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Â ÁÞËÅÒÈНÀ:

На 8-9 октомври 2012 г. се проведе 
редовната национална женска конферен-
ция на жените от църквите на Обединени 
Евангелски Църкви в България (ОЕЦ). 
Темата, на която говорителките се спряха, 
и поднесоха изключително силно посла-
ние към делегатите на конференцията, бе 
„Бъдете святи” с подтеми както следва:

- Бъдете святи, защото Аз съм свят - 
 Надя Стойкова 

- Живот в светлина - Мария Ди-
митрова 

- Коя съм аз - Диди Опренова
- Живот за Божия прослава - Гер-

гина Кирякова
Конференцията се проведе в сгра-

дата на Съборна евангелска църква в 
София и присъстваха около 300 жени 
от цялата страна от всички евангелски 
деноминации към ОЕЦ. Първата сесия 
бе ръководена от Марина Димитрова, 
която поздрави участничките с  топло и 
сърдечно „Добре дошли!” и призова Бо-
жието присъствие и благословение върху 
говорителите и слушателите на Божието 
слово. След това, приветствие поднесе 
Александра Игнатова, председателка 
на женския отдел към ОЕЦ. Първата 
говорителка бе Надя Стойкова от София, 
която говори върху темата „Бъдете святи, 
защото Аз съм свят”. Словото на Надя бе 
много силно и дълбоко, предизвикващо 
към размисъл, докосващо и разтърсващо 
духа и душата на жените в залата. Надя 
умело съчета посланието от Библията 

(Ис. Навин 7 гл., за скритите грехове,  
1 Петрово 1:14-15 и 2 Петрово 1-2 за 
Божият стандарт за святост) с практиката 
от живота на хората и тяхното поведение. 
„Бивайте святи в цялото си държание” 
бе призивът на ап. Петър, защото това е 
стандарта за святост – святост в цялото 
ни държание. Не само в части от него, 
а във всичко. Да сме святи в поведение, 
отношение и говорене! Нека кажем НЕ на 
одумването, на лукавщината, на завистта. 
Нашият стремеж да бъдем святи подоб-
но на святия Бог е естествен резултат, 
ако осъзнаваме няколко неща – че Бог е 
свят; ако разпознаваме Бог като Отец, т.е. 
ние сме в отношения баща - дете; знаем, 
че Той съди без лицеприятие; и че не с 
тленни неща сме изкупени от суетния ни 
живот. Време е да върнем „обреченото” 
на Бога – т.е. да изгорим, да разрушим, 
да унищожим това, което ни държи в 
старото поведение и да бъдем свободни 
и осветени.

Словото, което Надя сподели със слу-
шателките, предизвика копнеж за святост 
и посвещение на Бога в тях. Накрая тя 
призова за себеизпитване в молитва, 
в която много сърца бяха съкрушени, 
разчупени и изцелени от действието на 
Святия Дух. Копнеж за чист и свят живот, 
посветен на Бога, изпълни докоснатите 
сърца на жените в залата.

След вечеря говорителка бе Мария 
Димитрова от Бургас, чиято тема на 

Áúäåòå ñâÿòè, 
зàщîòî Аз ñúì ñâÿò 

Продължава на стр. 2

На 10 декември в Пловдив се 
състоя среща на вярващи от града и 
околността, интересуващи се от работа 
с жертвите на трафик на хора и предста-
вители на служението Антитрафик към 
Евангелския Алианс в България. При-
състваха 50 души от различни църкви 
и деноминации, а главен говорител бе  
д-р Надя Стойкова от София. Надя 
представи богата информация за слу-
жението и актуална информация за 
жертвите на този най-печеливш бизнес 
в историята на съвременното чове-
чество. 

Присъстващите участваха в дис-
кусии по групи. Всеки един от тях взе 
активно участие и споделяше своето 
мнение по проблема на трафика на хора 
и желанието си да се включи и  работи в 
това толкова необходимо служение. 

Накрая на събирането участниците 
имаха усърдна и продължителна мо-
литва за жертвите на трафика на хора, 
за жените и младите момичета, които 
вече са в капана на този „бизнес”, за 
участието на Църквата в България в 
това служение и за активната преван-
тивна работа, която ние като вярващи 
можем да вършим, с цел да се намали 
броя на жертвите и  да се предотврати 
въвличането на нови хора в него. Това 
е възможно, ако подадем ръка на слу-
жението и активно се включим в него 
по църквите си и населените места, 
където живеем и работим или учим.

