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В ÁÞËÅÒÈÍА:

В миналия брой на бюлетина писахме за предстоящия по онова време Трети 
Лозански конгрес по световно евангелизиране в Кейптаун, Южна Африка, 16-26 
октомври 2010 г. Днес това грандиозно събитие, чиято основна цел и видение бе 
световното евангелизиране, е вече част от историята на евангелското движение 
по света. Над 4000 делегати от 200 страни участваха на конгреса и бяха свиде-
тели на мощното изливане на Святия Дух по време на всички главни сесии. 

Българската група се състоеше от 12 души от всички деноминации на ОЕЦ. 
В групата бяха и 5 жени, които активно се включиха в сесиите, семинарите, 
дискусиите и поученията. Някои от тях имаха възможност да посетят местни 
църкви и да се запознаят с техните служения сред черните граждани на Южна 
Африка.

Мотото на конгреса бе „Цялата църква да занесе цялото евангелие на целия 
свят!”, а основното поучение бе върху книгата Ефесяни и всеки ден се разглеж-
даше по една глава от нея. Учителите бяха изключително помазани от Святия 
Дух и помогнаха на всички ни да видим това Слово по един нов, по-задълбочен 
начин, да го приемем в сърцата си и да го пуснем да работи в живота ни. Осо-
бено внимание бе отделено за чистотата и святостта на вярващите и най-вече на 
Божиите служители. Молитва на искрено и дълбоко покаяние разтърси душите 
на всички присъстващи в залата.

Следобедите бяха изпълнени със сесии на много и различни теми, според 
желанието и потребностите на делегатите - основаване на църкви, достигане на 
младите хора с евангелието, финанси и използването им за Божието царство, 
достигане на другите религии с Евангелието, работа в екип, мъже и жени, заедно 
в семейството, заедно и в църквата, и други. 

Кейптаун, Þжна Африка, октомври 2010 ã.

Господи, само 
Òи можеш да 
ме промениш!

“Еòî, æеëаеш иñкðенîñò вúòðе 
в чîвека.” Ïñаëîм 51:6
Когато с остър нож разрежеш една 

здрава ябълка наполовина, можеш да 
видиш свежестта, която лъха от вътреш-
ността й. Тя е нещо повече от една лъскава 
червена външност - това е един хрускав, 
сладък пълнеж, който бързо се поглъща. 
В нея няма и следа от червей!

Копнеете ли за такъв вид взаимоотно-
шения с Бога? Взаимоотношения, в които 
няма и следа от лицемерие? Взаимоот-
ношенията, които са същите и отвътре 
(където само Той може да вижда) и отвън 
(където другите виждат)?

Това би било чудесно, нали? Взаимо-
отношения, които носят мир и наслада. 
Без вина. Без преструвки. Тогава няма да 
бъде трудно за хората да видят в теб ис-
тинската ти същност. Те ще я виждат, дори 
когато те срещат за първи път. Причината 
е, че това, което им показваш отвън, ще 
представлява огледалният образ на това, 
което си отвътре - реалната личност, която 
Бог има предвид да бъдеш.

Звучи доста невероятно. А може би и 
невъзможно. Всъщност обаче не е така! 
Иначе защо Бог ще ни заповяда да „бъдем 
съвършени, както самият Той е съвършен”! 
Не е невъзможно! Това е просто процес - 
процес, който започва и завършва с Бога, 
но в който се изисква участието на цялото 
ти сърце. Това е процес, през който Бог ще 
те води, ако предадеш сърцето си да чуваш 
и изпълняваш волята Му. Този процес ще 
ти донесе повече мир и задоволство, от-
колкото въобще някога си мечтала.

Истината е, че единствено Бог може 
да те промени. Той не само че може, но и 
желае да го направи. Това е копнежът на 
Неговото сърце. Ще откриеш, чо докато ти 
си се опитвала да Го достигаш, влагайки 
всичката си енергия, то всъщност, нещата 
са стояли точно обратното - Той е Този, 
Който се е опитвал да те достига през 
цялото време!

