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„Помнете онези, които са
били ваши наставници, които са ви
говорили Божието слово; и като се
взирате в свършека на техния
начин на живеене, подражавайте
вярата им !”
Евр.13:7

„А всичко това им се случи
за пример и се написа за поука за
нас, върху които са дошли последните времена.”
1 Кор. 10:11
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ПОСВЕЩЕНИЕ

С най-дълбоки чувства на благодарност към Бог, за прослава на
Неговото име и с възхищение от подвизите на десетките искрени
християни от Евангелска петдесятна църква - Сливен, поставили себе си на
Божия олтар, посвещавам тази книга...
Някои от тях, заради своята вяра в Христос, преминаха през
репресивната машина на комунизма...
Други пък, също заради вярата в Христос, във времето на
демокрацията жертваха сили, здраве, таланти и време, за да я има днес
Сливенската църква такава, каквато е.
Посвещавам тази книга като един малък израз на благодарност за
тяхната работа...
Истинската отплата за техния труд ще бъде дадена от Господаря на
жетвата...
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МОЯТА СПЕЦИАЛНА БЛАГОДАРНОСТ

Благодаря на Господ Исус Христос затова, че е благоволил да се родя в
Сливенската евангелска петдесятна църква, Тя да стане моята Духовна майка,
да бъда закърмен от нея с чистото духовно мляко - Божието Слово, и да раста
духовно в нея. Аз никога няма да забравя моя първи пастир – Иван Стойчев,
оставил дълбоки бразди в историята на моята Църква и в моя личен живот.
Благодаря и на моите родители, които са отправяли много молитви към
Бог за мен, за да имам реалната среща с Исус, среща, която изцяло промени
живота ми. Благодаря на моята майка – Стела, за любовта към историята,
която изгради в мен.
Благодаря на моята съпруга – Мeги, както и на нашите деца Стели и
Самуил, на нашата снаха Яна, които са ме подкрепяли, насърчавали и в
трудни моменти са били винаги до мен.
Благодаря на п-р Атанас Вълканов и п-р Боян Митев за тяхната любов и
посвещение на Бог, както и за тяхната отзивчивост и съдействие при
написване на тази книга. Благодаря на Диана Вълканова, Павел Тодоров, Дичо
Костадинов, Галя Митева, д-р Анелия Куриян и Николинка Станчева за
предоставения снимков материал. Благодаря и на многото други „безименни”
вярващи от Сливенската църква, които ми помогнаха да отстраня натрупания
прах на времето, за да не останат в забрава красотата и важността на
изминалите исторически събития...
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ПРЕДГОВОР

Тази книга е опит да се опише историята на Евангелска Петдесятна
Църква – гр.Сливен, (съкратено ЕПЦ) за периода от 1989 г. – т.е. от края на
тоталитарния режим до днес, 2013 год. Основаването на Сливенската църква и
историческите етапи от нейното развитие до 1989 г. са описани от д-р Анелия
КУРИЯН в нейната книга „ОГНЕНОТО НАЧАЛО”. В този смисъл, предлаганата
на читателя книга представлява ІІ част от историята на Сливенската църква
или продължение на това „Огнено начало”. Слава на Бога ! - този Небесен
огън не е загаснал в Църквата ! Той гори и днес, защото „не се гаси туй, що
не гасне !”
Макар този исторически период да обхваща само 23 години, той е
изпълнен с множество значими събития, на много от които самите ние сме
били свидетели или участници. Това не са били някои малки и дребни,
„незначителни случки” или „събитийца” в живота на църквата, незаслужаващи
нашето внимание и това на Сливенската общественост.

Изглед от Сливен – градът в подножието на „Сините камъни”,
където се развиват по-голяма част от описаните исторически събития

През това време ЕПЦ – Сливен е завоювала своето подобаващо й се
място и авторитет в града. Без нея Сливен би бил един обикновен,
провинциален град, в който насилие, бруталност и престъпност щяха да бъдат
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кошмарно ежедневие... Може би, в сравнение с други градове, кражбите,
насилията и нарушенията на закона, тук са много по-малко. Една от
причините за това е, че Сливен е един от най-евангелизираните градове в
нашата Родина. В града има повече от 28 Евангелски църкви. А те са повлияли
и продължават да влияят върху живота на сливналии...
През всички времена на историята, Христовата църква е била призована
да бъде „сол и виделина” за хората от света. Тя трябвало да играе важна,
водеща роля в обществото, да пише историята на всяка страна, на всеки град
или селце. Как Сливенската Петдесятна църква е вършила това в по-новата
история на града под Сините камъни ? Това ще разберем сега.
Преди това обаче считаме за изключително важно : да сме на ясно какво
е веруюто на ЕПЦ – Сливен. Това е „визитната картичка” на църквата. Тя ни
представя Сливенската ЕПЦ като Новозаветна църква, близка до Ранната
апостолска църква, така както е описана в Библията, в книгата Деяния на
апостолите.

„...да се подвизавате
във вярата, която
веднъж
завинаги беше предадена на
светиите.”
Юдово посл. 3 стих

НАШАТА БИБЛЕЙСКА ВЯРА
ЕПЦ – Сливен е част от семейството на около 700 християнски евангелски
църкви и общества в България, обединени в СЪЮЗ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ
ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ (СЕПЦ в България), които изповядват
петдесятна доктрина.
ЕПЦ – Сливен приема ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ВЯРАТА на СЕПЦ в България,
която представя в кратка форма основните доктрини на християнската вяра.
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Декларацията на вярата е по-подробен
евангелските петдесятни вярващи от ЕПЦ – Сливен.

„СИМВОЛ

ВЕРУЮ” на

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЯРАТА

1. БОГОВДЪХНОВЕНОСТ НА БИБЛИЯТА
НИЕ ВЯРВАМЕ, че Библията, или Свещеното Писание на Стария и Новия
Завет, е вдъхновена от Бога и представлява Божието
откровение за човека – непогрешимото и авторитетно
правило на вяра и поведение. Божественото вдъхновение се
отнася еднакво и пълно за всички части на оригиналните
текстове и гарантира тяхната достоверност. (2 Тимотей 3:1517, 2 Петрово 1:21, Галатяни 1:8-9, 1 Солунци 2:13)
2. ВЕЧНИЯТ БОГ
НИЕ ВЯРВАМЕ в единствения истинен, жив и единен Бог, Който е
вечен, суверенен, изявяващ Себе Си в три лица – Отец, Син и Святи Дух.
(Матей 3:16-17, 28:19, Исая 43:10-11)
а) Бог Отец
НИЕ ВЯРВАМЕ в Бог Отец, първото лице на Триединния Бог, Който
съществува вечно и е Създателят на небето и на земята, Който даде Закона, на
Когото всичко е подчинено, за да бъде Той все и во все. (Битие 1:1,
Второзаконие 6:4, 1 Коринтяном 15:28)
б) Господ Исус Христос
НИЕ ВЯРВАМЕ, че Господ Исус Христос – второто лице на триединния Бог,
бе и е вечният Син на Бога, Който бе въплътен чрез Святия Дух и бе роден от
девицата Мария.
НИЕ ВЯРВАМЕ в Неговия безгрешен живот, чудотворно служение,
заместническа изкупителна жертва, телесно възкресение, триумфално
възнесение и непрестанно ходатайство. ( Исая 7:14, Евреи 7:25,26, Йоан 1:1, 14,
1 Петрово 2:22, Деяния 1:9, 2:22, 10:38, 1 Кор. 15:43, 2 Коринтяни 5:21)
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в) Святия Дух
НИЕ ВЯРВАМЕ в Святия Дух, третото лице на Триединния Бог, Който
изхожда от Отца и Сина, Който е вездесъщ и активен в работата Си за
изобличаване и новораждане на грешника и освещаване на вярващия чрез
истината. (Йоан 15:26, 16:8 -11, 1 Петр. 1:2, Римляни 8:14 – 16)

3. ГРЕХОПАДЕНИЕ НА ЧОВЕКА
НИЕ ВЯРВАМЕ, че човекът беше създаден добър и праведен. Неговият
волен грях причини загубата на общение с Бога, откъдето произтича не само
физическата смърт, но и духовната, която е отделяне от Бога.(Битие 1:26-27,
2:17, 3:6, Римляни 5:12 – 19)

4. СПАСЕНИЕТО НА ЧОВЕКА
НИЕ ВЯРВАМЕ в спасението чрез вяра в Исус Христос, Който умря за
нашите грехове, беше погребан и възкръсна от мъртвите на третия ден. Чрез
Неговата изкупителна жертва и кръвта, пролята на кръста, беше осигурено
спасение за цялото човечество. Новорождението е лична опитност и
представлява моментално и завършено действие на Святия Дух, при което
покаялият се грешник бива спасен – оправдан и осиновен в семейството на
Бога, като става ново създание в Исус Христос и наследник на вечен живот.
(Йоан 3:3, Римляни 10:8 – 15, Тит 2:11, 3:4 – 7, 1 Йоаново 5:1)

5. БОЖЕСТВЕНО ИЗЦЕЛЕНИЕ
Ние вярваме, че освобождаването
от болестите е осигурено в
изкуплението и е привилегия на всички вярващи (Исая 53:4,5, Матей 8:16-17,
Яков 5 14 – 16)
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6. ЦЪРКВАТА И НЕЙНАТА МИСИЯ
НИЕ ВЯРВАМЕ, че Църквата е тяло Христово, обиталище на Бога чрез
Святия Дух, свидетел за присъствието на Божието царство в този свят и включва
всички новородени хора по света. (Ефесяни 1:22-23, Римляни 14:17 – 18,
1 Коринтяни 4:20)
НИЕ ВЯРВАМЕ, че мисията на Църквата е да проповядва благата вест за
спасение на цялото човечество; да изгражда и обучава вярващи за духовно
служение; да прославя Бога в поклонение; да показва християнско
състрадание към всички страдащи. (Матей 28:19-20 , 10:42, Ефесяни 4:11-13)

7. ЦЪРКОВНИ ТАЙНСТВА
НИЕ ВЯРВАМЕ че кръщението във вода чрез потапяне се отнася за
всички, които са се покаяли и са повярвали. По този начин те свидетелствуват,
че са умрели с Христос и са възкръснали с Него за нов живот. (Матей 28:19,
Деяния 10:47-48, Римляни 6:4)
НИЕ ВЯРВАМЕ, че Господнята вечеря е възпоменание на страданията и
смъртта на нашия Господ Исус Христос и трябва да се приема от всички
вярващи до Господнето завръщане (Лука 22:14-20, 1 Коринтяни 11:20-34)

8. ОСВЕЩЕНИЕ
НИЕ ВЯРВАМЕ, че освещението е акт на отделяне от всичко зло и
посвещаване на Бога. То е едновременно моментно и прогресивно.
Изработва се в живота на вярващия в резултат на действието на Христовата
кръв и възкресенския живот чрез личността на Святия Дух. Той привлича
вниманието на вярващия към Исус Христос, учи го чрез Словото и изработва
Христовия характер в него. (Римляни 6:1-11, 8:1-2, 13; 12:1-2; Галатяни 2:20,
Евреи 10:10,14)
9. КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ
НИЕ ВЯРВАМЕ, че кръщението в Святия Дух е изпълване на вярващия със
сила за живот и служение на Христос. Тази опитност е отделна и следваща
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новорождението, приема се чрез вяра и се съпровожда с говорене на
незнайни езици като първоначален видим белег, според дадената от Духа
способност. (Лука 24:49, Деяния 1:8, 2:1-4, 8:15-19, 11:14-17, 19:1-7)

10. ДУХОВНИТЕ ДАРБИ
НИЕ ВЯРВАМЕ в продължаващото действие на свръхестествените дарби
на Святия Дух (1Коринтяни 12) и на дарбите на служение (Ефесяни 4:11-13,
Римляни 12:6-8, 1 Петрово 4:10-11) за назидание и разрастване на църквата.

11. ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ
НИЕ ВЯРВАМЕ в предстоящето лично завръщане на нашия Господ Исус
Христос преди Хилядогодишното царство, за да събере при Себе Си всички,
които са Негови. Като имаме тази блажена надежда и усърдно очакване,
ние очистваме себе си, както е чист Той, за да бъдем готови да Го
посрещнем, когато дойде. ( Йоан 14:1-3, Тит 2:13, 1 Солунци 4:15-17,
1 Йоаново 3:2-3, Откровение 20:1-6)
НИЕ ВЯРВАМЕ в телесното възкресение на цялото човечество, (на
всичките човеци, живяли през всички векове), във вечното и осъзнато
блаженство на всички, които истински вярват в нашия Господ Исус Христос, и
във вечното, и осъзнато наказание на тези, чиито имена не са записани в
Книгата на живота (Йоан 5:28-29, 1 Коринтяни 15:22-24, Откровение 20:10-15)
***
Забележка: 1. Възможно е, когато един незапознат с християнството
читател за първи път се сблъска с името „ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА”,
в недоумение да се запита: Каква е тази църква ?... Християнска ли е тя ?..
Или е ... някаква нова, модерна „секта” ?.. От Декларацията на вярата, която
изявява нашето кредо (т.е. убеждение или вярване), разбираме, че ЕПЦ –
Сливен е християнска църква, възприела Евангелското учение на Господ Исус
Христос като основа на нашата вяра и (за разлика от някои християнски
църкви) приема преживяната в деня на Петдесятница опитност на първите
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християни – кръщение в Святия Дух. Това е описано в Новия Завет на
Библията, в книгата Деяния на апостолите – глава 2, като Божие обещание,
отнасящо се и за християните днес. (Виж Деяния на апостолите - глава 2) За
търсещият истината читател, това може да бъде докосване до
свръхестествения свят и действие на Бога.
Или, както казва п-р Д. Митев „ако все пак търсим някакъв точен
исторически ориентир за началото на Христовата църква, това е първата
новозаветна Петдесятница около 33 г. сл. Христа”. / Л.и. 10, с. 9 Сливенската
петдесятна църква е приемник и продължител на този исторически ориентир.
2. Всеки, който счита себе си за християнин, независимо от това дали
се нарича „православен”, „католик” или „протестант” (т.е. евангелски
християнин), когато внимателно и непредубедено прочете ДЕКЛАРАЦИЯ
НА ВЯРАТА, т.е. „СИМВОЛ ВЕРУЮТО” на християните от ЕПЦ – Сливен и
внимателно, и задълбочено сравни тяхната вяра с тази на БИБЛИЯТА, ако е
искрен в своята преценка, трябва да сложи ръка на сърцето си и да
признае, че ЕПЦ – Сливен не е секта и че нейните членове се стараят да
живеят искрено, според стандартите на Библията, така както християните от
Ранната апостолска църква са живяли.
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„...Бъди верен до
смърт и Аз ще ти дам венеца
на живота !
Откр.2:10
МАЛКО ПРЕДИСЛОВИЕ
или
КРАЯТ НА ЕДИН ТРУДЕН ПЕРИОД

След „Огненото начало”, т.е. раждането и израстването на Евангелска
Петдесятна Църква (съкратено ЕПЦ) в гр. Сливен, описано от д-р Анелия
Куриян, един от най-трудните периоди от историята на ЕПЦ - Сливен бе
времето на войнстващия атеизъм, времето от 9 септември 1944 г. до 10
ноември 1989 г. Убеден съм, че не трябва да забравяме това време. Това бе
време на голямо изпитание за Църквата. ”Бъди верен до смърт и Аз ще ти
дам венеца на живота !” – казва Исус Христос.(Откр. 2:10) Аз вярвам, че тези
думи не се отнасяха единствено за Смирненската църква. Те се отнасяха и
за Сливенската църква, както и за всяка друга местна църква през
изминалите векове. Тези Христови думи, които важеха в миналото, важат и
днес също и за всеки Божи служител, както и за всеки редови християнин.
Времето на комунизма в нашата страна беше време на трудности,
преследвания, гонения, особено за ръководителите на църкви. Библията
казва, че „Всички, които желаят да живеят благочестиво в Христа, ще
бъдат гонени.” (2 Тим. 3:12)
Всеки, който имаше смелостта открито да заяви, че е християнин, че
вярва в Бога и живее според принципите на Христовото учение, беше
обявяван за „враг на държавата”, „религиозен фанатик” или „американски
шпионин”. Чрез органите на Държавна сигурност (ДС) атеистичната власт
искаше да пречупи пастирите, както и отделни по-активни вярващи и да ги
направи доносници на ДС. А крайната цел бе - да обезглави Църквата, да я
пръсне и унищожи...
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Ръководителите на ЕПЦ – Сливен в онова атеистично време: п-р Тодор Енчев,
п-р Таню Танев и п-р Александър Найденов, бяха постоянно привиквани в ДС
„за справка”. Когато отиваха до мрачната сграда на ДС, или ги вземаха от
къщи със служебна кола, никой от
домашните им не знаеше кога ще се
върнат и дали изобщо ще се върнат в
своя дом. Мислите, че преувеличавам ? Не, не ! Толкова много хора,
които не изповядваха комунисти ческата идеология по онова време
(в това число влизаха и евангелските
вярващи), бяха пращани в лагери за
превъзпитание, наричани „трудово възпитателни общежития” (ТВО) Кариерата „Слънчев бряг” на ТВО край Ловеч – 1962 г.

Белене, каменна кариера „Слънчев бряг” край Ловеч, ТВО „Куциян”, ТВО
„Скравена” (през периода 1961 -1962 г. само за жени)... Списъкът на тези
ТВО е твърде дълъг, общо 44 (а може би и повече !) концентрационни
лагери в страната по онова време!
Тези
места
се
превърнаха
в
зловещото
българско
копие
на
Сталиновия ГУЛАГ. Само
през ТВО
Белене са минали над 15 000 души, а
общият брой на преминалите през ТВО
се изчислява на около 500 000 души !
Със садистична методичност в тях са
смачкани хиляди
човешки живота,
разбити са стотици семейства. ===
..
...

Концлагеристи от ТВО –„Скравена” –
приличат на живи скелети====

Много от изпратените в тези лагери изобщо не се върнаха в своите
домове. В същност, ТВО бяха лагерите на смъртта! Много пастири,
православни и католически свещеници, а и обикновени, безкомпромисно
твърди християни, минаха през затворите и лагерите „Белене”, „Скравена”
„Куциян” „Слънчев бряг”, ... и още много други лагери с „красиви” имена!
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77 пастири и активни евангелски християни са преминали през
затворите и ТВО. Други пък бяха интернирани и разделени от семействата си.
4 пастири при т.н. „Първи пастирски процес” бяха
осъдени на „ доживотен строг тъмничен затвор”.
/Л.и. 3 (Техният списък е даден в притурката в края
на книгата. Някои от тях, като п-р Еммануил
Манолов, Донка Кинарева, п-р Едуард Куриян и
много други репресирани, са били членове на
Сливенската ЕПЦ.)
Ужасът на преживяното след 13 години в
затвори и концлагери п-р Харалан Попов е описал в
разтърсващата книга „Изтезаван, заради вярата си”.
/ Л.и. 4/, Също и „На Словото Ти уповах” – от п-р
Митко Матеев. /Л.и. 5 и др.
На свиждане на проповедник Стефан Стефанов,
интерниран през 1976 г.в турско село, заради вярата си
в Бога. Вдясно – стаята, където като въдворен, живееше...

Някои от репресираните, като брат Натанаил ЦАЧЕВ от ЕПЦ – Троян,
завършиха своя земен път, своя път на вяра, в затвора... За съжаление, такива
бяха времената тогава...
Имаше и пастири в нашата страна, които се огънаха. Мисля, че са малко.
В същност, Бог знае истината за всеки един от тях... Но, слава Богу, повечето
от тях, останаха верни до смърт ! И за своята верност към Христа, те
трябваше да платят голяма цена. Ще опиша само един или два случаи от
живота на пастирите и църквата в Сливен през този труден тоталитарен
период, периода на войнстващия атеизъм:
„Един ден, разказва с.Стела Енчева, съпругата на п-р Тодор Енчев, в къщи
дойде другарят Казаков. В същност той не ни беше никакъв „другар”, макар че
по онова време всички в социалистическото общество се наричаха „другари
и другарки”. От множеството привиквания и разпити, моят съпруг и аз
знаехме само, че този човек беше подполковник от ДС. Идването му в къщи
не предвещаваше нищо добро. Влизайки с обувките в хола, той ме погледна
строго и каза : „Ти отиди в другата стая !” Оставих ги двамата сами.
Коленичих до леглото в другата стая и започнах да се моля. Излях душата си
пред Бог в застъпническа молитва за моя съпруг...
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В един момент „нещо” ме накара да стана и
отворя вратата. Исках да мина през хола, за да
отида в кухнята. Отваряйки вратата видях,че другарят Казаков беше хванал с две ръце главата на
съпруга ми и я удряше в стената. Разгневен той
буквално крещеше: „Подпиши !.. Подпиши тук !”..
На масата имаше някакъв лист. Съпругът ми пое
дъх и твърдо каза: „Аз сътрудник на ДС няма да
стана!...”

....Кариерата в ТВО – Самоводене

Когато Казаков ме видя, свали ръцете си от
съпруга ми и ядосан каза: „Ще видиш тогава какво
ще направим със синовете ти!..” И си тръгна...

Изпълнението на неговите закани не закъсня: По-малкият ни син
Николай, който беше студент в МЕИ – София, беше изключен от института.
Също и изселен от столицата, въпреки, че беше семеен и съпругата му също
беше студентка в София. Естествено, за това трябваше да се намери причина. И
тя се намери: понякога той се спирал пред витрината на американското
посолство, за да разглежда снимките на космонавтите и спътника „Аполо”.
Той беше обявен за „американски пропагандатор” всред колегите си
състуденти. Трябваше да напусне София и да работи на една сонда в
провинцията. Години по-късно му разрешиха да се яви отново на кандидатстудентски изпити, но не в София, а в Русе, разделен от семейството си...
Другият ни син – Веселин, също имаше подобна съдба...”
Да, годините по онова време бяха трудни, но Църквата беше единна,
здрава, силна в молитва и Бог я благославяше !..
Спомням си 8 март 1977 година. Вторник. Предстоеше седмично вечерно
богослужение. Салонът в избеното помещение на ул. „Вапцаров” № 2, както
винаги, се препълваше от вярващи. Току що се бях върнал от завод „Динамо”,
където работех. Духовният Съвет ми беше възложилил да проповядвам във
връзка с Деня на жената – християнка. Бях избрал да говоря на тема „Пет
жени – християнки в Римл. 16 глава”. Вървях по улицата и мислейки си за тези
християнки от Рим - колко гонения са претърпяли по времето на Нерон,
когато пред вратата на църковния двор видях спрял служебен джип. Защо ли
е спрял точно тук ?.. От предната седалка цивилен мъж оглеждаше всеки
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пристигащ за богослужението. Влязох в къщи и в хола видях трима мъже:
единият от тях беше „другарят” Казаков. Той бе седнал до масата, върху която
бяха наредени една върху друга книги и нещо пишеше. Другият мъж
вадеше от библиотеката на баща ми всяка книга и я оглеждаше... „Ето, и
тази !..” – казваше той.
Един поглед само и разбрах, че „другарите” правят... обиск в дома ни и
търсят „вносна”, т.е. нелегална християнска литература. Застанах безмълвно
до вратата (там стоеше прав и брат Тихомир Танев) и наблюдавах как
„другарят” Казаков попълваше протокола за конфискуване на „опасни”
инкриминирани християнски книги. На масата се виждаха: „Мир с Бога” от
Билли Грейъм, „Познаването на Бога” от Дж.Пакер, „Петдесятната истина” от
„неизвестен” автор, „Компасът”, автор също „неизвестен”, „Джони”–
трогателната истоя на една християнка инвалид, „Страната, която най-много
обичам” – от Освалд Смит, „Произход и развитие на човека” от д-р У. Крисуел,
„Библията е вярна и днес” – от същия автор...
При прочитане на всяко ново заглавие, агентът – атеист правеше малък
коментар: „Страната, която най-много обичам” – авторът е американец, който
пълни главите на тези заблудени да не обичат нашата Родина – България
/!?/... „Мир с Бога” – пак от американец, трябва да го проучим кой е той !”
(Безбожникът не бе чувал нито дума за световно известния евангелизатор
Билли Грейъм, който в продължение на 55 години непрекъснато е в списъка на
10-те най-уважавани и влиятелни личности на планетата, човек с огромни
заслуги към човечеството). А когато в ръцете си пое книгата със заглавие:
„БИБЛИЯТА е права и днес”, с присмех се обърна към др. Казаков: „Виж тази
книга: БИБЛИЯТА била верна и днес ?.. Пълни глупости !...”
Тогава си спомних думите на Исус, записани в Библията: „Мене
гониха, и вас ще гонят !”
Докато купът с „опасни” за устоите на държавата и обществото
инкриминирани книги, а съответно и списъкът в протокола растеше, аз се
молех вътрешно и мислех, дали ще обискират и нашата спалня. С моята
съпруга имахме върху своето нощно шкафче Библия и няколко християнски
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ИНКРИМИНИРАНА
ЛИТЕРАТУРА ! (много „опасна” !?)
(Забранена

заедно с… порнографската ! ?)

книги за четене. Останалите бяха „дълбоко скрити”. Но най-неприятното
беше, че преди два-три дни двойка непознати приятели – чужденци бяха
донесли два големи сака с Библии и Нови Завети, които бяхме „скрили”
набързо зад дрехите в гардероба. Нямаше начин сега при обиска да не ги
намерят...
Обикновено тези непознати идваха вечер по тъмно, позвъняваха на
вратата, питаха само: „Имате ли нужда от Библии ?” и обратно се скриваха в
тъмнината. Не знаехме нито техните имена, нито от къде са. Една сестра,
чиито родители – българи имигрирали след 1923 год. в Америка, говореше
завален български. По-скоро – старобългарски. Трудно й се разбираше.
Веднъж се представи за Пенка, втори път - за Марийка, трети път – за Иванка.
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Така че, нито знаехме истинското
истинското й име, нито адрес или нещо повече за
нея... Същото беше и с останалите наши приятели, които с риск да попаднат в
български затвори,, носеха Библии и духовна литература...
литература.
Сега си мислех, дали ще продължат обиска в нашата спалня. Започнат
ли
и да търсят там, непременно щяха да намерят „скритите” в гардероба Библии.
За тях родителите ми нищо не знаеха. Нямаше защо да ги товарим с излишни
тревоги. А намерят ли ги агентите, това означаваше – продължителни
разпити: „Кой ги донесе ? Откъде
От
ги донесе? Защо ги донесе ?..Какъв е каналът
?..” Безброй въпроси...И в края на краищата всичко щеше да завърши в някой
„поправителен” лагер, (може би „Белене” ?), може би в затвор или в „най„най
добрия случай” с интерниране в някое далечно турско село,
сел както моят
приятел Стефчо от Шумен бе
изпратен
атен в едно далечно село в
Делиормана
рмана
за
подобно
„тежко провинение”...
Докато траеше обиска,
порталната врата
към
спалнята
беше
отворена.
В този момент агентът
каза:
„Сега да продължим и в
другите
стаи !” Тогава с един
скок
застанах
пред
вратата
и
казах на агента:
„Това
е
нашата спалня,
моята
и
на
съпругата ми !
Това
е
моето
няма да Ви пусна,
жилище.
Аз
докато
не
ми
покажете заповед за
обиск на моето жилище
!..” (Заповедта
(Заповедт за обиск
бе на името на п-р
р Тодор Енчев
и аз исках да печеля
време.) Затова пристъпих към този
отчаян ход. И тримата
агенти се изненадаха на моята реакция. Единият каза: „Я
„Я го виж тоя! Че е и
много корназ...”
рназ...” Другия агент се обърна към мен: „Младеж, не знаеш ли, че
сега можем да обърнем цялата ви къща наопаки ?..
? И ти не можеш да ни
спреш !..”
Тогава направих последната „отчаяна стъпка”: Влязох в спалнята,
отворих вратичките на нощните шкафчета, взех няколко от „опасните
„опасни
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книжки” и ги оставих до другите на масата, отворих широко и вратите на
гардероба и казах: „Търсете !..”
„Другарят” Казаков пое книгите и каза: „Достатъчно с обиска !” А мен
попита: „Кажи сега, доброволно ли предаваш книгите или ние ги
отнемаме?..” Не отговорих нищо. Започнаха да прибират книгите. В това
време майка ми се спусна и взе своята БИБЛИЯ, здраво я стисна в ръце и не я
пускаше : „Няма да я дам !”
Единият агент дърпаше Библията от едната страна, а от другата страна
майка ми - тази малка и дребна женица не пускаше своята Библия. От къде
се взе толкова сила в нея, не зная. „Другарю Казаков, направете ми един
подарък за 8 март...Оставете ми моята Библия...” – каза тя.
Офицерът от ДС за момент се спря и великодушно отсече: „Е, хайде,
оставете й я !” А майка ми продължи: „Ама, моля, да ми я надпишете:
„Подарък от другаря Казаков”, защото някой друг като Вас може да дойде и
отново да иска да ми я вземе !..”
„Другарят” Казаков не постави подписа си върху Библията на майка ми,
но все пак й я върна. Тогава тримата влязоха в избеното помещение, където
повече от 150 вярващи очакваха започването на богослужението и се
молеха. То трябваше да започне в 18 часа, а часовникът показваше вече 18 и
15 минути. Единият от агентите безпардонно отиде напред , взе разтворената
БИБЛИЯ от амвона и тържествуващ я изнесе навън в служебната кола. Целта
му беше да покаже колко „силен” е той – човекът на властта. И с това да
окаже психолологичен натиск върху вярващите, т.е да ги уплаши.
По-късно научих, че със служебната кола на ДС са докарали в нас брат
Тихомир Танев, синът на п-р Таню Танев. Преди да извършат обиск в нашия
дом, агентите направили обиск на техния апартамент в отсъствие на бр.
Таню и с. Веска и задържали за разпит техния син...
Богуслужението започна с голямо закъснение. Нямаше го радостното
приповдигнато настроение, което обикновено имат невярващите на празника
8 март. Проповедта не беше така, както друг път. Но пък когато издигнахме в
молитва глас към Бога, Небето слезе в тази „катакомба” и всички
преживяхме Божието присъствие, както някога гонените от Нерон
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християни,, преживяваха същата
катакомбите на град Рим...

