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В ÁÞËÅТИÍÀ:

Молитва 
и подкрепа 
за бежанците 
в Áълãария

Бежанците в България наближават 
5000, като половината от тях са си-
рийски граждани. Великото поръчение 
на Исус Христос към своите ученици 
преди да се възнесе, бе да отидат и да 
научат всички народи на това, което бе 
заповядал. Сега, когато големи групи 
от тези народи сами идват при нас в 
България, нуждаейки се от материална 
и духовна подкрепа, това поръчение 
става много по-лесно за изпълнение. 
Нека да се молим за Божието водител-
ство и мъдрост как най-добре църквата 
в България да изпълни това поръчение. 
Да се молим и за настоящите и бъдещи 
работници на това ново мисионерско 
поле. Ако все още Църквата в България 
не изпраща мисионери извън страната 
за достигане на недостигнати с еванге-
лието народностни групи, то идването 
на бежанци от Азия и Африка ни дава 
една прекрасна възможност да изпъл-
ним нашата отговорност към Великото 
поръчение на Господ Исус Христос и 
да им занесем благата вест, докато все 
още са в родината ни. 

Църквата в Свиленград е отвори-
ла вратите си за една малка част от 
тях. Вярващите приемат в домовете 
си бежанци-християни, помагат им с 
храна, облекло, приятелство, молитва 
и  подкрепа. Нека това бъде пример 
за подражание на всички вярващи в 
страната ни и по този начин да покажем 
Божията любов към тези, които нямат 
дом, семейство, приятели и най-важно-
то, нямат надеждата за вечен живот в 
Христа Исуса.

Проект ÀÍТИТРÀФИК
към ЖО на ОÅЦ 

Регионална женска конференция на ЖО на ОЕЦ - Стара Загора

Ïðез 2012 г. пðîäúëæи ðабîòаòа на ЖО кúм ОЕЦ пî пðîекòа 
„Анòиòðафик” ñ ðúкîвîäиòеë ä-ð Наäя Сòîйкîва, кîйòî пðîекò 
ñе ðеаëизиðа вече вòîðа гîäина ñ цеë äа мîбиëизиðа и пîвиши 
чувñòвиòеëнîñòòа на цúðкîвнаòа îбщнîñò в Бúëгаðия îòнîñнî 
пðîбëема, ñвúðзан ñ òðафик на хîðа. За изминаëия пеðиîä бяха 
пðîвеäени мнîгî кîнфеðенции и ñеминаðи на меñòнî и нациî-
наëнî нивî в òази îбëаñò.

1. Международна конференция към Антитрафик мрежата ЕFN (Европейска 
мрежа) - проведе се от 14 до 17 юни 2012 в Банкя с представители от над 15 
страни с над 50 участници, включително и голяма група от България. 

2. През 2012 г. продължи сътрудничеството с Вrеаking Сhаins от Белгия. 
С тяхно съдействие и с подкрепата на Ейприл и Джери Фостер се проведе 
обучение в базата на църква „Блага вест” на 30 ноември и 1 декември 2012 
г., в което взеха участие мъже и жени от цялата страна, готови да работят за 
превенция на трафика у нас сред младите хора и рисковите групи. В семина-
ра участваха над 35 души от София, Пловдив, Смолян, Русе, Шумен, Стара 
Загора и другаде. 

3. Проведе се регионална конференция към ЖО на ОЕЦ за региона на Стара 
Загора в рамките на Антитрафик служението. Регионалната конференция беше 
под наслов „Стани и свети”, в нея взеха участие над 150 жени от църквите в 
града - ХЦ „Месия”, ХЦ „Сион”, ББЦ и ЕПЦ. Говорители на сесиите бяха Ваня 
Димитрова от ХЦ “Сион” с темата „Исус и компрометираните жени“ и Надя 
Стойкова с темата „Антитрафик превенция“. Водеща на конференцията - Таня 
Петкова от ХЦ Месия. Конференцията завърши с призивът „Включи се и ти“ в 
кампанията за спасяване на жертвите от трафика на хора!
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4. В град Велики Преслав на 15.09.2012 г. бе проведен 

