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

ЗВЕЗДАТА, КОЯТО ВОДИ
КЪМ ХРИСТОС
Малко след раждането на Исус във Витлеем
дойдоха мъдреци от далечна източна страна,
намериха детето и Му принесоха своите дарове. За мъдреците това беше трудна и непосилна задача, но Бог им изпрати звезда, която ги
доведе до Младенеца.
И днес, подобно на мъдреците, много хора отново търсят Исус. Но и днес, има пътеводна светлина, която може да доведе до Бога всеки, който
Го търси. Коя е пътеводната светлина днес?
Съвестта на човека
Въпреки, че цялото човечество в лицето на
Адам съгреши и замъгли Божия образ в себе
си, пак Господ запази в човека една част, която
да напомня за някогашната му връзка с Него.
И този Божий глас в човека се нарича съвест.
Съвест, която свидетелства за правилното и
неправилното в живота на човека. Тя е, която дълбоко вътре в него, представлява мъждукаща светлинка за търсене и намиране на
Спасителя. Апостол Павел пише за съвестта:

„Когато езичниците, които нямат закон, по
природа вършат това, което се изисква от
закона, то и без да имат закон, те сами са закон за себе си, по това, че те показват действието на закона написано на сърцата им, на
което свидетелства и съвестта им, а помислите им или ги осъждат помежду си, или ги оправдават” – Рим.2:14,15. Всеки един човек има
в себе си глас, който му подсказва, че има Бог,
че Този Бог се интересува от него и че той може
да го намери. И тази потребност в човека, представлява малка звезда, чиято светлина сочи пътя
към Бога. Нека и ние, подобно на мъдреците, да
следваме светлината на нашата съвест, която е
предназначена да ни води към Христос.
Творението
Творението на Бога, е силно тръбяща проповед, която приканва хората да се обърнат към
Твореца и да Му се поклонят. И колко силни са
думите на цар Давид, който казва по отношение на творението:
продължава на стр.4

Затова сам Господ ще ви даде знамение:
Ето, девица ще зачне и ще роди син,
И ще го нарече Емануил.(което значи, Бог с нас).
Лука 2:14

ГОД.14, БР. 9, 2018 (150)

КОЛЕДА
ИЛИ
РОЖДЕСТВО

РАЗКАЗ

Денят на Рождеството на Исус Христос е един
от двата най-светли празника в историята на човечеството. Двайсет и пети декември е естественото продължение на Бъдни вечер – вечерта
на Неговото очакване. От Евангелието знаем,
че Исус Христос се ражда в пещера в град Витлеем, от арабски Байт Лахем - „Дом на хляба“,
провинция Юдея. В момента на Рождество в
небето пламва необикновена светлина и ангел
възвестява, че на света е дошъл Спасителят, витлеемските пастири са първите хора, които се покланят на Божия Син.
Странен е фактът, че хората и до днес сякаш
не могат да определят кой от двата най-значими
дни за човечеството е по-важния: дали Рождество или Великден. Застъпниците на Възкресение
Христово намират в лицето на опонентите си
съвсем логично аргументирания отговор, че
Христос, за да умре на кръста и за да възкръсне,
първо е трябвало да се роди в човешкото, плътското тяло. Дебатите не стихват и до днес. И добре, че ги има, защото това доказва, че и едните,
и другите, вярват, чувстват и знаят какво празнуват. За съжаление секуларизацията, тежките
антропологични проблеми в развитието на обществото и не на последно място духовния упадък в световен план доведоха до приемането
на Рождество Христово само като почивен, ваканционен ден, в който можеш да се наспиш, да
преядеш и нерядко - да препиеш. В най-добрия
случай да получиш подарък, защото изведнъж
се сещаш, че е Коледа. Tемата за Рождество е
някак си изместенa. Тъжна работа. Какво всъщност е Коледа? И защо Коледа, а не Рождество?
Самото название на Рождественската нощ Коледа няма християнски произход. В него се
откриват срички от обредите на древните тракийци и южните славяни. От езикова гледна
точка думата Рождество на български отразява
съвсем точно какво честваме – Раждането на
Спасителя на човечеството. Идва от латинското
Diem natālem Christi („Денят на раждането на
Христа“), от латинската дума natālis, през причастието nātus (”роден”). Затова в романските
езици празникът е познат като Natale, Natività,
Navidad, Noël и др.
продължава на стр.2

В тази вечер събрани заедно в едно семейство
очакваме присъствието на Божия Дух.

