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 “Този месец ще ви бъде начало на 
месеците, ще ви бъде първият от месе-
ците на годината.” Изход 12:2

Новогодишните намерения са добро 
нещо, но са крехки – лесно се нарушават. 
Новогодишните молитви са по–добро 
нещо, защото се издигат пред Божия 
престол и задействат Неговите отговори. 
И днес, в началото на една нова година, 
нека се помолим с тази молитва: 

Господи Исусе, днес аз Ти се посве-
щавам отново. Искам да вземеш живота 
ми в Твоите ръце през идващата година 
и да го употребиш за Твоя слава: вземи 
живота ми, Исусе, на Теб го предавам 
изцяло.

• Моля те да ме пазиш от грях и от 
всичко, което по някакъв начин позори 
Името Ти.

• Помогни ми да бъда готов да се 
уча от Святия Дух. Искам да раста и да 
напредвам с Теб. Не ме оставяй да се 
върна в старите коловози.

• Искам девизът ми за тази година да 
бъде: “Той трябва да расте, а пък аз – да 
се смалявам.” Цялата слава нека бъде 
за Теб. Помогни ми да не я пожелавам 
за себе си.

• Научи ме да вземам всички решения 
с молитва. Страхувам се да се опирам на 
собствения си разум. “Господи, зная, че 
пътят на човека не зависи от него; не е 
за който ходи, да оправя стъпките си.” 
(Еремия 10:23)

• Помогни ми да не бъда зависим от 
света, дори и от похвалите или укорите 
на приятели и познати. Дай ми неразде-
лен, чист стремеж да върша това, което 
е угодно на Теб.

 Новоизбраното ръководство на ЖО към ОЕЦ с председател Александра Игнатова.
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Отчетнî-избîðнî събðание 
на женския îтдел към ОÅЦ

На 3 октомври, събота, в залата на Съборната евангелска църква на ул. “Со-
лунска” 49 в София, се проведе отчетно–изборно събрание на женския отдел 
към ОЕЦ в България. Събранието бе открито с приветствие от Сашка Игнатова 
от църквата домакин, а след хвалението Недка Вирчева се моли за благослове-
ние на работата на делегатите. Грейси Неделчева, досегашният председател на 
служението, представи дневния ред и за председател на събранието бе избрана 
Марина Димитрова, за протоколчик Ева Борджиева и за преброители за избора 
на ново ръководство Ваня Виденова и Пламена Апостолова.

Мая Алтунян от методистката църква във Варна запозна присъстващите с 
кратка история на ЖО към ОЕЦ.

Отчет за дейността на жените направи досегашната председателка на  ИК 
на ЖО към ОЕЦ, Грейси Неделчева. Тя обстойно информира събранието за 
пълната дейност на евангелските жени в България по времето на нейното 
председателстване, посочи успехите и някои слабости, допуснати в работата. 
Проведени бяха две национални конференции в София през 2005 г. с гост–го-
ворител Елеоноор ван Хаафтен на тема “Прости ни, както и ние прощаваме” и 
през 2008г. с Елке Вернер на тема “Предизвикателствата на нашето време”. В 
страната бяха организирани дванадесет регионални женски конференции: през 
2004 г. в Сливен, Банско, Лом и Пазарджик; през 2006 г. в Хасково, Плевен, 
Казанлък и Варна; през 2007 г. в Дупница, Пловдив, Русе и Бургас, като на 
почти всички регионални конференции говорителите бяха българки. Накрая на 
своя доклад Грейси даде и напътствия за подобряване на работата с пожелание 
за успех в Божието дело сред жените.

Кратък отчет за дейността на семейното служение към ЖО на ОЕЦ напра-
ви Гергина Кирякова от Сандански. Това служение е изключително важно за 
църквите и благодарение на посветеното служение на Гергина са проведени 
140 семинара за брачно и предбрачно съветване в различни църкви от различни 
деноминации в страната. Целта на Гергина е да обучи лидери за това служение 
за всяка църква и за тази цел тя е организирала и провела 7 семинара за обу-
чение на такива лидери. Като резултат от това има много възстановени бракове 
и много щастливи семейства, които са се покорили на Божието слово. 

3 îктîмвðи 2009 ã., Сîфия
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• Запази ме от това, да критикувам 
другите и да говоря лошо за тях. По-
могни ми думите ми да бъдат полезни и 
изграждащи.

