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Времената, в които живеем, са усил-
ни, много усилни! Те са описани в Бо-
жието слово като “последни времена”, 
пълни с предизвикателства за вярващите 
в Господ Исус Христос. Ако се отпуснеш 
по течението на този свят и започнеш 
да живееш според неговите норми, 
стандарти и разбирания, то в един мо-
мент ти ще се озовеш във водовъртежа 
на материализма, безнадеждността и 
отчаянието. Примамките, съблазните 
и изкушенията в днешно време са 
толкова много, че ако разчиташ на 
своите собствени сили, ти трудно ще им 
устоиш. Да останеш твърд във вярата 
си в Спасителя Христос и верен негов 
последовател в тези усилни времена е 
трудно, не не е невъзможно. Сам Исус 
Христос категорично заяви в Йоана 16 
глава “В света имате скръб; но дерзайте: 
Аз победих света.” Ако победата вече е 
извоювана от Христос, то тя ти принад-
лежи днес и ти можеш да посрещнеш 
предизвикателствата на твоето време с 
твърдата увереност, че  в Исус Христос 
ти си повече от победител.

Предизвикателствата на нашето 
време бе темата на двудневната наци-
онална женска конференция на ОЕЦ 
на 23 и 24 май, 2008 г., в която взеха 
участие повече от 170 жени от различни 
църкви и деноминации от цялата стра-
на, членки на ОЕЦ. Основни говорители 
върху темата бяха Гергина Кирякова от 
Сандански, Ваня Димитрова от Стара 
Загора и Елке Вернер от Германия, 
която отскоро е и председателка на 
Лозанското евангелско женско слу-
жение.

Конференцията бе открита от Надка 
Вирчева от Петдесятната църква в Со-
фия, домакин на конференцията. Скъпи 
гости на конференцията бяха 4 жени 
от нашите дългогодишни партньори от 
Минесота коалиция за Източна Европа 
от САЩ, Ейми Хоуц, Тина Милър, Шери 
Павола и Шарлоти Матис. За първи път 
имахме и гости от нашата южна съ-
седка Гърция, Вики Джордж и Харула 
Букис от Солун. От Германия имах- 
ме още  една  гостенка,  Герда   Шалер, 
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Ние призоваваме всички християнски 
жени по целия свят да отделят поне 15 
минути всеки вторник сутрин да се молят. 
Ние ви окуражаваме  да мобилизирате 
колкото се може повече жени за молит-
ва - самостоятелно или в групи. Отделете 
няколко минути да размишляване и да се 
помолите за всяка една от точките посо-
чени долу и ходатайствайте за тях както 
Святият Дух ви води.

Насърчаваме ви да разпространите 
този апел за молитвена стража “Адаса” до 
колкото се може повече сестри в Господа. 
Моля ви да ни изпратите името на вашето 
населено място и да ни информирате какво 
Господ върши сред вашите хора и какви 
са вашите молитевни нужди и свидетелства 
за слава на Бога. Ние вярваме, че Бог ни 
е призовал като жени, да ходатайстваме 
както никога до сега, за да бъдат изпълне-
ни Неговите цели и планове тук на земята. 
Нека да не дремем и бездействаме, но да 
се молим и да мотивираме и другите да се 
молят - да дойде Неговото царство.

 Áðак и семеéствî
Бог каза, “Не е добре за човека да 

бъде сам. Аз ще му направя подходящ 
помощник...., И Господ Бог направи жена 
от реброто, което взе от мъжа, и я приведе 
при човека. А човекът каза: Тая вече е кост 
от костите ми, и плът от плътта ми; тя се 
нарече Жена, защото от Мъжа бе взета. 
За това ще остави човек баща си и майка 
си и ще се привърже към жена си, и те ще 
бъдат една плът” (Бит. 2:18, 21-24).
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Седмица след националната женска конференция 