НОЩТА НА
РОЖДЕСТВО

Нощта на Рождество е нощ
на очакването
В навечерието на Бъдни вечер всеки един от
нас иска да се прибере при семейството си. Да
отиде там, където са най-близките му хора по
сърце. Да отиде при тях, за да може да споделят заедно онова чувство, което изпитват всяка
година - любовта за раждането на Исус Христос, нашият Спасител. В този ден следите на
делничното се заличават от радостните часове
на очакването. Събрани заедно, четем Словото
и споделяме стихове за раждането на Младенеца. В тези часове на очакването някак си ставаме по-внимателни един към друг. Обграждаме се с внимание и радост от присъствието на
Божия Дух. „Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачене и ще роди син, И
ще го нарече Емануил (т.е. Бог с нас)” – Ис.7:14.

Нощта на Рождество е нощ
на тишината и смирението
В тази нощ нека да оставим светските суети,
да погледнем с духовните си очи към небето и
да се смирим. За да се приближим до Бог трябва
да се смирим. Тишината е първата крачка към
смирението. Да застанем в тишината на нощта и
в молитвата си да благодарим на Бог за всичко.
В тази „Тиха нощ, свята нощ” да слушаме ангелските гласове, как възхваляват идването на Спасителя „И внезапно заедно с ангела 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. Бог
действа в смирение, в тишина, в малките неща.
Нощта на Рождество e нощ
на надеждата
Тъй като страданията и изпитанията са неизбежни наши спътници, Рождествената нощ винаги идва за нас като обещание. Обещание, че
Бог не ще ни остави. Ще се погрижи за всеки
един от нас. Ще снабди духовните, физически и
материални нужди. Всъщност Той вече се е погрижил за всичко. Просто ние не го знаем и често

КОЛЕДА ИЛИ РОЖДЕСТВО
продължение от стр.1
Така че празнуваме Този, Който е смисъл и
цел, единствената ни възможност и надежда
да не останем прости биологични същeства,
(каквито и без това сме), но да се променим
в това, което е Той. Когато разберем това, тогава започваме да преживяваме великия ден

на нашия живот, произтичащ от Неговото раждане. Едва след като си разбрал, че се е родил
Спасителят, тогава си даваш сметка, че и ти се
раждаш с надеждата за нов живот. Само с Неговото раждане нощта се оттегля и нашето сърце
се изпълва със светлината на невечерния ден,
която е Христос. Разпознавайки лицето на Спасителя ние започваме деня на нашия живот,
ден на надежда, че същият този наш ден има
за завършек и цел да бъдем заедно с Него, вечната светлина на света. Затова подмяната на
Рождество с други думи и символи е един от белезите на падението, на нашия духовен упадък.

Всяка форма на насилие, лъжа и потисничество, всяка форма на безчестие и несправедливост в нашия живот се дължи на отдалечаването от Бога. Говорим за християнската етика
без която духовните ценности рухват. Приехме,
че идва Дядо Коледа, който носи цветни подаръци и в това действие, самò по себе си няма
нищо лошо. Но трябва да се знае, че празнуваме Рождество Христово. Ако гледаме на Дядо
Коледа като на банкомат, а на скъпите вещи
като на най-ценното, което имаме, тогава нещата вървят към зле. Имало е такива падения
в историята на човечеството и Бог е бил принуден да взема драстични мерки, но за справедливи решения. Явно не сме си взели поука.
Ритуалите и поздравите, които си разменяме
по т.нар. Коледа, често са лишени от същина.
Превърнали са се във формалност, в повторение на заучени фрази и светско притворство.
Забравили сме, че смисълът на поздрава е
именно „Честито Рождество” – на Христа, твое,
мое, на всички нас, или с други думи, следва да
честитим деня на Христовото рождение, което
е и рождение за самите нас. Надежда, за да
можем, с Негова помощ, да запълним празнотата в душите си и да се изпълним с Божието
присъствие; озарени от Неговата светлина да
се родим за нов живот.
Честито Рождество Христово!
САВА СЛАВЧЕВ