• Води ме при души в нужда. Искам 
да бъда приятел на грешниците, както 
си Ти. Дай ми сълзи на състрадание към 
изгубените. “Нека гледам множествата 
като своя Спасител, докато очите ми от 
сълзи ослепеят. Нека гледам с милост 
изгубените овце, нека ги обичам от лю-
бов към Него.”

• Господи Исусе, предпази ме от това, 
да стана студен, озлобен или циничен, не-
зависимо какво се случва в живота ми.

• Води ме при боравенето ми с пари. 
Помогни ми да бъда добър настойник на 
нещата, които си ми поверил.

• Помогни ми постоянно да помня, че 
тялото ми е храм на Святия Дух. Нека 
тази велика истина да определя цялото 
ми поведение.

И още, Господи Исусе, моля Те това 
да бъде годината, през която Ти ще се 
върнеш. Копнея да видя лицето Ти и да 
се поклоня пред Теб. Нека тази блаже-
на надежда да бъде жива в сърцето ми 
и да ме освободи от всичко, което ме 
привързва към тази земя. Нека постоян-
но живея в очакване на Твоето идване. 
Амин, ела, Господи Исусе!

Честита  
и блаãîслîвена... Марина Димитрова даде кратка 

информация за издаването на женския 
бюлетин “Жени в действие”, който от 
няколко години вече е луксозно цветно 
издание от 3000 броя и дава информа-
ция за всички събития и дейности на же-
ните към ОЕЦ. Тя прикани за събирането 
на средства, за да продължи издаването 
му, както и за предоставянето на ин-
формация за проведените мероприятия 
в църквите от страната, която да бъде 
помествана в бюлетина и да достигне 
до всички читатели.

Даниела Енчева от сп. “Лия” пред-
стави новия календар–органайзер за 
жени за 2010 година и подари на всички 
присъстващи по един от 2009 г. 

След това бе направен отчет от каси-
ера Небесна Христова и от Контролно–
ревизионната комисия за финасовата 
дейност от Цветанка Ангелова и Росица 
Цачева. След докладите имаше време 
за изказвания и дискусия и много от 
жените взеха активно участие в тях – 
Ваня Димитрова от Стара Загора, Надя 
Стойкова от София, Жана Омайникова 
от Пещера и др. 

След като събранието освободи от 
отговорност досегашното ръководство, 
се пристъпи към избор на ново ръко-
водство и нова КРК. За предварително 
предложените от отделните деномина-
ции кандидати се гласува от делегатите 

на събранието и единодушно бяха 
избрани следните жени: Александра 
Игнатова – председател, Небесна Хри-
стова, Мая Алтунян, Елияна Максимова, 
Недка Вирчева, Ева Борджиева, Дими-
трина Опренова, Гергина Кирякова, Ваня 
Димитрова, Мария Димитрова, Жанета 
Жеоргиева, Грейси Неделчева, Марина 
Димитрова. 

В КРК бяха избрани Росица Цачева 
от Петдесятния съюз, Деси Тодорова от 
Методистката църква и Цветанка Анге-
лова от Баптисткия съюз.

Ваня Димитрова от Стара Загора 
се моли за благословение на новото 
ръководство и с молитва от Мария Ди-
митрова събранието бе закрито.

Отчетнî-избîðнî събðание...
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От 16 до 25 октомври 2010 г. около 
4000 евангелски лидери от 200 страни ще 
се съберат в Кейптаун, Южна Африка, 
за Третия лозански конгрес за световна 
евангелизация. 

Какво представлява Лозанското движе-
ние? То е надденоминационно евангелско 
движение, което насърчава към по–голям 
ангажимент в световната евангелизация. 
Движението е създадено през 1974 г., след 
като Били Греъм свиква конгрес в Лозана, 
Швейцария, на който присъстват хиляди 
участници и изтъкнати световни евангел-
ски лидери, като Джон Стот и Франсис 
Шефър. Участниците изготвят Лозанския 
завет, който се превръща в манифест за 
евангелските вярващи по цял свят.

Една от основните теми, залегнала в 
Лозанския завет е „Цялата църква” зана-
ся „цялото Евангелие по целия свят”. За 
да изпълним тази задача успешно, ние 

трябва да четем „цялата Библия” – нещо, 
което евангелистите често не правят, и да 
изпълним последната заповед на Господ 
Исус Христос, която е валидна и до днес 
– да разнасяме Неговото славно Еванге-
лие до всички хора и до всички сфери на 
човешката дейност и общество.

