ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО!
„А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски,
в дните на цар Ирод, ето, мъдреци от изток пристигнаха в
Ерусалим. И казаха: къде е Юдейският цар, Който се е родил?
Защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме
да Му се поклоним” – Мат.1:21
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РАЗКАЗ

ПРАЗНУВАЙ ЗАРАДИ
РОЖДЕНИКА

РОЖДЕНИЯт ДЕН НА ИСУС ХРИСТОС
Ето ни отново в навечерието на най-светлия и най-празнувания рожден ден на земята – Раждането на Исус Христос. Защо се
роди Исус и какво ни казва Словото за това?
„А всичко това стана, за да се сбъдне
реченото от Господа чрез пророка, който
казва: „Ето, девицата ще зачене и ще роди
Син; и ще го нарекат Емануил” (което значи Бог с нас)” – Мат.1:22-23.
Днес цялата земя и небе тържествено възпяват раждането на Божия Син Исус Христос.
Той се роди в плът, за да даде нов живот.
Неговото Раждане е прототип на нашето новорождение. Раждането на Исус е въплъщението на Словото в плът. Чрез това се изразява висшата духовна радост на християнската
вяра, защото чрез Него човешката природа
се възражда и възстановява изгубеното общение с Бога. Поради милостта на Бог Синът
Божи стана Син човешки, за да може човекът
да стане син Божи и да бъде спасен.

В навечерието на празника всеки рожденик очаква да получи поздравление, картичка и хубаво пожелание. Ние празнуваме
рождения си ден като обикновено каним
най-близките за нас хора от семейството и
приятелите си. Искаме заедно с тях да споделим радостта от това, че сме се родили, че
порастваме, че остаряваме. Разбира се като
на всеки рожден ден очакваме и подаръци, не от всички, а от най-близките ни хора.
Обикновено празнуваме с хората, които наймного обичаме и заедно с тях си спомняме и
си говорим за хубави изминали моменти и
споделяме планове за бъдещето.
В днешно време целия свят празнува Рождество Христово, независимо че някои го наричат по други начини, а други пък не влагат
в празника библейския смисъл. Всички знаем, как празнуваме Рождество Христово, но
питаме ли се, как празнува Исус?
продължава на стр.2

„И дойдоха бързо и намериха Мария и Йосиф,
и Младенецът, Който лежеше в яслите.”
Лука 2:16

Биологичният ми часовник вече ме беше
събудил. Обикновено не мога да спя след
девет сутринта, но и денят като цяло не
предполагаше да се излежавам. Станах
рязко, облякох набързо блуза и анцунг и
веднага отворих Фейсбук. Да, днес е специален ден! Имам рожден ден. Разгледах
си известията и с лека изненада открих, че
още никой не ми е честитил. „Може би още
спят, след малко...”, с лека усмивка тръгнах
по коридора. Там, какво да видя!
Балони по пода, стените, украсени с всякакви цветни гирлянди, а на вратата към
хола е окачен огромен надпис, на който
пише „Честит Йоанинден!“. Избухнах в смях.
Знаех си, че са изобретателни, но чак пък
толкова. Това беше едновременно мило и
специално. „Явно ме чака изненада”, казах си и колкото повече приближавах към
вратата, толкова повече шумът от стаята
се усилваше. Чух познати гласове, смеха и
тропота от чинии ми подсказваше, че някой
очевидно е решил да ми приготви празнична закуска. Оф, а аз бях по анцунг.
След като се приведох в по-приличен вид,
реших да надникна през леко открехнатата
врата към хола. Не исках да влизам веднага,
исках да ги видя в действие. Първото нещо,
което видях, беше огромното количество
храна на масата. Всичко беше подредено
изключително красиво, имаше шоколадова
торта, топло какао, а под масата – купчина
с подаръци. „Тези хора тотално надминаха
себе си тази година”, помислих си.
продължава на стр.2