Божия

благодат

в

подземията и

в

.......................................................................................................................

Послеслов на тази история:
история: Изминаха доста години от тогава. Дойде
демокрацията. Един ден,
ден баща ми, п-р Тодор Енчев, срещнал на улицата
„другаря” Казаков, който прекарал инсулт и сега замятал единия крак, едната
ръка била свита в лакътя,
лакътя с другата държал бастун,, устата изкривена, едва
фъфлел...
... Баща ми се спуснал, прегърнал го и му казал: „Другарю Казаков,
искам да Ви кажа, че БОГ все още Ви обича ! Той иска да Ви прости
греховете...Аз Ви прощавам това, което ми сторихте някога. Е,
Е времената
тогава бяха други! Сега е друго време ! Бог иска Вие само да Го помолите
да Ви прости...”
Казаков се опитал нещо да каже, но нищо
не могло да му се разбере. Само две едри сълзи
се стекли надолу по неговите бузи...
***
Хвърляйки
ляйки поглед назад във времето, трябва
да кажа, че на никой Божий
ий работник по онова
време - времето
то на комунизма, не беше лесно да
остане твърд и безкомпромисен за вярата ?... Но
Божието Слово е ясно и категорично:
..На свиждане при п-р
р Стоян Буков,
(правият в средата), интерниран в
..

....

турското село Боил
ил за активна

Откр. 2:10 „Бъди верен до смърт и
Аз ще ти дам венеца на живота !”

Исус Христос
Христо

пастирска дейност

Самият аз бях свидетел на трудностите, гоненията,
гонения
страданията и
тормоза от ДС на п-р Таню
ню Танев, на когото с нареждане на Комитета по вероизповеданията бяха отнети пастирските права.
права. Това беше нов опит за
обезглавяване на църквата
ърквата в Сливен. Пътят на Христовата църква
цър
никога не е
бил постлан с рози... Проповядването и духовното обгрижване
обгрижв
на вярващите
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беше поето от стареите при църквата. Членовете на Духовния съвет: д-р
Ховханес Куриян, Иван Манев, Димитър Вълканов, Иван Золов, по-късно и
Атанас Вълканов поднасяха духовната храна на вярващите... П-р Таню Танев
беше принуден да започне най-трудната работа: в дъжд и пек да реди
тротоарни плочки по улиците на града. И това е продължило повече от 8
години. „На работното му място” често са се спирали служители на ДС, които с
подигравателен тон и „загрижено съчувствие” са го заговаряли: „Разбра ли
грешката си ?.. Ако беше станал наш сътрудник, нямаше да редиш павета и
тротоарни плочки...” Но той отговарял: „Няма унизителна работа...Въпреки
всичко, Вие не можете да ми отнемете щастието, което имам в Христос !..”
П-р Таню Танев не беше единствен. Подобна „съдба” – за дълги години
да редят павета и тротоарни плочки са имали и други „непреклонни”
петдесятни вярващи, като Любчо Купенов, син на пастир Стойчо Купенов,
Божидар Кузманов, син на пастир Кузманов... И още много други. Да, в онова
атеистично време Петдесятната църква в Сливен беше гонена, повалена на
земята, но не и пречупена,
преследвана, но не и победена !
Тя вървеше в победоносно
шествие по своя път напред и
нагоре към Небесната страна,
както пише д-р Анелия Куриян
в своята книга, защото „Тя
имаше едно огнено начало –
началото на Петдесятница !” Тя
воюваше срещу силите на мрака
и побеждаваше, защото неин
Предводител беше Господ Исус
Част от вярващите пред църквата на ул.”Ниш” № 3
Исус Христос.
(снимката е направена на 26 юни 1988 г.)
Обърнете внимание на техните сияещи от щастие лица. Гоненията не
бяха в състояние да отнемат радостта им! „Блажени сте, когато ви хулят, и
ви гонят говорят против вас лъжливо
всякакво зло заради Мене!
Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата.
Понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.” - Исус (Мат.5:11,12)
Причината за тяхната радост бе щастието, което имаха в Христос.
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Изливането на най - големите благословения в България започнаха от
Евангелска петдесятна църква в Сливен. И това не беше случайно! Причината
беше, защото вярващите бяха единни, защото бяха гладни за чистото
духовно мляко – Божието Слово /1 Петр. 2:2/ и жадни за Живата вода / Йоан
4:14/, защото постоянстваха в молитва, както ранните християни /Деян.2:42/...
Днес в някои църкви молитвените богослужения са най-слабо посетени.
В Сливенската църква това не беше така в миналото, не е така и днес ...
Вярващите с нетърпение очакваха молитвените богослужение, за да се потопят
в Божието присъствие, във водите на Святия Дух.
Атеистичната система по онова време изглеждаше непоклатима. Някои
идеолози на комунизма бяха дръзнали да заявят: „Ние ще изградим
светлото комунистическо общество „без Бог и без Господар !..” Колко много
се заблуждаваха... През 1989 год. БОГ изпрати в България един Свой служител
- п-р Джони НОЕР, за да подготви пътя за идване на промяната, пътя за
духовната свобода. Подобно на древния пророк Йоан Кръстител, п-р Джони
НОЕР имаше ясното послание от Бога до нашите управници: „Пуснете
народа Ми !.. Ако не освободите народа Ми, върху вас ще се стовари Моя
гняв и язвите, които изпратих в Египет !..”
Никой до тогава не бе дръзнал да изрече подобни думи, да изкаже
подобно послание до управляващите „другари - атеисти”, членове на ЦК на
БКП. Те обаче останаха глухи за Божието предупреждение. Уви ! Сърцата им
останаха ледено студени за Божия глас...
По онова време се чуваше за „перестройка в Съветския Съюз”. Но
възможно ли бе тази колосална политическа сила да се промени ? Възможно
ли бе да промени своето
отношение на гонение и преследване на
християните? Първият секретар на КПСС - „другарят” Хрушчов бе заявил:
„Само след три години аз ще ви покажа по телевизията последният
заблуден християнин !” Стотици хиляди християни бяха изпратени в Сибир,
в лагерите на смъртта, като „Гулак” и други подобни. Такава беше
антихристката политика на терор и преследване на християните.
Нашите партийни държавници по онова време също им пригласяха.
Същите неща, които ставаха в Съветския Съюз с християните, се повтаряха и
у нас, в България: репресии, гонения, лагерите „Скравена”, „Белене” и още
безброй други...
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На едно молитвено събиране на Божии служители имах щастието да
чуя пророческите думи, изказани от един скромен Божий служител: „Така
говори Господ: Много скоро Аз ще разтърся това, което изглежда
непоклатимо ! Много скоро
вие с очите си ще видите
падането на
Желязната
завеса!.. Ще видите Моята
църква
изправена
от
унижението!.. Ще видите още
много невероятни неща!.. Има
ли нещо мъчно за Мене ?.. Аз,
Господ казах това и ще го
изпълня!..”
Карта на концлагерите – ТВО в България за периода 1945-1968 г.

Само
няколко месеца след това пророчество, за една нощ,
Берлинската стена падна ! „Желязната завеса” се срути, атеистичната
идеология на „непоклатимия” Съветски Съюз се разпадна, за да се разчисти
пътя за демокрацията.
На 10 ноември 1989 год. първият Секретар на ЦК на БКП Тодор Живков
беше свален от власт.
На 11 ноември 1989 г. в залата на Сливенския театър се състояла
отговорна среща на офицерите от Сливенския гарнизон, голяма част от които
комунисти. Те охарактеризирали свалянето на Тодор Живков като ”безкръвен
преврат”. Според генерал Йордан МУТАФЧИЕВ, командващ Трета армия дислоцирана в Сливен, (който е и последният действащ офицер – министър на
обраната), военните са треперели и по неговите думи (дословно): „...до
последно бяхме в очакване дали от София ще дойде заповед да
изкараме танковете...” / Л.и. 1
По думите на един от присъстващите там офицери / м-р Г.П./, един
полковник станал и дословно казал: „В Сливенския гарнизон имаме 7 000
военни - убедени комунисти, които сме готови да отидем в София и
свалим правителството на заговорниците !.. И това трябва да го
направим !..”
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Този офицер с комунистически убеждения не знаеше, че Бог е Този,
Който поставя управници и владетели и Той е, Който ги сваля и че
„Всевишният владее над човеците !” /Даниил 4:32/
Слава на Бога, че на Десети ноември до кръвопролитие не се стигна,
защото истинската Христова църква в България в това време се молеше
за своите сънародници...
На 10 ноември 1989 год. Бог отвори широко пред Църквата нова врата
за благовестието. „Зная твоите дела! Ето, поставих пред тебе
отворени врати, които никой не може да затвори...Понеже имайки
само малко сила, пак си упазил Моето Слово и не си отрекъл от Името
Ми !”/Откр. 3:8/ Но, дали Христовата църква в България, и конкретно
Църквата в града под Сините камъни, щеше да се окаже готова да мине
през тях ?.. Това ще разберем малко по-късно...
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„Зная твоите дела. Ето,
поставих пред тебе отворени
врати, които никой не може
да затвори, понеже, имайки
само малко сила, не си се
отрекъл от Името Ми !”
Христос, Откр. 3:8

НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Настъпилият след Десети ноември преход към демокрация, за жалост
се оказа „криворазбрана” демокрация или „имитация” на истинската
демокрация. Тя постави пред Евангелската Петдесятна църква в град Сливен
множество предизвикателства:
Духовният глад за Божието Слово и
жажда за Истината в нашите сънародници се
отприщиха като
бент. Ще се окажеше ли
църквата в Сливен способна „да канализира” тези
буйни, „отприщени води”, като ги насочи в
правилното русло ?..

П-р Джони НОЕР на евангелизация..

..в зала „Георги Кирков” – 1991 г.

Бог изля над страната ни „дух на благодат
и на моление” в нашите сънародници да търсят
Господа./Зах. 12:10/ Празнотата в техните души и
духовният вакуум, можеше да запълни само Бог
и никой друг ! И Той събираше хората в
големите зали, по площадите и стадионите, за да
слушат вестта на Евангелието за Божията любов
и спасение на грешниците.

Най-голямата зала в град Сливен – залата на Партийния дом „Георги
Кирков”, по време на евангелизаторските събрания през 1990 и 1991 год. „се
пръскаше по шевовете”. Някога до нея имаха достъп само отбрани „величия”
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на партийните персони. Сега тук се стичаха тълпи от грешници, хора от
народа, жадни за Бога...
Бога.
Стотици хора тогава предадоха живота си на Христос. Святият Дух
работеше мощно и ги новораждаше.
новораждаше Те се прибавяха към
ъм Божието Царство
като новородени бебета....Евангелската Петдесятна църква – Сливен се
превърна в едно огромно „родилно отделение”.
отделение”
Огромно предизвикателство
извикателство пред Църквата бе
да
поеме тези
новородени
духовни бебета.
бебета Ще можеше ли тя да ги обгрижи ? Ще
можеше ли Тя да ги обгърне с внимание, с нежност, с любов, с майчина
ласка и грижа, тъй щото да бъдат по-нататък
по
кърмени с духовно мляко,
хранени духовно, за да израстнат като зрели мъже и жени на вярата ?...
Мисля, че точно тук Църквата
Църква
се оказа недостатъчно
достатъчно подготвена
подго
за тази
отговорна задача. Защото в тази духовна еуфория, някои от тези сливналии,
които предадоха
редадоха живота си на Исус и Го
приеха като свой личен Спасител и Господ,
не можаха да намерят своето място в
Църквата и се върнахаа назад. Вината за това
носят не само те, но и самата Църква, защото
защ
не успя да ги задържи.
Още един проблем: За нарастналото
Христово стадо беше необходима огромна
кошара, огромен нов молитвен дом, който
кой да
побере всички, включително и малките
новородени агънца... Но чудото на неговото
построяване ще опишем малко по-късно.
по
В своята
история
история,
Петдесятната
църква в Сливен беше принудена дванадесет
пъти да се мести от място на място.бе
място.
ше.Евангелизация в Летния театър–Сливен
театър
..
С очите си тя видя разрушаването от комунистите на своя молитвен дом
на ул. „Дзерджински” 56.
56 В продължение на почти една година (от 23.09.1992
г. до 13.09.1963 г.) на Църквата бе забранено да има своите богослужения.
Комунистите мислеха, че по този начин ще я разбият, ще я унищожат и
пръснат.
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Но по онова време вярващите се събираха на групи за молитва и
общение по домовете в различните квартали. Използваха всеки подходящ
повод - рожденни дни, именни дни... . Домовете на п-р Тодор и Стела
Енчеви, Иван и Янка Золови, Железчо и Марийка Иванови, д-р Ховханес и
Лиляна Куриян, Митко и Николинка Станчеви, Таню и Веска Теневи, (по-късно
след пенсионирането на п-р Т.Енчев, бр. Таню стана пастир на църквата), Митю
и Марийка Вълканови, Иван и Мария Маневи, Митко и Кунка Михневи и др.
бяха винаги отворени за общение на вярващите. Това бяха здрави във вярата
християнски семейства. Те бяха „гръбнакът” на църквата, който изнесе
трудният товар на тоталитарното време. Тогава ДС разбра, че не би могла по
този начин да следи „какво става вътре” във всяка една домашна група.
Затова „великодушно” даде разрешение на църквата да провежда
богослуженията си „временно” в избеното помещение на п-р Тодор Енчев.
Това
„временно” продължи
почти 17 години!
В началото избата беше
неизмазана, тухлите се виждаха,
влага и мухъл се носеха във
въздуха.
Но
първото
богослужение
в
тази
„катакомба” беше радостно и
вълнуващо. То беше удостоено от
Евангелизация на стадион „Академик” на 25 – 27 юли 1991 г.
Дойдоха 30 000 души, 3 000 излязоха напред за покаяние

Матей 28:19,20

и приеха Исус Христос за свой личен Спасител

Небесното присъствие. Божията слава слезе в това неугледно избено
помещение и го превърна в Божий храм, в място на благословения. Всички
вярващи можеха да се съберат заедно и се покланят Богу с благоговение.
Някои плачеха от радост. Тази „катокомба” наистина се оказа място на
големи благословения и още по-голямо сплотяване на вярващите.
Гонена, но не унищожена, преследвана, но не умъртвена, унижавана,
но издигната в слава, Петдесятната църква се укрепи и с настъпването на
демокрацията, хиляди хора от Сливен и околните селца говореха за
действието на Божия Дух в Петдесятната църква. Хиляди искаха да видят и
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вкусят, да опитат и се убедят, да се докоснат до Живия Бог и преживеят
Неговото реално присъствие. А Бог потвърждаваше това с множество
знамения и чудеса както в Ранната църква, както при първите християни.
/Марка 16: 17 – 20/
Хората жадно слушаха и поглъщаха думите на Божието Слово...Новото
време беше дошло !..
„И Господ всеки ден прибавяше към Църквата ония, които се
спасяваха...” /Деяния на апостолите 2:47/ И както някой е казал, „Книгата
Деяния на апостолите не е завършена, защото работата на Святият Дух в
Църквата продължава и днес.” Затова с пълно право можем да отнесем
тези думи от Деян. 2:47 и за църквата в Сливен.
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„И Той (Христос) даде едни
да бъдат апостоли, други
пророци,
други
пък
благовестители
благовестители,
а
други
пастири и учители за делото
на
служението,
за
съзиждането на Христовото
тяло.”
Ефес. 4:11,12
ЕДНО НОВО ДУХОВНО СЛУЖЕНИЕ

Поради
и огромния духовен глад и жажда в нашия народ за Бога в
началото на демокрацията, Бог
Бог издигна помазани огнени проповедници на
Евангелието, чрез които благата вест достигаше до сърцата на грешниците.
Един от тях беше брат Илия Миланов. Животът му е невероятен, като в
приказките. Роден през 1950 г. в бедно семейство от с. Червенаково. След
гимназия завършил школата за запасни
офицери. Работил в строите
оителни войски. После
заминал за Либия. Неговият чичо е бил
посланик в Либия. Но това по-скоро
по
e пречило
на Илия, защото обичал да постига всичко сам.
Научил арабски език. Неговото трудолюбие и
честност не останали незабелязани
забелязани от шейх
АБДУЛ СЕЛИМ БАКУШ - арабски
абски милиардер от
Дерна, градът на богаташите,
богаташите който го обикнал
като свой син и го осиновил.
осиновил Пред Илийчо
„Късметлийчо”,
както
започнали
да го
наричат
чат приятелите му, се открили огромни
Брат
Брат Илия Миланов
възможности за бизнес в България. Със своя
нов съдружник милионер правили огромни планове за завод за силикати,
но наа път за България, шейх Абдул Селим Бакуш внезапно умрял и общия
бизнес продължил с другия син на шейха.
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Илия Миланов се чувствал щастлив човек, преуспяващ бизнесмен, на
върха на пирамидата в обществото. Но по неговите думи: „Като атеист
безсмислено прекарвах времето си в очакване...”
Една неочаквана среща обаче с негов бивш колега-офицер го
променила до неузнаваемост. За първи път той срещнал един истински
радостен човек, който му говорил за Бога не с езика на иконите. Поканил го
на църква. И там той видял хора не с маски, не имитатори, но искрени
християни. Това го впечатлило много.
Когато пастирът отворил Библията, прочел няколко стиха и я затворил,
Илия чул наистина живо слово, което никога преди това не бил слушал. То
го засегнало... Започнал усилено да чете Библията.
На 15 юли 1990 год. преживял чудото. Трудно бих могъл да го опиша,
затова
ще предам буквално личното му свидетелство
за неговото
преживяване:
„15 юли за мен беше тъжен ден. Моята майка бе починала точно преди
три месеца...Но Бог бе решил в този ден, най - тягостен за мен, да ме направи
най-щастливия човек на земята. В 18 часа се качих на балкона на Евангелската
петдесятна църква. Пастирът застана на амвона и каза: „Скъпи братя и
сестри, предстои ни да разгледаме главата, в която се говори за Вярата като
философско понятие. Но преди да започнем, нека да преклоним глава пред
Святия Дух и Го помолим да ни води в размисъл...”
Когато цялата църква беше преклонила глави, аз реших да се помоля по
свой начин, както моето сърце ми диктува. И оттук нататък стана чудото:
В този момент почувствах, че физически за мен църквата не съществуваше,
нямаше ги хората, нямаше я постройката и аз потънах в някаква дълбочина.
Но моят мозък работеше точно. Питах се какво става с мен ? От дълбина, от
стомаха ми закънтя мощен глас. Той говореше на еврейски. Изведнъж
започна да сменя езиците: арабски, английски, френски, гръцки и аз имах
повод за една голяма радост...
Тогава съм излезнал на амвона и съм пял на английски с хористите
около 30 минути – нито съм учил песните, нито английски език. Пастирът беше
особено щастлив, защото виждаше, че още една душа принадлежи на
Христос и Бог открива тайните Си на нея...”
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Както разбираме, брат Илия бе преживял огненото кръщение в
Святия Дух. В първа част на „История на ЕПЦ – Сливен”, авторът – д-р Анелия
Куриян, описва раждането на Църквата като едно „Огнено начало”. Но този
огън на Святия Дух не е загасвал през годините и днес той продължава да
гори !.. Преживяната от бр. Илия опитност е била само началото на едно
специално служение, към което Бог го призовал: служение на
благовестител, придружено с изцерително служение на болни. Служението
на благовестител е част от „петкратното служение”, т.е. едно от петте
различни видове служения, които Христос дава на духовните водачи в
Църквата, описани в Ефес. 4:11- 13. И целта на служението на благовестителя
е: да прогласи евангелската вест за спасение, ( т.е. благата вест) на
неспасените и така да започне едно ново дело в даден град. Това
Евангелие, което брат Илия бе призован да проповядва, носи в себе си
сила за промяна и спасение на хора! Ап. Павел, който имаше същото
призвание, пише в Римл. 1:16 „Защото не се срамувам от благовестието
Христово, понеже то е Божия сила за спасение на всеки който вярва...”
Колко чудесен е Христос, когато избира и призовава хора в
благовестителско служение ! Някога Той призова Филип - един обикновен,
скромен и почти незабележим дякон, който трябваше да се грижи за
вдовиците в Ерусалимската църква, облече го с дарбата да върши велики
дела, изцерителни дела и когато отиде в Самария, целият град беше
преобразен за Христа ! / 1 Кор. 12:9,10/,
Не е ли чудесен Христос, когато призова Илия Миланов, един атеист –
милионер, да стане благовестител на Евангелието, да обърне гръб на
богатството, да го облече в сила и изцелителни дарби и да го направи
ревностен свидетел за Исус !
Неговите приятели са били повече от учудени, сметнали го за
умопомрачен : „Не може Илия да повярва в Бога ! Не може да зареже
бизнеса...Не може да се откаже от тези пречудни пътешествия по света !
Това е невъзможно, той просто се е побъркал” /?!/
Спомням си, от 16 до 19 август 1990 год. в зала „Диана” – гр. Ямбол се
проведе първата международна евангелизационна конференция на тема:
„ИСУС ХРИСТОС Е ЖИВ И ДНЕС!”. Имаше гости от Италия, Гърция,
Германия, Швейцария... Имаше и много вярващи от Сливен. На тази
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конференция имах щастието да присъствам и аз. И като очевидец сега да
пиша тези редове.
Един от чуждестранните гост - говорители беше брат Ерик КАУЛЕЙ от
САЩ – евангелизатор с изцелителна дарба. Словото, което говореше беше
огнено, с помазанието на Святия Дух. Той запита присъстващите: „Как да
докажем на хората, че Исус Христос е жив и днес ? Като им четем
Божието Слово ли ? Това е добре ! Но, в Божието Слово има големи
дълбочини. Има трудни за разбиране неща, които невярващите няма да
разберат веднага, дори да имат ума на Шилер, Данте Алигери или
Шекспир... Не ! Днес в 19,30 часа в тази зала ще станат същите чудеса,
каквито са ставали преди 2 000 години : слепи ще прогледнат, глухи ще
прочуят, сакатите ще тичат !...”
Брат Ерик искаше да каже, че чудесата и знаменията, съпровождащи
нашето свидетелство на невярващите за Исус, ще потвърждават, че Той е
жив и днес ! Както при ранните християни , Христовите ученици и апостоли,
„Господ потвърждаваше
Словото
със
знаменията,
които
го
придружаваха.” /Марко 16:20/

Първа международна Евангелска конференция „ИСУС Е ЖИВ И ДНЕС” в зала „Диана” – Ямбол,
.....от 16 – 19 август 1990 г. , на която повече от 2000 души приеха Исус за личен Спасител и Господ, стотици ..
........................освидетелствувани изцеления на болни, стотици кръщения в Святия Дух...

Аз вярвах, че Христос може да потвърди верността на Словото Си и
днес. Не само аз, но и много вярващи от Сливенската Църква бяхме
виждали да стават чудеса. Един куц човек бе дошъл с бастун на едно от
нашите богослужения. В резултат на катастрофа, кракът му беше останал като
дървен. Не можеше да го прегъва, защото бе останал без капачка на коляното.
Беше болен също и от тежка форма на артрит. Не можеше да вдига ръцете си
нагоре. Но във време на молитвата след богослужението, той вдигна нагоре
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ръцете си, движеше учуден пръстите си и не можеше да повярва, че това е
възможно. Сълзи се стичаха от очите му, когато благодареше, че Исус го
изцелил. Малко по-късно в своята молитва на благодарност към Бога, той се
молеше: „Господи, искам като другите братя и сестри и аз на колене да Ти
благодаря !..” И чух, как изведнъж нещо тежко тупна на пода. Отворих
очите си и видях този човек, художник по професия, коленичил до мен на
пода и благодареше на Исус .Той беше съвършено изцерен и спасен. Отиде
си радостен в дома. Неговият бастун дълго време стоеше в молитвения
дом на ул. „Вапцаров” № 2 като свидетелство за това, че Исус е жив и върши
чудеса и днес...
Да, бяхме виждали такива единични случаи, но не предполагах, че
тази вечер в зала „Диана” ще видя толкова много чудеса на изцерения.
Там, в залата, имаше и лекари, които искаха да видят „шарлатанията” или
„психозата”, имаше и журналисти, готови да разобличат във вестниците
„религиозните измамници, напипали тънката струна на нещастието –
страданията на инвалидите и болните хора...”
Настана 19,30 часа. И... чудесата станаха ! Куци хвърляха патериците,
слепи хора прогледаха, напълно обездвижен човек в инвалидна количка
скачаше като лекоатлет. До него майка му бе паднала на колене и
благодареше на Бога с радостни сълзи. Бях на петия или шестия ред близо
до евангелизатора и можех да видя с очите си всичко това. Цялата зала,
в която имаше повече от 2500 човека, се изправи на крака. Беше
„взривена” от Божието присъствие и хвалеше Исус...
В един от дните на конференцията, докато четеше Словото, Божият
служител внезапно се спря и каза: „Бързо италианците, които се намирате
в тази зала, бягайте напред ! Бързо гърците, които се намирате тук, бягайте
напред ! Бързо българите, които се намирате в този сектор, бягайте напред !
Не се нареждайте по националност ! Смесете се !
Сега Христос дава
големи дарби на служения на определени хора!..”
В този момент видях жадни за Бога хора, които бяха готови да сложат
себе си, кариерата си, бъдещето си на Божия олтар и да се посветят изцяло в
служение на Бог. Видях ги да тичат по пътеките на залата напред към
площадката...
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Измежду българите,
гарите, които тичаха имаше пастири и обикновени вярващи.
Бяха много. Може би някои излязоха с други мотиви. Излязох и аз. Не исках
да пропусна момента на благословение. Това беше момента на
„раздвижване на водата в къпалнята Витезда”.
Витезда Нее зная защо, погледът ми се
спря на един човек до мен,
мен около 40 годишен, от „сливенската група”.
група
Запомних лицето му. Този човек беше брат Илия.
Илия. И както някога в къпалнята
„Витезда” имаше много хора, но Исус
Исус отиде при един човек, така и сега,
погледът на Исус се бе спрял
рял върху брат Илия. Не зная защо. Не че
другите, които излязоха напред не бяха благословени. Но специалното
призвание на благовестител и специалните изцелителни дарби бяха дадени
на бр. Илия. Защо на него ? Не зная ! Впрочем, Библията
Библията казва, че „...Святият
„.
Дух е, Който разделя дарбите на всеки поотделно, както иска.” / 1Кор.
12:11/
Изпълнен
ълнен с вяра, брат Илия започнал да се моли
ли за болни. Неговата
съпруга, медицински работник, която по онова
оно време не беше вярваща,
вярваща първа
вижда чудо на изцерение. После тяхната
тях
дъщеря също видяла
видя
моментално
изцерение. После
сле приятели, съседи...
Макар пред очите на бр. Илия да не е имало яснота, какво ще прави
по-нататък,
атък, едно нещо ясно е
разбрал: бизнесът вече не го
интересува ! Богатството не е
негова цел! Да служи на Бога и да
вижда спасени грешници чрез
своето благовестие би било найголямото негово щастие!
щастие
Бог започнал да го води по
непознати до тогава пътеки чрез
. .Алпийски дом „Шато Алпия”, където стотици
обстоятелствата и чрез ясния Си ..
. жадни за Бога и болни намираха
намира изцеление...........глас. Ръководството
на фирма
„Шато – Алпия” му предложило една стая в Алпийския дом, (в подножието на
Сините камъни),, където да приема хора, жадни
дни да чуят Божието предложение
за спасение и болни започнали да идват от цялата страна.
ана. По 300 - 400 души
прииждали всеки ден ! Тази зала се оказала тясна
на за толкова много хора.
.
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Един летен ден отидох да се докосна
до Божието присъствие, да видя чудесата,
които Бог вършеше. Повече от 200 души
бяха вън на площадката към Въжената
линия. Много от тях бяха болни. Брат Илия
и брат Таню Танев бяха качени
на
каменния
зид
до
чешмичката и
проповядваха Божието Слово. После брат
..
Екип „БЛАГОВЕСТИЕ”................. бр.Илия се моли за болни. Беше вълнуващо
да гледаш чудесата, които Бог вършеше и да слушаш свидетелстата на
десетки хора спасени и изцелени ! Идвайки на това място, някои хора
мислеха, че ще срещнат някой екстрасенс. /!?/ Но после те разбираха, че той не
е такъв, но Божи човек... Колко
голямо е все още духовното
невежество в нашия народ!
Чрез благовестителското слу жение на бр. Илия Миланов са
повярвали стотици и хиляди хора.
Повярваха и много от приятелите и
съседите му, повярваха и неговите
родители... 24 души от блока, в който
живее бр. Илия, днес са вярващи.