Кейптаун 2010 не е еднократно съби-
ране, но с Божия помощ то ще бъде като 
катализатор в живота на църквата – съби-
райки лидерите заедно за целенасочена 
молитва, смирено покаяние, стратеги-
чески разговори и решителни действия. 
Заедно ние ще търсим Господа, изслед-
вайки света и нашите култури и търсейки 
най–доброто място, където църквата да 
инвестира своите усилия и енергия в 
отговор на Христовия призив да занесем 
евангелието на целия свят и да правим 
ученици от всички нации... променени 
животи за цялата вечност, възстановяване 

на разрушените бракове, изцерение на 
физически и емоционално наранените, 
трансформация на обществото.

Кейптаун 2010 ще бъде уникално по 
рода си събиране не само защото 4000 
лидери ще се съберат в Кейптаун, но 
защото още няколко хиляди ще участват 
виртуално чрез Интернет в различни фо-
руми, интернет страници и мрежи, и ще 
дискутират темите от конгреса. 

Като резултат от втория световен 
конгрес на движението Лозана в Манила 
през юли 1989 година, близо 350 парт-
ньорства бяха формирани между църк-
вите и различните организации по света. 
Нашата молитва сега е от Кейптаун 2010 
да започнат много повече партньорства, 
чрез които повече мъже, жени, деца и 
млади хора да имат възможността да чуят 
и да откликнат на посланието на Христос. 
Молете се за успех!

Глîбален кîнãðес  
за светîвнî еванãелизиðане
Кеéптаун, Þжна Àфðика, Октîмвðи 2010 ãîдина

Благодарност към досегашния председател 
Грейс Неделчева

Вече няколко години първият 
съботен ден на месец ноемри е обявен 
за национален молитвен ден за жената 
християнка в България. Всяка година 
на този ден жените от евангелските 
църкви от ОЕЦ се събират на молитва 
заедно на едно място. Така беше и тази 
година, когато в различни градове и 
села в страната се събраха жени да се 
молят за жени. 

В Пловдив, например, събирането 
бе много задушевно и жени от 
различните църкви се молиха поотделно 
за предварително обсъдените и 
представени нужди. Имаше и специално 
подготвено слово от гост–говорителката 
Пат Брътън от САЩ, която е честа 
гостенка на жените от Пловдив. Накрая 
имаше и вкусна почерпка. 

Íациîнален 
мîлитвен 
ден за 
жената 
хðистиянка 
в Áълãаðия 
7 нîемвðи 2009 ãîдина
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Молитва на жените от църквите в 
Асеновград

Пðазнуване  
на Áлаãîвещение, 
пðазникът на жената 
хðистиянка
Плîвдив, 28 маðт 2008 ãîдина

Настъпващата пролет е винаги сим-
вол на новия живот. Господ е отредил 
за жената ролята да бъде извор на жи-
вот и да ражда деца и това е достойно 
за празнуване и тържество. По този 
повод бе и събирането на вярващите 
жени от Пловдивска област в претъп-
каната сграда на Втора Петдесятна 
църква в Пловдив. Залата бе украсена 
богато и украсата създаваше специал-
но настроение за празнуване. Над 200 
жени от различни регионални църкви, 
членки на ОЕЦ в България, участваха 
активно в този тържествен семинар. 
Участничките бяха поздравени от 
пасторското семейство на църквата 
домакин, Елисавета и Григор Маров-
ски. Главен говорител бе Пат Брътън 
от щата Вирджиния, САЩ, която за 
трети път бе гостенка на вярващите от 
Пловдив. Темата, която Пат разгледа 
в три сесии бе ”Духовните дарби”, и 
дискутирана в малки групи. Тя раз-
кри от Божието слово  че на всеки 
вярващ му е дадена една или повече 
дарби, коита той трябва да практикува 
за изграждане на Тялото Христово, 
Църквата. Отговорността на вярващия 
е да копнее за духовните дарби и да 
ги разпалва за да може Църквата да 
бъде ефективна и плодоносна в своето 
служение в съвременния свят. Ето и 
дарбите, които Пат посочи и за които 
тя подробно даде обяснение от Сло-
вото Божие: управление, апостолство, 
художествено майсторство–занаяти, 
творческа комуникативност, разпоз-
наване–проницателност, насърчаване, 
евангелизиране, вяра, даване, изце-
рение, помагания, гостоприемство, 
ходатайстване, тълкуване, слово на 
знание, лидерство, милост, чудеса, 
пророчество, пастируване, поучаване, 
езици, и слово на мъдрост.