РОЖДЕНИЯт ДЕН НА ИСУС ХРИСТОС
продължение от стр.1
Кого е поканил на празника? Какъв подарък очаква Той? Аз поканен ли съм?
Разликата между нас и Исус е, че ние каним само най-близките си, а Той кани всички хора на рождения Си ден. Той се роди, за
да те спаси, за да почука на вратата на сърцето ти и да покани теб и близките ти. Независимо от това дали си повярвал в Него или
не, само си чул или някой ти е казал, знай,
че Исус сега те кани на Неговия рожден ден.
Ела при Него с празнично настроение, отворено сърце и душа хвалеща Го. Поднеси му
духовните дарове, които имаш, а благовестието и делата на вярата в Неговото име са
другите дарове, които също можеш да Му
подариш.

Исус не очаква да Му донесем материални подаръци. Той очаква от нас да Му благодарим, че Го имаме, че се е родил и да Му
предадем с любов отново нашите сърца.
Той би се зарадвал да Му изпеем хваление
и ведно с ангелския хор на небесата да прославим името Му.
Нека в навечерието на Рождество Христово
да оставим за миг нашите подаръци и трапеза и заедно с близките ни, с които празнуваме да си поговорим за Исус. Да си припомним отново онази тиха и свята нощ, в която
„…се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки: Слава на
Бога във висините, и на земята мир между

човеците, в които е Неговото благоволение!” (Лука 2:13-14). Да прочетем още веднъж от Словото, как се ражда Спасителя на
земята, да си поговорим за делата Му и да си
припомним чудното Му рождение.
Ела да празнуваш заедно с Исус, поканен
си! Сподели с Него радостта и бъди в Неговото присъствие. Подари Му сърцето си и
мислите си, а делата, които вършиш, да бъдат за прослава на Неговото име. И така, обгърнати от присъствието на Младенеца нека
в празничната вечер светлината на Неговата
звезда да огрява пътя на всеки един от нас!
Цветомир Цонев

РАЗКАЗ

ПРАЗНУВАЙ ЗАРАДИ РОЖДЕНИКА
продължение от стр.1
В другия край на стаята се беше събрала
малка групичка, все приятели, които коментираха нещо. Едвам дочух думата „боулинг“.
Явно уговаряха останалата част от изненадата. Знаеха, че не съм добра на боулинг, но
карай. Реших да влезна уж сънена.
Открехнах леко вратата, търкайки очи. „О,
събуди ли се вече, хайде бързо, че е почти
обяд”, подвикна ми нетърпеливо най-добрата ми приятелка, която довършваше някакъв
подарък. „Хора, аз започвам да режа тортата
и да я слагам в чинийки, всеки да си взима”,
чух сестра ми да се провиква от масата. „Да,
време е, имаме около час за закуска, а след
това тръгваме към боулинга. Другата група сигурно вече е там”, добави някой друг
близо до мен. Почти за минута тортата беше
нарязана и сервирана, всички бяха насядали
по масата, а аз все още не разбирах защо не
духах свещички и защо въобще никой не ми
каза „честит рожден ден“. Взех си парче торта и седнах при тях, гледайки ги с интерес.
„Сигурно са намислили нещо и сега се правят”, казах си аз наум. „Ей, хора, а подаръците, кога ще ги раздаваме?”, каза някой, преглъщайки набързо. „Да, подаръците, хора?!”,

повторих аз с ирония в гласа, сочейки към
себе си. „Вярно, хайде, дайте да си ги раздадем, преди да тръгнем”. Всички станаха
енергично и започнаха да търсят кутия със
своето име под масата. Успях да се приближа след няколко минути, но под масата вече
нямаше нищо. Всички останали весело късаха опаковките на подаръците си около мен.
Цялата глъчка с подаръците продължи около десет минути, а аз вече освен неразбиращо, гледах и с неприкрито разочарование.
Наистина не разбирах защо на собствения
ми рожден ден и в собствения ми апартамент приятелите ми са се събрали, тотално
игнориращи ме, да си раздават подаръци.
Реших да ги попитам какво става, без излишна драма. „Ами, аз обаче нямам подарък,
сигурни ли сте, че празнуваме Йоанинден?”,
започнах, смеейки се. Никой не вдигна глава, сякаш не ме чуха. „Хора, какво става, стига вече актьорско майсторство”, продължих
леко ядосано. Най-добрата ми приятелка
стана от стола си, който беше много близо
до мен. Тъкмо се обърнах към нея с трети
въпрос, когато видях, как тя просто мина
през мен. Но какво се случва? Невъзможно