Български рибари в Далечния изток - ..
остров Сахалин

........ Беше създаден екип „БЛАГОВЕСТИЕ” с музиканти и хвалители, в помощ
на служението на бр. Илия Миланов. Бог призова в екипа Иван Стоянов,
Валентин Стойчев, Живко и Коста Недкови, Самуил Стоянов и др. Един
чудесен екип, който годишно провежда
близо 400 евангелизации в
различни населени места не само в България. Изминават средно по 100 000
километра годишно. Посетили са около 1500 градове и села в нашата страна.
Чрез тяхното служение повече от 3 милиона са чули благата евангелска
вест за спасение. Чрез молитвите при изцерителното служение, които брат
Илия е отправял , Господ Исус Христос е излекувал хиляди хора, болни от
рак, спин, инвалиди, слепи, психически болни. Десетки от тези необясними от
медицината случаи на изцеление (само с вяра и молитва към Господа), са
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описани в последната книга на бр.
Илия Миланов --„Четвъртият мъж”,
издадена през 2012 година.
За 22 години този екип е .
посетил десетки страни от 5 – те
континента и хиляди хора са били
докоснати от действието на Божия
Дух. Особено резултатно е тяхното
служение
в Сибир, където
са
Евангелизация в античния театър „АСПЕНСУС” – Турция създали стотици нови църкви. Това е
една огромна работа, за която членовете на екип „Благовестие” посвещават
много време и отсъстват от своите домове 250 -280 дни годишно !
ЕПЦ - Сливен може да бъде щастлива, дори „горда” (в благородния
смисъл на думата), че от нейните редици БОГ призова и издигна ревностни
служители, както от Антиохийската църква някога призова Павел и Варнава
„за делото на служението ”/Деян. 13:2/
Да бъде слава на Господа !
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„И това благовестие на
Царството трябва да се
проповядва по целия свят за
свидетелство на всичките
народи; и тогава ще дойде
краят.” - Христос
Матей 24:14
ЕВАНГЕЛИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ

Огромният духовен глад за Бог в нашия народ в началото на 90 – те
години, както и наследеното
от
времето на комунизма
духовно невежество, наложиха
учредяването
на
така
наречената „МИСИЯ
ЗА
ХРИСТИЯНСКА ПРОСВЕТА”.
Нейната основна цел
беше
проповядването на
Евангелието,
както в град
Сливен,
Ямбол,
околните
...Евангелизация на площада пред Община – Сливен, 1991 г.
селца, така и на територията на
цялата страна, тъй че до всеки български гражданин да достигне благата
вест за спасение чрез вяра в Божия Син Исус Христос. Ръководена от п-р
Благовест БЕЛЕВ, с помощник – п-р Николай КОКОНЧЕВ и секретар – Тихомир
ТАНЕВ, син на п-р Таню Танев, в тази мисия членуваха много вярващи от
България, Германия, Швейцария и други страни.
В продължение на няколко години мисията развиваше огромна
дейност, проведе стотици евангелизационни събрания по площади и
стадиони, театри и зали... В резултат на това повече от 1 милион души чуха
благата вест. Освен това, Мисия за християнска просвета издаваше и
разпространяваше духовна литература, аудио и видео-касети. Духовният глад
в нашия народ породи нуждата от огромно количество Нови Завети..
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.. .Хиляди хора - жадни за Бога

се стичаха на евангелизациите

Бяха отпечатани и
разпространени
остранени
хиляди
Нови
Завети и
книги.
„Християнин – какво значи
това ?” - тази книга на
Валдемар САРДАЧУК претърпретър
пя няколко издания. Издаде ни бяха също „Изграждай с
нас” – от същия автор,
„Разходка
ка в ренесенса” от п-р
п
Бл.Белев и други...........
други.

. „Мисия за християнска просвета”
просвета
организира двете незабравими
международни евангелски конференции:
конференции „ИСУС Е ЖИВ И ДНЕС !” в Ямбол
през 1990 г. и във Варна през 1991 г.
Към „Мисия за християнска просвета”
просвета се организира вокално- инструментална група „БЛАГОСЛОВЕНИ
БЛАГОСЛОВЕНИ ПОТОЦИ”,
ПОТОЦИ”, (на снимката пред Община
Сливен), която участваше в почти всички
сички евангелизации.
евангелизации Съставът на тази
хвалебна група беше от Сливенската църква. Това бяха младежи, чиито

.
..

Покана – листовка за открита евангелизация на площад „Хаджи Димитър” – 22.06.1991 г.
(На гърба на поканата са дадени адресите на двете Евангелски църкви в гр.Сливен)......................
гр.Сливен)
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сърца бяха запалени от
огъня на Святия Дух при
идването на п-р
р Джони
НОЕР, дори още попо
рано – по времето на
„голямото благослове ние
в
катакомбата”
(избеното помещение в
дома на п-р Т.Енчев) Жана Цонева, Галя и
Станимир
Станчеви,
Райна Танева, Емилия Куриян ...(може
може би някой ще пропусна, но искреното
хваление на тези младежи Бог е отбелязал на Небето и Той
Т не е пропуснал
никого !..Тези младежи ще получат
получ своята вечна награда). Когато те запяваха,
благословени потоци се изливаха върху жадните за Бога души...
души.
Незабравими ще останат евангелизаторските
ските събрания на
н „Мисия за
християнска просвет” на площад „Хаджи Димитър” в Сливен, на стадиона в
гр. Бургас, където повече
пове от 20 000 души се бяха събрали
и да чуят за Божията
любов, евангелизацията в гр. Стражица, където наскоро хората бяха
преживели ужаса наа земетресението. Хиляди предадоха живота си на
Исус, Който потвърди Словото, (проповядвано
проповядвано от братята Илия Миланов,
Тихомир Танев, Благовест Белев, Таню Танев),
Танев със знамения и чудеса, които
го придружиха. Може би в никоя друга евангелизация
евангелизация душите на хората не
бяха така дълбоко разтърсени, както в Стражица !.. Там Бог изля „дух на
благодат
лагодат и на моление” /Зах.
/Зах. 12:10/, на дълбоко покаяние в нашите
сънародници, което принесе чудесен плод !
О, как копнея тези благословения
благословения отново да се повторят между
нашия народ…
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“И те постоянстваха
в поучението на апостолите,
в общението, в преломяване
то на хляба и в молитвите.
Деян. 2 :42

С пълно право можем да кажем, че тези думи се отнасят не само за
първите християни от Ерусалимската църква, но се отнасят и за молитвеното
служение в ЕПЦ – Сливен днес.

МОЛИТВЕНО СЛУЖЕНИЕ
Ключът, или тайната за успехите и благословенията на всяка една
църква, се крият в МОЛИТВАТА към Бога, отправяна от нейните членове. На
всеки християнин Бог е дал най-малко един талант, който „не трябва да бъде
заровен в земята”. И този талант е молитвата.
Молитвата е най-мощната сила в света. Молитвата е ключът, който
отключва вратата към Тронната зала на Господа. Тя задвижва ръката на Бога...

Отправяйки поглед назад през годините, ние констатираме, че в
Сливенската църква винаги е имало хора на молитвата. Това са били както
ревностни сестри, така и братя, а изключение не са правили и пастирските
съпруги на служителите в ЕПЦ - Сливен. Такива жени на молитвата са били
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пастирските съпруги: Аршалуйз Куриян (съпругата на основателя на
Сливенската църква п-р Агоп Куриян), Еленка Стойчева (съпруга на п-р Иван
Стойчев), Стела Енчева (съпруга на п-р Тодор Енчев), Веска Танева – на п-р
Таню Танев. А в по-ново време изключение не правят и Диана ВЪЛКАНОВА
и
Галя МИТЕВА. Тяхната сила
и служение е била, и все още е
МОЛИТВАТА. Те са повдигали ръцете на своите съпрузи, както някога Аарон и
Ор подкрепяха ръцете на Мойсей на планината Ор. Една пастирска съпруга
може или да издига своя съпруг чрез молитвите си пред Бога, или да го
провали напълно със свои лични суетни амбиции и липса на молитвен живот.
Сестра Диана и с. Галя, като пастирски съпруги, са били, а и до днес
са истински дар от Бога за своите съпрузи чрез тяхното молитвено служение.
Това отношение към молитвата, те са наследили от своите майки – Мария
МАНЕВА и Николинка СТАНЧЕВА. Всяка от
тях е виждала добрия пример в лицето
на своята майка. На 4 годишна възраст
Галя се молеше, както се молят
големите...
Смайваше
възрастните...
Ходатайстваше за християните от всички
страни по земята...
Молитва и упование на Словото -

..................ключ към успеха !...

Деяния 2:42
Колос. 4:2

А когато Диди, като девойка преживя опитността на кръщението в Святия
Дух, тя споделяше с всички своята радост. Бях студент, когато през летните
ваканции, младежите от Сливен, се събирахме заедно на общение, пеехме
младежки песни, горяхме за молитва. Кратките дни на ваканцията бързо
свършваха и отново започваше учението. Един ден получих писмо – найрадостното писмо, което съм получавал през моите студентските години. Пазя
го и до днес. Писмото бе от малкото момиченце Диди, което споделяше с
батко Веско огромната си радост, че Бог я е кръстил в Святия Дух...Този
молитвен огън в нея не е загаснал и до днес.
През голямото благословение, което Бог изля през 1977 г. в Сливенската
църква, след Жането, Галя беше втората по ред девойка, която преживя
огненото кръщение. Днес тя ръководи молитвеното служение на сестрите от
църквата. Те се молят за болните, за проблемите в семействата, за

44

църквата...И тези 5 големи молитвени победи – 5 случаи на съвършено
изцелени болни от рак в нашата църква, до голяма степен се дължат на
усърдните молитви на сестрите.
А всяка неделя сутрин от 8,30 до 9,30 часа в малкия салон на
църквата, под ръководството на презвитер Дичо Костадинов, усърдни
молители изпросват благословения за богослужението, за църквата. Измежду
молителите са и всички детски учителки, които прекарват 1 час в молитва не
само за църквата, но и за децата, които ще дойдат на Неделното училище.
След такава усърдна молитва, няма защо да се учудваме на чудесните
резултати !
Имена не ми се иска да изброявам, защото братята и сестрите,
които имат своето молитвено служение в църквата, винаги са вършили това
тихо, скромно, незабележимо от другите. Но не и от Бог, Който чува, отговаря
на техните молитви и благославя църквата...
„Постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение.”
(Кол. 4:2) Убеден съм, че те ще получат своята награда за това служение.
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„Но бягай от
младежките страсти; и
заедно с тези, които
призовават Господа от
чисто сърце, следвай
правдата,
вярата,
любовта, мира...”
2 Тим. 2:22
МЛАДЕЖКА ДЕЙНОСТ

Слава на Бога за младежите от Сливенската ЕПЦ и тяхната работа ! Без
тях Църквата би била една умираща църква. Те са цвета и аромата, те са
бъдещата Църква ! Каква ще бъде Тя, зависи от тях, от младите... Зависи от
фундамента на вяра, изграден в тях, от тяхната ревност, чистота на сърцето,
посвещение на Бог... „Но бягай от младежките страсти ! И заедно с тези,
които призовават Господа от чисто сърце, следвай правдата, вярата,
любовта, мира !”( 2 Тим. 2:15)
Сливенската църква винаги е имала своя цвят, своя нежен аромат на
младите. В началото младежите при Църквата са били петте деца на п-р
А.Куриян : Едуард, Хермине, Хенри, Мадлен и Ховханес. От малки те са
слушали огнените проповеди на п-р Ив. Воронаев, на Дионисий Заплишний и
техният пример са подражавали в християнския си живот. Петимата младежи
са били ядрото на младежката група, около което се прибавяли и други
младежи: Донка Кинарева, Димитър Кебеджиев, Трендафила (Трънка)
Симеонова, Надежда Динчева, Мара Иванова... Списъкът е доста дълъг. На
една от снимките от онова време, броят на млажежите при църквата
надхвърля 30 души !
Освен това, в създаденото Детско неделно училище при църквата, 4
неделни учителки подготвяли „попълнения” на младежката група.
По времето на пастирите Йосиф Кокончев, Ив. Стойчев, Тодор Енчев,
Таню Танев, Ал.Найденов, винаги е имало младежи, ревностни за Бога, които
след това са ставали духовни стожери в Църквата. В началото младежите са
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били ръководени от пастира на Църквата. А когато тя нарастнала по численост,
в младежката група се оформили авторитетни лидери: Петър Матанов
/около 1954 - 1955 г./, Ховханес Куриян, /1956 – 1966/, Веселин Енчев / 1967 –
1968 г., 1974 – 1979 г./, Атанас Вълканов /1979 - 1981 г./, Павел Тодоров /1981
– 1983 г./ , Александър Найденов /1984 – 1990 г./, Христо Топчиев /1991 – 1994
г./, Пламен и Ваня /1994 – 1998 г./, Живко Желязков /1998 г./, Евгений Ценов
/1998 г./, а в по-ново време - Боян Митев /1998 – 2010 г./. След посвещението
му в пастирско служение, ръководител на младежите става
Николай
Стоянов./от 2010 г. до днес/
Младежката дейност включва : молитва, общение, разглеждане на
актуални младежки теми, група за хваление в Църквата, младежки програми,
изнасяни на християнски празници,
свидетелства и проповеди в
неделните вечерни богослужения,
младежки
екскурзии,
активно
участие
в
подготовката
и
провеждането на християнския
младежки лагер на „Карандила”,
участие в националните младежки
събирания на „Нова вълна”...
Младежите от ЕПЦ – Сливен, 1967 г.

Между младежите винаги е имало разбирателство и искрена любов. А
моите спомени ме връщат назад - иска ми се да споделя с Вас един случай:
Разбирателство, сплотеност и искрено приятелство имаше сред младе жите и през времето на комунизма. Ние живеехме като едно задружно
семейство и не се интересувахме от нищо друго, освен от църквата, от вярата в
Бога. Стараехме да бъдем за пример навсякъде – и в училище и в
обществото. Тогавашната власт обаче, винаги имаше подозрение и страх, че
между младежите в църквата се върши нещо противодържавно. Или, както
казва п-р Христо Куличев в своята книга „Процесите, Партията срещу
Църквата”: „за комунистите Църквата е враг № 1. Вярващите поставят БОГ на
първо място, а комунистите – поставят Партията на първо място. За
комунистите няма Бог, а само тяхната Партия. Идеологията на комунистите е
атеизъм, което значи отхвърляне на Бог и борба срещу Бога”. Затова ДС
правеше опити за вербуване на доносници дори и измежду младежите.
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Нещо обикновено беше в
църквите ни да изпращат доносници
или да внедряват агенти.
агенти Някои от тях
бяха много интелигентни
и
умело
се
преструваха
на
„искрено повярвали”.
Други
руги изпълняваха тази служба
доста елементарно.
2 Тим. 2:22
..................Младежко общение в дома на Данчо Михнев – 1970 г.
....

Наричахме ги „слушалки”. Един от тях беше Гого.
Гого (Представи се за
Георги, но това не беше
ше истинското му име). ДС се опита да внедри в
младежката глупа този „новоповярвал” младеж.
Той нямаше
н
духовен
интерес, не проявяваше интерес към Бога,
Бога но пък искашее да научи всичко за
живота на младежите в Църквата. Наричахме го „Гого Слушалката”.
Слушалката” Вреше
си носа навсякъде и слухтеше да чуе всичко.
всичко А в църква никой нищо не
правеше против държавата.
държавата Вярващите винаги са били примерни граждани и
патриоти...
Един ден след богослужението младежите излязохме заедно. Той се
прилепи
пи към мен. Бях едва на 15 години. И ме запита: „Разбирам, че вие
изповядвате християнска идеология, но какво е отношението ви към м а р кк
с и с т к о – ленинската
идеология ?..” Въпросът му
беше
толкова „прозрачен”.
Помислих си: „ Мислиш ме за
толкова глупав и наивен. Къде
ме търсиш,
ърсиш, Гого ?..” Погледнах
го,, той целият беше в слух и
внимание, какво ще кажа.
Отговорих
му:
„Ние,
вярващите,, не се занимаваме с
политика!..””
Гого беше изключителен
Младежите на излет в местността „Манастирчето” – 1978 г. „артист”.
Когато
слушаше
свидетелството на някой вярващ,
вярващ от очите му започваха да капят сълзи. Дори
понякога ставаше в богослуженията да събира дискуса. Имаше хора, които му
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вярваха. Но повечето го знаехме, защото християнската искреност и духовност
не могат да се имитират...
И много скоро той напълно се издаде. Неговият провал стана, когато
веднъж брат Никола Краев бе извикан в ДС и там, в един от коридорите се
засякъл с Гого, който започнал да оправдава присъствието си в ДС с това, че
„предната вечер видял някой да краде керемиди от една ограда и го извикали
за свидетел !?..” Но ДС не беше Стопанска милиция !? След този случай Гого
повече не дойде в църква.........
Години след това, веднъж пътувах с влака и го видях в купето с един
крак. Другият беше отрязан от бедрото. Направи се, че никога не ме познава.
Не зная каква бе причината за неговата инвалидност, но в едно съм сигурен, че
Бог му бе дал възможност да чуе за Неговата любов и му бе дал шанс да
направи своя избор да се покае и спаси, но той се подигра с всичко... Жалко,
защото Бог поругаем не бива!...
Един такъв агент, може би и самият Гого, бе занесъл, че в Сливенската
Евангелска църква има повече от 30 младежи и ученици, че тази църква е
много активна и трябва да се пресече нейната „опасна” дейност !” Каква беше
тази „опасна” дейност на младежите в църквата? Ние не бяхме врагове на
държавата. Не се събирахме на купони, за да пием алкохол, да пушим цигари...
Неморалността беше далеч от нас... „Другарите” от ДС се дразнеха от това, че
ние вярваме в Бога, че когато се събераме пеем , молим се и че сме примерни
във всичко...
Ние пеехме нови младежки песни, както младежите днес обичат новите
песни. Печатахме ги на пишеща машина. Всяка нова песен се прибавяше в
саморъчно направената „Младежка песнарка”.

Младежката песнарка с повече от 120 песни, голяма част от които влязоха в червената песнарка със 733 песни

В своите събирания, между многото песни, младежите пеехме с радост и
вдъхновение и „Марша на Сливенските младежи”. Някои от куплетите бяха
доста дръзки и положително са станали причина „да се разлаят кучетата...” Но,
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обяснението е: младежка ревност (а може би и недостатъчно благоразумие) на
автора... Помествам марша тук, защото той беше част от нашия младежки
християнски живот :
Посланици на Царството Небесно
Сме в свят, робуващ в грях и мрак,
И като поданици чужди често,
се срещаме с лукавий враг,
Познахме Спаса си и сме свободни
всред роби на греха, плътта,
живеем тука като братя родни
ний свързани със Любовта.
Врагът ни силно мрази и следи ни,
да може да ни нарани,
Подкупва Юди, храни от години
надежда да ни победи.
Туй, което не гаси се,
Не ще угасне никога !
Че вярата ни за Христа държи се
И сила дава всякога !
Щом ний сме във Ръката на Твореца,
Вси скърби, оскръбления,
Понасяни от нас са за венеца,
Очакван със копнение !
Какво на Сатана слугите жалки
За нас са тука всеки час ?
С тормоза си те правят ни закалки,
Щом Господ е около нас !
Ще дойде ден - ще бъдем отзовани,
При Спаса си ще се явим,
И верни ако устоим, прибрани
В блаженство вечно ше стоим !
Врагът не ще ни вече там смущава,
Далеч ше бъдем от скръбта,
Това Сам Бог с любов ни обещава
И пълни ни с благодатта !
(Текст и музика – Николай Енчев, т.е. моят брат)
===========================================
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Както младежите днес, така и младежите по онва време, обичахме да
пеем и хвалим Бога. Имаше добри музиканти като Течето, Цонко, Стойчо,
Митко, Георги...Бяхме направили дори християнски младежки оркестър, в
който дори и аз като „набеден китарист” участвах...
Веднъж бяхме в дома на Течето (бащата на Ваньо и Кайо) и решихме да
изпеем 50 песни, (някои от които от червената песнарка с по 5 – 6 куплета !)
Пяхме и свирихме повече от 2 часа и половина, докато накрая така
пресипнахме, че няколко дни след това не можеме да говорим. ...
Обикновено започвахме пеенето с любимата на всички младежи по
онова време: „Братко, пей, пей ! Сестро пей, пей, пей !..” Пеехме я с много
благодат. Думите на тази песен ни импулсираха да пеем още повече. Ще
припомня на младежите от онова време, (които сега са с бели коси) текста на
любимата песен :

О, брате, гледай на Христа,
Той е Приятел твой,
Както бе вчера, тъй и днес,
Исус е същият !
Припев :

ПЕЙ, кога слънце грей,
ПЕЙ, кога мрачно е,
Всякога, всякъде,
Братко , ПЕЙ ! ПЕЙ ! ПЕЙ !...

Вторият куплет се различаваше от първия само по това, че заменяхме
думичката „Братко” – със „Сестро”. При третия пеехме „Младежо” гледай на
Христа. И...колкото повече благодат изливаше Бог, толкова повече повтаряхме
куплетите на песента, както младежите от хваление днес повтарят един припев
по 7 пъти !..☺...
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Един специален повод отново събра младежите заедно. „Виновникът” за това събиране.........................
......бе усмихнатият младеж в средата, който държи в ръце специалната за случая торта. Това бе повод за
поредното квартално богослужение в дома на бр. Митко и с. Николинка Станчеви, когато църквата се събираше
...................................................................„нелегално” по домовете...
(Снимката от фотоархива на п-р Станимир Танев е черно-бяла, защото е направена няколко десетилетия,
.......................................... преди откриването на цветната фотография...☺☺☺ )
Днес почти всички от тези младежи са родители на днешните младежи...

В нашите младежки събирания, също както и днешните младежи,
пеехме много. По „неписано правило” песните в църква се деляха от
вярващите на „правостоящи песни” – новите младежки песни и „седящи
песни” – песните от песнарките. Е, не всички от тях пеехме седнали, като песен
№ 11 - „СВЯТ, СВЯТ , СВЯТ СИ, ГОСПОДИ, БОЖЕ ВСЕМОГЪЩИ !”, която също
пеехме с благоговение прави.
Особено
любима и на млади и стари
беше песента „СЛАВА,
БЛАГОДАРНОСТ САМО НА ИСУСА !” Тази песен винаги я пеехме прави и тя
„сваляше Небето на земята”. Тази песен се пееше и от вокално –
инструменталната група „БЛАГОСЛОВЕНИ ПОТОЦИ”. Пееше се по площадите
и по стадионите на евангелизации...
С умиление си спомням тези благословени младежки години... Боже, дай
отново такива благословения в България...
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..............

дале е -чното време „оно”...Познавате ли ги кои са ?..
? .....
ЕПЦ–Сливен в далеА този младеж с мустачките, досещате ли се,
се кой е той ?..

......

Ако на по-горната
горната снимка не може да познаете някои от младежите, то сигурен съм,...........
съм,
.....че
че тук всички ще ги познаете... Но, въпросът е:
е Къде са девойките ?..Защо
Защо се делите от тях ?..
? ...
..
Толкова ли са страшни те ?..☺
☺..
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„„Така увещавай и
младежите да бъдат разбрани.”
Тит 2:6
ПМО „ИСУС СПАСЯВА”

Сливенската църква роди идеята за създаване на Петдесятна младежка
организация (ПМО) „Исус спасява”, обединяваща младежите от всички
Евангелски петдесятни църкви в страната ни. Как
ак стана това,
т
ще се опитам
накратко да го опиша:
В началото на демократичните промени (1992 г.) работих като Секретар
на СЕПЦ, пом. пастир в І ЕПЦ – София и Районен отговорник за Софийски
район. Налагаше се да пътувам до
до много църкви, дори в цялата страна, да се
срещам с много пастири и духовни служители от страната. По онова време
броят на регистрираните към СЕПЦ църкви достигна 700. Почти всички
ръководители на църкви споделяха един тревожен проблем, една тенденция младежите да се конфронтират с по-възрастните
по
вярващи
ащи от църквите. Считаха
ги за изостанали, консервативни... Разделяше ги по-свободния
по свободния начин на
хваление, младежките песни, ръкопляскането
ръкопляскането по време на хваление...
хваление В някои
градове дори младежи напуснаха петдесятните църкви и създадоха нови
младежки църкви. Трябваше да се намери една обединяваща фигура между
млади и стари вярващи,, която да стопира това явление...
явление
За да бъде спрян този негативен процес,
процес по желание на младежите и по
препоръка на Председателя на СЕПЦ,
СЕПЦ п-р Виктор Вирчев, Павел
П
ТОДОРОВ от
ЕПЦ - Сливен бе натоварен да организира създаването на младежка
организация, обединяваща младежите от цяла България.
България
Проведената първа младежка конференция на Карандила през
м. август 1989 г. доказа организаторските
торските качества на бр.
Павел. Той бе човекът с улегнал характер и същевременно
с младежко
жко сърце, подходящ да
обедини и организира
младежите от СЕПЦ в ПМО.
Павел Тодоров
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На учредителното събрание,
събрание проведено на
17.02.1990 г. в гр. Сливен, на което
кое присъстваха
Председателя на СЕПЦ и членове от съюзното
ръководството,
бе
създадена
Петдесятна
Младежка Организация (ПМО) „Исус спасява” и
за неин Председател бе избран
бр. Павел
Тодоров.
Тази младежка организация изигра важна
роля през годините 1990 – 1995 като създаде,
Емблемата на ПМО „Исус спасява”
спасява

Младежи от ПМО „ИСУС
„
СПАСЯВА” на м. Равна река - Карандила - август 1991 г.

организира и проведе мероприятията: Фестивал на Евангелската песен
„Арфата на Давид” в Плевен,
Плевен, Летен младежки лагер „Карандила” – съвместно
с ЕПЦ Сливен, Летен младежки лагер - Казанлък,, младежки конференции и
семинари. За съжаление поради липса на финансиране, ПМО не можа да
развие напълно планираната в началото дейност.
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..

Незабравими
и вечери на младежите от ПМО край лагерния огън м. Равна река - Карандила

Летен младежки
ладежки лагер на ПМО край язовир „Копринка” до Казанлък

Днес младежите при ЕПЦ – Сливен живеят в ново време, в съвсем нова
обстановка, във време на свобода. Те дори не могат да разберат времето на
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ограничение на вярата, в което сме живяли. Но сега трудностите
трудностит и изкушенията
пред тях саа други. Панаирът на суетата е станал още по многостранен..
многостранен. Днес
светът предлага впечатляващи и лъскави „стоки”,, в примамливи опаковки,
вързани с красиви панделки.
панделки По пътя към Църквата изкусителят е отворил за
младежите толкова много „капанчета”,
капанчета”, щото е необходима силна вяра,
твърда воля, дълбоко преживяване на Христовата любов и искрено
посвещение,, за да отминат младите тези „капанчета” и вместо на дискотека,
например, да отидат на младежко богослужение...
богослужение
Слава на Бога за младежите при църквата ! Те са едно задружно
семейство. В отношенията им един към друг грее чистота. Паметта на GSM -те
им е запълнена от телефонните номера на приятелите от църквата.
църквата Те не са
самотни. Те се търсят ежедневно, общуват един с друг като истински
приятели.

......Младежите

на посещение при с. Стела Енчева - 29.12.2012 г.

Често пъти заедно
посещават възрастни или
болни вярващи,
вярва
които не
могат
да
посещават
църква
църквата...
Те са разбрали
думите на Исус: „Болен
бях и Ме посетихте...”
Освен
н участието в редовредов
ните богослужения на
църквата,
ърквата, младежите
м
с
нетърпение
очакват
младежките си събирания.