По време на първата почивка всяка 
участничка в конференцията получи 
копие от въпросник за самостоятелна 
работа по откриване на нейните лични 
духовни дарби, които Бог и е дал. За 
около един час жените отговориха лич-
но на въпросите и резултатите накрая 
показаха на всяка една от тях какви 
дарби имат и как могат да бъдат по–
ефективни в служението си. След вто-
рата сесия имаше дискусионни групи, 

където жените можеха да дискутират 
поучението и резултатите от теста, 
който попълниха. Всички бяха изклю-
чително развълнувани от практическото 
приложение на Божието слово в техния 
живот и бяха мотивирани да продъл-
жават изследването на духовните си 
дарби и тяхното практично приложение 
в Тялото Христово.

Преди обедната почивка сестра Ди-
митрия Иванова от Пловдив представи 
своята нова книга “Лилави тротоари”и 
прочете кратки пасажи от нея. След 
почивката, Милена Нигохосян от Агапе 
България, представи филма “Магдалена 
– освободена от срама”, и разказа за 
успешната премиера в София. Филмът 
ще се прожектира из страната безплат-
но с евангелизационна цел послучай 
денят на жената християнка с цел дос-
тигане на недостигнатите с евангелието. 
Милена показа някои кратки епизоди 
от филма и мотивира жените да канят 
и други жени – приятелки, колежки, 
близки и съседи, които да отидат да 
видят филма и по този начин да чуят 
евангелието.

Втората и третата сесия бяха за 
духовните дарби и богатата инфор-
мация, дадена ни чрез Пат, ни потопи 
в Божието слово и отвори умовете 
и сърцата ни за Неговите тайни и 
ни даде практична насока как да го 
практикуваме в живота си за да бъдем 
плодоносни и то плодът ни да бъде 
траен за назиданието и служението на 
Тялото Христово! Между втора и трета 
сесия след обед имаше и дикусия на 
малки групи, където всички участваха 
активно и бяха въодушевени да открият 
нови начини с които да бъдат полезни 
за Божието царство в семействата си, 
Църквата, сред приятели и близки и 
непознати.

За хвалението с песни и чудесни 
музикални изпълнения на пиано пос-
лужиха Блага Пейчева и Цветелина 
Коленарова, на които благодарим от 
сърце!

На края на конференцията Емилия 
Рангелова поднесе подарък и цветя 
на Пат в знак на благодарност и при-
знателност за нейното благословено 
служение и отправи покана за нови 
срещи през 2010 година.
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Чии молитви чува Господ?
Аâòîð: 

Сâ. Вàñèëèй, åïèñêîï Кèíåøåìñêè 
Много отдавна живял един свят ста-

рец, който много се молил и скърбял 
за греховете на човечеството. Струвало 
му се странно това, че толкова много 
хора посещават църквите, молят се 
на Бога, а живеят все така лошо и от 
греховете не отстъпват. “Господи, – каз-
вал той – нима не чуваш молитвите ни? 
Ето, колко много хора постоянно ти се 
молят да живеят в мир и покаяние и 
никак не могат. Нима е суетна тяхната 
молитва?”

Веднъж, потопен в тези си мисли, 
той заспал. В съня му дошъл светлоза-
рен ангел, взел го на крилете си и го 
понесъл високо, високо над земята... 
Колкото по–високо се издигали в небе-
то, толкова по–слаби ставали звуците, 
идващи от земята. По едно време чо-
вешките гласове престанали да се чуват, 
затихнали песните, виковете, шумът на 
суетния мирски живот. Само отнякъде 
долитали хармонични, нежни звуци, 
като от някакъв прекрасен музикален 
инструмент.

“Какво е това?” – попитал старецът. 
“Това са свети молитви, – отговорил ан-
гелът – само те се чуват тук”. “Но защо 
така слабо се чуват? Защо са толкова 
малко и редки? Нали сега, в този час 
храмовете са пълни с хора, които се 
молят...” – учудено попитал старецът? 
Ангелът погледнал скръбното му лице 
и казал: “Искаш да знаеш защо? Виж 
сам...”