Àнтитрафик 
среща  
в Пловдив

МÀРÒ, 2012 г.
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посланието, споделено с делегатките 
бе „Живот в светлина”. Мария сподели, 
че ние трябва да позволим на Бог да 
изяви, да извади на светло това, което 
е вътре в нас. Само така Той ще може 
да започне един оздравителен процес 
във всеки един от нас. Говорителката 
даде за пример Мойсей, на когото Бог 
каза да си пъхне ръката в пазвата и тя 
побеля от проказа – ето така изглеж-
даме понякога вътре в нас. Вторият 
път, при същото действие, ръката му 
беше напълно здрава – това е нашето 
вътрешно изцеление. Главното е да сме 
честни с Бог и със себе си. Темата бе 
много практична за нашето ежедневие 
и Мария успя описателно да предаде 
съществените елементи на нашия жи-
вот в святост на практика.

На втория ден от конференцията, 
след хвалението и молитвата, говори-
тел бе Диди Опренова от София върху 
темата „Коя съм аз?” (Цялото поучение 
на Диди Опренова може да намерите на 
стр. http://old.evangelskivestnik.net/statia.
php?mysid=1222)

 Последната говорителка на конфе-
ренцията бе Гергина Кирякова от Сан-
дански. Тя е специалист по въпросите 

за брака и семейството и дълги години 
служи успешно в тази област. Нейната 
тема бе „Живот за Божия прослава”.
Темата засегна нашата святост в ума. 
Умът е важна част от нас. Всички грехове 
започват от ума. И християнската святост 
започва от ума. Ако не пазим ума си, Са-
тана ще го порази. Един от тези грехове, 
който поразява, е грехът на умствената 
изневяра. Това е доста разпространен 
грях сред християните, защото те мислят, 
че като са вярващи, няма опасност за тях. 
Но не е така. Дори самотните християни 
си мислят, че като нямат брачен другар,  
могат да си пожелаят такъв в ума си, с 
който да изживяват еротични картини. 
Умствената изневяра е коварна поради 
следните причини:

-  тя раздвоява човешкото сърце и го 
омърсява;

- изгражда крепости в ума, отваря 
врата за блуднически дух;

-  става като храна за мозъка и човек 
се пристрастява към нея;

-  проваля общението в брака и създа-
ва предпоставки за физическа изневяра и 
може да доведе брака до развод.

При всеки един има опасност от 
умствена изневяра и всеки християнин 
трябва да внимава. Исус сравнява тази 

изневяра с физическата в Мат. 5:28.
Като християни ние трябва да сме 

организирани, силни в ума, творчески 
мислещи същества, защото имаме ум 
Христов. Трябва да храним ума си 
всекидневно с Божието слово, да го 
освобождаваме от всеки грях и пожела-
ние. Нашият духовен растеж зависи от 
освещаването на ума ни.

 Наред с чудесните послания, с които ни 
послужиха говорителките, имаше чудесно 
хваление от екипите на Втора евангелска 
петдесятна църква в кв. Подуене и от Бап-
тистката църква в София. Песните и музи-
калният съпровод помогнаха на жените да 
се поклонят на Бога в дух и истина.

Единственото християнско женско 
списание в България „Лия” бе представе-
но на присъстващите на конференцията 
от Даниела Енчева, главен редактор на 
списанието. Служението „Антитрафик”, 
което функционира вече от две години 
към ОЕЦ бе представено от Надя Стойко-
ва, Грейси Неделчева и Мишел Николова. 
Материалите и брошурите на тази тема, 
които бяха показани, шокираха жените 
на конференцията и всички те усърдно 
се молиха за жертвите от трафика на 
хора, който е един от най-печелившите 
бизнеси в съвремения свят.

Áúäåòå ñâÿòè, зàщîòî Аз ñúì ñâÿò 

Продължение от стр. 1

Асия Биби, 37-годишна пакистанка 
от село Итшанвали, е била арестувана 
от полицията в петък, 19 юни, 2009 г. 
Асия е съпруга на 50-годишния Ашик 
Масих, и тяхното семейство е едно от 
трите християнски семейства в селото 
им, в което живеят 1500 семейства.

Много от местните жени, включи-
телно Асия, работят във фермата на 
мюсюлманина Мухамед Идреес. По 
време на работа много от мюсюлманките 
притесняват Асия да се откаже от хрис-
тиянството и да приеме исляма. През 
юни 2009 г. напрежението нараснало 
изключително много. 