Всяка
сяка събота от 18 ч.,
ч. в „малкия салон” на църквата,
църквата ги посрещат
усмихнати бр. Николай Иванов (Кайо) и съпругата му с. Лилия (Льонка). Те
имат духовна грижа за младежите.
младежите. Това е тяхното призвание и служение.
С младежите и тийнейдж
йджърите те стават младежи и тийне
нейджъри. Но когато
стане въпрос за сериозните неща на вярата, те стават сериозни и са пример
в своето поведение... Техният девиз е съветът на ап. Павел към младия
Тимотей:
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„Но, бягай от младежките страсти ! И заедно с тия, които призовават
Господа от чисто сърце, следвай правдата, вярата, любовта, мира !”
/ 2 Тим. 2:22/
Такива духовни „бегачи – спринтьори”, които тичат само напред, ще
стигнат гонената цел – вечния живот и ще вземат венеца на славата !
/2 Тим. 4:8/

Младежи от ЕПЦ Сливен на екскурзия в Широка лъка – април 2012 г. на екскурзия
до Банско...т ЕПЦ – Сливен на екскурзия
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„...по тази причина, да
сложиш в ред недовър –
шеното, да поставиш
презвитери
във всеки
град, както ти поръчах.”
Тит 1:5
НОВ ПАСТИР НА ЦЪРКВАТА
След заминаването на п-р Ал.Найденов във Враца, църквата остана за
малко време без пастир. В същност, поднасянето на духовна храна на паството
временно се извършваше по график от стареите и Духовния Съвет: Ховханес
Куриян, Иван Манев, Атанас Вълканов, п-р Таню Танев, Тихомир Танев, Евгени
Ценов, Павел Тодоров...Дори беше включван
понякога и възрастният
пенсиониран п-р Тодор Енчев, „за да попълни графика”.
Но това не можеше да продължава дълго време. Църквата се нуждаеше
от свой пастир. Защото пастирът носи отговорност пред Бога, пред Църквата
и пред властите, пастир, който да се грижи за паството, да знае духовните
проблеми, да се моли за всеки вярващ, да носи товарите на църквата, да храни
стадото и да го води в победоносно шествие в борбата с греха и
Сатана....Защото пастирското служение включва
грижа, обучение на
вярващите, наставление, насърчение, опазване от криви и заблудителни
учения, издирване и поставяне на вярващи в подходящо служение, а при
нужда да съветва и дисциплинира ...
Освен това, както споменахме по-горе, пред Църквата стоеше
огромния проблем за сдобиване със свой собствен молитвен дом. За
разрешаване на този проблем, освен изискванията на Божието Слово в 1Тим.
3: 1–7, Тит 1: 4-11, бъдещият пастир трябваше да има технически познания по
строителство, да бъде интелигентен, контактен с Общинските служители,
с много здрави нерви в борбата с бюрократичната машина и корумпираните
служители... Да бъде идеалист, духовен, сериозен и зрял. Да бъде контактна
личност, да може да работи с хора, т.е. да бъде добър организатор. Да бъде
смирен и да разчита преди всичко на Бога ! Да бъде „висок – толкова висок”,
че когато коленичи и вдигне нагоре ръце в молитва, те да достигат Небето. Не
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на последно място и да бъде готов да се вслушва в разумните предложения и
съвети на Духовния съвет.
Колко мъдър е Бог, когато в Своето всезнание и способност
спосо
да вижда
бъдещето, той видя такъв Свой служител в лицето на инж. Атанас ВЪЛКАНОВ.
ВЪЛКАНОВ
И Божият поглед за разрешаване на този огромен проблем - строежа на
молитвен дом, се спря върху него. Бъдещето показа, че в Сливенската църква
нямаше по-подходящ
одящ човек от него за тази цел.. Той притежаваше както пълно
доверие в Бог, който може да направи ЧУДОТО, т.е да доведе до
съществувание на това, което не съществува – новият молитвен дом./Евр.11:1/
дом
Отт друга страна бр. Вълканов имаше и тези техничес
технически познания за
осъществяването на един огромен строеж, какъвто
щеше да бъде молитвения дом. А този строеж не беше
лъжица за всяка уста ! На събиране на Духовния Съвет и
актива на църквата,
църквата, проведено на
18.03.1991г.,
ръководено от п-р
п В.Вирчев (тогава Председател на
СЕПЦ) и п-р Бл. Белев, надделява „политическото”
решение
брат
Атанас Вълканов да поеме
ръководството на църквата като неин пастир.
пастир
Бог видя в бъдещето цар КИР /Персийски/, преди
.....п-р Атанас Вълканов той да беше се родил:
родил „Така
Така казва Господ за помазаника
помазаник
Си, за КИР, когото Аз държа за дясната
дясна
Си ръка...Призовах
овах те по име. Дадох
ти почтено име, дори и ти да не Ме познаваш...Аз съм Господ и няма друг;
няма бог
ог освен Мене ! Аз те описах, ако и да не ме познаваш !...Ти
!...Т си Моят
овчар, който ще изпълни всичко, което Ми е угодно...” /Исая 45:1, 4, 44:28 а/
Това пророчество бее изречено от пророк Исая 150 години преди да се
изпълни. През 538 г. пр. Хр. Кир издава указ евреите да се завърнат в
Ерусалим, за да построят отново своя град и храма.
Бог видя и призова и ЗОРОВАВЕЛ, за да положи основите на Еруса лимския храм, за да насърчава и надзирава работата на строителите
строители /Ездра
3:2,8/, и с ръцете си да сложи последния – връхния камък на храма. /Зах. 4:8,9/
Когато църквата
та искрено търси Божията воля за разрешение на даден
проблем, Бог непременно дава Своя отговор. Той избира и поставя човекът,
който ще изпълни дадената работа !
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Така и в случая със строежа
строежа на молитвения дом в Сливен, в Божия план,
преди още дори да възникне град Сливен, Бог в Своето предузнание бе
видял рождението на един човек, който в началото не ще се интересува от
Него, не ще Го
познава, но въпреки
това – Божият
поглед
и
предопределение се спря на него,
него, защото знаеше, че Атанас Вълканов ще
извърши до край тази възложена от Него работа.
Наверно и Сам Бог изработи в него това качество - да бъде отговорен,
дисциплиниран и твърд до завършване на цялата работа.
БОГ видя в бъдещето и призова за Своята работа и проектантът на
молитвения дом – архитект Веселина БЕЛОВА.
БЕЛОВА Още от малка е вложил в нея
интерес, влечение към архитектурата.
архитектурата Надарил я е със способности, както бе
надарил Веселеил с художествени
художеств
таланти, за да може да изработи всички
части и прибори в Скинията – в Божия храм, по времето на Мойсей. „Виж, Аз
повиках по име ВЕСЕЛЕИЛ,
ВЕСЕЛЕИЛ сина на Урия, Оровия син от Юдовото племе и го
изпълних с Божия Дух, с мъдрост, със
способност, със знание и с всяко изкуство,
изкуство
за да изобретява художествени изделия, да
работи злато, сребро и мед, и за изсича
скъпоценни камъни за влагане, и да изрязва
дървени елементи за изработването на
всякаква работа...Аз вложих в сърцето му
умения, за да направи
аправи всичко, което съм ти
заповядал.” /Изх. 31:2 – 6/
Четейки тези думи на Библията, аз
виждам толкова много прилика
прили между това,
което Бог стори с Веселеил и това, което Той
направи със с. Веселина ! Дори и имената
....
Арх. Веселина Белова.....
Белова
им са почти едни и същи ! . Няма да
сбъркаме, ако заменим името
им
Веселеил с Веселина......
И наа определеното време, когато имаше нужда от опитен архитект,
който да проектира сградата на молитвения дом, БОГ призова с. Белова !
Едва ли някой от нас може да си представи колко много труд, изчисления,
чертане, безсънни нощи,
нощи молитва и умора е имала арх. Белова, за да
изработи прекрасния проект на църковната сграда. При това - напълно
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безплатно ! После да съгласува този проект с отговорните инстанции... Никой
от нас не би могъл да разбере огромната жертва за Бога, която е направила
тази смирена наша сестра. Без да
парадира с това, без да търси почит
или слава, тя стои смирено по време
на богослуженията, докато ние,
вярващите, винаги се възхищаваме на
невероятната архитектура на този
прекрасен молитвен дом.. И тези от
по-новите вярващи, които не я
познават, никога не биха се сетили,
че
тази
смирена
сестра
е
проектантът на тази прекрасна
църковна
сграда, една от
найкрасивите сгради в гр. Сливен ! ...
Колко чудесен е Бог в Своето
всезнание и мъдрост и когато призовава хора за специално служение !

Арх. Белова заедно със съпруга си – известният.....
сливенски художник Атанас Белов

Арх. Белова - съсредоточена над своите чертежи. След проектиране църковните сгради
.............на ЕПЦ – Сливен и ЕПЦ – Бяла, може би това е проектът на следващата църква ?...
тТ
Това е нейна тайна...
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„...И да помниш целия път, по
който Господ, твоят Бог те е
водил...”
Втор. 8:2
ТРЪНЛИВИЯТ ПЪТ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

Строежът на молитвения дом бе цяла епопея ! Но преди да се спрем на
него, налага се да проследим „житейския път” на Сливенската църква.
През всичките години, още от самото начало, нейният път не е бил
постлан с цветя и рози. Гонена и приета за малко време тук или там, пътят на
Сливенската петдесятна църква прилича много на пътя на Скинията в
пустинята. Ще се опитаме да го проследим от нейното основаване до днес.
1. След като донесли вестта за кръщението със Святия Дух, придружено с
говорене на чужди езици в Евангелската съборна църква – Сливен, п-р Иван
Воронаев и Василий Колтович заминават за Пловдив. Но запалената жажда в
сърцата на Агоп и Аршалуис Куриян, Трендафила Стефанова, Иван и Съба
Долапчиеви, Пенка Манолова, Донка и Димитър Кебеджиеви, Тодор и Мара
Атанасови, Велика и Петко Динчеви и др. ги кара да остават след
богослуженията и да се молят за кръщение в Святия Дух. Този ентусиазъм
обаче не обхваща всички членове. Около Иван
Кинарев се оформя група „консерватори”, които
не приемат кръщението в Св.Дух. Те проявяват
голяма нетърпимост към тези, които се молят за
кръщение в Св.Дух. Започват да ги смущават, да
гасят осветлението, развивайки бушоните в
антрето, дори веднъж след като осветлението
..където най-първо са се молили за.... загаснало, „някой” хвърлил всред молещите се
......кръщение в Святия Дух................. човешки кости, взети от гробищата. /!?/ Накрая
започнали да заключват вратите на църквата... „Това принудило петдесятно
настроената група да напусне Съборната църква.” / Л.и. 7 ,с. 18
Дървеният салон, наречен „БАРАКАТА”,
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Най – първо, след учредяването, ЕПЦ –
Сливен провеждала своите богослужения в дома
на п-р Агоп Куриян, на ул. „Гимназиална” зад
Митрополията. Броят на членовете е 16 вярващи,
кръстени със Святия Дух. Повярвали и много
младежи.
.........Пред дома на ул. „Гимназиална”

2. През 1933 г. поради продаване на къщата на ул. „Гимназиална”,
Петдесятната църква се преместила в наето под наем помещение на ул.
„Великокняжевска.” / Л.и. 7, с. 37
3. Скоро обаче поради протестите на съседите, църквата „премества
своя шатър” на ново място - ул. „Генерал Скобелев” № 3. Тук
богослуженията продължават за доста дълъг
период от 25 години, от 1934 до 1960 г. Въпреки
трудните години, тук църквата има много
благословени богослужения. През 1960 г.
атеистичното правителство намира повод да я
изгони от тази сграда. Оказва се, че в нея през
Новото място на „църковния шатър”- .......1923

г. се е провела тайна сбирка на социалис..преместен на ул.”Ген.Скобелев” № 3... .тите. Имало предложение от властите да се
превърне в Музей на комунистическото движение в гр. Сливен.
4. Със „съдействието” на властите, църквата е изпратена в сградата на
Евангелска съборна църква на ул. „Ниш” № 3. По това време там
богослужения на Съборната църква не се провеждаха, а единственият вярващ,
който проявяваше някаква грижа за имота, беше
възрастният п-р Симеон Мутафов. Той живееше в
схлупена къщичка в двора, имаше козички, а
църковния салон служеше за склад на сено. В
Общината извикали п-р Мутафов и го принудили
да ни приеме под наем.
Ние изнесохме сеното, почистихме салона и
богослуженията започнаха. Понеже той се намираше на двайсетина метра от
главната улица, много хора в неделя вечер, отивайки на разходка до Градската

Пред църковната сграда на ул. „Ниш” № 3--

64

градина, от любопитство се отбиваха в църквата.
църква Така повярваха много хора,
повечето
ето от които млади. Естествено, това не се хареса на властите. Една
неделя сутрин,(на
(на 23.09.1962 г.) отивайки на богослужение, видяхме входната
желязна врата на църквата заключена с верига и голям катинар. Вярващите се
събраха на улицата и никой не знаеше кой и защо е заключил църквата.
Срещайки се с п-р
р Мутафов, баща ми разбра, че от Общината са го заставили
заст
да подпише документ, че повече няма да ни приема като „наематели”.
Църквата нямаше място, където вярващите заедно да се събират за
богослужение. Атеистичните власти мислеха, че по този начин ще пръснат
църквата. Властите я бяха запечатали, както
то църквата в Димитровград.
Експериментът: „Димитровград – атеистичен град! Град без религиозни
заблуди и църкви!.. Без Бог !” - този експеримент започнаха да прилагат и
в други градове. Той беше приложен и в моя роден град Сливен.

...Квартално богослужение. Въпреки
..притесненията
ритесненията от страна на властите,
. ... ние хвалихме Бога с радост ...

5. В продължение на почти 11 месеца
вярващите се събираха в различните квартали
по домовете за молитва и общение. А баща ми,
ми
п-р Тодор Енчев, започна да работи като мазач в
една строителна бригада на ж.п.гара
ж.п.г
– Сливен. И
тогава „другарите” от ДС отчетоха, че
ч това е
грешка, защото сега още по--трудно щеше да им
бъде вместо богослуженията на една църква,
извършвани на обществено място, да наблюданаблю
.ват „домашни богослужения” на 10 различни ...
места.

6. Затова разрешиха
зрешиха Евангелска
петдесятна
църква
да
провежда
„временно” своите
богослужения
в...избеното помещение на пастира на
църквата, на ул. „Вапцаров” № 2.
2
Влязохме в
избата,
збата, която
беше
неизмазана. Тухлите
ухлите по стените се
виждаха и подът беше от
пръст. Но за
християните това не беше от съществено
значение ! И първите християни по вревре .Младежи
жи пред църквата в избата на ул.”Вапцаров”2
мето на Нерон се..събираха в подземията, в катакомбите!...
такомбите!... За тях нямаше
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място в красивите, позлатени зали за пиршества на патрициите ! Това
„временно” за нас продължи почти 17 години! На снимката,
снимката (в дясно зад
младежите) се вижда едно от двете малки прозорчета, които даваха естествена
светлина в молитвения дом. Но духовната светлина прогонваше и най-големия
най
мрак вътре...
И все пак, в тази изба Бог благославяше църквата, и вярващите устояха на
гоненията
оненията в тези трудни времена.
7.След многобройни писма и преписки до най-различни
различни инстанции в
София, (до ЦК на БКП, до Министерски съвет, до Комитет по
вероизповеданията, до
о Тодор Живков...), нещо,
което прилича на сага, най-после
най
властите ни
разрешиха да закупим свой собствен имот на
ул. „Дзерджински” № 56.
Дори
получихме и разрешение в
двора на този имот да построим дървена
.Най-после
после собствен имот на църквата . постройка с площ 120 кв.м. за молитвен дом.
....... ул.”Дзерджински” № 56
Но само след седмица,, разрешението за тази
нова постройка ни беше отнето. Тогава се принудихме да преустроим старата
порутенаа сграда в имота – в салон с около 150 места. Заа да получим височина,
изкопахме мазето с около 30 см. Много труд в
преустройството
устройството положиха п-р
п Теню Танев и п-р
Желю Енчев. Всички съседи бяха комунисти и се
надигнаха срещу църквата. Много скоро сгра дата беше срината до земята с булдозер.
Причината бе, че според новия градоустройствен план, на това място „щяло да се строи
Първата и единствена сватба
блок”.
.... .на ул. „Дзерджински” № 56...
И до днес обаче, на това място блок не е
построен. И до днес стоят строителни отпадъци, между които са монтирани
ламаринени автомобилни гаражи.
Такова брутално отношение към евангелските християни през времето
на комунизма имаше навсякъде в нашата страна. Ние имахме нотариален
акт на имота, закупен със съгласието на властите. Имахме и писмено
разрешение в двора на закупения имот да построим дървена барака с площ
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120 кв.м., в която да провеждаме богослуженията.
богослу
И
въпреки това, с милиционер изискаха
зискаха да върнем това
„разрешително.” Много сгради, приспособявани за
молитвени домове
домове бяха разрушавани. Имаше
И
и такъв
случай : построената с разрешително църковна сграда на
ЕПЦ – Ямбол, бе съборена до основи след „заповед” от
София. (виж „Приложение” – стр. 212))
8. „Шатрата”
Шатрата” на църквата отново трябваше да се
мести. През м. Х. 1981 г. църквата отново беше принудително „настанена” от
властите в сградата на Евангелска съборна църква, ул. „Ниш” № 3.
3 Тук
църквата преживя много благословения,
включително и идването на п-р
п Джони Ноер.
Направиха се подобрения на сградата:
балкон,, стая за деца и басейн за водно
кръщение. Но и на това място църквата не
остана за дълго време.
Инвентарът
на
нашата
църква
(столове,.... печка, тръби и др.),
др.) през един Църковният инвентар и ние – на улицата....
септемврийски ден на 1990 г. бяха изнесени на улицата - пред сградата на
Евангелската църква. „Кой”
„Кой” бе наредил да напуснем това място за
богослужения ? „Отговорните
тговорните фактори” само мълчаливо вдигаха рамене...
И тук църквата не беше приета...
9. За около
коло два месеца църквата бе приютена
приютена в един бивш
бив Клуб на ОФ
до Ж.П.Гара.. Може би си мислите, че
това е квартално ОФ събрание. Не, не !
На това място – в клуба, вярващите се
покланяха на Бога. Но и тук нещата не
бяха сигурни. Макар че уж бе настъпило
времето на демокрация, все още много
от властимащите робуваха
робув
на стари
предразсъдъци, че Евангелската църква е
......Богослужение в клуба до Ж.П.Гара
е секта, т.е. нещо „страшно”, нещо ужасно
„опасно”,, затова много скоро и . от този клуб църквата беше изгонена.
изгоне
Какво
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ли още имаше да се стовари върху главата на Ал. Найденов, като пастир,
отговорен за църквата ?..

Богослужение на улицата пред заключените

10. Всъщност,
същност, властите
в
отново се
бяха намесили. И те „съдействаха” за...
настаняването ни
в сградата на
старата
„Гигова баня”,
баня” на ул.
„Абаджийска” № 1А.
А. Може би считаха
това за подигравка ? Църква
– в
сградата на бивша баня ?.. Или просто
считаха, че трябва „да отбият
отби номера”,
като ни „съдействат по този начин”.
начин

Когато отидохме там за първото
богослужение, вратите на старата „Гигова баня” се оказаха...заключени.
оказаха
/?!/
И там не ни искаха. Както някога за Мария
Мар и Йосиф нямаше място... Както
и самият Исус нямаше свой дом и
къде глава да подслони, така и към
Сливенската църква управниците бяха
зле
разположени.
Първите
богослужения се проведоха на улицата
пред заключените врати на старата
„Гигова
баня”, както се вижда от
приложените снимки. На улицата
вярващите песни,, ревностни младежи
свирехе с китари, молиха се...
„Църковната шатра” – на улицата, м. Окт. 1990 г.
..........врати
врати на старата „Гигова баня...................

А.п-р Ал. Найденов проповядваше
Евангелието на улицата. Хората се
спираха, заслушваха се – някои от
интерес оставаха, други с пренебрежение отминаваха. Но, слава
с
на Бога, тук
също повярваха хора !

...Младежи

хвалят Бога в „Гиговата

Скоро молитвите на вярващите
отвориха вратите наа „Гиговата баня”.
Властниците „размислиха”, че е по-добре
по
баня”
баня”..........
вярващите да бъдат „вътре”, отколкото
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„вън на улицата и да агитират „други”. В това помещение църквата
провеждаше своите богослужения
богослужения от м. октомври 1990 г. до м. март 1997 г.
Много скоро това помещение стана тясно за
всички – и
за
стари
старите
вярващи, и за
новоповярвалите...
..
Тук повярваха много хора и църквата
преживя големи благословения. Макар че вътре
салонът беше неугледен, но вярващите идваха
да се срещнат с Бога, а не да гледат стените или
тавана. Имаше случаи дори,
дори по време на
Днес сградата на старата „Гигова
„Ги
баня”
богослужението, плъхове да се гонят по
е една от найнай западналите, рушащи..
гредите на тавана...
се сгради в град Сливен
Явно, църкватаа трябваше да
провеждане на богослужения...

потърси друго, по-добро
по
място

за

11. „Църковната шатра”
шатра” отново трябваше да измъкне своите колчета
и завеси, за да ги „разпъне”
„разпъне на ново място: Сега в „Летния театър” и в
залата
та на Профсъюзния дом „Съби Димитров”. В Летния театър на открито
се
проведоха
доха
няколко
еванге
евангелизации.
Младежи, гости от световно известната
християнска формация „Селебранд Сингърс”,
С
накараха няколко
олко хиляди души да затаят
зат
дъх за
благовестието. Самият аз бях толкова щастлив,
вече свободно, без някой
кой да ми забранява,
за
с
мегафон в ръка, да приканвам минувачите
Сградата на Профсъюзния дом,

........ бивша Популярна банка ...

по улицата и площад ”Съби Димитров” да
дойдат на концерта – евангелизация.

Десетки хора, може би и повече от стотина бяха докоснати от Божия Дух
и се прибавиха към църквата.(Една
църквата.(Една от тях беше с. Людмила Ширкова) Тогава от
м. април 1997 г. до месец ноември 1999 г. църквата започна да провежда
своите богослужения в залата на Профсъюзния дом „Съби Димитров”, на
последния етаж. От избата на ул. „Вапцаров” № 2, сега вярващите трябваше
да изкачват нагоре тесните извити стъпала до четвъртия етаж на Профсъюзния
дом.
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12. Колко трънлив и разнообразен е бил пътя на църквата, докато
стигне до сегашния прекрасен
нов молитвен дом на ул. „Булаир”
№ 6. - един прекрасен оазис за
„Шатрата” на Сливенската църква,
църква
както някога оазисът Елим беше
място за почивка на Божия народ.
„След
След това дойдоха в Елим,
където имаше дванадесет водни
извори и седемдесет палмови
дървета. И там разположиха
стан при водите.” (Изх. 15:27) ...

Новата църковна сграда на ул.”Булаир” № 6.....

Но, от „разполагането на стан тук”, докато се „издигне църковната
Шатра”, т.е. се построи новия молитвен дом на това място, и вярващите да
преминат през новата врата, във форма на Голготския кръст,
кръст щяха да изминат
цели седем години ! Години на много
изпитания, молитва и труд !...
Колко дълбок замисъл на проектанта на
входната врата на църквата !
„Аз съм Вратата...Който
...Който мине през нея,
ще бъде спасен.”
.” (Йоан 10:9) „Никой
„
не идва
при Отца, освен чрез Мен” – каза Исус (Йоан
14:6)
За да се приближим при Бога, ние
трябва да минем през Голгота, през Кръста – да приемем Исус Христос за свой
личен Спасител...Едва
..Едва тогава в своя живот ще намерим истински мир, както
ЕПЦ – Сливен най-после
после след изминалия път на много трудности, намери
мир в своя собствен молитвен дом !
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„Така казва Господ на
Силите: ... Постройте
домът и Аз ще благоволя
в него, и ще се прославя!
..- казва Господ ”
Агей 1:7,8
ЕДНО ГОЛЯМО ЧУДО СТРОЕЖЪТ НА НОВИЯ МОЛИТВЕН ДОМ

Този строеж е цяла вълнуваща епопея ! Заслужава нашето внимание !
Но нека опишем нещата подред :
С настъпването на демокрацията, макар и бавно, с много трудности и
спънки, но тук – там започнаха строежи на молитвени домове - в София,
Пловдив, Варна, Русе... Нуждата от десетки молитвени домове за църквите към
СЕПЦ беше огромна. Тогава Ръководството на СЕПЦ дори разработи няколко
типови проекта за църкви с до 100, до 250, до 500, 1000 и повече седящи места.
Красиво изработените, целесъобразни и практични макети на църковни
сгради, които
„красяха” канцеларията на Съюза, очакваха
своите
изпълнители. Идеята на Ръководството на Съюза беше да се спестят средства
за проектиране на молитвените домове.
Чудесна идея и чудесно разработени проекти, които чрез макетите
подчертаваха
разчупените „канони” в строителството на
евангелски
молитвени домове. Но тази идея срещна голяма съпротива от страна на
местните органи на властта. По всякакъв начин
органите на отдел
„Архитектура”
в местните Общински съвети на страната препятстваха
приемането на тези типови проекти. Община Сливен също не направи
изключение. Една от причините беше, че бяха засегнати икономическите
интереси на местната проектантска гилдия.
Друга причина типовите проекти на молитвените домове да не могат
да бъдат приложени при местните условия бе, че проектираната сграда
трябваше да „пасва” на околните сгради и формата на парцела.
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Молитвеният дом на ул.”Дзерджински” № 56, закупен през 1981 г.
с доброволните дарения на вярващите като собственост на църквата,
църквата (видимо
от приложения Нотариален акт - стр. 66), беше брутално съборен от
комунистическите власти,
власти бе заплатен на църквата на символична цена.
цена
Сега, във времето на демокрацията,
дем
п-р
р Вълканов направи постъпки за
обезвъзмездяване на заграбения църковен имот и съдействие на Община –
Сливен за закупуване на парцел за строеж. През м. юни 1993 г. църквата закупи
частен имот - сградата на Детска градина на
ул. „Булаир” № 6. Същата година са
направени
постъпки за
издаване
разрешение за проектиране на молитвения
дом.
След изтичане технологичното време
за процедурите, най-после
после на 08.04.1996 г.
бе издадена изходна виза за проектиране .... На мястото на тази стара сграда, ..
върху парцела, закупен от църквата...
църквата.
.която ще бъде съборена, ще се.....
с
.....издигне новия молитвен дом
Както вече описахме по-горе,
по
проектът беше изработен безвъзмездно от
арх. Веселина Белова за по-малко
по
от година.

Паметен
метен ще остане денят, когато е направена „първата
„
копка” на
строежа – 22 май 1997 г. естествено с молитва и с много радост и вълнение
въ
във
всички !
Пишейки тези редове
редов си спомням
вълнението на „мнозина
мнозина от свещениците
и левитите, които плачеха със силен глас,
когато се
полагаха основите на
Господния дом; и мнозина възклицаваха
гръмогласно от радост...”
радост.. /Ездра 3:12/
Първата копка на молитвения дом...
дом
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Средствата, с които се започна този
строеж бяха недостатъчни. Но той се
започна с вяра,, че Бог Който е започнал
доброто дело, ще го довърши до край !
Този строеж нее беше някаква приумица
или суетен каприз ! Всички вярващи
разбираха, че се започва нещо
н
много
важно и грандиозно.. И това е:
...С молитва и вяра строежът напредва Строеж на Божий дом – място за молитва и
поклонение пред Святия Бог. Затова десетки вярващи започнаха да дават
безвъзмезден труд на този строеж. Професионални строители: Бончо
Атанасов, Иван Цонков, Петър Петров, Цонко Иванов и много други братя
като Иван Желязков, Николай Воденичаров, Георги Калинов, Христо Тодоров,
Тодор Кондев, Кольо Георгиев, Борис Борисов,, Радослав Радев, Господин
Господинов...
... ежедневно работеха на
строежа на молитвения дом. Не можем
да пропуснем и труда на дежурните.
Изброените имена са само на мъже –
братя от църквата. Но и сестрите не бяха
безучастни
ни ! И те се включиха в делото
велико:: някои от сестрите приготвяха
храна за строителите, други изправяха
гвоздеи....г......
.гвоздие.
.................... Молитва на благодарност за храната....