Цялото Åванãелие, цялата 
Църква, Целият свят! 
 Глобален конãрес 
 за световно еванãелизиране
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Кúм æенñкия îòäеë на ОЕЦ в Бúëгаðия ñе ðазðабîòи пðîекò пîä имеòî 
“Анòиòðафик” ñ ðúкîвîäиòеëи Наäя Сòîйкîва и Гðейñи Неäеëчева. Ïúðвиòе 
äве ðабîòни ñðещи вече ñа пðîвеäени пðез нîемвðи 2010 г. и февðуаðи 
2011 г. На 30 апðиë ò.г. ще бúäе òðеòаòа пî ðîäа ñи ñðеща на ðабîòнаòа гðу-
па пî пðîекòа и ñ вñяка ñëеäваща òакава инòеðеñúò кúм негî вñе пîвече 
наðаñòва и хîðа îò мнîгî гðаäîве в ñòðанаòа акòивнî ñе вкëючваò в негî.

В световен мащаб робите от така на-
реченото „съвременно робство” в момен-
та наброяват 27 милиона, цифра която 
надминава многократно броя на робите 
по време на робовладелския строй. По 
данни на ООН всяка година между 2 и 4 
милиона души стават жертва на трафика 
на хора, от които 70% са жени и по-голя-
мата част от тях са за сексуална експло-
атация. Смята се че годишно от трафика 
се печелят между 7 и 13 милиарда щатски 
долара. В Европа всяка година жертви 
на трафик стават около 200 000 души, 
повечето от които са жени и момичета, 
заставени да проституират. 

Трафикът на хора вече се среща тол-
кова често, че се е превърнал в третата 
най-доходна престъпна дейност в свето-
вен мащаб след търговията с наркотици 
и трафика на оръжия. Никой не става 
доброволно част от трафика на хора 
- изкушават те с измислени обещания 
или те заставят насила. Трафикантът 
те лишава от най-основните ти човешки 
права - правото да се движиш свободно, 
правото на избор, правото да бъдеш гос-
подар на тялото и мислите си, свободата 
сам да решаваш бъдещето си.

Не бъркайте понятията „трафик” и 
„контрабанда”. Контрабандистът уле-
снява нелегалното влизане в страната 
срещу заплащане - когато пристигнат на 
определеното място, хората са свободни. 
Жертвите на трафика не са!

България е и източник, тя е и тран-
зитен пункт, и в по-малка степен, крайна 
дестинация за мъже, жени и деца от дру-
ги източно-европейски страни за западна 
Европа и Близкия изток, с цел комерси-
ална сексуална експлоатация и принуди-
телен труд. Приблизително една трета 
от идентифицираните жертви на трафик 
в България са жени и деца от ромски 
произход. Целта за тях е принудителна 
просия и дребни кражби в България и 
най-вече в западноевропейските страни. 
Около 20% от идентифицираните жертви 
на трафик в България са деца. Отчита 
се увеличение в броя на българските 
жертви на трафик в страната, основно 

в курортните райони по черноморското 
крайбрежие и в градовете на границата 
с Гърция, за сексуална експлоатация с 
цел печалба. 

Да бъдеш експлоатиран означава да 
изкарваш пари за някой друг, като ти 
самият получаваш съвсем малко или не 
получаваш нищо. Жертвите са принудени 
да правят много неща:

- насилствено проституиране - най-
често разпространената форма на тра-
фик на хора

- принудителен труд - най-разпростра-
нено в домашни условия и в сферата на 
селското стопанство, промишлеността, 
строителството и хотелиерството

- порнография
- престъпни дейности - просия, тър-

говия/разпространение на наркотици, 
пласиране на фалшиви пари

Защо хората се съгласяват да вършат 
всички тези неща? Не могат ли просто 
да откажат? Вероятно, не! Насилието, 
заплахите, изплащането на дългове, из-
нудването, са едни от най-използваните 
методи за пречупване на жертвите и 
държането им в подчинение.

Всеки ден някой става жертва на 
трафика на хора. Често чуваме по но-
вините за безследно изчезнали деца и 
млади момичета и момчета. И всеки ден 
престъпниците печелят от страданието 
на другите. Ако всичко това предизвиква 
гнева ти или и ти си жертва на трафика 
на хора - можеш да помогнеш. 