се притесняваме. Още преди да сме
Му се помолили, Той вече има изход и решение. От нас се иска да
извървим пътя с вяра така, както мъдреците извървяха своя път, за да се поклонят
на Исус. „А Бог на надеждата да ви изпълни
с пълна радост и мир във вярването, тъй
щото чрез силата на Светия Дух да се преумножава надеждата ви.” – Римл.15:13.
Нощта на Рождество е нощ
на любовта
Исус се роди, за да ни покаже великата тържествуваща любов. „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за
да не погине ни един, който вярва в Него, но да
има вечен живот” – Йоан 3:16. Често се питаме
защо в света около нас има толкова духовна нищета, толкова страдание, толкова човешка мъка?
Отговорът е: Защото няма любов между хората.
Но над всички нас има една голяма любов – Любовта на Бог. Тази любов дойде, за да озари човешката тъмнина с лъчи, за да се превърне нощта
в благодатен ден. Рождество е празник на любовта, на Божествената Любов към нас, човеците.
Нека тази любов да бъде винаги наша спътница,
да живее в сърцата ни и да ни води по пътя.
Нощта на Рождество
е нощ на промяната
След тази нощ светът вече няма да бъде същия.
Защото и ние вече няма да бъдем същите. Божията светлина отваря пътят на новото, на раждането на Исус. Бог иска от нас да се променим. Да
станем по-добри, по-обичащи и по-прощаващи.
Нека да почистим сърцата си, да направим място
за Младенеца и да го поканим. Да погледнем отново с любовта на духовните си очи към Бог, за да
изгрее Витлеемската звезда и Божията светлина
да намери дом в нашите човешки души. „Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; и управлението ще бъде на раменете Му. И името Му
ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец
на вечността, Княз на мира.” – Ис.9:6.
ЦВЕТОМИР ЦОНЕВ

ДАМСКИЯT ХОР
ПО ВРЕМЕ НА
РОЖДЕСТВЕНИЯ
КОНЦЕРТ В ЦЪРКВА
„БЛАГА ВЕСТ”

РОЖДЕСТВО
В ПЪРВО
ЛИЦЕ
Знаете ли, преди време дори не би ми хрумнало да напиша нещо свое, винаги съм мислила, че нямам талант. Всъщност нескромно
смятах за себе си, че сигурно съм най-безполезната овца не просто в околията на Витлеем,
ами в цяла Юдейска област.
Като споменахме Юдея, всъщност моят господар се казва Юда – чудесно двадесетгодишно момче, което се грижи за мен, от когато бях
малко агънце. Може да се каже, че той ме спаси от безславна смърт, тъй като съм се родила с
по-късо задно ляво краче и, както се досещате,
нямаше как да се класирам за жертвено агне за
принос за грях, но пък със сигурност щях да стана на вкусна чорба. Той помоли баща си да ме
остави жива, а след това често идваше в кошарата да ме вижда и да ми носи допълнително
храна. Казваше, че съм специално агънце, но за
съжаление, аз пораснах като едно голямо разочарование.
Нали знаете как овцете дават вълна и мляко? Е, познайте кой беше с най-нисък млеконадой през летните месеци... Успявах да дам
вълна едва на половина на моите връстници
и като цяло бях най-хилавата овца в стадото.
Бях грозна гледка след стригане. За мое пълно
объркване Юда не реши да ме заколи, а продължи да се грижи за мен дори когато баща му
и другите овчари твърдяха, че съм болна и мога

да заразя останалите овце. И така, на мен не ми
остана друго освен да живея заради моя господар Юда. Единственото, което можех да правя
за него, беше да топля гърба му, когато лягаше
вечер на поляната до нас. Това стана смисълът
на моя живот.
Сигурно си мислите, че това е нещо абсолютно нищожно, но всъщност много от овчарите се
разболяват лошо през месеците, в които спят
до стадата си на открито. Юда не беше безотговорен и разсеян като връстниците си, не беше
жесток и сърдит като старите овчари. Винаги носеше дървена свирка в ръка и когато беше сам
или всред овцете, започваше да твори различни
мелодии. След това дълго гледаше нагоре, падаше на колене и се покланяше до земята.
Един ден ми разказа, че така се покланя на
Яхве, а това не беше нещо често срещано всред
евреите по това време. Земите им бяха окупирани от римските легиони, а самите те едвам успяваха да изкарват прехраната си. Не им оставаше
време да мислят за Яхве, а когато го правеха,
често негодуваха срещу Него. Юда не беше такъв. Разказваше ми за своя Бог толкова искрено
и разпалено, че чак и на мен ми се прииска да го
срещна някой ден. Разбира се, с моя по-къс крак
и „перфектна“ външност това би било невъзможно, но не ми пречеше да помечтая заедно с
Юда. Той очакваше нещо велико да се случи скоро, чакаше да се появи Месията – Спасителят,
изпратен от Яхве за народа на Аврам. Не знаеше кога и как, но Го чакаше и говореше толкова
много за това, че останалите овчари започнаха
да го наричат Юда Витлеемския пророк.
Една вечер, докато лежахме както обикновено с гръб един към друг, Юда въздъхна едва
доловимо и каза нещо, което никога няма да
забравя: „Знаеш ли, пророк Малахия казва, че
преди последните дни ще се появи някой, който

