
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

В това Рождество Христово бих искал да отправя хвала
на Бога преди всичко за това, че имаме такива

чудесни партньори като вас. Служението ми във „Врата
на Надеждата” доста често ме отвежда в чужбина и

рядко имам възможност да посетя приятелите и
поддръжниците ни тук в Щатите. Затова пък когато ви

посещавам, не преставам да се удивявам на вашата
отдаденост на Христос и Неговото Царство.

Усещам истинско християнско задоволство от вашето
служение за мен и винаги си тръгвам от домовете ви

благословен!

Толкова много хора днес биват отклонявани от Христос
и приемането Му като център на техния живот.

Сатаната иска да поставим в центъра на живота си бога
на материализма. Дяволът ни изкушава чрез примамливи

реклами върху брошури и вестници, поставяни в нашите
пощенски кутии. При постоянните „нападения” на

рекламите лесно може да се промие мозъка на човек и
понякога е много трудно да направим разлика между

онова, от което имаме нужда, и онова, което желаем.

Чарлз Спърджън, един от най-любимите проповедници на
баща ми Харалан, казва: „Ако не си удовлетворен от онова,

което имаш, то няма да бъдеш доволен дори и то да се удвои”.

Седмиците преди Рождество не означават само подготовка з
празнуване рождението на Христос, нашия Спасител, но също

така време, когато трябва да усетим удовлетворение от онова,
което Бог ни дава, и да бъдем като благослов за другите.

Тази е Рождествената ми молитва:
„Нека дълбините на моята душа и плодът на действията ми да

бъдат много по-важни за мен, отколкото тленните вещи, които
тъй много ме изкушават. Помогни ми, Господи, да не се привързвам

към нещата, които нямат значимост отвъд този живот, но да
прегърна нещата, чието значение се съзира във вечността”.

Нека Господ Иисус Христос да обогати сърцата ви тази Коледа!

В този твърде важен период на годината семейството ми иска
да изрази благодарността си към вас и да каже, че наистина сте

благословение за нас: най-искрено ви желаем весела Коледа!

От работещите за „Врата на Надеждата” по цял свят.

Посрещане на Рождество с удовлетворение

Пол и Агнета, Стефен и Ру-Ан, Ейва, Кристофър и Кристина,
Дейвид и Алина, Юълд, Ивет, Джеф и Джийна, Луи, Кантарадж, Рут, Фил и Диана.