Фестивал на Надеждата с цел да покажем Божията любов 
на хората. Бяха организирани няколко шатри, разположени 
пред читалището: кът за деца, младежи, медицински пункт, 
фризьорски услуги, рисуване на нокти и други, както и на-
шата шатра - Кампания срещу трафика на хора под наслов 
“Промяната започва от теб!”. Оказа се, че доста голяма част 
от населението не бе запознато с този проблем. Млади и 
възрастни идваха, за да разберат повече за нашата кампания. 
Беше им пуснато клипче, което представяше няколко истории 
на момичета, преживели тази трагедия, след което им дадохме 
информация как да се предпазят. Подарихме им литература, 

тетрадки и брошури, свързани с кампанията, предоставихме 
възможност на децата да си направят временна татуировка 
с маркер. Разбира се, имаше и такива, които не бяха заин-
тересовани.

Едно от момиченцата сподели с нас, че е трогнато от клипа 
и е получило много добра информация как да не попада в 
такава ситуация. Беше ни изключително благодарно. На въз-
растните жени, които идваха при нас казвахме, че могат да 
предават тази информация на своите деца и внуци.

Искрено се надявам чрез Кампанията срещу трафик на 
хора в гр. В. Преслав да се намалят жертвите в този бич на 
нашето съвремие!

Промяната започва от теб!!!

Проект ÀÍТИТРÀФИК
Фестивал на Надеждата

А ето и малко повече информация за обучението в София с 
Ейприл и Джери Фостър от антитрафик организацията „Вrаking 
Сhаnсе”, което се проведе в последния ден на месец ноември 
и първия ден на декември 2012 г. в София, в сградата на църк-
ва „Блага вест”. Женският отдел към ОЕЦ България, проект 
„Антитрафик”, с ръководител д-р Надя Стойкова, покани за 
говорители семейство Ейприл и Джери Фостър от „Вrаking 
сhаnсе” от САЩ. Европейският офис на тази неправителствена 
организация се намира в Брюксел, градът в който има над 
10 000 млади момичета от България, въвлечени в трафика на 
хора и експлоатирани по най-жесток начин физически, сексу-
ално и емоционално. В обучението взеха участие над 40 души 
от различни църкви и деноминации от цялата страна, членки 
на ОЕЦ и от други неправителствени организации, работещи 
в тази област. 

В продължение на два дни Ейприл и Джери ни запознаха 
с най-модерното робство в ХХI век от човешката история - 
трафика на хора - който е един от най-печелившите бизнеси 
в съвременния свят след търговията с оръжие и наркотици. 
Те представиха изключително полезна информация за начи-
ните на работа с жертвите на трафика на хора, трудностите, 
с които се сращат работещите в тази област, обучението и 
подготовката, която същите трябва да преминат, за да бъдат 
успешни и да имат резултати. Те споделиха своя личен опит 
от работата с момичета, въвлечени в проституция в Брюксел и 
Антверпен, Белгия. Между тях има много от България, някои 
от които вече са на път да се измъкнат от този капан и да 
започнат нормален живот с помощта на тяхното служение. 

Говорителката разказа за една млада жена от България, на 

която й е било обещано работа в Белгия с добро заплащане. 
Когато пристигнала там, тя разбрала измамата и се сблъскала 
с жестоко насилие и била принудена да проституира и работи 
за сводници. Ейприл и нейните доброволни сътрудници от 
различни църкви и организации се опитвали много време да 
установят контакт с нея. С много внимание и грижа, постоян-
ство и търпение, те спечелват доверието на тази млада жена, 
помагат й да излезе от безднадеждната ситуация, настаняват 
я в жилище, помагат й да си намери работа и да започне нов 
живот. Въпреки че младата жена все още не е напълно стабил-
на, то тя полага усилия към положителна промяна в живота си, 
чете Библията, моли се и се надява на Божията помощ.