е, сякаш съм невидима, не ме чуват, не ме
виждат. Изпаднах в паника, започнах да
крещя и да се опитвам да ги накарам да ме
видят. Ръцете ми преминаваха през тях като
въздух. Крясъците ми ставаха все по-силни,
докато не усетих ръка на рамото си, която
ме побутна. Изведнъж отворих очи, а пред
мен на столове бяха насядали хора. Успях да
се свестя след секунда. Бях в църката. Беше
сутрeшната служба на Рождество Христово.
Пастирът говореше от амвона и първите
думи, които чух, бяха: „А ти подари ли нещо
на Рожденика, празнуваш ли в Негова чест
днес?“. Вдигнах поглед вцепенена. Днес се
бях уговорила за боулинг с приятели след
служба. Пастирът продължи: „Той не иска
скъпи подаръци, празнични торти”. Моите
подаръци стояха под масата в хола, всички надписани с имената на приятелите ми.
„Може би иска просто да Му се усмихнеш и
да Му благодариш, че Го има”.
Днес не беше Коледа, не беше и Йоанинден. Отмених уговорката за боулинг, бях на
рожден ден на най-добрия си Приятел.
Йоанна Русева

ГОСПОД ЩЕ ВИ ВЪЗДИГНЕ ПРОРОК
Безспорно, за народа на Израел, Моисей
беше най-великия служител. Чрез него Бог
изведе Израел от робството в Египет, чрез
него раздели Червеното море на две, чрез
Моисей беше даден закона на Синай, чрез
него Бог води Израел четиридесет години
в пустината и ги доведе до Ханаан. И определено можем да кажем, че за Израел
Моисей беше един месия. Затова и когато
земният живот на Мойсей беше към своя
край Израел се почувства притесен за своето бъдеще. Но пак чрез Моисей Бог даде
едно велико обещание: „Господ твоя Бог
ще ти въздигне отсред тебе, от братята ти, пророк както е въздигнал мене” –
Втор.18:15. И на определеното време, Бог
изпълни Своето обещание – роди се Божия
Христос – Спасителя на света. И ако направим подробен анализ на живота на Моисей
и този на Христос ще открием съществена
прилика.
На първо място и Моисей и Христос се
родиха на точното време. Някога Бог беше
казал на Авраам: „Знай, че твоето потомство ще бъде чуждо в чужда земя и
ще бъде поробено; и те ще го потискат
четиристотин години. Но Аз ще съдя
народа, на когото ще робуват; и след
това ще излязат с голямо богатство” –
Бит.15:13,14. И когато се навърши предсказаното от Бога време се роди освободителя
Моисей. По същия начин и когато се навърши времето от Бога за спасението на света, се роди Христос. „А 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. Но
нека да знаем, че и за всеки от нас Бог има
Своето време, кога да се родим. Както за да
приемем спасение, така и за да послужим
за спасението на други. „Които предузна,
тях и предопредели да бъдат съобразни с
образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя. А които предопредели, тях и призва, а които призва тях
и оправда, а които оправда тях и прослави” – Римл.8:29,30. Бог никога не избързва
и никога не закъснява в Своето време. Така
че ти живееш и служиш в точно определеното от Бога за теб време.
На второ място, както Моисей, така и
Христос бяха помазани от Бога. Без Божията подкрепа и благодат никой не може да
извърши нищо значимо и стойностно с вечни последствия. Това, което Моисей можа
да извърши със своя сила бе да убие един
египтянин, който беше част от онеправдаващите неговите братя. Но когато Бог го
срещна и възложи върху него Своята благодат и сила, той стана способен да извърши
всичко нужно и потребно за спасението на
Израел. Така бе и с Христос. Макар да беше
Божият Син, но и Той се нуждаеше от помазанието на Святия Дух за служението, с
което беше натоварен. „Духът на Господа
Йехова е на мен; защото Господ ме е помазал да благовествам на кротките, пратил ме е да превържа съкрушените сърца,
да проглася освобождение на пленниците
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ГРАФИК НА ЕВАНГЕЛСКИ ЦЪРКВИ ОТ ОЕЦ В СОФИЯ „В ЕДИНСТВО И МОЛИТВА ПРЕД БОГА”
ДЕН