В петък, 19 юни, имало оживена 
дискусия между жените относно нейната 
вяра в Христос. Асия използвала момен-
та и им споделила за вярата си в Хрис-
тос. Тя разказала на мюсюлманките, че 
Христос е умрял на кръста за греховете 
и след това ги попитала какво Мохамед е 
направил за тях. Асия им казала, че Исус 
е жив, но Мохамед е мъртъв. „Нашият 

Христос е истинският пророк на Бога, а 
вашият не е истински.”

Като чули това, мюсюлманките се 
ядосали и започнали да бият Асия. 
Някакъв мъж се появил и я заключил 
в една стая. От високоговорителите на 
джамията прогласили, че тя ще бъде 
наказана като лицето й бъде очер- 
нено и ще бъде разкарвана на показ 
през цялото село, качена на магаре. 
Местните християни информирали 
полицията, която веднага отвела Асия 
в полицейското управление преди мю-
сюлманите да изпълнят плана си. Асия 
била държана в ареста в град Нанкана. 
Християните увещавали полицията 
да не предявяват иск за богохулство 
срещу Асия, но полицията се опра-
вдавала, че е под натиск от местните 
мюсюлмански лидери.

Седемнадесет месеца след ареста 
й, Асия била обвинена в нарушение на 
закона за богохулсвото – богохулство 
срещу пророк Мохамед – и осъдена на 

смърт. В Пакистан нито един християнин 
не е бил екзекутиран за нарушение на 
закона за богохулство, но има няколко 
случая, когато екстремистите убиват 
християни, които са били обвинени в 
богохулство и след това са били пуска-
ни от затвора. Обвинението към Асия и 
смъртната й присъда са предизвикали 
вниманието на межденародната общест-
веност към закона за богохулството в 
Пакистан. Християните призовават за 
освобождаването на Асия и отменянето 
на закона, а ислямистите пък настояват 
тя да бъде екзекутирана. 

Молете се за Асия Биби и нейното 
семейство. Тя все още е в затвора и стои 
твърдо за Господа. Тя споделя на своите 
близки и посетители: „Моля се всеки 
ден. Силна съм в моята вяра. Знам, че 
това е изпит за моята вяра и аз знам, 
че златото се пречиства през огън. Аз 
силно вярвам, че Бог ще ме освободи. 
Моля се Бог да прости на хората, които 
ме обвиняват.”

Мъченици за Христос

Сашка Игнатова Мишел СтефановаНадя Стойкова Гергина КиряковаДиди ОпреноваМария Димитрова
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Кръстът 
Едно детенце попитало баща си:
- Защо наричаме живота си тежък 

кръст, татко?
- Виж, - отговорил бащата, държей-

ки в ръце две пръчици. - По-късата 
пръчица е нашата грешна човешка 
воля, a по-дългата е Божията воля, 
Христовата воля. Ако поставим късата 
пръчица, нашата воля, напряко на Бо-
жията воля, получаваме кръст, но ако 
наложим пръчиците една върху друга, 
ако слеем волята си с Божията, вече 
няма кръст. Старай се винаги твоята 
воля да съвпада с Божията воля.

Св. Игнатий Брянчанинов

Всеки септември в сградата на бап-
тистката църква в Сандански се провежда 
семинар за обучаване на служители в 
сферата на „Предбрачно, брачно и семей-
но съветване”. И тази година в края на 
септември, 22-24,  за девети пореден път, 
семинарът бе организиран. Присъстваха 
около 50 души, а темата бе „Служете си 
един друг с любов”.

След откриването на семинара от 
Гергина Кирякова и чудесното  хваление 
от семайство Нели и Сергей Тосунови, 
думата бе дадена на Марина Димитрова 
от Пловдив, член на ръководството на 
женския отдел към ОЕЦ в България. Тя 
поздрави всички участници в семинара 
и сподели свои опитности и как Бог й е 
говорил от Ефесяни 5 – „изкупвайте бла-
говремието, защото дните са зли”. 

След това п-р Подгорски проповядва 
за служение в трудни бракове. Как да 
служиш, ако брачният партньор е невяр-
ващ, мюсюлманин или от друга религия. 
Служението на брачния партньор е труд-
но и тежко задължение в брака. Това е 
посвещение за цял живот.  