Списъкът с доброволните участ ници
и е много дълъг и положително съм
пропуснал някои, но
о БОГ никого не ще
пропусне ! Той ще възнагради в онзи ден
на отплата и техния труд.
Когато
парите
бяха на
привършване, бе подета „интересна”, нене
.....След уморителната работа обядът,
обяд
стандартна кампания – всеки вярващ да
.....макар и скромен, бе много вкусен
даде от своите спестявания като без
лихвен заем.. за строежа на църквата. Десетки вярващи се отзоваха на този
призив. Някои даваха всичко за святото дело ! Вдовици, които бяха спестя -
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вали „някой лев за погребение”, изтегляха всичките си
спестявания и ги даваха за строежа. Духовният Съвет бе
взел решение, ако в това време Бог повика при Себе Си
някои от тези възрастни вярващи, които са дали в заем
пари за строежа, то погребението ще се извърши с
разноски на Църквата. Някои дали златните си обеци...
Една сестра (Мария Великова) дори подарила на
Митко Станчев, строител църквата своя апартамент. Вярно е, че по-късно, поради
..работил безвъзмездно някои нежелани причини, отново си го връща. Но така или
...от първата копка до иначе, нейната постъпка на жертвоготовност да дари
завършването на строежа дори всичко, което има, бе мотивирала много вярващи
също да жертват за строежа.
Трогателно бе да видиш, как една бедна жена от Комлука бе донесла
саксия с мушкато „за строежа на църквата”. Тя нямаше нещо по-скъпо в своя
дом, което да даде от това цвете и от сърце бе донесла своя дар. При
проведеното „наддаване” друга една сестра купи тази саксия и парите внесе в
църковната каса за строежа...
Друга една сестра, (която желае нейното име да остане в тайна ), пък е
дарявала освен от своите спестявания и десетки, дори стотици купони за хляб
за работниците на строежа.
Вярващите помнят десетки подобни случаи ...
Някои сестри си определяха ден за пост, като храната за този ден
занасяха на строителите ! Какъв идеализъм ! Каква жертвоготовност и
любов към Божието дело ! Чутовен подвиг на стотици верни християни !
След три години и половина усърдна работа, строежът бе завършен.
Някой бе казал, че без помощ на църкви от чужбина, молитвеният дом няма
да може да бъде завършен. Но пастирът на църквата, бр. Наско, отхвърлил тази
идея като обвързваща с църкви със съмнително верую. Една такава църква
дори е предложила да минем „под нейното крило”, което означавало да
скъсаме със СЕПЦ, да приемем техните доктрини и т.н...Пастирът и Дух.Съвет
не се съгласили. И...епичната работа продължила. Най-големият товар и
отговорност, както върху безопасността при работата на строежа, така и по
намирането на средства, естествено е падала върху пастира на църквата. А той
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е бил от сутрин до късно вечер на строежа. Работил свръх силите си, до
изтощение... Освен това „върху него тежеше всеки ден и грижата за
стадото, за църквата”. / 2 Кор. 11:28/ Нарушен е бил неговият сън. Но брат
Вълканов не оставил нещата недовършени. Когато БОГ започне някоя
работа, ТОЙ непременно я завършва!!!
На 24.12.1999 г. Бъдни вечер, църквата има своето първо богослужение в
новия молитвен дом. Като очевидец, видях - в очите на много вярващи
блестяха сълзи...Сълзи на радост ! Беше много вълнуващо !..Не бих могъл да го
опиша...
След три и половина години на упорит труд и пълно доверие в
Божието снабдяване, през месец декември 2000 г.строежът на молитвения
дом беше завършен. ЧУДОТО беше станало !

Няколко цифри говорят за мащаба на извършената работа:
Стойност на строежа - 303 000 лв. Това е една огромна сума, като се
вземе в предвид, че строежът се е извършил по време на голяма
икономическа криза.
78,5 % от цялата стойност на строежа са събрани от сливенските
вярващи ! Това е наистина подвиг ! И това говори за любовта
и
жертвоготовността на вярващите към Бога.
Средства от външни спонсори - едва 21,5 %
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Ако трябва само с няколко думи да обобщим, ще кажем: построяването
на този молитвен дом е едно ГОЛЯМО ЧУДО ! Да, ЧУДО ОТ БОГА !
Започнат в годините на най-голямата криза, с молитвите, жертвите на
стотици вярващи и доброволен труд, този Божий дом беше завършен !
Той има 500 седящи места в голямата зала и балкона, 100 места в
малкия салон, стаи за детско неделно училище, канцеларии... И както казва
п-р Вълканов: „Закупен и построен основно със средства на вярващите от
Сливен, молитвеният дом е победа на вярата, за което нашата сърдечна
благодарност е към Бога и цялата слава принадлежи на нашия Всемогъщ
БОГ, Който успокои людете Си !”
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„...И
И Аз ще изпълня този дом
със слава ! – казва Господ на
Силите.”
Агей 2:7
ОТКРИВАНЕТО НА НОВИЯ МОЛИТВЕН ДОМ

На своето заседание на 27.03.2001 г., Дух.Съвет обсъжда подробно
начинът и редът на тъжественото богослужение за откриване и освещаване на
новия молитвен дом. И определя:
29.04.2001 г. за дата наа освещаване на новия молитвен дом.
Преди това, на 22.04.2001 г. по настояване и на Съюзното ръководство, бе
извършено ръкополагането в пастирски сан на Ръководителя на Църквата бр.
Атанас
анас Вълканов. След десет годишно служение,, всички от Дух.
Д
Съвет
настояват
той
да
бъде
най-после ръкоположен. .
Ръкополагането
ще
се
извърши от Председателя на
СЕПЦ – п-р
р Виктор Вирчев и
на Зам. Председателя на СЕПЦ
– п-р Пламен Ганчев.
При ръкополагането в
пастирски сан на бр. Атанас
Вълканов, освен споменатите
двама
пастири,
участват
.Ръкополагане в пастирски сан на п-р Атанас Вълканов ....................................................................
............................................
още и п-р
р Тодор Енчев, п-р
п Желю Енчев и п-р
р Иван Манев. Убеден съм, че
Небето се е радвало, изливайки още благодат върху този Божи служител.
Решение на Дух.Съвет
ъвет е за освещаването на църквата да се поканят гости
от чужбина: п-р
р Рибарчук, Тони и Сюзън, Луи, Августт и Магдалена,
М
п-р
Сардачук, п-р Даниел Хофер и п-р Карл Кребс.
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Гости от страната: Председателят на СЕПЦ - п-р В.Вирчев, Секретарят –
п-р Ал. Найденов и пастирите: п-р Едуард Куриян – ЕПЦ Несебър, п-р Цонко
Атанасов – ЕПЦ – Ямбол, п-р Йордан Манев – ЕПЦ-Стара Загора, п-р Божидар
Ялъмов – ЕПЦ- Казанлък, п-р Георги Ялъмов – ЕПЦ- Хасково, п-р Илчо Ефтимов
– ЕПЦ- Бургас, п-р Стефан Кръстев – ЕПЦ „Филаделфия” – Бургас, п-р Румен
Борджиев – ЕПЦ – 2 София, п-р Кевин Биъри – БИ – София, п-р Иван Цонков –
БИ – София, п-р Стоян Славчев – ЕСЦ – Сливен, п-р Юрий Вълков - ЕБЦ –
Сливен, п-р Веселин Енчев – ЕПЦ-Чирпан, Лидия Сепаревска - Счетоводител на
СЕПЦ и Светла Тодорова – Касиер на СЕПЦ.
Гости от Обществеността на гр. Сливен: митрополит Йоаникий, инж.
Боньо Бонев – конструктор на проекта от Бургас, Станимир Стамов, Асен
Гагаузов – Кмет на Община Сливен, Главният архитект на града, строителни
технички от отдел „Архитектура” – 2, Семков - Областен управител,
Отговорникът по религиозните въпроси.
За поканените гости да се даде обяд в малък ресторант.
След тази, добре обмислена до най-малките детайли, организация на
тържествената служба, никой не се съмняваше, че тя ще протече вълнуващо.
Оставаше само още нещо: Божията слава да слезе по време на
богослужението и да изпълни новия молитвен дом. А това беше найважното !
И ето, най – после, след трескава подготовка, настъпи 29 април 2001
година ! Денят на освещаване на новия молитвен дом ! От рано сутринта
заприиждаха вярващи и гости. До входната врата усмихнати младежи
посрещаха пристигащите. 500 – те седящи места наистина се оказаха
недостатъчни за всички присъстващи. По пътеките и коридорите имаше
още десетки правостоящи !..
Този ден беше истински празник - ден на радост и тържество ! На
първите три реда бяха „специалните гости”. По лицата на всички грееше
усмивка и непринудена радост ! В много очи, особено в тези на повъзрастните вярващи, които бяха изпитали трудностите на „чергарския”
живот – на местенето на Църквата от място на място, сега се стичаха
сълзи. Сълзи на радост...
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Цялата църква на крака, заедно с хористите, облечени в красиви, сини
облекла, запяхме песента „СВЯТ, СВЯТ, СВЯТ СИ, ГОСПОДИ, БОЖЕ
ВСЕМОГЪЩИ !” и Божието помазание заля всички. Този, за Когото и в
Чиято чест бе построен този молитвен дом не остана „далечен” и
„безразличен” към това тържество.
Той дойде със Своето присъствие !.. А то се чувстваше от всички
реално ! В един момент, стоящ на своето място, аз се смалих и смирих в
присъствието на Господ. А Той беше толкова реален, щото ми се поиска да

................... .Хорът на

ЕПЦ – Сливен при откриването на новия молитвен дом

коленича пред Неговите прободени крака... Спомних си за богослуженията,
които имахме в „катакомбата” на ул. „Вапцаров” № 2, в началото с
неизмазаните влажни тухли, после нашата църква на ул. „Джерджински” №
56, която беше съборена от комунистите, изгонването ни от властите от
сградата на Евангелска църква – ул. „Ниш” № 3, после събранията на ул.
„Абаджийска № 1А - в старата „Гигова баня”, после изкачването на стръмните
стълби до залата на Профсъюзния дом „Съби Димитров”,... След този
трънлив път, и много молитви и работа, сега най-после Църквата имаше
свой собствен прекрасен молитвен дом !...
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След песента на възхвала към Най важният Присъстващ, пастирът приветства
с „Добре дошли !” всички гости.
гости После п-р
Вълканов разказа накратко историята на
ЕПЦ – Сливен от нейното основаване през
1920 г., маркирайки нейния труден път.
Разказа и за героизма на строителите на
молитвения дом и средствата с които той
...
Приветствие на п-р
р Вирчев
бе построен . Той
ой подчерта, че строежът е
извършен предимно със средства, дарени от Сливенските вярващи.(
вярващи. 78,5 % !)
Един много малък процент са от дарения на други църкви или спонсори.
Църквата е взела в заем средства от отделни
о
вярващи,
ващи, които предстои да
върне...
След думите на благодарност към Бога
за завършения строеж, пастирът даде
възможност за приветствия на гостите.
Приветствие от Председателя на СЕПЦ, от
Секретаря...
ретаря... Един след
друг
Божиите
служители едва скриваха
скрив
вълнението си в
своите приветствия. На някои от тях тепърва
предстоеше да изминат дългия и труден път
Приветствие на п-р
п Едуард Куриян
на строителство, докато стигнат до подобен тържествен момент...
След приветствията на гостите, последва най-важната
важната част от това
тържество:: молитвата за освещаване на новия молитвен дом. Всички
пастири се качихме на подиума и заедно с останалите вярващи вдигнахме
нагоре към Бога ръце в благодарствена молитва. В цялата зала можеше да се
види една гора от ръце, издигнати към Небето в знак на благодарност към
Бога...
И стана ЧУДО: Облакът на Божията слава изпълни новия молитвен
дом ! Както някога това се случи при освещаването на Соломоновия храм.
Хората величаеха
ичаеха Бога, други не можеха да скрият сълзите
сълзи си и плачеха от
радост и благодарност към Бога...
Бога... Беше нещо неописуемо !
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Тържественото богослужение завърши с хорово изпълнение на голямото
„АЛИЛУЯ” от величествената
оратория
на ХЕНДЕЛ „Месия”,
под
диригентството на с. Йорданка Господинова.
Величествено изпълнение! Не вярвам, че
дори професионални
лни певци биха могли с
такова
помазание
да
изпълнят
произведението на Хендел,
Хендел както нашите
хористи.
П

Приветствие
риветствие на п-р
п Кевин Биъри

Искаше ни се това богослужение да
не свършва...

........Приветствие на п-р П. Киришев

И най – важното, което не мога да
пропусна : Този облак на Божията слава,
слава
който слезе в деня на освещаването, не
се е вдигнал и до днес ! Когато влезем в
молитвения
олитвения дом
на богослужение,
Божията благодат и слава са реалност и днес !

Приветствие на п-р
п В. Енчев

БОГ и днес е БОГ НА ЧУДЕСАТА !

Приветствие на п-р
р Цонко Атанасов
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Приветствие на п-р
р Стефан Кръстев

Приветствие на бр. Кирил
Кир Димитров

Приветствие на п-р Янчо Вълчев
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„А Исус видя и една бедна
вдовица, че пускаше там две лепти.
И каза: Истина ви казвам, тази
бедна вдовица пусна повече от
всички...”
Лука 21:2,3
СЛУЖЕНИЕ „ЖЕНИ СЛУЖАТ НА ЖЕНИ”

Винаги е имало жени - християнки, които са били готови да дадат всичко
от себе си, не само своята лепта, но и своите сили, таланти и време за Бога !
Те са били готови да поставят себе си на Божия олтар... Да дадат всичко от себе
си. Да го дадат на Бога, и то без остатък !...
Душата на жената и нейните специфични проблеми са били често
неразбирани от мъжете. Един само леко загатнат пример: Когато една майка бе
дошла при Исус и настояваше да изцели дъщеря й, учениците Му поискаха
Той да я отпрати. Те не разбираха кървящото майчино сърце... Жените имат
свои специфични проблеми, които мъжете не могат да проумеят. Само жени –
християнки биха могли да ги разберат. И да им помогнат, само че, ако знаят
„как ?” А за да знаят „ как”, трябва да бъдат обучени.
Един ден през 2003 г. при п-р Вълканов идват две сестри. За тях покъсно, на едно специално тържество по връчване на дипломи, бр. Наско ще
каже: „Аз си спомням ентусиазма на тези две сестри – Eлена МИРЧЕВА и
Марлена ДАНЕВА, когато дойдоха при мен и ми казаха: „Така и така, имаме
желание да отидем и да се включим в обучение за служение на други жени.
И тъй като през тези години, през които съм служил, при мен са идвали
различни хора, които са се захващали с ентусиазъм с различни неща, но после
са ги забатачвали. Честно казано, в себе си малко се усъмних в техния успех.
Все пак, им казах: „Съгласен съм!”...Обучението започна... Върнаха се... И
тогава, след като свършиха собственото си обучение, не се изненадах на
желанието им
да приложат на практика наученото, като започнат да
обучават и други жени, „способни и други да научат...”
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В същност, това бе проектът: „ЖЕНИ, СЛУЖАТ НА ЖЕНИ”.
ЖЕНИ Този проект
се осъществи по инициатива на Женския отдел при
ОЕЦ (Обединени евангелски църкви – София), в
партньорство с
американската организация
„ENTRUST”,
”, чиято главна цел бе: обучение на жени,
....

мултиплициране
на
лидери в мултипли.....Логото на това служение
цирани църкви..... Ние
знаем и разбираме значението
значе
на думата
„мултиплицирам” = умножавам, създавам много
нови образи, които приличат
при
на първия. Образи,
които в библейски смисъл имат еднакви
доктринални разбирания, еднакви цели, ходят в
правилния път – библейският път на вярата...
М

Марлена Данева

Всъщност, целта на това служение е да се създадат във всяка църква
ядра от жени, които да продължат
продъ
това обучение в две насоки:
Да подготвят и други жени в служение.
служение
Духовно израстване на жените в местните църкви.
Курсът на обучение е обхващал следните предмети:
1. Изследователски метод за изучаване на Библията.
2. Християнски живот
3. Евангелизаторство и ученичество
4. Християнски брак и християнско семейство
5. Жени служат на жени
... Елена

Мирчева

6. Изграждане на мъдро сърце.

Както виждаме, това е представлявало едно сериозно обучение,
базирано върху 2 Тим. 2:2
2: „И каквото си чул от мене при много свидетели,,
това предай на верни човеци, които са способни и други да научат.”
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След 3,5 годишно обучение, през 2007 г. тези две сестри започнаха да
обучават други сестри в много църкви от страната. Резултатите бяха
впечатляващи:

.....

Начало – преди 2004 г.

1 –во ниво 2004 г.

1-во ниво - в продължение на 3 години в София, 2003 – 2006 г.
В него
са се обучавали Марлена Данева и Елена Мирчева от ЕПЦ – Сливен.
..........2-ро ниво което продължава три години в София, Първомай, Русе

2 - ро ниво 2007 г.

3 – то ниво 2010 г.

и Сливен, от 2007-2009 г.
В началото на 2007 г. започва стартиране кампанията за набиране на
жени за обучение в бъдещите центрове по места – това бяха всички местни
църкви от областите Ямбол, Стара Загора, Бургас, Сливен, които трябваше да
идват в бъдещия център Сливен за следващите три години.
Елена Мирчева и Марлена Данева, Жана Омайникова от Пловдив и
Маргарита Иванова от ЕСЦ - Сливен, подпомагани и от Кирилка Стоицева от
Пловдив и Румяна Бунарджиева от Стара Загора, са били обучаващите в нашия
център. Както виждаме, това е бил солиден екип от учители.
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ро ниво „Жени служат на жени” – 2009 г.
ЕПЦ- Сливен като домакин на завършване – 2-ро

По време на сесиите,
сесиите ЕПЦ – Сливен е настанявала обучаващите се
участнички в домовете на вярващите от Сливен и е предоставяла църковната
зала за обучение. Задача на Марлена - агитиращ и мотивиращ
мотивир
представител
на служението, е била организиране на курса в Сливен, обучение на
участничките, организиране
на
конференции и семинари
семинар
в
страната....
Така изброените сестри са
били изключително помазани в
служението си на „учители“ и Бог е
помогнал за успешно дипло миране през 2009 г.
След
дипломирането на
второ поколение „служещи жени“
– в център Сливен, както и в
центроветее Русе, Първомай и
София, за Марлена Данева и
останалите дипломирали се сестри
служението не
спряло до тук.
==
.”учителите”.

===

П-р
р Атанас Вълканов приветства гостите при
завършване на 2-ро
2
ниво - 2009 г.
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Започнала подготовка за работата на 3 – то ниво.
Марлена започнала обиколки на църквите в регионите: Сливен, Бургас,
Стара Загора. Но поради
оради някои организационни грешки и пасивност
пасив
от страна
на други отговорни служители, работата
р
в това трето ниво не е имала вече този
успех, както преди. В Сливен са
с се записали 12 жени, от които сега са останали
само 8. Причините са много и комплексни. За мен е много трудно да
анализирам напълно всичко това.. Тъжното е, че след
тези успехи,
благословения, а и неуспехи, с. Марлена се оттегля, с което Сливенската
църква губи един способен, талантлив работник...
3-то ниво е от 2010 г. до днес – в повече центрове, като
жените от второ ниво, обучени в Сливен,
Сливен, сега вече служат в
центрове в Бургас, Котел, Сливен и Стара Загора.
центровете
Понастоящем, (т.е. през 2013 г.)) в Сливен – Елена
Понастоящем
МИРЧЕВА
ИРЧЕВА и Мария ДРАГНЕВА продължават
продължава обучението на 8
..Мария Драгнева жени, които са пред завършване на този трети етап. В Бургас и
Стара Загора също са пред завършване.
завършване В Котел сега активно работи Соня
КУРИЯН, обучавайки 24 жени от няколко евангелски църкви в Котел и
с. Жеравна. Тя е една от
обучените от втори етап на
служението
в
център
Сливен и сега предава на
„верни свидетели“ в Котел
здравото учение.
Част от участниците в курса
„Жени служат на жени” – от ЕПЦ –
Сливен, 3-то ниво,, обучавани от
Елена Мирчева и Мария Драгнева:
Димитринка,
Венета,
Станка,
Ганка, Галя и Катя.

4 - то ниво – предстои да се организира в местни църкви от регионите на
някои от центровете.
„Жени служат на жени”
жени” е било и може да бъде още по-успешно
по
служение за Тялото Христово – Църквата.
Част от това служение е
специализираното „Служение в Сливенския затвор”, което ще разгледаме
малко по-късно.
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„И така,...църквата имаше
мир и се назидаваше, и като
ходеше в страх от Господа и в
утехата на Святия Дух, се
умножаваше...”
Деяния 9:31

ЕВАНГЕЛИЗАТОРСКА РАБОТА В РАЙОН – СЛИВЕН

Мащабно е извършвана от екипа на Илия Миланов, който е посетил и
най-отдалечените и затънтени селца в Балкана. На много места Бог е
потвърждавал Словото със знамения и чудеса на изцеления...
През 1991 г. като мисионер към Библейския институт на СЕПЦ (тогава с
база в Русе), беше назначен бр. Павел ТОДОРОВ. В труднодостъпните райони
на Котленския край, в областите Сливен, Ямбол и Бургас, с Божията помощ
успя да регистрира 14 нови евангелски общества към СЕПЦ. Работата беше
свързана с много трудности. Трябваше да се извършват пионерски задачи в
тази област, като:
* Посещение на отдалечени места, в които се издирваха интересуващи се
от вярата местни хора.
* Провеждане на религиозни събрания в зали и на открито; раздаване
и разпространяване на религиозна литература;
* Организиране на религиозни общества от вярващи, провеждане на
учредителни събрания и регистриране в съответните градски съвети;
Обучаване и подготовка на ръководители на местните общества;
Духовно изграждане на новорегистрираните църкви чрез програми за
обучение, библейски уроци за деца и възрастни, доставяне на литература,
която в този момент, след дългото атеистичното управление на страната до
1990 г., почти не съществуваше.
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Списък
Списък на новосъздадените
восъздадените и регистрирани ЕПЦ
в
в Сливенски район през 1991 – 1993 г.
в
1. ЕПЦ с.Тополчане
2. ЕПЦ с.Калояново
3. ЕПЦ с.Блатец
4. ЕПЦ с.Горно Александрово
5. ЕПЦ кв.Речица - Сливен
6. ЕПЦ 2 Котел
7. ЕПЦ 3 Котел
8. ЕПЦ с.Градец
9. ЕПЦ с.Тича
10.ЕПЦ с.Пъдарево
11.ЕПЦ с.Чубра
12.ЕПЦ с.Славянци
13.ЕПЦ с. Лозарево
14.ЕПЦ с. Маленово (Ямболско)
В селища като : Тича, Чубра, Блатец, Славянци, Лозарево и преди 10
ноември не е имало евангелски вярващи, така че създаването и регистрирането
на ЕПЦ в тези
ези селища е наистина било една трудна мисионерска работа.
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Последните две църкви в с. Лозарево и с. Маленово по-късно минаха
към Ямболски
олски район. Само, който не е работил по основаване на евангелски
църкви в селца, където не е имало такива, само той не може да си представи
огромните трудности, свързани с тази духовна работа. На някои места е имало
и враждебно отношение от страна на властите и нежелание да регистрират
новосъздадените църковни общества.

П
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Но тази дейност на бр. Тодоров, както ще видим, не спира до тук. Още
някои подробности и резултати ще видим в раздела „Църкви в район Сливен”.
По-късно мисионерската и евангелизаторска работа в района е
продължена от екипите на бр. Дичо Костадинов, на Иван Цонков и Стоянчо
Стоянов, които прожектираха филма „ИСУС”, филма „Магдалена”, раздаваха
хиляди брошури и Нови Завети. Те работят неуморно и до днес. Всяка година
изминават хиляди километри по прашните селски пътища, за да достигнат
недостигнатите. Това е една много благословена работа, в резултат на която
броят на регистрираните Евангелски петдесятни църкви в район Сливен,
обхващащ общините Сливен, Котел, Твърдица и Нова Загора достига 50 ! Ние
само ще изброим тези църкви, регистрирани по времето на п-р Ат. Вълканов,
но зад всяко едно име на селище се крие много духовен труд :
1. ЕПЦ – с. Бинкос
2. ЕПЦ - с. Блатец
3. ЕПЦ - с. Божевци
4. ЕПЦ - с. Бозаджий
5. ЕПЦ - с. Бяла
6. ЕПЦ - с. Гавраилово
7. ЕПЦ - с. Гергевец
8. ЕПЦ - с. Глуфишево
9. ЕПЦ - с. Глушник
10. ЕПЦ - с. Горно Александрово
11. ЕПЦ - кв. „Дебела кория”
12. ЕПЦ - с. Драгоданово
13. ЕПЦ - с. Желю войвода
14. ЕПЦ - с. Злати войвода
15. ЕПЦ - с. Калояново
16. ЕПЦ - с. Камен
17. ЕПЦ – гр. Кермен
18. ЕПЦ - с. Крушаре
19. ЕПЦ - с. Николаево
20. ЕПЦ - кв. „Речица” – 1
21. ЕПЦ - с. Селиминово
22. ЕПЦ - с. Струпец
23. ЕПЦ - „Антиохия” – Сливен

- р-л Атанас Мавродиев
- р-л Дичо Костадинов
- р-л Христо Събев
- р-л Дичо Костадинов
- р-л Зафирка Митева
- р-л Димитър Даскалов
- р-л Стефан Русев
- р-л Христо Събев
- р-л Дичо Костадинов
- р-л Стефан Маринов
- р-л Тодор Георгиев Тодоров
- р-л Дичо Костадинов
- р-л Станчо Асенов
- р-л Дичо Костадинов
- р-л Атанас Мавродиев
- р-л Иван Иванов Илиев
- р-л Динко Калчев
- р-л Демир Демирев
- р-л Дичо Костадинов
- р-л Кирил Димитров
- р-л Стоян Радев
- р-л Атанас Мавродиев
- р-л Енчо Ганчев Христов
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24. ЕПЦ – Сливен ІІІ
25. ЕПЦ – Сливен ІV
26. ЕПЦ – с. Тополчане – І
27. ЕПЦ - с. Трапоклово
28. ЕПЦ - с. Чокоба
29. ЕПЦ - с. Бял Кладенец
30. ЕПЦ - с. Кортен
31. ЕПЦ - гр. Нова Загора – І
32. ЕПЦ - гр. Нова Загора – ІІ
33. ЕПЦ - с. Терзийско
34. ЕПЦ - с. Гълъбинци
35. ЕПЦ - с.Овчи кладенец
36. ЕПЦ - с. Градец
37. ЕПЦ - с. Жеравна
38. ЕПЦ - с. Кипилово
39. ЕПЦ – гр. Котел ІІ
40. ЕПЦ - гр. Котел – ІІІ
41. ЕПЦ - с. Мокрен
42. ЕПЦ - с. Пъдарево
43. ЕПЦ - с. Тича
44. ЕПЦ - с. Боров дол
45. ЕПЦ - с. Сборище
46. ЕПЦ - гр. Твърдица – І
47. ЕПЦ - гр. Твърдица – ІІ
48. ЕПЦ - с. Червенаково
49. ЕПЦ - гр. Шивачево
50. ЕПЦ - гр. Сливен

- р-л Димитър Славов
- р-л Стефан Чакъров
- р-л Елена Стойкова
- р-л Дичо Костадинов
- р-л Стефан Русев
- р-л Дичо Костадинов
- р-л Мустафа Асенов Мустафов
- р-л Атанас Митев Вълканов
- р-л Селим Сеит Кула
- р-л Дичо Костадинов
- р-л Дичо Костадинов
- р-л Дичо Костадинов
- р-л Радослав А.Демирев
- р-л Иван Петрович Серт
- р-л Иван Петрович Серт
- р-л Иван Петрович Серт
- р-л Илия Илиев Менгишев
- р-л Иван Цонков
- р-л Иван Цонков
- р-л Милчо Цукев
- р-л Дичо Костадинов
- р-л Атанас Мавродиев
- р-л Христо Събев
- р-л Ангел Сл. Янков
- р-л Дичо Костадинов
- р-л Стефан Русев
- р-л Атанас Вълканов

През 2013 г. броят на регистрираните ЕПЦ в района е 46 (без тези в
Божевци, Камен, Кипилово и Котел – ІІІ, поради намален брой вярващи,
починали възрастни, миграция към градовете и други причини). Но днес
нерегистрирани вярващи, групи и общества има в още близо 20 селца, които
са духовно обгрижвани от братя дякони и презвитери от църквата.
Сливенската ЕПЦ винаги се е стараела да изпълнява
поръчение” на Господ Исус Христос, записано в Мат. 28:19,20.