ТЕМА

ГОВОРИТЕЛ

МЯСТО

ЧАС

8 Януари
(понеделник)

За Божието царство
по света

п-р Румен Борджиев

EMEЦ „Д-р Лонг”
ул. „Г.С.Раковски” 86

18.00

9 Януари
(вторник)

За България

п-р Венци Стойков

Първа баптистка църква
ул. „Осогово” 86

18.00

10 Януари
(сряда)

За изцеление на болни

п-р Румен Иванов

БЕЦ „Блага вест”
ул.„Партений Зографски”8

18.00

11 Януари
(чeтвъртък)

За страдащата църква
по света

п-р Благовест Николов

ЕПЦ „Вяра”
ул. „Бачо Киро” 21

18.00

12 Януари
(петък)

За здрави и
благословени семейства

п-р Михаил Стефанов

Първа евангелска църква
ул. „Солунска” 49

18.00

13 Януари
(събота)

За младите хора в
страната и църквите

п-р Татеос Негохосян

Божия Църква в България
ул. „Петко Каравелов” 1А

18.00

14 Януари
(неделя)

За успешна и благословена
Нова 2018 г.

п-р Теодор Опренов

ЕПЦ „Подуяне”
ул. „Острово” 10

18.00

„А краят на всичко е наближил; и така, живейте разумно и трезвено,
за да се предавате на молитва” – 1Петр.4:7

и отваряне затвора на вързаните; да
проглася годината на благоволението
Господне и деня на отплатата от нашия
Бог; да утеша всички наскърбени; да наредя за наскърбените в Сион, да им дам
венец вместо пепел, миро на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил
дух; за да се наричат дървета на правда,
насадени от Господа, за да се прослави
Той” – Ис.61:1-3. Избор и помазание, които
знаем, че Бог е приготвил за всеки повярвал
в Него. Господ ни е предопределил, както за
спасение, така и за служение. И вярвайки,
че Той има приготвенo помазание за нас,
нека без страх и без срам да бъдем готови
да изпълним Неговата свята воля за живота
си, защото Словото Му ни казва: „Вие сте
избран род, царско свещенство, свят народ, люде които Бог придоби, за да възвестявате превъзходствата на Този Който
ви призва от тъмнината в Своята чудесна светлина” – 1Петр.2:9.
И на трето място както Моисей, така и
Христос бяха изпитани преди да бъдат въведени в служение. Определено, можем
да кажем, че Бог не дава служение на някой, който не е „проверен”. Преди Моисей
да бъде изпратен да освободи Израел от
Египет, за четиридесет години той бе учен
и изпитван на покорство, на смирение, на
твърдост и всеотдайност. Подобно на Моисей, Христос също преди да влезе в служение прекара четиридесет дни в пустинята
изкушаван от Сатана. Но нека да знаем, че
подобно на тях и ние ще бъдем изпитвани
и проверявани. И ако бъдем одобрени, ще
получим и служението, което Бог е приготвил за нас. „Считайте го за пълна радост братя мои, когато падате в разни
изпитни, като знаете, че изпитанието
на вашата вяра произвежда твърдост, а
твърдостта нека извърши делото си съвършенно, за да бъдете съвършени и цели
без никакъв недостатък” – Яков 1:2.
Така че, ако искаме да бъдем служители
на Бога на точното време и на правилното
място и един ден да получим подобаващата от Него награда, нека да вярваме, че Бог
има приготвено помазание за нас. И ако
някога вместо Моисей, Бог даде да се роди
Спасителя Христос, то след Неговото завръщане на небето, Бог даде да се родим ние,
за да разкажем на света за раждането на
Спасителя Христос.
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
п-р Румен Борджиев