В петък първата сесия бе водена от 
Гергина Кирякова под наслов „Служете 
си един друг с любов”. Служението е го-
ляма тема в Библията. Ангелите са „слу-
жещи духове, изпращани да слугуват на 
тия, които ще се спасят” (Евр.1:14). Исус 
дойде да служи на хората и в това служе-
ние умря. Ние християните сме призвани 
към служение. Първото ни служение е в 

брака – на брачния партньор и на децата 
в семейството. Служението в брака е 
болно служение. Християните не искат 
да си служат в брака, не знаят как - или 
са егоисти, или са мързеливи. Браковете 
страдат и се стига до разводи. Брачната 
клетва, която младите хора изговарят 
при венчавката, описва служението на 
брачната двойка за цял живот.  

Какво е нужно, за да служим на брач-
ния партньор? Нужно е знание за брака и 
как той да се гради. Това знание идва от 
Библията и християнските книги на тази 
тема. Бракът е дар от Бога. Но добрият 
брак не се дава даром, а се изгражда 
с усилието и на двамата партньори. И 
тъй като Бог е създал брака, Той е дал 
и правила за неговото изграждане. За 
да служим в брака е нужно посвещение 
на брачния партньор. Посвещението е 
обричане в брачна клетва за цял живот. 
За да служиш, е нужно да бъдеш верен. 
Това значи да опазиш брака си от всяко 
външно посегателство и намеса от страна 
на роднини, приятели и хора с нечисти 
пожелания. Нужно е още приемане на 
брачния партньор такъв, какъвто е. Така 
можеш да го държиш близо до себе си, да 
му влияеш и да му служиш. 

Служението на мъжа и жената в брака 
са различни в зависимост от мястото, 
което заемат. Мъжът, като глава на се-
мейството, трябва да служи като такъв в 
брака, по примера на Исус Христос. Той 
трябва да бъде още свещеник в своя дом, 

пророк, снабдител на финанси, учител, 
защитник. В служението на жената влиза 
цялата й домакинска работа, раждане и 
отглеждане на деца, помощник на мъжа, 
подкрепа, насърчение за брачния парт-
ньор. Служението на невярващ брачен 
партньор е описано в 1 Петр. 3:1-7, където 
се казва, че жената с обходата си (служе-
нието си) ще доведе невярващия брачен 
партньор до Бога.

Служението на брачния партньор е 
усилие на волята и се постига с време и 
работа. Така, когато служим на брачния 
партньор, ние го опознаваме и градим 
брака си. Силата за  служение идва от 
Святия Дух – „За всичко имам сила чрез 
онзи, който ме подкрепя”.

Втората сесия на семинара бе поета от 
п-р Боян Митев от гр. Сливен. Той пропо-
вядва за любовта в брака. Любовта не е 
само чувство, но включва ум и воля. Това 
е нашата душевност. Любовта е решение 
в труден момент да постъпим според 
1Кор. 13 глава. Тук любовта е описана 
като действие, постъпка. 

В  следобедната сесия сестра Димка 
Йосифова от гр. Гоце Делчев говори за 
прошката в брака. Лесно ли е да прос-
тиш, когато брачния партньор е блудник, 
пияница или насилник? Прошката също е 
решение на човешката воля да не се зани-
мавам с греховете на брачния партньор, 
да не ги въртя в ума си, да не ги залепям 
за себе си, а да се освободя от тях и да не 

Семинар за брак и семейство в Сандански

Национален молитвен ден 
за жените в Áългария

На 5 ноември, събота, 2011 година, 
се проведе националния ден за молитва, 
посветена на жените в България. На много 
места в страната сестри от различните 
евангелските църкви се събраха заедно да 
се молят за нуждите на вярващите жени 
в България и за достигането на невяр-
ващите с евангелието на нашия Господ 
Исус Христос. 

В София това голямо събитие се 
проведе в Евангелска Съборна Църква 
на ул. “Солунска”, от 4 часа след обед в 

събота. Присъстваха сестри от всички 
евангелски деноминации в столицата, 
членки на ОЕЦ. Молитвените нужди бяха 
представени на екрана с мултимедийния 
проектор и всички имаха възможност 
да ходатайстват за тях, а предварително 
определени жени и момичета взеха учас-
тие на глас и водеха всички в молитвата. 
Молитви бяха принесени за следните 
конкретни нужди:

1. Молива за нашите деца
2. Молитва за чистотата и верността 

в семейството
3. Молитва за жените с невярващи 

съпрузи
4. Молитва за предизвикателствата 

пред несемейните жени
5. Молитва за преодоляване на раз-

личията между поколенията
6. Молитва за лични нужди
В Пловдив молитвеното събрание 

се проведе на 10 декември заедно със 
семинара и молитвата за жените жерт-
ви на човешки трафик (информация за 
това събитие - на стр. 1)

Продължава на стр. 4
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Çа ïовече информация и новини от ваøите църкви и движения,  
ïиøете на националния координатор за жените от ÎÅÖ  
на адрес:  Пощенска кóтия 1007 - Пловдив, 4000; е-mail: mardim53@gmail.com

ги мисля и говоря. Прошката е „смазоч-
ното масло” в брака. Ако не прощаваме 
на брачния партньор, ще доведем брака 
си до провал. Непростителността е смър-
тоносен полъх в брака. Тя е грях, който 
отваря врата за Сатана в нас и в домовете 
ни. Прошката затваря вратата на дявола и 
оправя ваимоотношенията с Бога и с брач-
ния партньор. Тя влияе и на твоя брачен 
другар.  В последната сесия за деня  
п-р Румен Борджиев от гр. София говори 
за „Конфликтите в брака”. Те са част от 
нашето ежедневие. Няма брак без кон-
фликти. Бяха изброени много причини за 
тях – егоизъм, себелюбие, неразбиране на 
другия, пари, различия на половете, рев-
ност, деца и др. Или като цяло – причина 
за конфликтите е нашето грешно (небиб-
лейско) отношение към нещата в живота. 
Важно е брачната двойка да взима мерки 
бързо и по духовен начин да разрешава 
конфликтите и да не ги оставя неразре-
шени. Молитвата, разговорите с брачния 
партньор, прошката, са в основата на 
разрешаването на конфликтите. 

В първата сесия в съботата д-р Явор 
Павлов разясни как да служим на нашите 
деца. Изградените взаимоотношения с де-
цата ни помагат да ги държим близо до нас 
и да им служим с любов. За да служим на 
децата си, трябва да отделяме време, сили 
и любов. Важно е „какво сеем” в детските 
души, защото после ще го пожънем. 

Сестра Гергина Кирякова бе говори-
телят в последната сесия и тя засегна 
темата „Как да служим на болен брачен 
партньор. Отношение към евтаназията.”  

Вярващите трябва да имат библейско 

отношение към болестта. Тя е последица 
от грешното ни естество. Тя е част от 
страданията ни тук на земята. Страдани-
ето според света няма смисъл, но според 
Библията има голяма стойност:

- страданието ни отваря очите за това 
кои неща са ценни и кои не;

- страданието ни учи на търпение и 
смирение, на житейска мъдрост, учи ни 
още на съчувствие и милосърдие;

- страданието е Божия начин за очис-
тване и доближаване до Бога. Всяко 
страдание открива какво има в човеш-
кото сърце.

Грижата за страдащия ни брачен парт-
ньор е лично наша. Понякога е много теж-
ка, трудна, но благословена. Боледуването 
на брачния партньор е време за общение, 
време да си кажем някои неща, да си 
„изповядаме греховете един на друг” и 
да се молим заедно. Но понякога е много 
трудно – болният страда и тогава човек 
си задава въпроса „Дали евтаназията не 
е нещо добро?

Думата „евтаназия” преведена озна-
чава „добра смърт”. Тя е „действие, при 
което се предизвиква тиха и лека смърт”. 
Евтаназията е умишлено убийство, нару-
шаване на Хипократовата (лекарската) 
клетва. Тя е идея на хуманизма, а то е дя-
волско учение, което смъква Бог и издига 
човека на мястото на Бога. И от любов 
към човека, за да не страда, се премахва 
страдащия.  Много лекари правят тайно 
евтаназия. Кое кара хората да търсят тази 
лека смърт. Това е страхът – страхът от 
болката на болестта, страхът от унижени-
ето, през което преминава болния, страхът 
от зависимостта (страданието ни прави 

зависими от Бог и хората).
Евтаназията се дели на няколко вида: 
- доброволна – когато пациентът сам 

желае да умре; 
- несъзнателна – това е убиване на 

човешки същества без тяхно съгласие  – 
при аборт, малки бебета с тежки заболя-
вания, а също, когато човек е в кома, не  
е в съзнание и животът му се поддържа 
от медицинска апаратура; 

-    недоброволна евтаназия – извършва 
се без съгласието на пациента, против 
желанието му да живее. 

