни.
Събирането започна с молитва и рецитал на псалом от сестра Веска, след това младите момичета от
църквата прочетоха стихове от Библията с обещания за вярващите. Имаше споделяне от гледната точка
на една съпруга (сестра Елена), от страна на майка (сестра Лина) – едно от най-важните ни призвания
като жени, а сестра Бойка разказа за предизвикателството, какво е да си баба. Децата получиха подаръци,
a всички бяхме поздравени с песен от дамския хор. Имаше молитва за съпругите и служителките, а за
последните говори сестра Ева, ръководител на Неделното училище. Давайки пример със семейството на
съпруга си, тя говори за „невидимата работа“, която често Божиите хора вършат. От момичетата Деметра
и Сара споделиха за битката да устоиш вярващ и да приемеш Божията прошка и любов – едната чрез
разказ, а другата с лично свидетелство. Дамите бяха зарадвани от сценка, с участието и подготовка от
страна на Стела и Хриси. Момичетата се превъплътиха в образите на две жени – едната пълна с надежда,
другата – имаща отчаяна нужда от обещания, Божиите обещания.
Накрая всички получихме подарък – мисъл за насърчение и солничка във формата на електрическа
крушка. Посланието е ясно – свети и соли! Радост е, когато Божиите дъщери се събират заедно.
Сестра Ева, очакваме с нетърпение следващото подобно събитие!
ЙоАннА
русеВА

ВОДНО КРЪЩЕНИЕ

ПРАЗНИЧНО
БОГОСЛУЖЕНИЕ
ЗА РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО

ТЪРЖЕСТВЕНО ПОСРЕЩАНЕ
НА НОВАТА ГОДИНА

„Понеже всички вие, които сте се кръстили в
Христос, с Христос сте се облекли”

Гал.3:27

25 ДЕКЕМВРИ (петък)
НАЧАЛО – 10:00 ч.

Елате, заедно да благодарим
на Бога за отминаващата
година и с молитва и вяра
към Него да посрещнем
новата 2016 г.
31 ДЕКЕМВРИ

НАЧАЛО – 22.00 ч.

РЕДАКЦИОННО КАРЕ

Åâà Áîðäæèåâà
Íàäåæäà Êàðèäîâà
ÅÏÖ Ïîäóÿíå
óë.”Îñòðîâî” 10
ãð.Ñîôèÿ
GSM: 0897-868-040
e-mail: buletin@poduene.org
web: www.poduene.org
www.youtube.com