„Великото
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Екипът на бр. Илия Миланов е посетил десетки страни на планетата,
занесал е благата Евангелска вест между милиони човеци от различни нации.
Само
мо в нашата Родина, повече от 3 милиона сънародници в около 1500
градове и села, са чули Евангелската вест за спасение чрез този екип.
екип
Това е една огромна
о
работа, свързана с
много
пътувания, отсъствия от дома
и семейството,
ството, опасности по
пътя и духовно воюване.
............Обикнове
Обикновеният вярващ
никога не
ще може да
разбере
трудностите
на
тяхното служение, както и
благословеният
благословенията.
............Бог
...
Бог обаче ги разбира.
Той не само им дава сили, но
...........Екип
Екип „Благовестие” на евангелизация в Полша...........
Полша
ще ги възнагради в онзи славен
ден със специална награда
аграда за тяхното усърдие....
усърдие.. .
..
. .........
Екипът на бр. Дичо Костадинов със сестрите Елена, Цанка, Графиня и
Станка пък е „пребродил” страната ни от изток до запад и от Родопите до
Дунав, прожектирайки филмите „Исус” и „Магдалена”.
„Магдалена”. В стотици селца и
паланки, този екип още са раздали хиляди брошури и Нови Завети. Когато за
първи път видях неговия автомобил, погледът ми веднага се спря върху
красивия надпис на задното стъкло :

„ИСУС ХРИСТОС Е ЖИВ И ДНЕС ”
Този надпис, който всъщност е стих от Божието Слово - Евр. 13:8, е едно
свидетелство за Исус
сус Христос пред всички наши сънародници, по селца и
градове.
Освен отговорността за 12 църкви в район – Сливен и 12 богослужения в
различни селца всяка седмица, бр. Дичо
Дичо организира, след много проучване и
молитвена подготовка, евангелизации в отдалечени райони на страната.
Последното
ото беше във Видинските селца,
селца, където са раздадени стотици

93

брошури и Нови Завети ! Братът никога не тръби за своята дейност и скромно
служи на Господа.
Когато видях картата на България и селищата, които за 18 години е
посетил с неговия екип, останах смаян ! Това са хиляди градове, селца и
паланки, в които са прожектирали
прожектирал филмите „Исус” и „Магдалена”, раздали
раздал са
хиляди брошури и Нови Завети... Те са отбелязани
отбелязани с червени точки на картата
и на практика, покриват цяла България !

Червените точки са

..

посетените

селища, където за 18 години са раздадени.......
раздадени

хиляди брошури, Нови
ви Завети или е направена прожекция на филма „Исус” и „Магдалена”

...........Ето
Ето и още някои снимки от евангелизациите, проведени от този екип:
На снимката в ляво,
ляво бр. Дичо
разговаря с този мъж като му обяснява:
„Какво значи да си християнин
хрис
?” и му
подарява книжка със същото заглавие.
Колко много хора от нашите
сънародници са само по име
„християни”, но са твърде далеч от
истинското християнство !..
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С. Елена раздава брошури „Пътят на живота”

Щастието да имаш в ръце Хляба на живота

Плакат – обява за прожекция на филма „ИСУС”

Раздадени Библии за деца

Забравено от хората, но не и от Бога – с. Сива река

С брошури в Родопското село Вързулица
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При една от евангелизациите в Родопите, неусетно по пътеките са преминали
границата и достигнали гръцкото село Кипронос. Много от жителите на това
село са българи. За първи път Евангелската вест достигна и до тях. Чрез
раздадените Нови Завети там са разбрали, как трябва да се покланят на Бога:
Йоан 4:24 „Бог е Дух, и онези, които Му се покланят, с дух и истина
трябва да се покланят”

С Библии в с. Кипринос – Гърция

Тя чува за първи път за „Пътя към живота”

Житните класове не трябва да се похабят...

Брат Дичо (към екипа): „Трябва да стигнем
отсреща в онази Родопска махала...”

Как мислите Вие, лесно ли се стига до такива отдалечени Родопски
паланки, до които няма асфалтов път, няма дори шосе, а само стръмни кози
пътеки ?..Някои български християни мечтаят да станат мисионери в далечни
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страни...Цял
...Цял живот те си остават мечтатели, докато в също време Родопите са
едно огромно мисионерско поле...
Когато спирате погледа си върху тези снимки, сигурно се питате: „Откъде
идва тази сила и енергия в екипа на бр. Костадинов
Костадинов ?.. Кое ги кара да търпят
неудобствата на пътуването ?.. Понякога, през летните вечери,
вечери да се мушнат в
спалния чувал и да прекарат нощта в стърнището на полето,
или на някоя ливада в планината ?.. Да отидат на
непознати и опасни места, без да се страхуват ?.. Тяхната
сила и закрила е в Бога. Тяхната тайна се крие в Псалом 27:1...
Затова, когато разглеждате тези снимки и четете
обясненията към тях, не забравяйте: молете се за екипа на
бр. Дичо Костадинов !
======
На тези снимки не сте видяли Веселина КОСТАДИНОВА
голямата дъщеря, на бр. Дичо и с. Надя. Причината : тяя е правила снимките на
екипа и затова поместваме
помествам нейната снимка тук отделно. Молете се и за нея !
====Веселина

Ежедневно се молете и за екипа
екипа на бр. Илия МИЛАНОВ !
молитви ние също участваме
участваме в евангелизаторската работа...

С нашите
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„...И кръщавайте ги
г
в името на Отца, и Сина ,
и Святия Дух,, като ги
учите
да пазят всичко,
което съм ви заповядал.”
................
................Исус
Христос
Матей 28: 19,20
РЕЗУЛТАТИ ОТ ЖЕТВАТА

Ежегодно през лятото на открито в река Тунджа се провежда водно
кръщение на новоповярвали,
новоповярвали, които са взели твърдото решение да сключат
завет с Бога. Стотици вярващи отиват на реката, заедно с новоповярвалите, за
да бъдат свидетели и участници в това
това събитие, за което има радост и на
земята, и на Небето.

..П-рр Вълканов разяснява смисъла на водното кръщение
Този ден се превръща в истински празник за цялата Сливенската църква.
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Новоповярвалите,
ярвалите, кръстени във вода,
вода са „снопите на последната жетва”,
прибавени към Небесните хамбари. Тези резултати обаче не трябва да ни
успокояват.
Все още хиляди грешници се
лутат в духовен мрак. Хиляди наши
съграждани – също. Приоритетна
задача на Сливенската църква е да
пръска духовна светлина, да посочва
Исус като Светлината на света,
..
............

Водно кръщение на река Тунджа
Тунд – 2007 г.....

Водно кръщение – 2009 г.

Водно кръщение - 2010 г.

Водно кръщение 2011 г.

Водно кръщение – 2012 г.

да създава ученици за Него. (Исая 60:1,2),
60:1,2) даа изпълни предназначението си да
бъде „светилник,
етилник, издигнат на високо” (Мат. 5:15,16) , „Стани, свети,защото
светлина дойде на теб и славата Господня те осия !” (Исая 60:1)
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„Проповядвай Словото,
настоявай на време и не
на време... Увещавай с
голямо
търпение
и
непрестанно поучаване.”
2 Тимотей 4:2
СЛУЖЕНИЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ЕВАНГЕЛИЕТО
„ГЕДЕОН”

„ГЕДЕОН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” (THE GIDONS INTERNATIONAL) е между народна организация на християни – бизнесмени, която включва и специалисти
от различни области на живота: учители, лекари, инженери в около 200 страни
в света, които са обединени с една цел:
разпространение на Евангелието по целия свят, за да
може всеки един човек да чуе евангелската спасителна
вест и да приеме Господ Исус Христос за свой личен
Спасител.
С тази благородна задача християни- бизнесмени
са издали и разпространили над един милиард Библии
и Нови Завети в хотели, мотели, затвори, военни и
полицейски подразделения, училища, университети,
Най-новото издание на „Гедеон”.болници

и домове за възрастни хора...

Беше време преди промяната, когато Библията беше обявена
за
„опасна книга”, мразена, конфискувана и унищожавана...А много от тези
християни, които я разпространяваха лежаха в затворите и концлагерите...
След 10 ноември 1989 г. Бог направи възможно свободното разпространение
на Библията и чрез тази организация „ГЕДЕОН”.
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Слава на Бога за ревностните работници на „Гедеон” и в нашата църква!
Това са цял екип от братя: Стоянчо СТОЯНОВ, Тодор ГЕОРГИЕВ, Любомир
БАКЪРДЖИЕВ, Дичо КОСТАДИНОВ, Господин ГОСПОДИНОВ, Стойко ЙОРГОВ,
Стефко /от с. Бяла/ и бр. Светослав.
Те са разпространили вече стотици, може би и хиляди Нови Завети –
(така наречените „сини, Гедеонски Нови
Завети), безплатно раздавани в хотели,
Окръжна болница, Старчески домове, в
училища, някои военни поделения и
полицията. Само през изминалата 2012
год. са разпространили
7633 Нови
Завети, от които около 400 - на турски
език. Това е една внушителна цифра !
Слава на Бога ! Навсякъде Библията е
посрещана с радост.
Бр. Бакърджиев бе имал наскоро
среща
с директорите на няколко
училища, между които и на Сливенска
гимназия
„Добри
Чинтулов”
с
предложение на всеки ученик да се
даде (безплатно) Нов Завет, тъй като за
повече от 20 години след промяната,
Раздадени Нови Завети в хоремага................
въпросът за християнско обучение на
учениците все още не е решен. Някои от
директорите се страхуват да дадат
разрешение. В същото време духовното
невежество и продължаващия атеистичен начин на възпитание на учениците
отключва в тях агресия и насилие едни
срещу други. Това е сериозен проблем
в нашето общество днес. Затова ние
трябва да издигаме в молитва тези
тези....... .. ...В едно училище...
братя от екипа за служение „Гедеон”,
Бог да им дава смелост и мъдрост, като на Гедеон, за да разпространяват
Божието Слово. И ако има още години благовремие,преди Христос да дойде
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за църквата, и „Гедеонските Нови
Завети” започнат безпрепятствено да
се раздават и във всички училища,
това
ще
даде
положителни
резултати.
Защото „ Словото
да се върне празно !..”

Му няма

==....53 селца, до които Словото Божие е достигнало

само

само след едно пътуване на екипа на бр. Дичо Костадинов

.. То ще извърши Божията воля.

..........Отговорността пред Бога на всички
вярващи от ЕПЦ – Сливен
за
разпространение на
Евангелието е
голяма. Ако не можем да отидем и да
раздаваме Нови Завети по тези места,
то поне можем да се молим за онези,
които вършат това служение...

.

С Нови Завети в едно Родопско селце

Наистина благословен
благословена кола !

екип

и

Над тях винаги бдят
ангели...

Божиите

Колата отново е натоварена с
Библии, Нови Завети и брошури.
Екипът е
готов за следващата
евангелизация...

„Колко прекрасни върху планините са краката на онези, които
благовестват МИР !.. Които благовестват добро, които проповядват
спасение !”
Исая 52:7
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„Господи, не съм
достоен да влезеш под
покрива ми, но кажи само
една дума...”
Мат. 8:8
СЛУЖЕНИЕ „АГАПЕ” В АРМИЯТА

„Имаше в Цезария един човек на име Корнилий, стотник от така
наречения Италийски полк...” - така Лука започва своя исторически разказ за
Корнилий – римски стотник (т.е. римски офицер, който е имал на свое
подчинение 100 войници, или имащ съвременен чин капитан, или майор)
Интересното бе това, че той се боеше от Бога и непрестанно се молеше...(Деян.
10:1,2) И Бог не отмина неговия духовен копнеж. ТОЙ се откри на Корнилий по
един свръхестествен начин.(Деяния 10 гл.)
В Галилея имаше и друг един римски стотник, който не считаше себе си
за достоен Исус да влезе под неговия покрив, в неговия дом. За него Исус
каза: „Истина ви казвам, дори в Израил не съм намерил толкова вяра...” Мат.
8:10)
Обикновено нашата представа за съвременните военни е, че те са
сурови и груби хора, които са избрали професия да воюват, хора без милост,
едва ли не жестоки, хора чиито сърца са ледено – студени за Бога, за вярата в
Христос. Ако такова е нашето мнение, то ние дълбоко грешим !
Всички военни, от най – ниския до най - високия чин, имат души за
спасение. Бог ги обича, както обича всички други хора, без да гледа на техните
професии. Христос умря и за тях ! И тази вест на Евангелието трябва да
достигне и до тях. През атеистичното управление на страната, това бе
невъзможно. Но сега времето на демокрацията дава такива възможности.
Има стотици хора в армията, които днес са християни. И това стана
благодарение на едно особено служение: Военно служение към „Агапе
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България”.
Гръцката
дума
„АГАПЕ” – говори за Божията
любов. И вестта за Божията
любов към всеки
човек,
включително и към военните,
трябва да стигне и до тях.
Началото беше поставено
през 1998 г. (т.е. преди 15
.......Камуфлажни Библии, предназначени за военни........ години). Целта бе Евангелието
да достигне в редиците на армията и да бъде възстановено капеланството,
т.е. военни свещеници (или пастори) във всяко поделение.
В Сливенската петдесятна църква има около десет бивши и настоящи
военни, някои от тях с чин дори о.з.полковник. Това, че те са били или са все
още хора на мундира, не им пречи да бъдат искрени християни. Един от тях е
Николай КОЛЕВ. Завършил военно училище, военен инженер, днес този млад
човек е в активно служение в църквата. За много години той е работил към
Военното служение „Агапе –България”, отговарял е за разпространение на
Евангелието в Бургаски и Сливенски
военни поделения.
През 2004 год излезе от печат
първата по рода си Библия за военни с
камуфлажна подвързия. От тогава, до
сега
с любезното
съдействие на
Министерството на отбраната бяха
раздадени повече от 3000 броя от тези
Библии. На всеки войник, заминаващ
на мисия извън страната, е било дадена
такава „камуфлажна Библия”.
В един от броевете на сп.
„Благовестител” е описано свидетел ството на един войник от Нова Загора,.................. Семейство Колеви..................
(която е в нашия район), който е бил спасен от камуфлажната Библия,
поставена в джоба на куртката, когато станало нападението над българската
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база в Ирак. „Словото Божие е щит на онези, които уповават на него.”
(Притчи 30:5)
След възникналите проблеми в работата на Военното служение към
фондация „Агапе – България”, работата всред военните не спира. Тя приема
нова, по-гъвкава
форма: основава се
сдружение с идеална цел „Св. Георги
Победоносец”. Самото име „Св.Георги” има
по-разбран смисъл за българските военни. И
това
дава
нови
възможности
за
разпространението
на
камуфлажните
Библии и изобщо на християнската работа
всред военните.
(Св. Георги /275 г. – 23 април 303 г./ е
роден в Кападокия (Мала Азия). На 20
годишна възраст, след като се проявява като
успешен пълководец, му е дадена военната
титла трибун . През 303 г., по време на
.... Капитан Младен Бочуков (в дясно) управлението на император Диоклециан е
.. току що е подарил на свой колега –
бил убит, тъй като е защитавал християнска
... офицер камуфлажна Библия.............. та вяра. Умира като твърд и безкомпро мисен
християнин. Източноправославната църква го почита като светец,
мъченик за вярата.)
След завършване на Висш Библейски Институт – „Логос” - София, бр.
Николай Колев работи успешно с военни от Сливен, Ямбол и Нова Загора.
Събират се християни на военна служба в малки групи, четат заедно Библията,
размишляват върху нейните непреходни истини, общуват и се молят заедно...
И това е една много ценна работа за Бога.
Щастливи сме, че и Сливенската църква има участие в това служение
всред военните...
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„...Не бой се ! Но, говори и
не млъквай ! Защото Аз
съм с тебе !..”
Деяния 18:9,10
ИДЕЯТА „ГЛАС НА МИР”
Като Христови ученици, ние сме призовани да бъдем миротворци.
„Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада” – каза
Исус.
сус. (Мат.5:9) В този свят на омраза,
омраза, размирици, войни... църквата е
призована да прогласява МИР.
МИР „Издигни високо гласът си !.. С висок глас
извикай!..” (Ер.22:20) Хората трябва да разберат, че за да има мир в техните
сърца, мир в семействата,
семействата мир в обществото, трябва преди всичко да се
примирят с Бога, защото „няма мир за нечестивите! – казва Бог!” (Исая
57:21) „И
И тъй, оправдани чрез вяра, имаме МИР С БОГА чрез нашия Господ
Исус Христос.” (Римл. 5:1)
Съвременните технологии дават възможност
въз
„още по-високо
високо да издигнем гласът си.” Това може да
стане чрез радиото и телевизията. Днес повече от 1700
радио и ТV предаватели 24 часа в денонощието
прогласяват Евангелието по целия свят. Особено
успешно е това служение в ислямските страни, където
к
достъпът на мисионери - християни
истияни е забранен.
Хиляди мюсюлмани, слушат евангелската вест за
спасение чрез Иса Месехи (Исус Христос) и Го приемат
за свой личен Спасител.
За съжаление медиите в нашата страна са под
контрола и духа на света. България
ългария е една от малкото
...Така изглежда местен
страни в света, в която няма християнско ефирно радио
радиопредавател на УКВ
(радио, разнасящо Евангелието на УКВ честота). Много
...........честота
трудно е да се пробие в тази област, но за Бога няма нищо
невъзможно.
Голяма ли е разликата в отношението към евангелските християни през
онова атеистично време и днес ? Да, има разлика ! Но, негативното отношение
към нас все още продължава...
продължава... С вълнение си спомням онези вечери, когато
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вечер в 21,15 ч. доближавахме ухо до радиоприемниците, за да чуем думите
на Божието Слово и проповедите на п-р Харалан ПОПОВ, ядосвахме се на
бръмчащия заглушител, наслаждавахме се на прекрасните евангелски песни,
които с. Стела Просен пееше... Бяхме жадни всяка вечер да слушаме не само
Словото в богослуженията, но и проповедите по радио „ИБРА” на бр.
Харалан... Дали днес тази жажда за Словото отмина? О, има свободни
християнски предавания дори по телевизията, но акцентът пада върху
православните ритуали и традиции. На Рождество Христово те ще ви засипят с
информация: колко постни ястия трябва да направите за Коледната трапеза,
какви традиции трябва да спазите ? и т.н. и т.н... Липсва я същината на
празника, липсва най-важното: Защо дойде Христос ?...Какъв е смисълът на
Рождество Христово ?..Кой ще го прогласи по ефира ?..
Преди 19 години Бог вложил в сърцето на Иван ГОСПОДИНОВ да работи
за издаване на лиценз за Християнско радио, по което 24 часа в денонощието
да се чете и излъчва Божието Слово. Брат Господинов е бивш офицер –
специалист в областта на радиоразпръскването. След като
повярвал, той иска да приложи своите
знания
за
разпространение на Евангелието. В продължение на 19 години,
с много молитва, търпение и упоритост, братът продължава да
работи в тази област. Той иска да пробие с тази идея. Срещал е
огромни трудности: срещи с корумпирани личности, заплахи за подвеждане
под съдебна отговорност заради негово изказване, че „ние евангелските
християни сме дискриминирани”, т.е не ни се дава равен старт в изповядване
на евангелската вяра чрез медиите. Понякога е имал чувството, че с глава
трябва да разбива бетонна стена...
След 19 годишно ходене от врата на врата, най-после бе дадена честота
и издаден лиценз за християнско радио. Но има още много пречки и много
бариери, които трябва да се преодолеят.
И макар тази идея на бр. Господинов да не е „видение на църквата”, зад
което да застане изцяло Духовния съвет на църквата, в тази идея няма нещо
лошо. Някои църкви в чужбина дори имат свои радиопредаватели, чрез които
разпространяват Евангелието.
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Този начин на християнско служение е единственият начин в страни като
Саудитска Арабия, Иемен и др. И чрез него много мюсюлмани са се обърнали
към Христос.
Грешка ли ще бъде, ако и в нашата „християнска страна” има едно
евангелско радио, което
24 часа в денонощието да излъчва прочит на
Евангелието и разнообразни християнски рубрики и програми, свидетелства,
музика?..
Явно, трябва още молитва. Защото ние вярваме, че Бог прави път там,
където няма път. Вярваме, че Божията воля е Неговото Слово да се
прогласява навсякъде.
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„И броят им (на
хористите),
обучени
в
Господните пеения, всичките
изкусни, беше 288 души !”
1 Летописи 25:7

ХОРОВА ДЕЙНОСТ

Едно от най – прекрасните неща, с които Творецът е надарил човека е
способността му да пее. Както птичките със своя глас славят Твореца, така и
човек с гласа си трябва да прославя Бог. Песента на хвала издига душата
нагоре към Бога. А Бог се радва, когато Го хвалим с музика и песни.
По времето на Давид, в Господния дом имаше огромен хор, който
хвалеше Господа. „И броят /на хористите/, обучени в Господните пеения,
всичките изкусни, беше 288 души !” /1 Лет. 25:7/ Еман беше диригент на
този хор. „И Бог му даде 14 сина и 3 дъщери. Всички те, под наставлението
на баща си, бяха певци в Господния дом с кимвали, псалтири и арфи, за
службата на Божия дом.” / 1 Лет. 25:5,6/ Това бе един прекрасен хор, който
хвалеше Бог в храма.
В деня на Рождество ангелски хор пееше или хвалеше Бога, казвайки:
„Слава на Бога във висините! И на земята мир между човеците, в които
е Неговото благоволение !” /Лука – 2:14/
Как ни се иска да можехме да чуем мелодиите на тези песни, с които
хористите в храма и ангелския хор са пеели. Сигурен съм, че в Небето ще ги
чуем. Но до тогава тук, в нашите богослужения, ние също трябва да пеем
хваления на нашия Бог. Защото Словото Божие ни учи: „Разговаряйте се с
псалми, и химни, и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в
сърцето си”
/ Ефес. 5:19/ Тази истина добре разбираха вярващите от
Сливенската църква, живяли преди нас.
За нуждите на това песнопеене, след първата малка песнарка „ПЕСНИ
ЗА ПЕТДЕСЯТНАТА МОЩ”, Донка Кинарева и п-р Еммануил Манолов
превеждат и нотират повече от 500 евангелски песни и съставят сборника
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„ДУХОВНИ ХИМНИ”. Този сборник или както го наричаме „песнарка”,
претърпя няколко
о издания, последното от които съдържа 733 песни.
Първият
църковен хор в Сливенската
ската ЕПЦ
е
организиран и дирижиран от Хермине Куриян през 1938 г.
По думите на д-р
р Анелия Куриян, „по време на Рождество
Христово, този хор организирал
организира
серенади от евангелски
рождествени песни пред домовете на християните. Също
организирал концерти
рти и програми, които се изнасяли в
близките до Сливен градове: Ямбол, Нова Загора, Стара
Загора.” /Л.и. 7,
Военните години прекъсват организираната хорова . Хермине Куриян..
дейност. А от 1947 г. до 1951 г. диригент на хора е Хенрих
Куриян. След него, за повече от 30 години, ръководството
Куриян.
на църковния хор поемат д-р
р Ховханес Куриян и съпругата
му Лиляна.
Лиляна
Незабравими ще останат и за мен тези години,
защото хорът беше едно голямо благословение
благос
за
църквата. Имах
И
щастието и аз да участвам в него,
него заедно с
....Хенрих Куриян
прекрасните гласове на Господинка Георгиева,
Георгиева Лиляна
Куриян и Иван Манев...
Манев. В репертоара на хора бяха почти всички песни от
нотните сборници на п--р Борис Кузманов, също и класически .... евангелски
песни от сборника „Духовни песни” - като „Израстна клончец
лончец нежен”, или
„Небето пее”” от Бетховен.
По времето на п-р
п р Ал. Найденов
щафетата на диригент на хора поема
Жана Цонкова, а след нея
Надя
Георгиева
Георгиева,
която
бе
завършила
консерваторият в град Пловдив
консерваторията
и
със своите знания.
знания ..и талант репертоара
епертоара
и качеството на хоровите изпълнения .....Лиляна Куриян....
.....Жана Цонкова...... се подобрява. Особено
обено смела е подготовката и представянето на Възкресенския мюзикъл.на
мюзикъл
Dallas Holm, „His Last Days”
Days (”Неговите
последни дни”), описващ страданията на нашия Господ Исус Христос.
Вярващите никога не ще забравят 4 май 1986 г. - Възкресение Христово,

110

когато помазанието
помазанието на Святия Дух
изпълнения залива молитвения дом...

чрез

хоровите

След преместване на семейството на Надя Георгиева
в София, диригентското на хора поема с. Йорданка
Господинова
Господинова.
-

С много труд те подготвят изпълнението на

.

Йорданка Господинова...............................
...............................

„АЛИЛУЯ!” – от ораторията
„Месия” на Хендел,,
едно
изключително
трудно, но
същевременно
величествено
произведение,, прославящо Бога.
Това
изпълнение
изправя
слушателите на крака, където
къ
и да
се
изпълнява
и
всеки
благоговейно отдава почит на
Бога.
.... .
. ..................
........

Хористите

в

..
Хористите в салона на „Гиговата баня”......
..........Произведението
Произведението е много трудно за изпълнение, особено онова „горно
ми”, което затруднява всички сопрани. Но сливенските хористи, макар и не
професионалисти,
есионалисти, са се справяли винаги блестящо....
За всеки
голям християнски
празник: Рождество, Възкресение,
Петдесятница, Денят на Библията и др., хористите са подготвяли прекрасни
програми за Божия слава !
Те винаги са служили за насърчение на църквата. А всяко
всяк
тяхно
изпълнение е подготовка за участие в неизброимия Небесен хор, в който
заедно с ангелите, ще ехти песента на Агнето. (Откр. 5:9)
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Хорът на ЕПЦ – Сливен при откриването на новия молитвен дом

Хорът на Рождество Христово 2011 г. – диригент Йорданка Господинова
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„Алилуя ! Пейте на
Господа нова песен
и
хвалението Му в събра нието на светиите !”
Псалом 149: 1
ХВАЛЕБНА ГРУПА
Една неделна сутрин на 2010 г. ще остане паметна в моя живот:
Часовникът отмерваше 10 ч. и пастирът започна богослужението с думите на
Псалом 117:
„Хвалете Господа всички народи,
Славословете Го всички племена,
Защото милостта Му към нас е голяма
И верността Господня трае до века ! Алилуя !”
Веднага след това младежката хвалебна група гръмна с величествена
песен. Девет младежи със сияещи лица издигнаха глас на хваление към Бога.

..

Хвалението е особено важна част от всяко богослужение

На синтезатора бр. Николай Стоянов даде началните акорди и поведе
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хвалението, както някога в древността Асаф водеше хвалителите. Думите на
мелодията се издигнаха нагоре, преминаха покрива на молитвения дом и
достигнаха Небето. И изведнъж стана чудо: Небето се отвори, прие тази
жертва на хвала и даде своя отговор: Божията слава изпълни храма,
въздухът се изпълни с необикновен заряд. Небесна благодат се изля във
всяко едно сърце. Всички богомолци в смирение се покланяха Богу... Не, не е
възможно преживяното да се опише !.. Този свят момент на среща с Бога
може само да се преживее ! И той се преживява от тези, които „се покланят
Богу с дух и истина.” (Йоан 4:24)

„Всичко, що диша, нека хвали Господа ! Хвалете Господа ! Алилуя !”

Хвалебната група е в състав: Николай Стоянов - синтезатор, Тодор
Тодоров – китара (или цигулка), Данаил Господинов - пиано, Анатолий Цончев
- китара, Мария Тодорова, Йорданка Господинова, Мими Стоянова, Самуил
Ценов, Ани Йорданова, Даниела Атанасова, Мартина Илиева и Цвети
Мирчева. Те знаят тайната, намерили са ключа за отваряне на Небето. И
той е молитва и посвещение. Резултатите са очевидни!

114

Когато слушаме хвалението, и участваме в поклонението на Бога, Небето
слиза на земята.
„Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже
Боже Всемогъщи ! Праведни
и истинни
и са Твоите пътища, Царю на вековете ! Кой няма де бои от
името Ти да Го прослави ? Защото само Ти си свят ! Понеже всичките
народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе !...” (Откр. 15:3,4)
Колко чудесно е служението на хвалебната група при Църквата ! Бог
винаги да ги изпълва със Своята благодат ! Иска ми се по-отблизо
по
да видите
техните сияещи лица:

чудесни?
Не са ли всички..те..чудесни?

Боже, употребявай ги за Твоя
Т
слава.
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„Оставете дечицата и
не ги възпирайте да дойдат
при Мен, защото на такива е
Небесното царство.” - Исус
Матей 19:14

ДЕТСКОТО СЛУЖЕНИЕ В МИНАЛОТО
Спомням си, в молитвения дом на ул. „ Ген.Скобелев” имаше един
плакат, поставен в рамка и окачен на стената. С много старание художникът
беше изписал текста:

Надеждата на света е ХРИСТОСЪ,
а НАДЕЖДАТА на ХРИСТОСЪ са ДЕЦАТА...
Изглежда, че всички в църквата разбираха важността на този плакат
защото, ако и годините да бяха сложили своя отпечатък на овехтяване върху
него, ако и името ХРИСТОС да беше изписано по стария правопис с „Ъ”
накрая, този плакат - тази историческа ценност, се местеше от място на място
заедно с „църковната шатра”. И се окачваше отново на стената...
Когато мислено поглеждам отново този плакат, аз виждам в него една
дълбока истина. Да, надеждата на Христос за бъдещата Църква са децата –
нашите деца, децата на град Сливен, децата на България... Те са бъдещата
църква. Ние, родителите, ще преминем от тази земя в Божията слава. Но тук
ще останат нашите деца, за да продължат делото на Църквата. А надеждата ни
е – един ден да ги видим в Небето и да бъдем заедно с нашите деца през
вечността...
Същото духовно разбиране са имали и първите петдесятни вярващи в
Сливен.Такова разбиране е имал и п-р Агоп КУРИЯН. Разглеждам с интерес
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една от малкото останали архивни снимки, на която са се скупчили цял рояк
деца. Това са децата на вярващите през 30 – те години на миналия век... А те
съвсем не са малко.