Евтаназията е узаконена през 1984 г. 
първо в Холандия, а сега и в Япония, Бел-
гия, Швеция, Италия, Уругвай. В Швей-
цария има туризъм за смърт – отиват от 
цял свят да умрат там. Узаконяването на 
евтаназията е опасно. Защо? Когато в Хо-
ландия узаконяват евтаназията, се наблю-
дава и увеличаване на „недоброволната 
евтаназия” – отнемане живота на пациен-
та без неговото знание. В Холандия няма 
хосписи, където да се лекуват умиращите 
и тежко болните. Те биват премахвани по 
най-бързия и лесен начин.

При узаконяване на евтаназията става 
невъзможно тя да бъде контролирана. 
Много често лекарите поставят погрешна 
диагноза или дават погрешни прогнози 
на тежко болния. Ето един пример – една 
жена гледала своя баща с поставена диа-
гноза рак. Тя страдала много от болките 
на баща си. Тогава решила да плати на 
лекаря да му направи евтаназия. След 
като бащата умрял, тя решила да поиска 
аутопсия, за да се увери, че диагнозата 
му е била вярна. При аутопсията се уста-
новило, че баща й нямал рак, а страдал 
от заболяване, което се лекува. Дъщерята 
изпаднала в тежка депресия, когато раз-
брала, че всъщност е убила баща си. 

Човешкият живот е свещен, защото 
човек е създаден по Божия образ и по-
добие. Никой няма право да прекъсва 
или отнема човешки живот, било то и на 
плода в утробата. Библията прави разли-
ка между премахване на страданието и 
премахване на страдащия. Заповедта „Не 
убивай” се отнася и за болни и за здрави, и 
за малки и за големи, за психично болни, 
за различните раси, изобщо за всички. 
Медицината и Библията са тясно свърза-
ни и Бог ни призовава към милосърдни 
грижи за болни, страдащи, умиращи. 
Грижата за болните е грижа не само за те-
лесното, но и за духовното им състояние. 
Ефтаназията отнема възможността на 
човека за покаяние. Той се съсредоточава 
върху „добрата смърт” и мечтае само за 
нея, отхвърля идеята за Бог, молитва и 
спасение.  Нека се молим за нашите болни 
брачни партньори, да постим за тях, да 
общуваме и да стоим близо до тях. Бракът 
си остава най-ценното нещо, дадено ни от 
Бога, тук на земята. Той трябва да расте и 
да се развива, но се иска усилие от наша 
страна, молитва и постоянство. Бог да 
благослови браковете ни. Амин!

Семинар за брак и семейство в Сандански

  Жени слóжат на жени
Програма за обóчение към ЖÎ на ÎÅÖ 
продължава в своя 3-ти етап. През 2010 година започна обучение на групи жени в София, 
Пловдив, Русе, Бургас, Стара Загора, Перник, Котел и Сливен. През лятото на 2011 г. 
бяха проведени 4 летни интензивни семинара на тема „Изграждане на траен брак”, на 
който присъстваха жените заедно със съпрузите си. Два семинара бяха във Велинград, 
един в Приморско и един в Русе. 

През есента една от сестрите пожела да даде свидетелство за влиянието, което този 
курс е оказал в живота й. Съпругът й не споделял нейната вяра. От дълги години между 
тях съществували формални взаимоотношения и много пъти през ума й преминавала 
мисълта за развод. След като повярвала, започнала да се моли най-усърдно Бог да про-
мени съпруга й. Когато се подготвяла за  курса „Изграждане на траен брак”, тя разбрала, 
че промяната трябва да започне от нея и продължила да се моли Бог да я променя във 
взаимоотношенията й със съпруга й. И тогава чудесата започнали да се случват и Бог 
започнал да променя и нея и съпруга й.

През 2012 г. обучението продължава в София, където ще се присъединят и сес-
трите от Перник, Пловдив, Бургас, Котел и Сливен. Ще бъдат изучавани курсовете: 
„Как да споделяме вярата си с невярващи”, „Как да си изграждаме мъдро сърце” и 
„Жени служат на жени”.

Ако се интересувате от това служение, или искате да започнете обучение и във вашата 
църква или район, може да се обадите на Грейси Неделчева от София (0897 987 982), Небес-
на Христова от София (0887 290 069) и на Нина Атанасова от Пловдив (0889 489 076).
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