ВОДНО КРЪЩЕНИЕ

ЖЕНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

„В онези дни дойде Йоан Кръстител и
проповядваше в Юдейската пустиня,
като казваше: Покайте се, понеже
наближи небесното царство.” - Мат.3:1,2
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6 Януари – Йордановден
7 Януари – Ивановден

Искаш ли да бъдеш жена, която променя
света около себе си? Искаш ли животът ти да
има значение? Станала ли си причина за добра или лоша промяна?
С тези думи на 2 декември се откри конференцията „Жени на влияние” в църквата ни.
Говорител бе Шери Фресонки – жената променила живота на хиляди жени. Копнеещи
животът ни да остави духовни следи, попивахме всяка дума. Да, ние влияем и променяме
живота на околните, но не само за добро, понякога и за лошо.
С много мъдрост сестра Шери поднесе своите размишлени в три аспекта. Жени, които
промениха живота на други чрез: своя грях,
чрез Божията благодат и чрез своето покорство.

ТЪРЖЕСТВЕНО
ПОСРЕЩАНЕ на
новата година

Нека с признателност
към Бога да изпратим
отиващата си година и
заедно в молитва да
посрещнем Новата
2018 година

31 ДЕКЕМВРИ
НАЧАЛО: 21.30 ч.

Удивихме се, как образът на грешницата от
Лука 7 глава е съчетал всичко това. Запитахме
се дали живота ни не заразява околните по
грешния начин. С горчивина, непростителност, контролиране, манипулиране... Така, както
нейният грях отключи грозни мисли у Симон.  
Божият Дух се движеше, докосваше и преобръщаше сърцата ни. Замислихме се за така
познатото ни нараняване, което преживяваме
отново и отново. Чухме че: „Бог ни обича и не
иска да споделя мястото, отредено за Него, да
бъде изпълвано с гняв!”
Всяка жена взе решение да претърси сърцето си за горчивина и непростителност, ако иска
да промени света за добро. Осъзнали, че само
с чисти сърца можем да чуваме Божият глас,
се помолихме с молбата на Давид от Псалм
139:23,24.
Пред нас оживяха образи на жени на покорство от Библията, поставили другите преди
себе си и получили наградата си от Господа.
Запечатахме дълбоко в себе си, че ако ще променяме света с покорство, първо трябва да
сме покорни на Бога.
Пълният запис на сесиите от конференцията е поместен в канала на ЕПЦ Подуяне в You
tube:

3 Март – Освобождението на България
15 Март – Ден на евангелската песен
25 Март – Благовещение
31 МАРТ – Лазаровден
1 Април – Цветница
6 Април – Разпятие Христово
8 АПРИЛ – Възкресение Христово
15 АПРИЛ – Томина неделя
17 май – Възнесение Христово
27 май – Петдесятница
29 Юни – Петровден
20 Юли – Илинден
6 Август – Преображение Господне
6 Септември – Ден на Съединението 		
на България
22 Септември – Ден на независимостта
21 Октомври – Благодарствен ден
31 Октомври – Ден на Реформацията
8 Ноември – Архангеловден
21 Ноември – Ден на хр. семейство
2 Декември – Ден на Библията
25 Декември – Рождество Христово
27 Декември – Стефановден

Мария Стоянова

РЕДАКЦИОННО КАРЕ

https://www.youtube.com/playlist?list=PLquAh
wUWEKpphHTRydRe84S_yxK9GgYIV
Ние, жените не само се насладихме на благодатните, живи и огнени думи. Не само освободихме сърцата си от болката и ги заредихме
с още и още вяра и любов. Не само бяхме благословени с подаръци и обяд. Но и със сестрите дошли от други църкви имахме прекрасни
топли взаимоотношения. Искрено благодарим
на Господните служителки, поднесли ни този
ден на любов, насърчение и промяна!
Елена Иванова

www.youtube.com/user/poduenechurch/videos

