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ИСТИНСКИ В БОГА ЖИВОТ 

 
Електронен вестник, 14 декември 2017 

Рождество Христово 

 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

 

Дали пропускаме нещо на този голям празник? 

 

 

 
 

 
Аз Съм Обич 

 

24 декември 1988 (ИВБЖ) 

(Навечерие на Рождество Христово) 
 

Иисус? 

 
Аз съм, любима; 

 

Днес е Навечерието на Рождеството Ти. Господи! Толкова се радвам, Любими, Свети 
на Светите! Нека бъде прославен нашият Господ! О, Боже, разтвори ме в 

Святостта Ти и ми покажи как да живея свято. Разтвори ме, Вечни Ти, в 

Чистотата Си, пречиствайки ме. Любими, освети ни, Своите деца, и ни обедини 

всички в едно Стадо, прославяйки Те и възхвалявайки Те около една Дарохранителница. 
Позволи на Светия Си Дух на Истината да слезне при всички нас, за да ни покаже 

Истината.Светлината Ти нека бъде наш Водител в тoзи мрак и нека ни води в 

Истината, събирайки ни всички около един пастир, до Твоето Завръщане. Господи, 
ЕЛА! 
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ах, любима, ще ви събера всички в едно Стадо и Самите Ми Обятия ще бъдат Оградата 
ви и Свещеното Ми Сърце вашият Дом; Обичта ще се завърне като Обич; да, любими 

Мои вие, молете се за Моето Завръщане; Аз съм Обич; Аз съм Bърховният Извор на 

Живот, затова елате при Мен, своя Спасител! елате… 

 
Да, Господи. 

 

 

Ето какво пише Васула Риден: 

На 24 декември 1991 г. в навечерието на Рождество Христово, ни беше дадено 

следното послание от Христос, който беше много обиден: 

“Идвам днес да предоставя Мира Си на цялото човечество, но малцина слушат. Днес 

идвам с условия на мир и Послание на Обич, но мирът, който поднасям бива хулен от 

земята, а Обичта, която давам бива осмивана и подигравана в това Навечерие на 

Рождеството Ми. Човечеството празнува тези дни, без Святото Ми Име. Святото Ми 

Име беше премахнато и гледат на деня на Рождеството Ми като на големи почивни 

дни, боготворейки идоли. Сатаната е влязъл в сърцата на децата Ми, намирайки ги 

слаби и заспали. Бях предупредил света...” 

 

Христос ни показва, че Го обиждаме, когато празнуваме Рождеството събрани семейно, 

без да си спомняме за действителния повод: Рождеството Му. По време на Рождеството, 

всеки християнин е призован да отпразнува с радост раждането на Христос, ходейки на 

Църква и празнувайки Светото Му Име. Мнозина, поради отстъпничеството си, 

празнуват и почитат, напротив, коледната елха, разменяйки подаръци, ядейки до 

отвращение и веселейки се лудо. 

 

 

И Васула продължава: 

 

Какво представлява Рождеството Христово? 

 

Тук става дума за спасението на човечеството и за Въпръщението на Христос, Сина на 
Бога, който стана новият Адам, приемайки всичко, което е човешко, и чрез това 

приемане спаси и обожестви човека. Дойде да ни помири с Отеца след грехопадението. 

Стана човек, за да ни избави от смъртта и покварата и ни направи синове и дъщери на 

Бога и богове по участие. Защо Бог стана човек, какъвто преди това не беше? Това 
стана, за да направи човека бог. Бог го искаше това толкова много, че Иисус излезе от 

пазвата на Отеца без разделение, и следна и дойде на земята поради тази причина. 

 
Не дойде като Съдия да съди света, не още, но дойде да го спаси след Падението. Така 

че, посредством въплъщението на Христос, ние които сме тленна материя, можем да 

участваме в Неговата божественост и в Неговото Царство, ако спазваме заповедите Му 
и Закона Му. Така Словото стана плът. 

 

Затова, нека Рождеството Христово нека заеме истинското си място в нашето сърце и 

от уважение за нашия безценен откуп да обикнем нашия Господ и Повелител, който го 
изплати. Нека приветстваме обичта Му и ще узнаем, че ако не искаше да ни спаси, след 

нашето изкупление, нямаше въобще да слезне на земята. Нямаше да бъде жертван 

заради нас. но Той го направи по Своята свободна воля и поради безкрайната Обич, 
която изпитва към всеки един от нас. Но човекът изопачи смисъла на Рождеството.  
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В горното послание Христос ни показва колко много Го обижда нашето безразличие и 
това, че заменихме Рождеството Му с незначителни неща, празнувайки по грешен 

начин и забравяйки истинския повод. Защото много хора честват много повече 

коледната елха, и размяната на подаръци, и храната, ядейки до пренасита, ходейки на 

ваканции и забавлявайки се до безумие, вместо да се преклонят пред Иисус като 
направиха овчарите в яслата. 

 

Господ казва: 
“Сатаната още веднъж измами света със същата лъжа, с която измами Ева… че те също 

могат да бъдат Бог* и че са достатъчни сами за себе си и не се нуждаят от Мен…” 

*2 Сол. 2:4; Йез. 28:2. 
 

Светът днес, казва нашият Господ, отказва да отдаде чест и слава на Бога, като 

напротив се слави сам себе си, играейки на Бог. 

 
Иисус казва: 

“Правят го всичко това, защото никога се са познавали Отеца или Мен... Единственото, 

което правят е вредят на душата си, защото са отрязали пъпната връв, която ги 
свързваше с Мен и хранеше душата им. Вървят своеволно към вечните огньове...” 

(ИВБЖ, 1 юни 2002) 

 
Както можете да видите от тези послания, Бог не е доволен особено, когато става 

въпрос за Рождеството и когато би трябвало да живеем Рождеството по правилния 

начин и да отдадем слава на Бога и да мислим за Иисус като за нашия Спасител, който 

ни изкупи. 

 
Васула 

 
 

 

Затова, уважаеми читатели, за този голям празник нека приготвим своите 

подаръци към Този, който най-много ни обича, Спасителя ни: нашата обич и 

признателност към Него! 
 

“това е Обичта, която умолява като просяк за: отговор на обич… една усмивка… едно 

покаяние… една въздишка… това съм Аз: Свещеното Сърце; идвам още веднъж да 

съживя този замиращ пламък в сърцето ви в Поглъщащ Огън на Нежност и Обич; 
слизам, за да излея в изобилие всички Съкровища на Сърцето Си върху теб, 

човечество… и да дам светлина на онези, които стоят в мрака и в сянката на смъртта; 

идвам да разчупя на парчета вратите на подземните ви затвори и с Пламъка Си да стопя 
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оковите ви на греха; идвам да те освободя от твоето пленничество и твоя произвол и да 

сложа край на разврата ти; възнамерявам да те спася, поколение; дори ако трябва да те 
завлека в пустинята и да ти говоря, показвайки ти сушата ти и как цялото ти тяло е 

препълнено с мрак, ще го направя, за да те спася; ах, сътворение! какво ли не бих 

направил за теб... Духът Ми е върху теб и ще почива върху теб за вечни времена; 

затова, отворете сърцата си и Ме оставете да ви изпълня със Своята Благодат;” (ИВБЖ, 
12 септември 1990) 
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