Всички бяха потресени от свидетелствата, които чуха от 
братя и сестри от страни, в които християнството е гонено 
и преследвано, по-специално от мюсюлманските и комунис-
тическите страни. Една жена, мисионерка в Афганистан, 
свидетелства за смъртта на своя съпруг заедно с други 10 
медицински работници, отишли да помогнат на бедните и 
изоставени високо в планините афганистанци. На връщане 
от мисията си, по пътя за Кабул, цялата група, включително 
и нейният съпруг, е била избита от талибаните. Смелостта 
и мирът, с който тази жена разказваше своите спомени, бе 
впечатляваща и трогателна. Младо 17-годишно момиче от 
Северна Корея разказа как нейните родители са повярвали 
и са служили на Бог в този бастион на комунизма и как са 
били измъчвани и убити заради тяхната вяра в Господа и 
заради отказа им да докладват на секретните служби. Това 
момиче бе твърдо убедено, че ще продължава да работи и 
служи на Бог в своята страна за промяна на политическата и 
духовната атмосфера там, за спасението на хората и издигане 
името на Христос.  

Всеки следобед имаше среща на жените от различни 
страни и представяне на работата и служенията на жените 
от различните краища на света. Елке Вернер, настоящата 
ръководителка на жените в Лозанския конгрес, Робърт 
Клейдън - предишната ръководителка, а и много други жени 
и ръководителки на женски служения от цял свят имаха 
възможност да споделят опита и преживяванията си, труд-
ностите и изпитанията през които преминават и с това да 
насърчат всички ни в попрището, което Господ ни е повел. 
В един такъв следобед срещата на жените бе посветена на 
Европа и Ромке Фаунтейн от Холандия, която отговаря за 
жените в Надежда за Европа, покани по една представителка 
от Германия, Хърватия, Полша, Унгария, Русия и от България  
(Марина Димитрова) да споделят за служението на жените 
в техните страни.

Наред с поученията имаше чудесно мултиетническо хва-
ление на различни езици, различни стилове, като се започне 
от класическите традиционни хорове и песни, и се премине 

през африканските ритми и танци, та се достигне до съвре-
менната християнска музика. Една песен стана хит на конгре-
са, написана и пята от Джуди Бейли от Ямайка, омъжена и 
живееща в Германия, която песен остана в сърцата на всички 
делегати завинаги

„Бог не е мъртъв, Исус е жив! 
Той живее в мен!
Той промени живота ми!
Той говори на Църквата си!
Той пристига! Исус е на ход! ”
Последната заключителна сесия бе с обслужването на 

Господня вечеря по начина, по който вярващите в Кения пра-
вят това. Бе приета и резолюция от делегатите на конгреса, 
в която отново и отново се наблягаше на „Цялата Църква 
да занесе цялото евангелие на целия свят”. Това е, което и 
нашият Господ Исус ни остави като поръчение! Това е, на 
което ние сме призвани в Неговото Царство! Това е, което 
ние трябва да живеем!

Цялото Åванãелие, цялата Църква... 

Какво наложи разработването на про-
ект „Антитрафик” и създаването на така-
ва работна група? Кой е проблемът, кой-
то участниците в тази група дискутират и 
планират практическото му разрешение? 
Това проблемът за трафика на транспорт-
ни средства по задръстените и покрити с 
дупки шосета и улици на България ли е? 
Не, ñòава äума за äðуг òðафик, мнîгî 
акòуаëен и мнîгî îпаñен, нî пîчòи не-
пîзнаò и пðенебðегван îò вяðващиòе в 
Бúëгаðия - òðафикúò на хîðа. 

Всеки един от нас, християните, е чувал 
за този вид трафик, който в последните 20 
години е един от най-страшните социални 
и криминални бичове на нашето съвремие, 
но си е казвал, че това е далеч от него и 
не го интересува. Време е да се събудим и 
да видим реалността право в очите, защото 
това се случва ежедневно около нас. Много 
хора са жертва на този трафик и се нуждаят 
от помощ, която ние можем да им дадем. 