на ОЕЦ в София, за първи път в Пловдив на 30 и 31 

май се проведе семинар по ръчни умения. Гостенките 

от Минесота коалиция за Източна Европа пристигнаха 

с редовния автобус от София с един голям куфар, пъ-

лен с материали за семинара, изпратени от жените от 

Минесота. Семинарът започна в петък вечер и продъл-

жи целия съботен ден в сградата на Конгрешанската 

църква в града. Повечето от участниците бяха моми-

чета и млади жени от няколко църкви в Пловдив. Под 

умелото ръководство на Тина Милър, Шери Павола, 

Шарлоти Матис и Еми Хоуц, участничките в семинара 

успяха да усвоят нови практични умения, полезни за 

нашето ежедневие. Тина сръчно показваше как се 

прави покривка за легло от различни цветни парчета 

от плат, останало като практика още от бедните 

времена на преселниците в САЩ”. След умело 

съчетаване на разцветките на парчетата и оф-

ормяне на фигурите се получава покривката, 

известна като “quilt”. Шери беше събрала 

група от млади момичета, които с 

ентусиазъм следяха всяка нейна 

дума и движение за направата 

на различни ръчни бижута 

и украшения. Масата, на 

която тя работеше, 

беше винаги заоби-

колена от желаещите 

да се научат на това 

умение. Направените би-

жута и украшения оставаха 

като подарък за тези, които 

усърдно се трудеха над тях.

Шарлоти помогна на жени-

те и момичетата да се научат да 

правят малки иглинарници от раз-

ноцветни парчета плат във формата 

на малка птичка, напълнена с ориз. Тя 

също показа как се прави малка красива 

чантичка за подарък на приятелка. Ейми 

успя да съчетае поучението за правилното 

Ñåìèíàð ïî ðú÷íè óìåíèÿ 
â Ïëîâäèâ    

“М
ного дъщери 

са се носили достойно, 

н о  ти надмина  
всичките.” Притчи 31:29

самочувствие на жената християнка с поучени-

ето за направата на ръчни чанти, поставки за 

горещи съдове и други плетива на една кука. 

Около работните маси цареше оживление и 

старание да се усвоят максимално най-добре 

ръчните умения пряко от гостенките. Накрая 

се взе решение да се продължи тази дейност 

като евангелизационно средство за 

достигане на жените с евангелието 

на Господ Исус Христос. Главен 

организатор на този семинар бе 

Донка Нешева от ЕПЦ “Света 

Троица” заедно с група момиче-

та от същата църква. Помощ бе 

оказана от възрастните сестри от 

Конгрешанската църква, които с 

много любов отвориха вратите на 

тяхната сграда за провеждането на 

този семинар. Благодарим на всички 

участници и организатори! Бог да ви бла-

гославя да бъдете като добродетелната жена от 

Причи 31 глава! “Много дъщери са се носили 

достойно, но ти надмина всичките.”
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• Съвместяване на семейство 
и кариера - говорител Севдалина 
Войнова от София

• Pолята на жените за промяна 
на обществото - говорител Миха-
ела Джоргова от София

• Приемната грижа и христи-
янското семейство - говорител 
Красимира Иванова от София

След кафе-паузата започна 
оживена дискусия върху трите 
семинара, която умело бе ръко-
водена от Надя Стойчева. Много 
от жените споделиха свои лични 
мнения по темите и зададоха 
въпроси, които силно ги вълнуват 
и на които получиха отговори от 
говорителките по тези наболели 
въпроси на нашето общество.

Главната говорителка Елке 
Вернер бе представена от Грейси 
Неделчева на вечерната сесия. 
Елке направи един подробен пре-
глед на предизвикателствата  на 
днешното време. Тя посочи, че в 
битката с врага нашето оръжие е 
да разбираме времената, в които 
живеем, и какво трябва да вършим 
като Божии люде. Pазглеждайки 
Гал. 5:6-29 Елке отбеляза, че 
времената днес не се различават 
много от времената, когато апос-
тол Павел е писал писмото си до 
Галатяните. Предизвикателствата 
днес са подобни на предизвика-
телствата на ранната църква и 
начинът да ги посрещнем като 
победители е да живеем по Дух, 
а не по плът, да не се вплитаме в 
житейските грижи и в робството 
на греха, а да се изпълваме с Не-
говата благодат, сила и любов.

Следващата сутрин, събота, 24 
май, сесията започна с представя-
не на 12-те значения на Библията 
от Герда Шалер от Германия. 
Герда показа, че изобразителното 
изкуство също може да бъде на-
чин за благовестие. Нейни цветни 
картички с тези 12 значения на 
Библията бяха раздадени на всич-
ки в залата. След това Елке говори 
за настойничеството и че всяка 
една от нас се нуждае от някой, 
който да ни помага, да ни окура-
жава и да върви до нас, докато се 
сблъскваме с предизвикателствата 
в живота си. Същевременно тя 
посочи, че ние самите трябва да 
бъдем настойници на някой друг, 
който се нуждае от помощ в не-
говото ходене с Бога.

