ПОКЛОНЕТЕ СЕ НА ЦАРЯ
ЗАЕДНО С МЪДРЕЦИТЕ!
Мъдреците били група учени, които изследвали
звездите. Бог им дал специален знак – необикновена
звезда, за да ги предупреди за раждането на Исус Христос. Те последвали звездата, която ги завела в Йерусалим. Тръгнали отдалече, за да намерят новородения
Цар и да Му се поклонят. Но се сблъскали с една тъжна
картина. Ирод Велики търсел Детето, за да Го убие, а религиозните водачи – първосвещениците и книжниците
– били безразлични към Него. Те познавали Свещеното
Писание и дори казали на мъдреците къде ще открият
Христос, но сами не пожелали да Му се поклонят. Всъщност от Него ги делели не повече от 10 км и въпреки
това те не отишли да Го видят и да Го почетат.
А мъдреците, макар и езичници, дошли от далечна
страна, потърсили Детето, поклонили Му се и Му поднесли своите богати дарове: „Като влязоха в къщата, видяха
Детето с майка Му Мария, паднаха и Му се поклониха;
и като отвориха съкровищата си, принесоха Му дарове –
злато, ливан и смирна“ (Евангелие от Матей 2:11).
Какво е нашето отношение към Исус Христос и как
Го почитаме ние?

ИСТИНСКИЯТ ПРАЗНИК!
Живеем в християнска страна, наричаме се християни, но не познаваме Бога, нито разбираме какво е направил за нас. Празнуваме Рождество, без да споменем
и да почетем раждането на Христос. Имаме Библия, но
не я отваряме. Чули сме, че Исус Христос е дошъл, за да
бъде Спасител, но си оставаме неспасени и непростени. Какво трябва да направим? Той не иска от нас нищо
друго освен да посветим живота си на Него – да станем
Негови ученици, да Го слушаме и да Му служим.
Как да направите това? Може да започнете с молитва, подобна на тази:
Боже, чувал съм за Тебе, но никога не съм Те търсил
лично. Осъзнавам, че съм много грешен пред Тебе. Моля
Те да ми простиш! Вярвам, че Исус Христос се е родил,
за да спаси и мене от греховете ми. Господи Исусе, ела в
моя живот и царувай в него сега! Ще Те следвам и ще Те
слушам до края на дните си! Амин.
Може би се питате какво да правите по-нататък? Започнете да четете Библията. Четете я внимателно и винаги с молитва. Намерете църква, където Библията се
проповядва, обяснява се и се изпълнява. Имате нужда от
подкрепата на други християни, за да растете във вярата. Започнете да се молите! Общувайте с Бога всеки ден.
Молете Го да Ви дава сила, за да не се връщате назад, към
старите си грехове и пороци. Не забравяйте, че едно от
имената на Исус е Емануил, което означава „Бог с нас“.
Той е обещал да бъде с нас през всички дни на живота ни.
В живота с Него има мир, надежда и смисъл. С Христос
всеки ден е истински празник!
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ождество Христово е най-очакваният празник в годината. Но какво означава той и защо
го честваме толкова?
За някои Рождество е просто зимен празник, поредица от почивни дни. За други е украсената елха. За
трети – ако не заколят прасето, ако няма богата трапеза
или подаръци, това не е Рождество. Има и хора, за които празникът е да се съберат със семейството, да бъдат
заедно на Бъдни вечер. Но във всички тези разбирания
къде е Христос – Рожденикът, чието раждане всъщност
празнуваме?

Един учител дал на учениците си тест. Той написал
на дъската думата „Коледа“ и ги помолил да запишат в
тетрадките си първите думи, които им идват наум във
връзка с нея. Отговорите били: „елха, подаръци, ваканция, вкусна храна, пазаруване, семейство, забавления“
и т.н. От 31 деца само едно написало „Христос“.
За да разберем истинската същност на празника, ви
предлагамe да направим едно мислено пътуване във
времето към първото Рождество Христово.
ПОВЯРВАЙТЕ ЗАЕДНО
С МАРИЯ И ЙОСИФ!
Знаете ли, че и на Йосиф и Мария в началото им е
било трудно да повярват в раждането на Исус Христос?
Изненадващото появяване на ангела и вестта, че
тя ще зачене по чуден начин и ще роди Божия Син,
породили у Мария недоумение и въпроси. Какво ли
я е накарало накрая да повярва и да приеме Божията
воля? Това бил отговорът на ангела: „За Бога няма нищо
невъзможно“ (Евангелие от Лука 1:37). Тези думи помогнали не само на Мария, а и на милиони хора след
нея да повярват в Бога въпреки всички евентуални
последствия.
Със сигурност Мария е разказала на годеника си
Йосиф за срещата с ангела, но за него свръхестественото зачатие съвсем не било убедително обяснение.
Общопризнато е, че мъжете приемат по-трудно вярата,

и Йосиф не бил изключение. Той решил да напусне Мария, но ангел от Бога му се явил насън и го уверил, че
наистина „заченатото в нея е от Святия Дух“ (Евангелие
от Матей 1:21). Йосиф повярвал на Бога и взел Мария
за своя съпруга.
Подобно на тях двамата, Вие също може би имате
въпроси и съмнения, които Ви възпират да повярвате в
Исус Христос. Но Бог е готов да Ви помогне, защото „Той
не е далече от всеки един от нас“ (Деяния на апостолите 17:27). Бог говори и днес чрез Своето Слово – Библията. За Мария и Йосиф „празникът“ настъпил, когато повярвали в Божите думи. Затова повярвайте и Вие днес,
че Христос е дошъл, за да бъде и Ваш Спасител!
ПОТЪРСЕТЕ СПАСИТЕЛЯ
ЗАЕДНО С ОВЧАРИТЕ!
Бог избрал да открие вестта за раждането на Исус
първо на група овчари, които пасели стадата си на полето, близо до Витлеем. Ангел от Бога им се явил и казал: „Не се бойте, защото ето, благовестявам ви голяма
радост, която ще бъде за всички хора. Защото днес ви
се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос
Господ“ (Евангелие от Лука 2:10-11). Каква ли е била
тази добра вест? Бог не е изпратил на света мениджър,
генерал, съдия, политик или лекар, а – Спасител, за да
отговори на най-голямата нужда на човечеството –
спасението от греховете. Самото име „Исус“ означава
„Спасител“. Овчарите повярвали в небесното послание,

потърсили Детето Исус и онази вечер променила живота им.
През 1988 г. шестнайсетгодишно момиче на име
Аниса Аяла било диагностицирано с рядка форма на
левкемия. Лекарите казали на родителите, че единствената надежда била трансплантация на костен
мозък. Но за съжаление баща й, майка й и брат й
не били подходящи донори, а други не могли да намерят. Тогава решили да имат още едно дете – с надеждата, че костният му мозък ще бъде съвместим с
организма на Аниса. За тяхна голяма радост бебето,
което се родило, момиче на име Мариса, се оказало
съвместимо и когато навършило четиринадесет месеца, лекарите взели част от неговия костен мозък и
го присадили на Аниса. Тя се възстановила напълно
от левкемията и двете сестри са живи до днес. В определен смисъл Мариса се е родила, за да спаси живота на сестра си.
Всъщност и Христос е дошъл на земята, за да спаси
нас! Той казва, че идва „да потърси и да спаси погиналото“ (Евангелие от Лука 19:10). Обърнете се към Него и
Вие днес! Помолете Господ Исус да прости Вашите грехове и да стане Ваш Спасител.