Това, което Ейприл и Джери споделиха, е че без намесата 
на Господ Исус Христос, без молитва и Божието слово, е 
изключително трудно, почти невъзможно в повечето случаи, 
жертвите да се измъкнат от това робство и да започнат нор-
мален живот. Ето защо Църквата има голяма отговорност и 
може да направи много в това отношение. Ейприл наблегна 
на превантивната работа, която вярващите в България могат 
и трябва да вършат, за да се намали броят на жертвите от 
трафика на хора. Това е добро дело, което и Божието слово 
ни насърчава да вършим, като буквално измъкваме жертвите 
от устата на врага. 

Един от начините за събиране на средства за подпомагане 
на вече успелите да се измъкнат от трафика жени, е направата 
и продажбата на бижута от самите тях. Ейприл беше донесла 
от Брюксел различни дребни бижута, които бяха направени от 
ръцете на вече свободните момичета и много от участниците в се-
минара си купиха с цел да помогнат на това благородно дело.

Програмата за обучение „Жени 
служат на жени” завършва своето 
трето ниво в началото на 2014 годи-
на. Жените от центровете в София, 
Пловдив и Бургас са взели всички 
предвидени курсове. Продължават 
групите в Котел, Сливен и Радне-
во. След третото ниво програмата 
ще продължи с нови центрове из 
страната. 

На 9 ноември в Пловдив пред-
стои дипломирането на участнич-
ките в третия етап от програмата. 
След две и половина години 
обучение центърът завършват 15 
жени, представителки на различни 
деноминации от Пловдив, Пазар-
джик, Асеновград и Панагюрище. 
Ръководителки на този център са 
Нина Атанасова и Ваня Милева от 
Първомай, а като преподаватели и 
ръководители на групи участваха 
Веска Владимирова, Йорданка Же-
лева, Лиляна Запрянова, Запринка 
Николова. Курсовете, през които 
преминават, са “Християнски жи-
вот”, “Индуктивен метод за изуча-
ване на Библията”, “Християнски 
брак”, “Християнско семейство”, 
“Евангелизаторство и учениче-
ство”, “Жени служат на жени” и 
“Изграждане на мъдро сърце”. 
През месец октомври предстои 
интензивен курс „Подготовка на 

Курс “Изграждане на мъдро сърце” Курс “Християнски брак” 

Жени 
служат  
на жени

По време на обучението

преподаватели”, в който ще вземат 
участие жени от всичките 3 етапа 
на обучение.

Лекционният принцип на препо-
даване и учене е изцяло заменен 
с интерактивно обучение с много 
практически задачи, групова рабо-
та, обсъждания и казуси. 

Целта е всяка една от жените 
да може да работи и разсъждава 
върху материала, да изказва мне-
ние, да се включва в дискусиите и 
практическите задачи.

През 2014 година предстои 
откриването на следващ център, 
отново в Пловдив, в който препо-
даватели ще бъдат жените, които 
успешно завършиха обучението и 
са подготвени да поемат нов етап 
от програмата със следващото 
поколение жени от различни де-
номинации.

През месец май 2014 г. се 
предвижда конференция на всички 
жени, минали през това обучение, 
като начин да отбележим 10 годи-
ни от започването на първото ниво. 
Това ще бъде време на общение, 
но и на прослава на Бога за благо-
словението на всички жени, които 
са открили себе си в Христос и са 
придобили увереност да Му служат 
там, където Той ги е поставил, с 
дарбите, които Той ги е надарил.

Летен лагер във Велинрад със съпрузите - 
курс “Християнски брак”

5. През 2012 г. продължи служението с проституиращи момичета на околовръстното шосе в София, подкрепяно от „Дъ-
щерите на България”.