30-31 
ìàé

Пðедизвикателствата...
Ваня Димитрова от църква 

“Сион” в Стара Çагора говори 
на тема “Влиянието на жената в 
нашето съвремие”. Тя наблегна 
на факта, че ние сме създадени 
да влияем положително на на-
шето общество и хората в него. 
Светлината, която отразяваме 
от Христос е тази, която ще 
изтласка тъмнината и ще посочи 
правилния път, по който хората 
да вървят. Солта, коята сме, ще 
осоли и предпази обществото, 
в което живеем от развала и 
поквара (Матея 5:13-16).

Няколко нови проекта бяха 
представени преди и след сесии-
те. Спаска Панчева от Библейска 
лига показа новата българска Се-
мейна Библия с чудесни графики 
от пастор Хари Атанасов от Кър-
джали, който е и много надарен 
художник. Тя е предназначена 
за семейството. Това издание на 
Библията е подкрепено от Дирек-
цията по вероизповеданията към 
Министерския съвет и от христи-
янските църкви и организации в 
България. Инициативата е част 
от Годината на Библията у нас. 
Думи, илюстрации и графики са 
езиците, чрез които Библията 
говори и днес.Семейната Библия 
започва с няколко страници, 
на които могат да се опишат 
родословното дърво на съпруга 
и съпругата, важни събития - за 
децата, за внуците. Екипът, който 
е работил по нея, вярва, че изда-
нието ще се предава от поколе-
ние на поколение. Това е целта 
му. Накрая на Библията има и 
цветни илюстрации и библейски 
истории за деца.

Другия проект, представен от 
....................................... бе мо-
литвеният проект Ана на Tрансс-
ветовното радио и Студио 865.

Конференцията беше голямо 
насърчение и предизвикателство 
към жените в лидерска позиция, 
които имат отговорността и при-
вилегията да участват активно 
в промяната на  обществото, в 
което живеем. Бог ни е осигурил 
всичко, което е необходимо, за 
да направим това и Той е обещал 
да ни помогне, тъй като Той са-
мият победи света.

Молете се брачните партнüори никога да 
не забравят за свещенството на брачния завет 
и да помнят, че те ще понесат последствия, ако 
разрушат този завет.

Молете се за хора, за които знаете 
че имат брачни проблеми, да могат да се 
обърнат към Господа и към Словото на 
Бога, за да намерят отговор. Искайте Свя-
тият Дух да освети умовете им с Божието 
разбиране за брака и семейството. 

Молете се младите хора да видят брака 
като един постоянен завет, направен между 
мъжа и жената и Бог като свидетел на този 
завет; да не се женят по погрешни причини, 
нито пък за неспасени партньори. “Не се 

впрягайте несходно с невярващите; защото 
какво общо имат правдата и беззаконие-
то? Или какво общение има светлината с 
тъмнината?” (2 Кор. 6:14)

Пðавителствî и автîðитети
“Тогава дойдоха при него Ôарисеи, 

които, изпитвайки го, казаха: Позволено 
ли е на човека да напусне жена си по 
всякаква причина? А той в отговор рече: 
Не сте ли чели, че Онзи, който ги е на-
правил, направил ги е мъжко и женско, и 
е казал ’Затова ще остави човек баща си 
и майка си, и ще се привърже към жена 
си; и двамата ще бъдат една плът’? Така 

щото не са вече двама, а една плът. И тъй, 
онова, което Бог е съчетал, човек да го не 
разлъчва.” (Мат. 19:3-12)

Още от времето на Исус законите от-
носно развода  са били винаги подлагани 
на съмнение от държавата, обществото и 
религиозните водачи. Нека да се молим 
Църквата отново да приеме Библията като 
норма, съобразно която да живеят христи-
яните. Молете се правителствата да не се 
поддават на светското влияние, което често 
води до деградация в свещените завети, 
които хората са направили помежду си 
пред Бога като техен свидетел. 

приятелка на Елке Вернер. Те 
всички поздравиха и насърчиха 
участничките в конференцията 
със свои лични свидетелства 
и стихове от Божието Слово. 
Приветствие към конференцията 
от името на ръководството на 
Женския отдел на ОЕЦ поднесе 
Грейси Неделчева, която е насто-
ящият председател на отдела.