ГРАФИК ЗА ОБЩА МОЛИТВЕНА СЕДМИЦА НА
ЕВАНГЕЛСКИ ЦЪРКВИ ОТ ОЕЦ В СОФИЯ
„В ЕДИНСТВО И МОЛИТВА ПРЕД БОГА”
7-13 януари 2019 г.
ДЕН

ТЕМА

ГОВОРИТЕЛ

МЯСТО

7 Януари
(понеделник)

За утвърждаване на
Божието царство

п-р Румен Иванов

8 Януари
(вторник)

За преследваните
вярващи по света

п-р Михаил Стефанов

9 Януари
(сряда)

За изцеление на болни
и страдащи хора

п-р Татеос Негохосян

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

18.00

10 Януари
(четвъртък)

За здрави и
благословени
семейства

п-р Теодор Опренов

Първа евангелска църква
ул. „Солунска” 49

18.00

11 Януари
(петък)

За България и
нейните управници

п-р Благовест Николов

ЕПЦ „Вяра”
ул. „Бачо Киро” 21

18.00

12 Януари
(събота)

За младите хора в
страната и църквите

п-р Трайчо Стефанов

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

18.00

13 Януари
(неделя)

За успешна и
благословена Нова 2019 г.

п-р Людмил Ятански

ЕПЦ „Подуяне”
ул.„Острово” 10

18.00

EMEЦ „Д-р Лонг”
ул. „Г.С.Раковски” 86
Първа баптистка църква
ул. „Осогово” 86

ЧАС

18.00
18.00

ще обърне сърцата на бащите към децата и на
децата към бащите. Дали живеем в това време,
агънце? Колко ми се иска да е така...“ . Гласът му
потрепери и заглъхна. Юда беше най-малкия
син, а майка му беше починала по време на
раждането. Баща му почти не го забелязваше, а
по-големите му братя се държаха с него, както
останалите овчари – подиграваха му се. Опитах

се да опра гърба си по-плътно до неговия, за да
го утеша, когото чух най-прекрасната мелодия в
живота си. Идваше сякаш отдалече, но с всяка
следваща секунда се усилваше все повече и повече. Със звука сякаш и небето се променяше.
Стана по-светлосиньо, после розово. Скочихме на крака от изумление и се заоглеждахме.
Всички мигаха с присвити очи в просъница,
когато от светлорозовия облак над нас започнаха да се оформят силуети на хора в снежнобели дрехи. Музиката идваше от тях, те пееха.
Най-отпред стоеше един мъж, който се обърна
към разтрепераните овчари с думите: „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. И това ще ви
бъде знакът – ще намерите Младенец, повит
и лежащ в ясли“. Видението и музиката си отидоха, както и дойдоха – внезапно, което остави
нощното небе сякаш по-тъмно от преди това.
За около минута цареше такава тишина, че се
чуваше само учестеното дишане на всички ни.
В тишината се чу тихо тупване. Най-възрастният и най-язвителният овчар увисна на врата на
Юда, хлипайки като дете. След него същото направиха и всички останали. Ако бях човек, щях
да се разплача заедно с тях. Всички разбраха и
повярваха, че Месията наистина е дошъл на света, както Яхве беше говорил чрез пророците. А
Юда ли? Никога не съм го виждала по-щастлив,
защото той разбра, че преживява думите на пророк Малахия.
Какво да ви кажа за мен... Все още куцам с
по-късото си задно копито, старая се за млякото, но последния месец успях да дам едва с пет
литра повече. И все пак усещам нещо различно
ето тук, под проскубаното си вълнено кожухче,
нещо топло и силно, което ме кара да ставам
сутрин с песен. Знам, че съм ценна и обичана
заради и въпреки мен самата. Знам, че великият
и единствен Създател не отвръща глава, когато
гледа към мен. Напротив, Той ме направи вестител на най-добрата вест – Спасителят е тук.
ЙОАННА РУСЕВА

ПРАЗНИЧНО
БОГОСЛУЖЕНИЕ НА

ТЪРЖЕСТВЕНО ПОСРЕЩАНЕ
НА НОВАТА ГОДИНА

РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО
25 ДЕКЕМВРИ (вторник)
НАЧАЛО – 10.00 ч.