Трафикът на хора, предимно на млади 
момичета и жени, е един много печеливш 
бизнес не само за подземните босове, но и 
за някои „по-предприемчиви” близки, прия-
тели, познати на жертвите на този трафик. 
Медиите често информират гражданите за 
агенции, които уреждат работа на млади 
момичета в чужбина и обещават високи за-
плати в ресторанти, хотели, игрални домове 
или други места. Противно на това, което 
им е обещано, младите хора биват излъгани 
и стават жертва на т.н. „съвременно роб-
ство”. В момента в който стъпят на чужда 
земя им биват отнемани личните документи, 
биват затваряни и изолирани от външния 
свят, биват насилвани, малтретирани, 
експлоатирани по най-различни начини, 
най-често сексуално. Трафикът на хора е 
търговия с човешки същества - престъпни-
ците използват жертвите си, за да печелят 
пари. Те заставят хората да проституират, 
да просят или да работят.

Съвременното робство

Включи се в борбата срещу експлоатацията и съвременното робството! Превантивната работа е изключително ефективно 
средство за борбата срещу това престъпление. Информирай близки и познати, съгражданите си, сформирай група, която да 
помага в тази насока. Събирай средства по твоя творчески начин, за да подпомогнеш тази борба. Помогни и на жертвите, 
макар че това е доста трудно и ще изисква специално предварително обучение. Намери организация или ти създай такава, 
в която да се включиш и да помогнеш на жертвите да се интегрират отново в обществото.

Говори с приятели, учители и други хора и предложи свои идеи как да се противопоставим на това престъпление срещу 
свободата на човека. 

Времето е дошло, когата църквата не може вече да мълчи и бездейства по този въпрос. Напротив, вярващите в Христос 
трябва да бъдат тези, които да поведат активна борба срещу това насилствено поробване на толкова много млади хора. 
Нека да бъдем мъдри и прозорливи и да се включим активно в превентивната работа! Нека имаме съчувствително сърце към 
многобройните жертви от този трафик, но същевременно да бъдем и спомагателна ръка, за да им помогнем да излязат от 
това робство. И нека да кажем така, както казва и Божието слово в Неемия 2:20: „Небесният Бог, Той ще ни направи да 
благоуспеем, затова ние, слугите Му, ще станем и ще градим.” 

Марина Димитрова сред чернокожи деца от Кейптаун

Променящата сила на Áожието слово
Много от нас познават Гергина Кирякова от Сандански. Тя 

е известна в България със служението си за брака и семей-
ството и не един брак е бил изцерен и запазен благодарение 
на действието на Святия Дух чрез нея. Малко хора обаче знаят 
за едно друго служение, което Гергина има. И това е изучава-
нето на Божието Слово по индуктивния метод в малки групи, 
по-специално в Сандански и Гоце Делчев. Ето и какво самата 
Гергина споделя относно това нейно служение:  „С осем млади 
жени от Гоце Делчев работя от няколко години. Изучили сме 
няколко книги на Кей Артър по индуктивния метод - „Има ли 
те, Господи?”, „Брак, за който не съжаляваме” и  “Господи, 
искам да те познавам”. В момента изучаваме  “Господи, само 

Ти можеш да ме промениш”. Това посвещаване на изучаване 
на Божието Слово помогна на тези млади жени да израснат 
духовно и да станат добри майки и съпруги - християнки. 
Започнаха да помагат на пастора на местната църква, да 
организират и участват в конференции като проповядват. 
Видяха и плода на благословението - на организираните един 
път в месеца семейни служби присъстват и мъжете им. С вяра 
и увереност възпитават децата си в Библейската ценностна 
система и водят дома си в Божия път”. 

Да, когато изучаваш Божието Слово и го прилагаш в живота 
си, то ти помага да бъдеш солта на земята и светлината на 
света. И ñвеòúò виæäа ðазëикаòа, кîгаòî òи...

 ñи ниш пî äух,
 ñкúðбиш за гðехîвеòе ñи,
 пîкëаняш ñе в пîкîðñòвî на Негîваòа ñувеðеннîñò,
 хîäиш в иñòинñка кðîòîñò пðеä Бîга и хîðаòа,
 гëаäуваш и æаäуваш за пðавäаòа
 и гî ñчиòаш за гîëяма ðаäîñò, 
          кîгаòî ñи гîнен заðаäи пðавäаòа.
Твоят живот наистина започва да отразява Неговия. Твоята 

сол ще запази солеността си и ще извърши работата по пред-
назначението си. Твоята светлина ще разпръсне тъмнината, 
която се опитва да покрие областта, в която живее. Затова 
търси Го с цялото си сърце, душа и ум и сила. В Неговата 
любов и чрез Неговата мощ, ти и аз, ще устоим да осветим 
този тъмен, отчаян свят!