През двата дни на конферен-
цията бяха дискутирани предиз-
викателствата на нашето време в 
различни аспекти на християнския 
ни живот - към семейството, към 
нашата лична вяра и нуждата да 
бъдем свидетели за Христос и да 
участваме в промяната на  обще-
ството. В петък сутрин, веднага 
след откриването, поздравлени-
ята и представянето на гостите, 
първа говори Гергина Кирякова, 
като обърна сериозно внимание 
върху предизвикателствата, с ко-
ито християнското семейство се 
сблъсква днес. Тя направи много 
добър коментар върху новия 
семеен кодекс, който предстои 
да се приеме от парламента в 
близко бъдеще. Óзаконяването 
на извънбрачните връзки, хомо-
сексуалните връзки, животът на 
семейни начала без сключен брак 
са основните промени, които са 
включени в новия семеен кодекс 
и които промени узаконяват греха 
и секса извън брака. В дейст-
ващия все още семеен кодекс, 
се казва че бракът е основа на 
семейството. Този текст е изхвър-
лен и не съществува в проекта за 
нов семеен кодекс. Всичко това 
ще доведе до морална разруха 
на семейстово като институция, 
основана и благословена от Бога, 
а от там и на цялото ни общество, 
ако тези промени бъдат гласувани 
от парламента. Накрая Гергина 
призова за усърдна молитва за 
опазване на брака и семейството 
от атаките на дявола и изгражда-
нето на силни брачни и семейни 
взаимоотношения, основани на 
Библейските принципи и морал.

След обедната почивка бяха 
проведени три семинара, които 
приковаха вниманието на жените в 
залата. Високо ерудираните гово-
рителки завладяха аудиторията с 
професионалното представяне на 
темите и информацията по тях: 
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Отдели време да търсиш своя Бог!
Бог желае да бъде неразделна част от нашето ежедневие. Той копнее да изявя-

ва любовта си, и ако отделим време за общение с Него, ще бъдем изненадани от 
безграничната Му любов и загриженост, проявена към нас през целия ни ден.

Неотдавна това се случи с една моя приятелка. Тя ежедневно отделяше време 
да търси Господа. И тази сутрин не стана рано, за да отиде да седне под някой 
огромен дъб и да се наслаждава на пролетното слънце. Тя започна деня както 
обикновено - прекара време със Словото и позволи на Бог да и говори според 
Неговата воля. Когато отиде на работа, там я очакваше изненада. С периферното 
си зрение забеляза на работното си място някакъв предмет. Тя реши, че ще вземе 
малкия предмет и ще го изхвърли, тъй като обичаше чистотата и подредеността. 
Но за нейна изненада това беше малко цветенце. Ще си кажете: “Какво толкова?” 
Да, но ето стихът, който Бог й даде сутринта: 

“Защото зимата отмина и дъждовете престанаха, 
цветовете са се разпъпили и времето на пеещи птички,

 дори гукането на гълъбите е дошло.” 
(Песен на  Песните 2:11,12.)  

Този пасаж тя съхрани дълбоко в сърцето си. Тази изненада означаваше много 
за нея. Тя се усмихна и каза: “Благодаря ти, Тате” (винаги така се обръщаше към 
Небесния си Баща) и  продължи нататък. Бог говореше на сърцето й за голямата си 
любов към нея. Споделяше с нея, че точно както се заражда пролетта  в естествения 
свят, така в духовния свят се запролетяваше и за нея. 

Бог ме подбуди да оставя това цветче на масата, така че когато тя влезе, да го 
намери. Сърцето й беше дълбоко развълнувано и аз се чувствах толкова щастлива, че 
съм част от това преживяване, защото бях точно зад нея, когато тя дойде на работа. 
Като си мислех колко специален беше този жест за нея (без да зная стихът, който 
Бог й беше дал), разбрах че нещо много прекрасно се случваше. Когато се качвах 
в асансüора, Бог говори на сърцето ми и каза: “Тя отдели време да Ме търси”. Тя 
беше отделила време, за да намери Господа.