..Мадлен Куриян

Първата детска неделна учителка на Сливенската
петдесятна църква е Мадлен КУРИЯН (1914 – 2011), помалката дъщеря на п-р
п р Агоп Куриян. С много любов и
внимание, тя е посявала в нежните детски сърца семената
на Евангелска вяра. Към всяко едно дете е имала блага дума.
д
Аз самият си я спомням как винаги засмяна, шеговито се е
приближава до мен и ме предразполага
приближавала
гала към разговор...

Следващи неделни учителки в църквата са: Трендафила
СИМЕОНОВА, (или, както я помним - с.Трънка), после Хермине
КУРИЯН и Мара ИВАНОВА...
ИВАНОВА
През годините на атеизма християнското възпитание на
деца в църквата беше забранено. Пастирите бяха привиквани в
ДС и насилвани да подписват декларации, че дори няма да
допускат присъствието в богослуженията на деца
еца и младежи Хермине Куриян
под 16 годишна
ишна възраст. Чест прави на пастири, като Иван СТОЙЧЕВ, Тодор
ЕНЧЕВ, Таню ТАНЕВ
АНЕВ и Александър НАЙДЕНОВ, които не се огънаха пред
властите и не забраняваха деца и младежи да присъстват в
църква.
По онова време децата и младежите бяха заедно на
„младежки”
ежки” събирания. Огромния риск
риск от интерниране или
затвор в някой лагер, като
като Белене или Скравена, пое
семейството
на д-р
р
Ховханес и Лиляна
КУРИЯН които тогава бяха неделни учители д-р Ховханес Куриян
КУРИЯН,
на децата и младежите. Ние им имахме
доверие, защото ни показваха пример на
доверие,
истински християнски живот и посвещение на
Бога. Всички
Всички деца и младежи при църквата
очаквахме с
нетърпение
светлите
.Лиляна Куриян
християнските празници Рождество Христово
и Възкресение , не само заради торбичките,
орбичките, които се
раздаваха. Но всяко едно дете имаше стихче или цяло стихотстихот .....Стела Енчева....
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ворение, което трябваше да научи наизуст ... Тези празнични
програми с участието на децата и младежите се подготвяха
старателно от с. Лиляна КУРИЯН и с. Стела ЕНЧЕВА.
ЕНЧЕВА По-късно
от Магдалена ЕНЧЕВА.

Магдалена Енчева

А още по-късно,
по късно, след започване на проповедническо
служение през 1980 г. на Веселин и Магдалена Енчеви в гр.
Чирпан, на п-р Таню ТАНЕВ бяха отнети пастирските права и той
беше отстраненен от властите от
духовна работа, поради активната
му работа в църквата, включи телно с младежи и деца.

П-р Александър НАЙДЕНОВ,
НАЙДЕНОВ
който след това пое църквата, с
много
тактичност
ичност
и
любов,
продължи работата
работа
с децата и
младежите. Самото пастирско
семейство имаше четири деца,
.Детска програма по времето на п-р
п Ал.Найденов които бяха възпитавани в пътя на
вярата.....Сестра Генка НАЙДЕНОВА пое детското и младежкото служение в
църквата.
Малко по-късно,
късно, с любов и посвещение д-р
р Ховханес КУРИЯН,
КУРИЯН Павел
ТОДОРОВ и д-р
р Анелия КУРИЯН
поеха служението на детски
неделни учители. В стаичката под
амвона в Евангелската църква на
ул. „Ниш” 3, „новото” неделно
училище
започнаа
мащабна
работа. С подарените от Стела
Просен,
сен, от далечна Швеция,
фигури наа Библейски герои и
фланелограф, в продължение на
много години, пред детските очички.........
очички
Детска Рождествена програма – 2008 г.......
ще оживяват интригуващите Библейски герои.” / Л.и. 9, с. 65 След поемане на
пастирското служение от сем. Атанас и Диана ВЪЛКАНОВИ,
ВЪЛКАНОВИ започна един нов
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период в Детското служение. Настъпи времето
на демокрацията,
ията, което даде свобода
за
християнска
истиянска работа с децата: стана възможно
децата
да се
организират в различни
възрастови групи, да се привличат повече
детски учителки..., през летните ваканции
започна провеждането на детски християнски
лагери
През времето на комунизма
комуни
това беше абсолютно невъзможно.
През 2000 г. беше отпразнувана 10
годишнина на свободното вече
ве
Детско неделно училище.
училище На
снимката виждаме 10 неделни
учителки ! Всички те са работили с
много любов към децата.
Дванадесет години след тази
кръгла годишнина, много от децата в неделното училище вече са родители, а
техните деца са новитее „попълнения” на Неделното
еделното училище.
Новото „попълнение”
на
Детското..неделно..училище,
училище,
родени през 1999
година, (на
снимката в дясно):
1. Йосиф Господинов
2. Мартин Душков
3. Ванеса Иванова
4. Тимотей Томов
5. Павел Славчев
( Днес те са тийнейджери
тийнейдже
в ІV –
група на Неделното училище)
..

Едно щастливо многодетно пастирско семейство
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„И прегърна децата
и ги благослови, като положи
ръцете Си на тях...”
Марк 10:16

ДЕТСКО СЛУЖЕНИЕ В РАЙОНА

Новото време на свободата даде възможност да се разгърне работата за
християнско възпитание на децата и в район Сливен. Особено активни в 90 –
те години на миналия век бяха Анелияя и Павел Тодорови, Наско Мавродиев,
Мавро
Дичо
о Костадинов, Димитринка Вълкова...Тези
Въл
Тези детски учители ходеха от град
на град, от село на село, както и в кв. „Надежда”, (ромския квартал), събираха
децата, говореха им за Бога, раздаваха им детски Библии,
Библии, учеха ги да пеят и
да се молят... Това бе една много благословена работа.

Детско служение в ЕПЦ – с. Калояново
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Вярващи в киносалона на с. Калояново
.гледат
гледат детската пиеса за Възкресение ..
..
Христово

С. Калояново, децата изнасят детска .
... пиеса за Възкресение Христово

Бр. Павел Тодоров е подготвил
впечатляваща детска програма
........ за Възкресение Христово

Детска Възкресенска пиеса
с. Калояново

Римските стражи не ще могат да задържат Исус в гроба !..
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Рождествена пиеса в с. Калояново

Друга детска
етска пиеса „Новият Ерусалим”
в с. Калояново

Градът със златните улици, които не
приличат на калните улици на с.
Калояново...
Откр. 21 гл.

„Даа възлюбиш Господа твоя Бог с
цялото си сърце, ум, душа и сила – това е
първата и най-голяма
голяма заповед...
А втора подобна на нея е:
„Да обичаш ближния
ия си както себе си
– това е същината на Закона и пророците...”
Исус
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Откриване на Библейски център ”Християнско милосърдие и просвета” – 20.09.1992 г. гр. Котел

Първи клас на Детското
неделно..училище
училище
при
ЕПЦ
ЕПЦ-2
гр. Котел с отговорен директор
д-р
р А.Куриян (на снимката), в
сътрудничество
със
„Скрипчър
юнион”. Учебният час започва с
молитва...

Два класа на Неделното
училище с над 50 деца...

Децата
в Неделното
елното
училище са щастливи да
научат повече за Исус..
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2-ри
ри клас на Неделното училище към ЕПЦ – 2 Котел с учител Таня Петрова

Гости от Швеция, водени от Стела Просен в Котел
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Християнска литература за деца, юноши и възрастни – ЕПЦ – 2 Котел

Детско служение в ЕПЦ – Блатец - 2011 г.
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Деца от едно „европейско” село, забравено от хората, (но не и от Бога) – с. Драгоданово,
отиват на Детското
ото библейско училище. Те бързат, за да не закъснеят, за разлика от някои
вярващи от града, на които им се вижда „трудно” да тръгнат за богослужение, когато вали дъжд.

По такива пътища работи и бр. Дичо Костадинов,, за да занесе благата
вест и на най-малките
малките от с. Драгоданово.
Драгоданово. Дано тази снимка поне отчасти
от
да ни
направи способни да разберем трудностите в неговото ежеседмично
служение в 12 села на Сливенски район и ни мотивира да се молим повече
за него и неговия екип...
...
Да се молим и за всички дякони, презвитери и за техните съпруги, като
Мима Стоянова, Ева Цонева, Надя Костадинова,
Костадинова, Доля Събева и др., които за
да послужат на децата и младежите от Котел, Мокрен, Пъдарево, Калояново,
Шивачево, и др., трябва след работа да пропътуват трудния и дълъг път до тези
селища. Фактически те нямат почивен ден. Всичко обаче, което вършат днес, го
правят тихо, безшумно и скромно , за Божия слава...
Убеден съм, че Бог ще благослови
района.

детските учителки, работещи в
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„ ...И децата ...викаха в храма:
Осанна на Давидовия Син !...”
Матей 21:15

ДЕТСКО СЛУЖЕНИЕ В ЦЪРКВАТА - ДНЕС

Ако за първи път посещавате Сливенската църква, отваряйки входната
врата на църковната сграда, оставате приятно изненадани:
изненадан усмихнато ви
посрещат разпоредител
зпоредител и няколко младежи от тийнейджърската
тийнейджъ
група. Те са
„по-големите цветя” на Църквата. Подават ви ръка за „Добре дошли!” и
посочват пътя нагоре по стълбите
до залата
та за богослужения.
Няколко стъпала надолу и
в ляво
пък,
отвеждат
до
„Градинката
Градинката с цветя”.
Тук в
грижливо обработвани „лехи”
„
се
отглеждат най-красивите
най
и найнежните цветя: децата на
..
..Усмихнати младежи ви посрещат с „Добре
„Доб дошли!”
Църквата. В три или четири
четир помалки стаи, разпределени в няколко възрастови групи, децата на вярващите
имат своите занимания. Всяка една група има най-малко
най малко по две детски
учителки. Някои от тях са професионални учителки, други – не. Но общото,
което ги свързва е любовта
любов им към децата и призванието
то да работят с тях,
от малки да ги запознаят
познаят с вярата в Бог, да извайват
извайва в тях Христовия характер.
1.Нека да почукаме
аме леко на вратата
вратата и влезем заедно в стаята на
н наймалките „цветя” . А те са по-скоро
по
„пъпки”. Това са децата от 1 до 4 годишна
възраст.. Те още не са се „разпъпили”, но също имат своята неповторима
красота. Посрещат ни Красимира СТЕФАНОВА,
СТЕФАНОВА Мими ВЪЛКАНОВА и Елена
НЕМЦОВА - усмихнати, сияещи от радост, посветили себе си и своето време
на най-малките. А това е и отговорност, и жертва ! Вместо да са заедно с
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малките деца, от 1-4 г. След малко ще пристигнат още около 15 деца......
Групата на най-малките

............

Момченцето в ляво плаче за своето приятелче,
приятелче което още не е дошло.......
дошло

вярващите в молитвения дом и да
слушат,
да
се
наслаждават
на
Божието Слово, в
неделя сутрин те са
с децата. ==
Обстановката тук е
неописуема: малки
столчета и масички,
боички за оцветя ване,
безброй
играчки, по стените
–сюжети
от
картини, ........ Играчките на децата от втората група.
група Толкова са хубави,.....
библейски. экартини,
всичко е подредено
.... че неволно ти се иска и ти да си поиграеш с тях !..☺......... с
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с много любов и вкус ! ..Тук около 20 дечица се научават да се молят чрез
интересната игра: „Молитвената къщичка”. Научават се също да обичат своите
другарчета и Исус... Имат и дискусна кутия и от малки се научават да жертват на
Бога. Неволно ни се поисква и ние да се смалим, смалим и станем такива
малки дечица като тях,, за да изживеем детството, което нямахме...
нямахме.

2.Следващата: 2--ра група са децата
цата от 4 до 8 год. възраст. С тях се
занимават Татяна ИЛИЕВА и Атанаска КОЛЕВА.. Тяхната работа е също много
отговорна. Тези деца вече разбират повече и жадно попиват знания за Бог.
Тее вече зная наизуст 23 псалом:
псалом „Господ е Пастир мой...” .
..

....

Децата от втората възрастова група – от 4 – 8 г. И тук е чудесно!.....
чудесно!..

Те могат да засрамят някои възрастни вярващи, които не знаят този
псалом наизуст ! А когато представят своята детска програма в Църква, те
могат да трогнат и разтопят сърцето и на най-бездушния
най бездушния и суров посетител на
празника !
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Сестра Татяна е професионална учителка. Повярвала още преди 10
ноември, в продължение на 8 години е посещавала „незабелязано”
богослуженията. След настъпване на промяната, с. Таня е била ясно призована

..

Ето я пак втората
тората детска група, в която с. Мими Вълканова е довела
ела още няколко деца...

чрез пророческо слово за служение на децата. Вече в продължение на 21
години е в това служение,
ние, което върши с много любов към тях и посвещение
на Исус. А нейните вълнуващи стихове, вдъхновени
вдъхновени от Святия Дух служат за
насърчение на църквата.
.Сестра

Атанаска КОЛЕВА също
работи в детска градина.
градина Сърцето й е
при децата. И за нея това служение е
много вълнуващо и отговорно пред
децата и пред Бога. Искате да разберете,
как се възпитават тук децата ли ?
Погледнете малкият Емануил (Еми) нейният син ! И ще бъдете смаяни !
Уверявам ви ! Дете извън църквата не
...Тематичен план за работа с децата ...... може да бъде възпитано така добре!
добре
............................ ....................................
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В тази група
неделните
учителки имат своята годишна
програма с различни
чни теми, както и
дневник за присъствието на 22
деца ! Работата с тях е отговорно,
но и истинско удоволствие..
удоволствие
И
трите
сестри
са
мотивирани в това служение от
любовта си към Исус и към децата.
И това прави животът им щастлив
в Христос.

Присъствен дневник за децата от 2-ра
2
група

в

3.Третата група на Детското неделно училище е за деца от 8 до 11
години. Техни неделни учителки са Надя КОСТАДИНОВА и Радостина
ЙОРДАНОВА. Групата е от 22 деца.. Но всички те са послушни и жадни за
знания. Тук се изгражда техния християнски характер. Децата се

....... .Третата
Третата възрастова група деца заедно със своите любими учителки – Надя и Радостина......
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мотивират да имат от малки лична среща с Исус. Насърчават ги да обичат и
уважават своите другарчета, да не бъдат егоисти, да уважават своите
родители и по-възрастните.
А това, което мотивира двете детски учителки в тяхната работа тук е :
любовта им към децата и пълното посвещение в служение на Исус.

4.Четвъртата група е тази на тийнейджърите. На възраст от VІ до VІІІ
клас. (12 до 14 години). Повечето от тях са преминали вече през първите три
групи и имат много знания за Исус. Някои от тях дори вече имат много

Четвъртата група – на тийнейджърите, заедно с Даниела и Цвети – техните учителки

отговори на своите молитви. В тях се изгражда пълно доверие към Бог и това
ги прави да растат щастливи и безгрижни.
Тук детски неделни учителки са Даниела ДУШКОВА и Цвети МИРЧЕВА –
винаги усмихнати и сияещи от щастие и радост. Сестра Даниела е майка на две
деца, а с. Цвети пее в Хвалението. И двете са мотивирани в това служение от
желанието да служат с цялото си сърце на Бога. Всеки тийнейджър идва с
тетрадка и своята Библия. Разглеждат интересни теми. Научават се да обичат
Библията, да я познават и да боравят с нея. А в края на учебната година ,
заедно с децата от другите възрастови групи, изнасят в църква прекрасни и
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насърчителни програми. Когато срещнете след богослужението някоя от
детските учителки, спрете се, стиснете сърдечно
сър ечно ръката й... Благодарете им за
техния всеотдаен труд. Насърчете ги ! Кажете им,
им, че високо оценявате
работата на детските учителки...Молете се за тях...
Ето ги и самите детски учителки:

Мими

Краси

Атанаска

Елена

Таня

Надя

.
......
Радостина
................. ............

.......-Цвети................

Ваня

Даниела

Децата много ги обичат, защото и те обичат децата !..
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Огромно предизвикателство пред детските учителки Даниела и Цвети
бе участието на наш младежки отбор в национално състезание по
боравене с Библията. Такова състезание се организира за трети път в страната
ни, но наш тим взе участие за първи път. Милчо и Даниела ДУШКОВИ се заеха
с подготовката на отбора. Те отделиха много часове от своето лично време,
но го подготвиха отлично. На състезанието, в което участваха 27 отбора от
различни църкви, нашият тим се представи блестящо, преминавайки във втори
тур. При огромната конкуренция и съвсем краткото време за подготовка,
представянето на нашия отбор бе повече от успешно.

Отборът на ЕПЦ – Сливен, участвал в националното състезание по боравене с Библията
..................................................проведено на 14.02.2013 г. в Пловдив
(от ляво на дясно: Антоний, Йосиф, Мартин, Албена , Емануила и Ванеса)

Състезанието беше предавано в интернет по християнска телевизия , така
щото можехме да набюдаваме една част „на живо”. Някои от въпросите от
Стария Завет бяха толкова трудни, щото биха затруднили дори някои пастири.
Във втори кръг трябваше за 1 минута да намерят къде се намира прочетен
стих от Новия Завет и да цитират следващия. И с тази задача отборът ни се
представи отлично..
Следващата година
нашата църква ще бъде домакин
на това
национално мероприятие. От сега отборът ни е амбициран отново да се
представи успешно.
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Една малка награда за детските учителки, които работят от сърце – екскурзия...
..
до Троянския манастир

Слава на Бога за тези сестри – детски учителки ! Те са се посветили на
една благородна кауза : да научат малките деца, че Бог ги обича, че Исус даде
живота Си за тях, да ги възпитат в пътя Господен. Те са разбрали какво искаше
да каже Исус, когато „взе едно детенце, та го постави посред учениците Си
и като го прегърна, рече:
Който приема едно от такива дечица в Мое име, Мене приема. И
който приеме Мене - приема не Мене, но Този, Който ме е изпратил.”
/Мат. 9:36,37/
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„И каквото си чул от мен,
при много свидетели, предай
на верни човеци, които са
способни и други да научат !”
2 Тим. 2:2
ПРИЕМСТВЕНОСТ В ПАСТИРСКОТО
СКОТО СЛУЖЕНИЕ

След пенсионирането
пенсиониранет на п-р Ат. Вълканов Сливенската църква трябваше
да разреши един изключително
изключително важен въпрос: избор на нов пастир.
Проблемът в този случай бе, че в СЕПЦ никога не е имало „на склад” свободни
своб
пастири, от който да извади веднага и постави пастир на църковния амвон.
Един пастир се изгражда
жда с години. Неговото служение не е професия. То е
призвание от Бога ! И макар че досега доста студенти завършиха богословие
във ВЕБИ – София, много малко от тях се включиха в духовната работа като
ръководители на църкви. Главната причина за това наверно е: съмнително
призвание в някои от тях.
тях Дори още по-точно
но казано: липса на такова
призвание от Бог за духовна работа.
На заседание
ние на Духовния
Д
Съвет на ЕПЦ - Сливен през 2009
200 г. п-р
Вълканов отново
потвърдил своето решение,
решение че след навършване на
пенсионната
та възраст ще се оттегли от пастирско служение. Тогава е бил
разгледан въпроса за нов пастир на църквата. Виждането
Виждането на бр.
б Вълканов е
било, че църквата трябва да се поеме от местен човек,, който е познат на
всички вярващи и от друга страна познава проблемите на църквата, т.е. да има
приемственост. За
един пастир
„отвън” щее бъде необходимо доста
време, докато опознае вярващите,
вярва
обстановката,
църквата.
Не
на
последно място стои въпросът за
жилище
на
новото
пастирско
семейство, ако не е от Сливен.
На това заседание
едание бр. Наско
предложил всички да се молят и имат
една година време за това и ако някой..................
някой

Предаване на щафетата... ...........
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има водителство и призив да поеме църквата, ще обсъждат отново въпроса.
И така след време на усърдна молитва и изпитване сърцата си, бр.Боян и Галя
Митеви почуствали Божия призив и на заседание на Дух.Съвет на 02.01.2010
02.01.
г.
било обсъдено
съдено предаването на щафетата от бр.Наско на бр. Боян. (дословна
извадка от Протокол № ... / 02.01-2010
02.01
г.)
Боян Митев е завършил библейски институт - ВЕБИ – София, защитил е
магистърска степен. Още като младеж е приел
ел Исус за свой личен Спасител,
кръстен във вода и Св.Дух. Повече от 12 години е бил младежки ръководител в
Сливенската църква. Активно
Активн е участвал в организацията на ХМЛ„Карандила”.
В него винаги е имало ревност и жажда за Бога. В продължение на 27 години е
бил на ръководна длъжност в „Декотекс” – Сливен. Бил е добре заплатен и
с перспектива за още по-високо
по
израстване в йерархията
ерархията като отговорен
ръководител
дител в завода. Съпругата
му Галя също е била на добра
работа в тези трудни времена на
безработица. Но двамата оставят
всички перспективи на добре
платени професии
и
тих,
безпроблемен живот - на заден
план, за да се посветят изцяло на
работа за Бога.
ога.
....

Директорът на „Декотекс” е
изненадан, предлага му такова завишение на неговата заплата, ако остане на
работа, каквото на никой до тогава
т
не е предлагал – заплата, която дори бр.
Боян не е мечтал. Но желанието за работа за Бога е било по-силно
по
от всяко
друго изкушение... За него „укорът
„
за Христос”” се оказа по-голямо
по
богатство
от всяко друго земно богатство, защото гледаше на бъдещата
бъдещата награда. (Евр.
11:26). С молитва, доверявайки
доверявайки се изцяло на Бог, Боян и Галя напускат
светската работа в очакване да поставят ръка на ралото и започнат да орат
Божията нива.
...............Семейство п-р
р Боян и Галя Митеви

Бр. Боян бе добре запознат с трудностите и проблемите в Сливенската
църква,
ква, но следвайки изгарящия повик на сърцето си за пълно посвещение на
Бога, не се довери на своите собствени способности, но на Бога.
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На отчетно-изборното събрание на църквата, проведено на 19.12.2010 г.,
на което присъства Председателя на СЕПЦ – п-р Ив. ВРАЧЕВ, семейството на
п-р Атанас и Диана ВЪЛКАНОВИ бяха изпратени с много любов и благодарност
за тяхната всеотдайна работа. На това вълнуващо събрание бе издигната
кандидатурата на бр. Боян МИТЕВ за нов пастир. При проведения избор,
цялата Църква единодушно избра Боян и Галя МИТЕВИ за новото пастирско
семейство.
В Божия план това беше най-доброто решение на въпроса. Изпитът на
времето показа, че този избор на църквата е бил правилен. Всички виждат в
Боян и Галя още по-голямо духовно израстване.
След две годишно служение, на заседание на Духовния съвет на ЕПЦ –
Сливен, проведено на 09.12.2012 г., бе направено предложение от няколко
членове на Духовния съвет за ръкополагане в пастирски сан на Ръководителя на църквата, брат Боян МИТЕВ.
До сега той е ръководил Църквата духовно и административно с голяма
любов, ревност и посвещение. Не е жалил сили, таланти и време. Работил е

...........................Ден на Благодарността към Бога – ЕПЦ – Сливен, 21.11.2012 г.
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сърцато, посветено и смирено. Доказал е своето призвание на духовен

?fhfi.wgekre Част от присъстващите на богослужение

- 03.02.2013 г. в ЕПЦ – Сливен

служител. Църквата го обича и одобрява неговото служение, както и служе нието на съпругата му – с. Галя Митева.
Когато един духовен служител се смирява пред Бога, Бог излива Своята
благодат в неговия живот и в църквата, в която служи. „Бог на горделите се
противи, а на смирените дава благодат” /1 Петр. 5:5/

„Старай

се да се представиш одобрен пред Бога работник, който
няма от какво да се срамува, като излагаш право Словото на истината.”
2 Тим. 2:15
„Но ти бъди разбран във всичко, понасяй страдания,изпълнявай
службата си...”
2 Тим. 4:5
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Вярвам, че и за в бъдеще п-р Боян Митев ще води църквата към духовно
израстване и благословения, към освещение и подготовката й за срещата с
Исус...

„Проповядвай Словото, настоявай навреме и не на време, изобличавай, порицавай,
увещавай с пълно търпение и непрестанно поучаване. Защото ще дойде време, когато няма да
търпят здравото учение...”
2 Тим. 4:2,3
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„И в онзи ден глухите
ще чуят думи,
думи като че ли се
четат от книга.
книга
И очите на слепите ще
прогледнат от мрака и
тъмнината...”
Исая 29:18
СЛУЖЕНИЕ НА ГЛУХОНЕМИТЕ
ГЛУХОНЕМИ
Истинска трагедия е някой човек да е сляпороден. Нещастие е за самия
него, така и за родителите му. Но не по-малко
по
нещастни
и са тези хора, които са
глухонеми.
ми. Те не са чували песента на птичките, нито могат да кажат „мамо”...
Животът им е пълна тишина, която също бавно убива...
Не можем да дадем отговор, коя е причината
причината някое дете да се роди
глухонямо, но в едно можем да бъдем 100 % сигурни, че Бог обича
о
и тези
хора.
Големият проблем за нас е, как да им кажем това ?.. По какъв начин да
занесем Евангелската вест до тях ?.. Ако се опитаме да им кажем с думи, че
Бог ги обича, че Исус умря на кръста
кръста и за тях, те не могат да ни разберат...
Това е възможно само чрез молитва и езика на глухонемите. Но преди
всичко, ако желаем да ги достигнем, трябва да имаме съчувствие и огромна
любов
юбов към тях и да знаем техния език с жестове.
Слава на Бога,
Бога, в нашата църква двама
младежи – Ванинка ТАНЕВА и Георги ТОДОРОВ
са
научили
специфичната
християнска
терминология на езика на глухонемите и на
всяко неделно
утринно богослужение, те
извършват синхронен превод на 4 – 5 глухонеми
вярващи. Това е едно особено благословено
благословено служение, което дава възможност
и тези хора да намерят
ят спасение, мир и щастие при Бога.
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„Ако някой брат или сестра
са голи и останали без
ежедневна храна и някой от
вас им каже: Идете си с мир !
Дано бъдете стоплени и
нахранени, а не им дадете
потребното за тялото, каква
полза ?..”
Яков 2:15,16
СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЕПЦ – СЛИВЕН

Периодът след Десети ноември 1989 г. до днес, т.е тези 22 години
политици и социолози наричат „време на прехода”. Преход към демокрация.
Но тази „демокрация” роди явления, които през времето на комунизма ние
не познавахме. Тази „демокрация” роди богати и много бедни, роди
безработица и глад... Роди и други негативни явления като корупция,
престъпност...
Ежедневно край нас виждаме много бедни и
гладни хора. И ние като вярващи, не можем да си
затворим очите за тях... От друга страна църквата не
може да разреши всички социални проблеми в
държавата. Още по-малко ЕПЦ – Сливен. И въпреки това,
когато е могла, църквата е помагала и на бедните, и на
гладните, и на сираците...
Особено по времето на Беровото и Жан
Виденовото правителство, когато имаше
липса на
хранителни стоки и голям глад, чрез християнска
фондация „МОСТ”, създадена от с. Людмила ШИРКОВА,
бяха внесени десетки тонове хуманитарна помощ –
дрехи, одеала, медицинско оборудване, което бе
предоставено на Сливенската болница, на Старческия дом и Домове за
сираци. В този труден за страната ни момент, ЕПЦ – Сливен прояви практично
християнство. С. Людмила е живяла и работила в Германия. Там тя си е създала

142

авторитет и връзки, които по-късно
по късно като християнка е
използвала. Не е останала сляпа и глуха за нуждите и вика на
гладуващите наши сънародници.
Идеята на наименованието „МОСТ”,
„
”, дадено от с.
Ширкова е била: извършеното
извършеното социално подпомагане да
хвърли мост не само между Германия и България, но и между
евангелски вярващи и невярващи, както и между християните Людмила Ширкова.
от различните църкви, за да работят в единство...
В управителното тяло на тази фондация
фондация са участвали християни от
различни евангелски деноминации. Всички участници са работили в единство.
Три кмета на гр. Сливен са искали среща с дарителите от Германия. За
размера на тази социална дейност можем отчасти да съдим по това, че са
внесени 16 ТИР-аа с десетки тонове: дрехи, хранителни продукти, медицински
оборудване за Окръжна болница, компютри, ортопедични легла, лифтове,
нощни шкафчета – пълно оборудване за цялото Ортопедично отделение. Също
така легла, матраци, одеала и чаршафи
чаршафи за един цял етаж на Старческия дом –
Сливен.
В продължение на три зимни сезона по 4 месеца, чрез фондация „Мост”,
църквата е хранила 120 души. Също е работила с юноши с увреждания в кв.
„Надежда”.
Евангелската църква в град Биилефелд,
Биилефелд, Германия изцяло са поддържали
младежки клуб „МОСТ – 7”, помещаващ се в сграда на три етажа, зала с 30
места, Интернет зала, Кафе клуб, където с. Силвия и с. Петя сервираха кафе,
чай, сладки и безалкохолни напитки... Тук се прожектираха също християнски
христ
филми и се слушаше християнска музика... Използвахме новото време, за да
достигнем младите хора на Сливен.
В една от залите майки можеха да дойдат и се срещнат,
срещнат и да си
отпочинат, докато детски учителки в това време занимаваха техните деца в
друга зала...
В този клуб младежите от всички евангелски църкви празнуваха свои
рожденни дни,
младежки
музикални групи си даваха среща там...
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Организираха се изложби, лекции с психоложката д-р Николова за кризите в
семейството...
Слез три годишна дейност, поради финансови затруднения, клубът беше
закрит. Но неговата работа остави ярки следи в живота на града.
В последните няколко години няколко пъти вярващи от нашата църква
събираха чисти дрехи, обувки и др. за децата – сираци. Координирано с
Отдел „Социално подпомагане” към Община – Сливен, нашата църква е
занасяла тези помощи в Домовете за изоставени деца в Качулка и Кермен...
От дирекцията на тези социални домове имаме няколко благодарствени
писма.
През есента на 2012 г. вярващи от евангелски църкви в кв. „Надежда” –
Сливен помолиха нашата църква да подпомогне с дрехи техните безработни
вярващи. Църквата взе присърце този проблем. Вярващите се отзоваха
съмсем отговорно и донесоха много вълнени дрехи, одеала, обувки, ботуши...
Това не беше „прочистване” на нашите гардероби от стари, ненужни, скъсани
дрехи. Това бяха чисти, нови, хубави неща...
Според финансовите си възможности, срещу Рождество Христово на
болни и възрастни вярващи, църквата е давала малки хранителни помощи,
които не биха могли да решат всички техни проблеми, но са били жест на
любовта и грижа на църквата към тях...
Като вярващи, ние сме щастливи, че имаме един любящ Небесен Баща,
Който се грижи за Своите деца и снабдява нуждите им, Който ни насърчава
чрез думите на Исус:
„Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си - какво ще ядете ,
или какво ще пиете, нито за тялото си – какво ще облечете...Понеже
небесният ви Отец, знае, че се нуждаете от всичко това.”
„Но първо търсете Неговото Царство и Неговата правда и всичко
това ще и се прибави.” Мат. 6: 25 – 33
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„Затова вие (и млади и
стари, и възрастни и деца) ...
сте членове на Божието семейство.”
Ефесяни 2:19
НАЙ-ВЪЗРАСТНИЯТ И НАЙ-МЛАДИЯТ ЧЛЕН
НА ЕПЦ – СЛИВЕН

Не можем да ги отминем или пропуснем с лека ръка, без да ги
отбележим, защото техният живот е здраво свързан с историята на
Сливенската петдесятна църква. Към тях
трябва да се отнасяме с особено внимание !
И с уважение ! Единият член на църквата е
на 91 години, а другият – само на 10 месеца!
(към днешна дата ☺) И това са две
забележителни сестри в Сливенската църква:
най-възрастната
е
сестра Марийка
ВЪЛКАНОВА, (р. 1921 г.), майка на п-р Атанас
Вълканов, а най-младият член на църквата е
Алиша ТОДОРОВА (дъщеря на Тодор и Мими
ТОДОРОВИ, т.е. на сем. МИТЕВИ МЛАДШИ)
....Празнуване 90 годишнината на
....... с. Марийка Вълканова в църква
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Тези две сестри са и
най-редовните
редовните
на
богослуженията ! Те са
пример
за
всички
вярващи ! Защото те не са
пропуснали
нито едно
богослужение –
в
дъжд и сняг, в пек и студ,
те са неотлъчно на своето
място - на своя стол в
църквата !
Каква ревност за Бога !
Какво щастие е да си в
Какъв пример за подражание !..(в църква) /1 Тим. 2:12/

ръцете на мама !...............
!

