В очакване на Рождество сме – идването на Исус, Божия син на земята.
В очакване на Рождество сме. Измина още една година. Всеки от нас вър‐
ви на някъде. Дали не сме изгубили пътя в забързаното ежедневие и шу‐
мотевицата около празниците? Исус идва, търси те и няма да те остави
да останеш изгубен, и няма да спре да те търси, докато не те намери. То‐
гава Той ти прошепва: Ще откриеш себе си най‐вече, когато откриеш ра‐
дост в Мен. Сърцата ни са неспокойни, докато не намерят покой в напъл‐
но приемащата прегръдка на Христос.
Исус идва и когато ти се струва сякаш си се разпаднал на хиляди парчета,
Той ги събира. И ти прошепва: когато се чувстваш съсипан и съкрушен,
ела при Мен, Аз мога да те правя цялостен и пълен.
Той взема всичко, което е разбито и го превръща в нещо много по‐добро.
Когато сърцето е разбито на хиляди парчета – кой ли ще дойде да го събере?
Когато тръгна, но изгубя пътя си – кой ще дойде да ме търси, докато ме намери?
Ако забравя кой съм аз в действителност – кой ще дойде да ми напомни истината?
Сега сме в очакване на Рождество и когато се чувстваш забравен и не знаеш кой си всъщност, Исус
идва, да Той идва и те прави да бъдеш това, което ти си в Него. Напомня ти истините:
Ти си Мой приятел… Чуй Ме – Никога няма да бъдеш отхвърлен.
Ти си оправдан… Чуй Ме – Никога няма да бъдеш осъден.
Ти си цялостен и завършен … Чуй Ме – Нищо не трябва да доказваш.
Ти си опростен… Чуй Ме – Не трябва да се самонаказваш.
Ти си избран… Чуй Ме – Не трябва да се чувстваш така сякаш никому не принадлежиш.
Сега сме в очакване на Рождество. Исус идва за теб – Неговите изцеляващи и освобождаващи пъти‐
ща са винаги на твое разположение.
Без значение как изглеждаш – ти знаеш кой си: ти носиш образът на Бога, Святият Дух обитава в
теб. Най‐воюващият роднина, най‐трудният съсед, най‐упоритото дете, най‐различният чужденец
или странник – той е образ на Бога ‐ това е Исус в яслата. И когато се грижиш за най‐нуждаещия се,
когато държиш на последния, приемаш най‐малкия, живееш напълно отворен за тях и даваш на
най‐нищите, ти всъщност даваш на Исус.
Да… Всичко, което трябва да виждаш в тях е Исус – защото, когато виждаш Исус във всеки човек,
всеки човек вижда Исус в теб.
Сега е времето, в което не само празнуваме, че Исус дойде, но очакваме Той да бъде около всяка
трапеза. Очакваме Го във всяка наша криза, очакваме Го да е с нас, когато сме съкрушени.
В очакването на Рождество ние сме изпълнени с копнеж светлината да проникне в тъмнината, коп‐
неж ‐ Божият мир да се възцари в нас. Неговите деца носят надеждата за промяна, освобождаване
на угнетените.
А Христос идва, за да ни намери, за да ни напомни кои сме, за да подреди живота ни и ние да мо‐
жем да продължим... В очакване на Рождество сме… Исус идва при нас и възста‐
новява нашите съкрушени сърца. Исус идва чрез нас в света, където има толкова
разбити сърца.
Честито Рождество Христово!

Стартира специализацията
Живот в благодат

Програмата осигурява:



Преминаване през съветнически процес за самопознание и самораз‐
витие



Преминаване през лично, духовно пътуване и опознаване на Бога.



Задълбочено познаване на Христос като Живот



Време за лични взаимоотношения с Христос (лична трансформация)



Усъвършенстване на междуличностните взаимоотношения

Завършилите програмата:


Са обучени и подготвени за служение и християнско съветване



Са екипирани да споделят тази истина



Могат да провеждат тренинги за християнско съветване

Подкрепете ни в молитва за следните нужди:
Първо, молете се за студентите, които участват в спе‐
циализацията Живот в благодат. Толкова сме благо‐
дарни да видим какво прави Бог в техния живот. Моле‐
те се те да се чувстват на сигурно място, за да могат да
отворят сърцата си и да преживеят този изцелителен
процес.
Второ, молете се за нашия екип. Ние сме малък екип,
който е посветен на богословското образование в Бъл‐
гария. Бихме искали да достигнем до повече нови хо‐
ра и да открием нови центрове и в други градове на
България. Нов член се присъедини към нашия екип и
това е нашият администратор Елена Попова.
Трето, молете се за набиране на средства за стипендии
и за оперативен бюджет. Има някои студенти, които не
са в състояние да си заплатят таксите.

Можете да направите дарение на:
Висше Духовно Училище „Св. Тривелий“
Уникредит Булбанк
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG38UNCR70001521631208