О, да можехме да познаем Господа! Ако прилежно Го търсим - тогава той ще ни 
отговори със сигурност като идването на утрото или неизбежността на пролетния дъжд.    
Не е нужно да споменавам, че прекарах остатъка от деня в търсене на Господа.  Ти 
също можеш да откриеш Бог. Можеш да вкусиш от безграничната Му любов. Не си 

мисли, че Той е някъде в безкрайността и е твърде зает. 
Той е готов да откликне на всяка твоя просба. Той иска 
да го търсим с цялото си сърце и душа и да Му позволим 
да бъде господар в нашия живот. Иска да отделяме 

повече време за общение с Него. Бог очаква от нас 
да споделим проблемите си, защото Той е отгово-

рът на всеки един проблем в живота ни. Той е 
приготвил изходен път и е готов да ни 

изведе от всяка труд-
на ситуация, в 
която изпадаме. 

Но преди всичко, Бог 
иска да Му се доверим и да пре-

доставим живота си в Неговите ръце.

също можеш да откриеш Бог. Можеш да вкусиш от безграничната Му любов. Не си 

приготвил изходен път и е готов да ни 
изведе от всяка труд-

Но преди всичко, Бог 

Íеспасените
Молете се за неспасените хора, чиито 

сърца са съкрушени и травмирани поради 
развод, да се обърнат към Исус Христос и 
да получат изцерение и прошка. Молете се 
те също да могат да простят на тези, които 
са причинили тяхното страдание.

 Молете се за разведените хора да 
намерят утеха в общение с Бога чрез Исус 
Христос и да не търсят изход от самотата 
чрез други партнüори и взаимоотношения.

Молете се специално за децата на раз-
ведени родители, за тяхното емоционално 
изцерение и да не бъдат използвани като 
пионки между воюващите родители. 

“Жената е вързана, докогато е жив мъ-
жът й; но ако мъжът почине, свободна е да 
се омъжи за когото ще, само в Господа.” 
(1 Кор. 7:39)

Íациите
Световата статистика по разводите 

разкрива една отчаяна ситуация, и по-
специално в индустриализираните страни. 
Статистиката посочва процентите на брако-
вете, които завършват с развод. Ето някои 
примери: Pуската федерация 65%, САЩ 
49%,  Великобритания 53% и Германия 
41%. По-обезпокоителни са дори резулта-
тите на Ваrnа Rеsеаrсh Pоll от 2001 година, 
показващи че 33% от новородените христи-
яни прекратяват техните бракове с развод, 
които резултати са почти същите каквито 
са и тези за хората в света, и че 90% от 
тези разводи стават СËЕД обръщането им 
към християнството. (Повечето хора се но-
вораждат по времето на тяхното обучение 
в средните училища). Тази информация е 
събрана от Джон Pосомандо: СNS автор, 
23 януари, 2002 г. и публикувана в Smаrt 
Маrriаgеs Listsеrvе, на 25 януари, 2002 г.

Молете се и искайте Бог да ви даде 
мъдрост как да се молите за тези толкова 
сериозни ситуации с такива големи послед-
ствия за обществото като цяло. И нека не 
забравяме ßков 5:16 “Голяма сила има 
усърдната молитва на праведния” и Пса-
лом 68:11 “Господ издава дума за победа. 
Известителките (жените) за нея са голямо 
множество”. 

Служението “Молитвен страж Адаса” 
е основано и подкрепяно от PАСWА, Pаn 
Аfriсаn Wоmеn’s Аssосiаtiоn, Jеriсhо Wаlls 
Intеrnаtiоnаl Prауеr Nеtwоrk Тrаnsfоrmаtiоn 
Аfriса/Глобален ден за молитва.

Ìî лит ве на 
стðа æа 

“Àда са”

Любовта прощава
Когато някой ме наранява, често аз не искам да му простя, защото си мисля, че 

съм права поради своята обективност към него, и защото любовта е нелицемерна 
- всъщност аз лицемерствам. Понеже любовта е обективна чрез прошката, а аз 
необективна, чрез своята непростителност и лицемерие. Ëюбовта обича, а прошката 
е следствие на любовта, така както и любовта е следствие от прошката. 

Няма нещо по-обективно от самата любов, която изявява своята обективност 
като прощава, когато реално погледнато няма никакви обективни изгледи и при-
чини за това. Когато съм наранена, много често си мисля, че истината се намира 
в обективността на нещата и обстоятелствата в  моя живот; но погледнато от 
гледна точка на Бог, истината е, че любовта е винаги обективна, защото и винаги 
прощава.
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