От ñòð. 1

Новини от Гоце Делчев
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Çа пîвече инфîðмаöия и нîвини îò вашиòе öúðкви и äвиæения,  
пишеòе на наöиîнаëния кîîðäинаòîð за æениòе îò ОЕЦ  

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

Мария от Витания
Мария е сестра на Лазар и Марта. 

Любовта на Исус към това семейство 
се вижда в Йоан 11:5 „А Исус обичаше 
Марта и сестра й и Лазар.” Явно Исус е 
прекарвал много време с тях и вероятно 
техният дом се е превърнал в истинско 
убежище за Него. 

Въпреки че тези жени са много раз-
лични по темперамент, всяка от тях играе 
роля в предоставянето на среда, където 
Той, Господарят на славата се чувства 
у дома си. Той обича и двете. Записано 
е, че Исус често е бил в околностите на 
Витания. Той пътува към Витания, когато 
изпраща учениците да осигурят ослето 
за триумфалното му влизане в Ерусалим 
(Марк 11:12; Матей 21:17). Колко ли е 
оценявал Исус факта, че има приятели, 
чийто дом е винаги отворен за Него и 
готов да Го приеме.

Маркъс Лоейн в своята чудесна книга 
„Мария от Витания” пише: „Музиката на 
Неговия глас, величието на Неговото Сло-
во бяха тези, които смаяха Мария в този 
свещен час, когато тя седна при нозете на 
Исус. Тя остави другите неща настрана, 
за да може да слуша Неговото Слово.” 
Готови ли сте да оставите някоя дейност 
настрана, за да прекарате един час с 
Него? Да жертвате някое развлечение 
или приготвяне на богата вечеря, само за 
да седнете и да слушате Неговото Слово 
и да Му се покланяте в сърцето си. Явно 
това е, което Му е угодило.

Често ние чувстваме своята дейност 
за Него от голямо значение, когато 
всъщност това, което Той иска от нас, 
е да постоим малко и да Го послушаме. 
Ако дейностите в живота ви са такива, 
че е невъзможно да отделяте всеки ден 
време, дори само десет минути, за да 
Го слушате, трябва да промените про-
грамата си.

Когато наблюдаваме Мария по време 
на смъртта на брат й Лазар (Йоан 11:20-
44), може би се питаме какво ли мисли, 
когато седи у дома. Вероятно е навела 
глава, изпълнена със скръб. Марта не 
може да чака търпеливо, когато чува, че 
Исус най-накрая е тръгнал. Тя бърза да 
Го посрещне на пътя преди селото и там 
Той я уверява, че Лазар ще възкръсне.

Когато Марта, напрегната и пламенна, 
свършва разговора си с Господ Исус, 
тя се връща при Мария. За скръбното 
сърце на Мария трябва да е била много 
утешителна новината, че Христос е до-
шъл, а също и уверените Му думи. Когато 
мислим за думите на Марта: “Учителят 
е дошъл и те вика”, в тях може да има 
послание дори за собственото ни сърце. 
Господ постоянно ни търси - за нашето 
посвещение, поклонение, служение. Дали 
сте споделили с някого, че Той е дошъл 
и призовава всички? Някои се питат дали 
е имало нотка на укор в гласа на Мария, 
когато казва на Исус, че ако Той е бил 
там, Лазар нямало да умре. Не мисля, че 
Мария разбирала, че Исус контролира 
цялата ситуация. 

Интересно е, че юдеите не следват 
Марта, когато излиза да посрещне Исус, 
но излизат след Мария. Сигурно Бог е 
определил това да стане, защото желае 
те да видят чудото. Скръбта на Мария и 
Марта става причина другите да видят 
Божието действие. Колко често другите 
хора, които ни наблюдават в нашите 
скърби и неприятности, виждат Неговите 
благодат и мир?

В Йоан 12:1-8 четем отново за се-
мейството, когато дават вечеря в чест 
на Исус. Вероятно това е било голямо 
празненство заради възкресението на 
Лазар. Мария, със сърце, преизпълнено с 
благодарност, взима много скъп парфюм, 

излива го върху краката на своя възлюбен 
Господ Исус и ги изтрива с косата си.