На 8 декември т.г. в
зала България се състоя

РОЖДЕСТВЕН
КОНЦЕРТ

Нека с благодарност към Бога
да изпратим старата година,
и заедно с вяра, надежда и любов
да посрещнем Новата 2019 година.

31 ДЕКЕМВРИ

на общоевангелския хор
и оркестър на
софийските църкви

НАЧАЛО – 21.30 ч.

Църквата в Подуяне
ул.”Острово”10

ЗВЕЗДАТА, КОЯТО ВОДИ КЪМ ХРИСТОС
продължение от стр. 1
„Небесата разказват славата Божия и
просторът известява делото на ръцете Му.
Ден на ден казва слово и нощ на нощ изявява
знание. Без говорене, без думи, без да се чуе
гласът им, тяхната вест е излязла по цялата земя и думите им до краищата на вселената” – Пс.19:1-4. Цялото Божие творение, във
всичките му разнообразни форми, представлява ярка звезда, водеща към Създателя. Която и
звезда да погледнем на небето и се замислим
върху нея, тя ще ни доведе до Твореца. Затова и
апостол Павел заявява: „Това, което е възможно да се знае за Бога, на човеците е известно,
защото Бог им го изяви. Понеже от създанието на света, това, което е невидимо у Него,
тоест вечната Му сила и божественост, се
вижда ясно разбираемо чрез творенията” –
Римл.1:19,20.

света с правда. И още тогава те бяха видели
звездата на Исус, заложена в Светите писания.
И не само за тези мъже, но и за милиони други,
Божието слово е станало пътеводна звезда към
Спасителя. За това и автора на Пс.119 казва в:
„Твоето слово е светилник на нозете ми и виделина на пътеката ми” – Пс.119:105. Нужно
е обаче, не само да се чете Словото, но и да се
изпълнява. Защото има много хора, които виждат светлината на Словото водеща към Исус, но
не искат да тръгнат след нея. Някога Исус каза
на юдеите: „Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот и
те са, които свидетелстват за Мене и пак
не искате да дойдете при Мене, за да имате
живот” – Йоан 5:39,40. Ако искаш да намериш
Исус, отвори Библията и там ще откриеш посоката в която трябва да тръгнеш към Него.

„Хвалете Господа, всички народи;
славословете Го, всички племена;
защото милостта Му към нас е голяма
и верността Господня трае до века.
Алилуя!” - Пс.117

ВОДНО
КРЪЩЕНИЕ

Святият Дух

Божието слово
Вероятно, още преди мъдреците да бяха
видели звездата на Исус, се бяха запознали с
пророчествата за раждането на Царя в Израел.
Сигурно бяха чели в писанията, че един ден в земята на Яков ще се роди цар, Който ще управлява

Най-ярката звезда, водеща човека до Христос
си остава Духът на Бога, защото идването на
всеки човек при Исус е Негово дело. Това е и
едно от основните служения на Святия Дух на
земята – да бъде пътеводна звезда за хората
към Бога. Някога Христос каза за Святия Дух: „А
когато дойде Онзи, Духът на истината, ще
ви упътва на всяка истина” – Йоан 16:13. Така
както Святия Дух помогна на Йоан Кръстител да
познае и да открие Божия Син: „Аз не Го познавах, но Оня, Който ме прати да кръщавам
с вода Той ми рече: Онзи, над Когото видиш
да слиза Духът и да почива върху Него, Той е
Който кръщава със Светия Дух. И видях и свидетелствам, че Този е Божият Син”– Йоан
1:31-34. Същият Гълъб, Който показа на Йоан
кой е Месия, като пътеводна звезда е показал
и на нас и на милиарди други човеци по земята
пътя към Исус. Нека всички заедно да вървим
във пътя, който ни сочи Бог, за да бъдем с Него,
както тук на земята, така и за през вечността.
п-р РУМЕН БОРДЖИЕВ

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

РЕДАКЦИОННО КАРЕ

Ева Борджиева
Надежда Каридова
ЕПЦ Подуяне
ул.”Острово” 10
гр.София
GSM: 0897-868-040
e-mail: buletin@poduene.org
web: www.poduene.org
www.youtube.com