Далече под тях се виждал голям 
храм. Ангелът замахнал и чудесна 
сила разкрила неговия свод, така че 
старецът можел да види всичко, което 
ставало вътре в храма. Храмът бил 
пълен с народ. На клироса бил по-
строен голям хор. Свещеникът в пълно 
облечение стоял в олтара. Започнала 
службата. Но каква служба било това, 
да се опише било невъзможно – служба 

Подобно бе и молитвеното събиране 
в Асеновград в сградата на Съборната 
евангелска църква, където бяха дошли 
и жените от Петдесятната църква и 
някои други малки църквички в града. 
В Кърджали по същото време жените 
от петдесятната църква също се събраха 
за молитва към Господа и техният вик 
към Бога се съедини с вика на жените 
и от другите градове и села в страната 
ни: Боже, благослови и спаси жените в 
България!!!

Íациîнален мîлитвен ден...
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Събирането на жените  
в ЕПЦ Кърджали

без нито един звук. На левия клирос 
дългобрад четец нещо четял, устните 
му мърдали, но нито едно слово не 
достигало до небето. На амвона бавно 
излязъл огромен дякон, с плавен жест 
оправил пищните си коси, с артистично 
движение повдигнал орара, отворил 
широко уста, но... отново ни звук! На 
клироса диригента раздавал ноти, хо-
ристите се готвили да запеят.

– Хор е това, сигурно ще се чуе, – 
помислил си старецът.

Диригентът ударил с камертона, под-
несъл го към ухото си, вдигнал ръка и 
дал знак хористите да започнат. Отново 
пълна тишина. Странна гледка, дириген-
тът махал с ръце, потропвал с крака, 
басовете червенеели от напрежение, 
тенорите се изправяли на пръсти разтя-
гали високо шии, устите на всички били 
широко отворени, но пеене нямало.

– Какво става тук? – изумил се ста-
рецът. Той прехвърлил погледа си върху 
молещите се. Те били страшно много, 
храма бил препълнен, хора на различна 
възраст и с различно социално поло-
жение, мъже и жени, старци и деца, 
търговци, бизнесмени, “простолюдие”. 
Всички се кръстели, кланяли, припада-
ли, мнозина нещо шептели, но нищо не 
се чувало. Църквата била няма. “Какво 
става тук?” – попитал отново стареца. “Да 
се спуснем на земята и ти сам ще видиш 
и разбереш...” – отвърнал ангелът. Той 
замахнал отново и те станали невидими 
за молещите се в храма.

Изрядно благочестиво облечена жена 
била застанала пред всички в храма и 
видимо усърдно се молела. Ангелът се 
доближил до нея и невидимо докоснал 
ръката й... В този момент старецът видял 
сърцето й и узнал мислите й. “Ах, тази 
противна съседка – си мислела тя – пак е 

с нови обувки! Мъжът й – пияница, децата 
й – нехранимайковци, а тя само се чуди 
с какво ново да се накичи!” Недалеч 
от нея стоял крупен местен бизнесмен, 
в чудесен марков костюм, с искрящо 
бяла риза, който замислен бил вперил 
поглед в иконостаса. Ангелът го докос-
нал и затаените мисли на бизнесмена се 
разкрили на стареца. “...Ех че досада! 
Поевтиня... Тая стока стока сега нищо 
не струва! Колко хиляди загубих, а може 
би и десетки хиляди...”.

Отдясно стояло младо мъж. Той поч-
ти нямал време да се моли, защото все 
се въртял и оглеждал в лявата половина 
на храма, където благочинно стоели 
жените. Пристъпвал от крак на крак и 
на интервали се изчервявал. Ангелът 
докоснал и него и старецът прочел в сър-
цето му: “ Ох, че е хубава Ленка! Всичко 
си има – и лице, и походка, и работа... 
Да имах една такава жена! Дали ще се 
съгласи, ако й предложа?”

До много се докоснал ангелът и у 
всички били подобни мисли – пусти, 
празни, житейски. Всички стоели пред 
Бога, но за Бога не мислели. Само бла-
гочестив вид си придавали. “Сега разбра 
ли? – попитал ангела. – Такива молитви 
до нас не достигат. Затова и ти се струва, 
че всички са неми...”

В същата минута звънко детско гла-
сче отчетливо се чуло: “Господи! Ти си 
благ и милостив... Спаси, помилвай и 
изцели моята боляща майка!”. Старецът 
се огледал и видял в ъгъла, притиснато 
до стената, тихо плачещо и молещо се 
на колене малко момченце. Ангелът 
докоснал гърдите му и старецът видял 
детското сърце. Там имало само скръб 
и любов.

– Ето молитвите, които се чуват при 
нас! – казал ангелът.