Фестивал на надеждата - гр. Велики Преслав, 15.09.2012 г.
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За пîвече инфîðмация и нîвини îò вашиòе цúðкви и äвиæения,  
пишеòе на нациîнаëния кîîðäинаòîð за æениòе îò ОЕЦ  

на аäðеñ:  Ïîщенñка куòия 1007 - Ïëîвäив, 4000; е-mаil: mаrdim@ðlîv.nеt

Вероятно безброй пъти сте се опитвали и безброй пъти сте се проваляли. Сигурно 
вече си мислите: „Няма никакъв шанс де се променя! Не мога да бъда добрият мъж..., 
добрата жена..., добрият съпруг..., добрата съпруга..., добрият родител..., доброто 
дете... А Бог иска да бъда такъв/такава. Това ми изглежда почти навъзможно! А 
пък и неизвестните са толкова много, че не могат да се изброят!” 

Или вероятно се оглеждаш наоколо..., може би сред твоите роднини и прияте-
ли, може би всред членовете на твоята църква, може би в Христовото тяло като 
цяло... и те побиват тръпки поради всичкото лицемерие, което виждаш. А може би, 
когато поглеждаш към себе си, изтръпваш от погнуса, виждайки своето собствено 
лицемерие!

Ти искаш Рай, но вместо това, постоянно се сблъскваш с ад на земята. Откри-
ваш, че се бориш за живота - понякога със сетни усилия - надявайки се, че някак 
си, някой ден, някъде животът ще се промени и че Раят ще дойде на земята. А 
може би, в отчаянието си, вече си се отказал да се бориш и си се примирил с този 
живот на ад. 

Разбирам. Истината ти казвам, защото и аз съм била там. А може би ще се  
изненадаш колко много също са били там. Всъщност, нещата не са много по-
различни от онези дни, в които Исус живееше на земята като човешко същество. 
Той виждаше навсякъде около Себе СИ мъже и жени, млади и стари, заклещени 
в подобни ситуации. Те също безброй пъти са опитвали и безброй пъти са се про-
валяли. Тяхната религия .- въпреки своята богата история, изпъстрена с подвизите 
на техните праотци  - просто не работеше. Мнозина, които имаха претенции „да 
познават” Бога и Неговото Слово, си бяха чиста проба лицемери. 

Вместо обаче да осъди тези нещастни, съсипани хора, Исус прояви дълбока 
загриженост за тях. В Неговите очи те изглеждаха „отрудени и пръснати като овце, 
които нямат пастир” (Матей 9:36). Това Го накара да се изкачи на един висок и 
красив планински хълм, намиращ се в непосредствена близост до Галилейското 
море, където ги поучаваше в истините, дадени Му от Неговия Отец. Извисен над 
това море, което понякога беше мирно и спокойно, а понякога развълнувано и 
заплашващо, Той стоеше със Своите ученици и им говореше за небесното царство. 
Царство, което трябваше да добие определен смисъл в техния ежедневен живот; 
царство, което щеше да донесе важни промени; царство, за което те трябваше да 
платят цена, за да го получат.

Приятелю, нека заедно с теб също се изкачим на този хълм. Ще се позадъхаме, 
докато се изкачваме, но гледката, която ще видим, си заслужава това изкачване. 
Нека седнем близко до подножието Му, високо от неспокойното, бушуващо море. 
Нека пием от думите Му и размишляваме над тях, понеже също се нуждаем от 
мъдростта и напралеяващата ръка на нашия добър Пастир.

Това е твоята задача, възлюбени!  Да седнеш в Неговото подножие и да проче-
теш вечните думи, записани в Неговото Слово. Отвори сърцето си и чети. Преди да 
започнеш, обаче, помоли се. Кажи на Отец, че желаеш да чуваш и разбираш думите 
на Неговия Син. Кажи Му, че копнееш да се сдобиеш с живота, който Той носи със 
Себе Си. Чети и обърни специално внимание на проповедта на Исус на този хълм 
(Матея 5, 6 и 7 глави). Разсъждавай върху думите на Исус и отново се обърни към 
Отец, като Му споделиш това, което разбираш и това, което не разбираш. Бъди 
честен! Кажи Му какво мислиш, какво чувстваш; сподели Му за онези наща, които 
изглеждат невъзможни за теб, както и причината за това. 