Може би тя е чувствала застрашава-
щата Христос смърт в сърцето си, въпреки 
че никой друг не е разбирал това. Другите 
го наричат прахосничество, но Мария 
със сигурност не смята така. Този акт е 
израз на нейната любов към Исус. Когато 
млади способни хора днес се посвещават 
на християнско служение, колко много 
хора казват: “Каква загуба!”. Колко често, 
когато хората правят подаръци за своя 
сметка, светът казва: “каква загуба!”.

Мария не е имала възможност да 
помаже тялото на Исус след смъртта Му, 
но тя Го помазва преди това. Казва се, че 
уханието на това миро е продължавало 
с дни и може би е продължило дори 
до кръста. За Мария не е имало нещо 
прекалено скъпо, за да го даде на Исус. 
В книгата на Уочмън Ний „Нормалният 
християнски живот” авторът пише: „Колко 
скъп е Той за нас? Ако не мислим много 
за Него, тогава, разбира се, всяко нещо, 
което даваме: ще ни се струва прекалена 
голяма загуба, но когато Той е наистина 
съд за нас, няма да има нещо, което да 
е прекалено добро, прекалено скъпо за 
Него. Всичко, което имаме, нашето най-
мило, най-безценно съкровище, ще го 
излеем над Него и няма да има нещо, 
което да е прекалено ценно.”

Явно Господ Исус е развълнуван, 
когато говори за Мария. Забележете, 
че цялата къща се изпълва с уханието. 
Желаете ли другите хора да познават 
красотата и уханието на Христовия 
живот? Бог не ни поставя тук предимно 
за да проповядваме за Него. Той иска 
нашият живот да създаде красота, която 
хората копнеят да имат. Това става само 
тогава, когато предоставим себе си жива 
жертва на Него.

На 6 ноември 2010 г. се проведе 
националният молитвен ден на жените 
християнки в България. На много места 
в страната вярващите жени се събра-
ха заедно да се молят за различните 
нужди на жените. Активна молитва бе 
принесена в София, където жените от 
различните деноминации, членки на ОЕЦ 
се събраха в Евангелската методистка 
църква, в Пловдив - в Съборната еван-
гелска църква в кв. Тракия, в Сандански 
- в Евангелската баптистка църква, и на 
много други места. Нуждите за молитва 
бяха координирани предварително от 
женския отдел към ОЕЦ и са следните: 
моето семейство, моята църква, моят 
град/село, моята страна - България, 
моят свят, и накрая лични нужди.

Моля, продължавайте да се молите 
за посочените нужди до следващия 
национален молитвен ден на жените, 

който ще бъде отново в първата събота 
на месец ноември 2011 г. 

Семинар на тема „Трудности в из-
граждането на брака и семейството” бе 
проведен от Гергина Кирякова в Сандан-
ски на 23-25.09.2010 г. Присъстваха 20     
семейни двойки от всички деноминации 
в ОЕЦ от цялата страна, като повечето 
от тях бяха пасторски семейства.

Продължава обучението на жените 
от служение „Жени служат на жени”  
в София, Пловдив, Сливен, Перник, 
Русе, Стара Загора и Бургас и вече 
втора година учебният процес привлича 
вниманието на участничките и променя 
живота им.  

Събития – минали и бъдещи ОЕЦ  организира 

НАЦИОНАЛНА ЖЕНСКА 
КОНФЕРЕНЦИЯ  

„БЪДЕТЕ СВЯТИ”, 
кîяòî ще ñе пðîвеäе  

на 7 и 8 îкòîмвðи 2011 г.  
в Ïúðва Евангеëñка Цúðква, Сîфия. 

Гîвîðиòеëиòе и òемиòе ñа ñëеäниòе:

- Бúäеòе ñвяòи, защîòî Аз ñúм 
ñвяò - Наäя Сòîйкîва

- Живîò в ñвеòëина - Маðия 
Димиòðîва

- Кîя ñúм аз - Диäи Опðенîва
- Живîò за Бîæия пðîñëава - 

Геðгина Киðякîва
Такñаòа за учаñòие на äеëегаòиòе е 3 ëева