Преди да се изправиш от молитва, можеш да Му кажеш, „Господи, само Ти 
можеш да ме промениш. Моля Те, направи го. В името на Исус”.  Всеки който е чел 
Божието Слово, вече знае колко много Бог се удоволства да чуе вика на ония, които 
Го призовават с искрени сърца. Неговите уши са отправени не само към молитвите 
на „свещениците”. Ако Той е чул моят вик, то със сигурност ще чуе и твоя.

 Истинският християнски живот - неподправеното „изделие” - никога не може да 
бъде лицемерен. Автентичният християнски живот е винаги по-възвишен, по-ярък 
и безкрайно по-мощен в сравнение с бледите, измамнически фалшификати. Този 
начин живот ще ви отведе от долината на греха в планината на блаженствата. Този 
живот ще ви изведе от развалините на разрушенията във височините на Божието 
одобрение. То ще ви промени основите от пясък в основи на канара. Това е начин 
на живот, който може да устои на всякакви бури и да остане непоклатим. Искаш 
ли такъв живот? Можеш да го имаш, можеш да го живееш! Хвани се здраво за 
ръката на Исус, твоят Учител и заедно с Него ходи по Словото му, живей Словото 
Му и наблюдавай как животът ти започва да се променя. Дерзай!

Бъдещи събития
На 11 и 12 октомври 2013 г. ще се 

проведе национална женска конферен-
ция на ОЕЦ в България на тема „Моят 
мир ви давам”. Конференцията ще 
бъде в сградата на 1-ва ЕПЦ в София 
на ул. „Бачо Киро” 21 от 18.00 ч. на 
11 октомври, петък, и ще продължи до 
ранните следобедни часове в събота, 12 
октомври. Главни говорители ще бъдат 
представителки от различните дономи-
нации, Надя Стойкова, Ева Борджиева, 
Гергина Кирякова, Ваня Димитрова, 
Нина Атанасова, Жана Георгиева. 

Желаещите да участват може да се 
обадят на ръководителите на женските 
служения по деноминации и да направят 
заявка, като няма ограничение в броя 
на делегатите. Таксата за участие е 
5.00 лева.

От 19 до 21 септември 2013 г. в гр. 
Сандански се проведе поредния семинар 
на тема “Взаимоотношения между роди-
тели и деца”. Присъстваха представители 
от всички деноминации, членки на ОЕЦ. 
Разгледани бяха следните подтеми:

- Влиянието на родителите върху 
децата;

- Как да предпазим децата си от ранна 
сексуална активност;

- Полова просвета на децата и юно-
шите. Разстройство на половата иден-
тичност.

Главен организатор и говорител бе 
Гергина Кирякова. Семейство Румен и Ева 
Борджиеви, пастори на 2 ЕПЦ в гр. Со-
фия, говориха на много интересна тема. 
Те запознаха участниците в семинара с 
ролята на бащата и майката за изграж-
дане себевиждането на детето.

В програмата на семинара беше вклю-
чено и посещение на местността Рупите, 
мястото на гледачката Ванга. Това място 
е едно от дяволските капища в Бълга-
рия, откъдето излизат атаките срещу 
браковете и семействата на християните. 
Там се проведе молитвена служба и се 
раздадоха много брошури на другите 
посетители.

 Всяка есен в Сандански се провежда 
такъв семинар за обучение на християни 
в това служение. Присъстваха братя и 
сестри от всички деноминации. Отделно 
сестра Г. Кирякова провежда семинари 
по църквите в цяла България. Телефон 
за контакт с нея - 0889 841 747, е-mаil: 
brаk_sеmеistvо@аbv.bg

Семинар 
за взаимо-
отношенията 
между родители 
и деца

Да свалим маските