Сестра Марийка вече не чува, но въпреки
това, от малка нейното желание е било
винаги да се намира в Божия дом. Както
вдовицата
Анна, Фануиловата дъщеря
винаги се намираше в Божия дом. /Лука
2:36/ И очакваше да види с очите си
бебето Исус. Не само слуха, но и очите на
сестра Марийка са отслабнали, но нейната
вяра и надежда, че ще чуе тръбата
Божия (1 Сол. 4:16),
16), че няма да я пропусне
и с очите си ще види лицето на своя СпаСпа
сител ! Да, тази нейна вяра и надежда през
изминалите 91 години
дини не са намалели !

...и сериозна в ръцете на баба !

АЛИША беше принесена на 6 май 2012 г. пред Бога за благословение в
молитвения дом, когато беше само на 40 дни.
И от тогава, до сега
не е пропуснала нито едно богослужение.
бого
Родителите
телите й я обичат толкова
много, че не могат да я разделят !..☺..
!..
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От малка тя
е закърмена със
Словото,
(про повядвано
от
дядо й) и с
песните на хваление към Бога на
татко и майка !
(Родителите
й
имат специалното
служение
на
хвалители
в
Божия
дом.)
...
„Моя е АЛИША !.. Не, не !.. Моя е !..”
Нищо чудно,
че след толкова много „дърпане” – чия да бъде ?, тя толкова много се измори,
че кротко заспа в яслата на бебето Исус...Нали
Исус...Нали сега Исус не е в яслата ? Той е
порастнал и е в Небето на Своя трон ?.. А
Неговата ясла е свободна...Тогава защо да не
поспи там ?..
Алиша не само познава гласа на своя
дядо, проповядващ от амвона, но и ще
разпознава гласа на Бога, както малкия
Самуил. Виждал съм деца, които „тръгват” на
църква, когато
„проходят”, т.е. сами, без
родителите си могат да отидат до молитвения
дом.
ом. Но такива деца не търпят много песните
на хваление. Предпочитат играта пред тях.
Някои дори се разплакват, когато „гръмне”
хвалението и майките им трябва да ги извеждат
навън...Най-малкият
малкият член на църквата обаче не
е от тях....
еЗабележка (допълнение):
(допълнение) Междувременно, докато се пишеше тази
книга, само за месец - два се родиха още няколко бебета – бъдещи членове на
Сливенската църква.
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Първо се роди още едно – (четвърто) бебе
в семейството на Светослав и Силвия ЦОНЧЕВИ,
дългоочакваната дъщеричка ЕМИЛИЯ,
(след
трима нейни батковци). Какво огромно Божие
благословение в този дом са тези четири деца !
Другите млади семейства в църквата трябва да
вземат пример от тях...☺...

....Малката ЕМИЛИ в сигурните.........................................
...и нежни ръце на мама..........................................
(Емили все още е малка срамежлива
.................
.................принцеса)

После на Ивайло и Ваня ВЪЛКАНОВИ
Бог подари малката АНАБЕЛ – една друга
малка принцеса.

Малката АНАБЕЛ не отделя поглед...

...

от мама

После на бял свят дойде малката СТЕФАНИ за радост на нейните
родители Стефко и Цвети ЙОРДАНОВИ...

........Стефко и Цвети.......
.......двама щастливи......
............. родители

По всичко личи, че за малката СТЕФАНИ ще се грижат много грижовни родители...

Освен тези три бебета, поне още две са „на път” да се родят: на сем.
Самуил и Светла ЦЕНОВИ и на сем. Светльо и Иви ГРИГОРОВИ.
А днес, 27 март 2013 г., точно когато пишех редовете на това
„допълнение” разбрах, че Сами и Светли Ценови имат своя дъщеричка на име
ЕСТИР. За съжаление, нямаме нейна снимка, за да я поместим сега...
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Но в едно нещо можем да бъдем напълно
сигурни. И това е, че малката дъщеричка на сем.
Ценови–Младши,
Младши, със забележителното библейско
име – ЕСТИР,, ще бъде тяхната малка Звездичка !
АЛИША, ЕМИЛИЯ, АНАБЕЛ, СТЕФАНИ,
ЕСТИР... – списъкът с красиви и неповторими
имена на малките ангелчета в църквата
продължава да расте...
Как ли ще се казва ТЯ ? (или
ТОЙ ?) , която с нетърпение очакват
Светльо и Иви ГРИГОРОВИ,
ГРИГОРОВИ - това е
тяхна тайна, която скоро и ние ще
узнаем...
Едно
о обаче е ясно, че всеки
един „нов, малък член на църквата”
в Сливен е дар от Бога както за нея,
така и за родителите. Затова друго
не остава, освен да кажем от сърце :
„БОЖЕ,
БОЖЕ, благодарим ти за тези специални Твои дарове,
дарове които са радост
както за младите семейства, така и за цялата църква...”
църква...

Едно Едно
Едно
Едно наистина благословено от Бога и щастливо семейство – сем. МИТЕВИ „СТАРШИ & МЛАДШИ”
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“И
И целият народ нададе
голямо възклицание и
хвалеше Господа, понеже
основите на Господния
дом бяха положени.”
положени
Ездра 3:11
СТРОЕЖИ НА МОЛИТВЕНИ ДОМОВЕ В РАЙОНА

Като районна църква, ЕПЦ – Сливен има духовната грижа за 49 църкви
и общества в района. Някои от тях са
с по-големи, други по- малки. Някои от тях
провеждат
веждат своите богослужения в сгради под наем и са ръководени от местен
проповедник. Но пред по - големите по численост
леност църкви стои предизвикателството
твото да притежават свой собствен молитвен дом.
Истинско ЧУДО от Бога е, че в това време на стагнация, някои от тези
църкви в район Сливен се сдобиха със свои новопостроени
и църковни сгради !
1. ЕПЦ – СУНГУРЛАРЕ
Беше първата църква в район – Сливен, която с Божията помощ успя да
построи свой молитвен дом. Това беше в началото на демокрацията. И това не
би се случило без всеотдайното посвещение на п-р
р Ховханес Куриян. В онова
време на стагнация, той успя да привлече американски младежимладежи
доброволци, строители, които през лятната ваканция на 1992 г. дойдоха, за да
помогнат с труд и средства.
средства. Виждайки тяхната младежка ревност за Бога, в
работата се включиха и много
български
вярващи
вярващи.
Беше
издигнатаа прекрасна
църковна
сграда,, в която до последния дъх
на своя земен живота, п-р
п Х.Куриян
служеше на Бога. Основите,
О
положени от него не пропаднаха.
проп
Църквата
продължи
да
се
надгражда духовно от
един
ревностен
проповедник
на
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Евангелието - Павел ТОДОРОВ (син на п-р Желю Енчев и зет на бр. Хованес
Куриян).
). В момента той продължава да служи като проповедник в ЕПЦ –
Тополчане.

2. ЕПЦ – КОТЕЛ
Работата
аботата по строителството беше започната от п-р
р Николай Стоянов.
Стоянов
След него църквата пое п-р
р Иван Серт. С много любов и
посвещение
свещение
на
Господа, те се гри жеха не само за
стадото,
не
само
посещава
посещаваха
и околни
балкански
ски
селца
Жеравна, Медвен, Кипилово, Боров
дол и др., но и извършиха
извърши
много
строителна работа. Днес п-р
п
Серт
служи със семейството си в ЕПЦ – Нова Загора.. Едно друго семейство се
посвети на духовна работа в Котел и това е сем. на Стоянчо и Мима Стоянови,
които също така работят сърцато за Бога. И Бог наистина ги благославя !

3. ЕПЦ – с. ПЪДАРЕВО
Прекрасен нов молитвен дом
в центъра краси селцето. Построен
под ръководството
на презвитер
презв
Иван
Цонков. Със своите
знания и умения
като
строителен
техник,
ик, той е бил
много полезен при всички строежи не само на църквата в
Сливен, но и на всички строежи на молитвените
молитвените домове в
района.
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4. ЕПЦ - с. МОКРЕН
Построен

с много доброволен труд от вярващите, с финансовата
подкрепа на немска християнска
фондация, с която работи с.
Людмила Ширкова.
Ширкова Този красив
молитвен дом бе открит
о
през 2012
г. В тази църква работи успешно
презв. Иван Цонков (както го знаем
„Американеца”), заедно със своята
съпруга Ева. Малцина знаят, колко
много труд е дал за тази църква
ц
като
строител и технически ръководител
на строежа на този молитвен дом. Към църквата, която наброява
наброяв повече от 80
вярващи,
щи, има детско неделно училище и младежка хвалебна група.
5. ЕПЦ – с. БЯЛА
Тази църква е пример, как една жена – християнка, подобно на
н Девора,
може да свърши повече работа от някои нерешителни вярващи мъже. Говорим
за библейската работничка – с. Зафирка ДОБРЕВА (р. 1940 г.), чието
посвещение и
работа за Бога
са пример за
всички братя –
пастири.
За
близо 20 години тя е била
ръководител
на църквата в
Бяла. Преминала през огне
-ни изпитания
и калена в
бурите, ръководена от Божия Дух, на 06.06.2005 г. започва ремонт на сградата, собственост
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на църквата. Вярващите, на брой около
о
40,, събират средства за това. Виждайки
Виждайк
тяхната ревност, Бог чува и молитвите
мол
им и снабдява с финансови средства
строежа. А арх. Веселина БЕЛОВА – същата благословена от Бога християнка,
която изготви безвъзмездно архитектурния проект на прекрасния молитвен
дом на ЕПЦ – Сливен, ул. „Булаир”
„Бул
№ 6,, проектира безплатно и църковната
сграда на ЕПЦ в с. Бяла. Както се вижда от снимката, сградата на ЕПЦ – с. Бяла е
една от най-красивите
красивите сгради на евангелски молитвени домове в страната.

6. ЕПЦ – кв. РЕЧИЦА, СЛИВЕН
Един прекрасен молитвен дом,, открит през 2011 г. Тази красива сграда
не би била реалност, ако не беше
беше всеотдайния труд и
посвещение на ръководителя на църквата – бр. Кирчо
ДИМИТРОВ.. Жертвал изключително много финансови средства
и време, той е благословен от Бога. Молитвеният дом е
построен от т.н. „сандвичен тип”тип” съвременна технология,, която
помогна за много кратко
време да се завърши
изграждането на строежа.
строежа
И днес бр. Кирчо
продължава да работи
смирено и
посветено
посветено,
заедно със сем. на бр.
Христо и Доля Събеви.
Събеви
Църквата
там
е
извоювала своя автори –
тет и има подобаващо
място в обществото.

.............Христо
Христо и Доля СЪБЕВИ, винаги
хвалещи Бога и усърдно работещи за Него...

усмихнати,

Боже, дай повече такива семейства в
църквата...
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„...И
те
всички,
с
изключение на апостолите, се
пръснаха по юдейските и
самарийски околии.
А тия, които бяха
се
разпръснали, обикаляха
и
разгласяваха благовестието...”
Деяния 8: 1,4

БЛАГОВЕСТИЕ, ЦЪРКВИ И ОБЩЕСТВА В СЛИВЕНСКИ ОКРЪГ

За първите християни Ерусалим, храмът, богослуженията заедно, бяха
едно топло гнездо, което не им се искаше да напускат. Но първото гонение,
започнало с убийството на дякон Стефан, напомни думите на Исус: „Идете по
целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар.” (Марко 16:15)
Тази заповед на Исус е валидна и за нашата църква днес. Още от своето
начало, Сливенската петдесятна църква е разбирала това призвание за
благовестие. Всички нейни пастири, като се започне от бр. Агоп Куриян и се
стигне до п-р Боян Митев, са разбирали важността на това призвание. В
резултат, почти във всяко селище в Сливенски окръг, охващащ общините
Сливен, Котел и Твърдица, има евангелски християни, организирани в
общества или църкви. Техният брой е около 50, като 17 от тях се обслужват от
местни ръководители. Останалите 32 общества и църкви се обслужват от
стареи, дякони и презвитери от Сливенската църква.
Ежемесечните разходи на Сливенската църква за благовестието са
големи, но си заслужават целта, защото една спасена душа е по-скъпоценна
от всичките материални богатства. Затова църквата не жали сили и средства,
за да може благовестието да достига навсякъде в нашата област.
Ето и част от резултатите от тази работа, показани в следния снимков
материал. (Снимките са подредени по азбучен ред на селищата.)
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Бинкос - 2010 г.

....Блатец

04.02.2013 г.

Бозаджий 07.02.2013 г.

Блатец 2003 г.

Блатец 2013 г.

Бозаджий 07.02.2013 г.
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Боров дол – група ,2013 г.

Бял кладенец, 2013 г.

Гергевец, 2012 г.

Бял кладенец , група, 2013 г.

Бяла, 2012 г.

Гергевец, 2012 г.

156

Глушник 2013 г.

Драгоданово 2013 г.

Желю войвода 2013 г.

Гълъбинци 2003 г.

Драгоданово 2013 г.

Злати войвода 2003 г.
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Квартал „Надежда”- Сливен

Николаево 2003 г.

Огнен 2013 г.

Котел - 2

Николаево 2013 г.

Огнен 06.02.2013 г.
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Сборище

Трапоклово 2013 г.

Червенаково

Трапоклово

Трапоклово 2003 г.

Чокоба . 2012 г.
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...

Чокоба

2012 г.

Тополчане 2013 г.

======

Шивачево 2012 г.

Тополчане 2013 г.

ЕПЦ – с. Пъдарево - във всяко богослужение младежите хвалят Бога...
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ЕПЦ – =F

ООбща снимка на едно задружно семейство след богослужение.=
богослужение.
ЕПЦ --Котел,
Котел, където днес служи сем. на дякон Стоянчо и Мима СтояновиСтоянови Котел
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„...когато Павел и Сила
се молеха, затворниците
ги слушаха...”
Деяния 16:25
„...болен бях и Ме
посетихте, в тъмница
бях и Ме споходихте.” –
Исус
Матей 25:36
СЛУЖЕНИЕ В СЛИВЕНСКИЯ ЗАТВОР
Това е едно от най-трудните,
най
но и особено благословено служение на
Църквата в Сливен днес. Извършва се от екип от четири сестри - Соня
КУРИЯН, Теодора СТОЯНОВА,
СТОЯНОВА Емилия МИРЧЕВА и Костадинка ИВАНОВА.
За да бъде успешно
едно такова служение на благовестие
между
затворнички, които
то са вършили много грехове,
грехове дори убийства, то трябва да
бъде с особеното помазание на Божия Дух.
Представете си материала, с който
тези сестри
естри трябва да работят: озлобени от
живота и от отношението към тях,
отритнати от обществото жени.Някои
жени.
от тях
живеят с мисълта,, когато излязат на
свобода, да си отмъстят...И отново да
насилват, крадат, дори да убиват !..
По човешки казано, това
тов е най – неподходящото място за духовна
работа. Но не и за Бог ! Той може да промени и най-големите
олемите престъпници и
да ги направи светии, както
к
стори това с Ники Круз или с Джим Ваус, които Бог
дори призова в служение !
Евангелието има тази сила за промяна ! Спомняме си, когато Павел и
Сила бяха хвърлени
ърлени в затвора в град Филипи по причина вярата
вяра им в Христос.
Макар и в затвора, с крака, стегнати в клади, с разранени от бичуването тела,
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те се молеха и пееха химни в прослава на Бог (Деян 16:23 – 34). Страданията
не можеха да отнемат тяхната радост и мир. Враговете им не можеха да
пречупят тяхната вяра в Христос. И в най-лошите условия, в които попаднаха,
Бог им даде благодат. Тяхната безкомпромисна вяра и последвалото чудо на
земетресение от Бога, разтърсиха из основи не само тъмницата, но и
неверието на останалите затворници...Самият началник на затвора повярва в
Господ Исус Христос, заедно с целия си дом. (Деяния 16:34)
През пролетта на 1997 г. дойде времето, когато вратите на Сливенския
женски затвор се отвориха и позволиха да се занесе благата вест за Спасителя.
Братята Атанас МАВРОДИЕВ и Гошо ГЕОРГИЕВ и сестрите Диана ВЪЛКАНОВА и
Костадинка ИВАНОВА започнали да посещават затвора. В продължение на три
години те носили благата вест на затворничките. Поради това, че пеели
християнски песни на ромски език управлението на затвора, забранило
благовестието там.
За известно време това служение е било преустановено.
През юни 2000 г. управата на затвора разрешила отново благовестието
там и три сестри: Елена ВЕЛКОВА, Николинка СТАНЧЕВА и Емилия МИРЧЕВА
започнали да посещават затвора два пъти седмично – в сряда и неделя и да
провеждат богослужения в киносалона на затвора.
От 2005 г. управата предоставила за богослуженията просветната стая на
затвора. Бог започнал да работи в сърцата на много затворнички. За да могат
да пеят и хвалят Бога, затворничките преписали 20 тетрадки с песните. Броят
на участниците в богослуженията достигнал 40 души.
В началото надзирателите в затвора гледали с пренебрежение на тази
работа със закоравелите затворнички. Считали Емилия, Теодора и Соня за
странни или просто губещи времето си. Но когато видяли истинска промяна в
някои „непоправими” затворнички, те променили своето отношение към тях.
Защото те започнали да виждат чудеса на пълна промяна в повярвали
затворнички, които вече не ругаели, не се биели, не били озлобени, а вместо
това се молели и пеели химни на Бога.
Това наистина са чудеса ! От 7 години има създадена църква , в която
повече от 15 – 20 затворнички се събират да слушат Божието Слово и да се
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молят... Повярвалите там са с най-различни съдби. Нека се запознаем с някои
от тях:
Валя – тя е интелигентна жена, бивша учителка. Извършила е най тежкото престъпление – убийство. Осъдена е на доживотен затвор. Правила е
неуспешен опит за самоубийство. Когато благата вест достига до нейното
сърце, тя го отваря за Исус. И Той я променя. Сега с нетърпение очаква
събранията в сряда и неделя и с готовност споделя своята радост от живота с
Исус. С Него дори килията става място на Божието присъствие и благодат ...
Славея – също е с тежка съдба. Осъдена на 20 години затвор за
убийство На 14 год. възраст майка й я продала на един мъж, за което той
платил зестра, но след 6 - 7 месечно съжителство с него, братята й я
откраднали, за да бъде продадена само след 2 месеца от собствената си
майка на друг мъж. След 7-8 месеца отново братята й я откраднали... В
продължение на 5 години това се повторило няколко пъти...

Молитвена застъпническа група от сестри, които се молят за затворниците и сестрите, които ..
...
работят в това служение с тях...

Една вечер пияната й майка я продала на вуйчо й. Той бил толкова груб,
и вулгарен, щото тя го убила. Влизайки в затвора, майка й никога повече не се
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интересувала от нея. След 4 години работа с нея в затвора, Славея приела Исус
за свой личен Спасител. Тя могла да прости на майка си и да й напише писмо. И
станало чудо: майка й се обадила и я потърсила. През 2014 г. тя предстои да
излезе от затвора като нов човек. Това може да направи само Исус !
Зина (истинското й име е Христина) – била е наркозависима и
разпространителка на дрога. Осъдена, но в затвора чува думи на надежда, че
Исус Христос може да я спаси от греха и освободи от наркотиците. И тя Го
приема. Исус я освобождава от зависимостта на хероина. Управата забелязва
нейната промяна и преди да изтече срокът на нейното наказание, тя е
освободена. Днес тя е положила своята вяра в Бог и е щастлива, и свободна...
Описваме само три променени затворнички. А в същност, те са много
повече. Това може да направи единствено Христос. Сестрите, които ги
посещават - две в сряда и две в неделя, се молят и за болни. Една голяма
молитвена победа е извоювана за Рени, която е имала голямо туморно
образувание в гърдата. Молитвата с вяра е дала резултати. Туморът изчезнал!
Съжаляваме, че не можем да поместим техните снимки или снимки от
богослуженията, защото внасянето на фотоапарати или телефони в затвора, е
забранено. Но по-важно от снимките е реалната промяна на тези престъпнички
от Евангелието на Исус Христос..
Служението в затвора на нашите четири сестри е много трудно. Дяволът
не изпуска лесно тези, които е вързал с окови. Понякога в затворническите
богослужения идват лесбийски двойки, не за да сушат Евангелската вест за
спасение, а за да смущават богослужението, смеят се, правят неморални
жестове... Нужна е мъдрост, много молитва, търпение, постоянство и
ръководство на Божия Дух. Необходима е силна и постоянна молитвена
подкрепа. Ходатайствена молитвена група в църквата се застъпва пред Бога
за служението на тези сестри...
Посещаемостта сега е между 20 – 25 жени, от които 12 се покаяни са
новородени. И сестрите и надзирателите в затвора виждат всеки ден
промяната в тях...
Слава на Бога за това, което Той върши ! Сестрите в това служение са
инструменти в Божията ръка. Те сеят семената на Божието Слово, а ТОЙ го
възрастява, за да дава плод !... Цялата слава принадлежи на Бога !
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„Колко
многовидни
са Твоите дела, Господи !
С мъдрост си направил
всичко ! Земята е пълна с
Твоите творения !...”
Псалом 104:24
ЕКСКУРЗИИ ДО МЕСТНОСТТА „КАРАНДИЛА”

„КАРАНДИЛА” е една невероятно красива местност - едно райско
кътче от „СИНИТЕ КАМЪНИ” – планински масив, на север от Сливен, чиито
скали смайват с причудливите си форми, застинали в странни пози. Ту като
някой овчар, бдящ над своето стадо, ту като някой християнин, склонил
глава и колене в молитвена поза пред Твореца... Освен това, към
причудливите форми и красоти на тези скали, прибавете 1050 м. надморска
височина, прохладни през лятото гори и бистри, бликащи извори на върха
на планината, както и прекрасни изгледи надолу към полето и вие ще
разберете, защо това райско кътче „КАРАНДИЛА ” е толкова привлекателно
място за младежите не само от Сливенската църква, но и от всички църкви в
страната ни, та даже и от чужбина !.........................................===============

Изглед от природен парк „Сините камъни”

Първите организирани екскурзии на вярващите от Евангелска петдесятна
църква в гр. Сливен, според с. Стела Енчева (една от малкото останали живи
възрастни вярващи от местната църква), са през далечната 1934 год. - по
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времето на първия ръководител, основател и пастир на църквата в Сливен –
п-р Агоп КУРИЯН. Тогава тя е била ученичка в четвърти клас или около 11
годишна, когато заедно с майка си - Кина Сивова, семейството на бр.
А.Куриян, Иван и Събка Долапчиеви и Митко Кебеджиев отишли на екскурзия
на Карандила. Пеш по стръмната „Хайдушка пътека” , те се радвали на
красотите на Божието творение. Вечерта
пренощували
в хижата и
разговорите, песните и молитвите заедно, останали паметни в нея за цял
живот.

Изглед от Карандила надолу към Сливенското поле

По онова време Сливенската петдесятна църква е била в своята първа
ревност, изпълнена със Св.Дух, прегърнала здраво евангелските истини и
начин на живот, както са описани в Деяния на апостолите. Според д-р Ховханес
Куриян, един от синовете на п-р А. Куриян, „по това време се създава и
първата младежка група, в която влизат много ревностни младежи: Хермине
Куриян, Димитър Кебеджиев, Трендафила Стефанова, Едуард Куриян, Донка
Кинарева, Надежда Динчева, Мадлен Куриян, Мара Иванова и др.” Те са
свидетелствували ревностно на свои приятели и съученици, раздавали
християнски брошури... С една дума – били са дейни християни.
През лятната ваканция с нетърпение са очаквали екскурзиите до тази
красива местност край Сливен – Карандила. Особено след идването на бр.
Йосиф Кокончев като пастир на църквата през 1938 год., а по-късно и на п-р
Иван Стойчев, тези екскурзии всред красотите на „Сините камъни”, съчетани
с почивка, общение, игри, песни и молитва, се превърнали в ежегодно
събитие. Прекъсване е имало през смутните години на войната, а по-късно и по
времето на пастирския процес.
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УСМИВКИ ОТ „СТАРИТЕ ЛЕНТИ”

... ☺ ☺ ☺ ...
Ето и някои „Карандилски спомени”, които не мога да излича от моята
памет. (Описвам ги, за да разсея предубеждението в някои хора, които считат,
че ние – петдесятните вярващи, сме винаги „сериозно намръщени”, толкова
„святи”, че не ни вълнува нищо земно”. Нищо подобно ! Ние сме радостни и
щастливи човеци ! „Естествено земни”, за да се радваме и шегуваме, когато е
време за това. И „смирено небесни”, когато преживяваме Божието
присъствие...)
Бях около 4 или 5
годишен и до сега добре си
спомням
моето
първо
пътешествие до Карандила с
няколко млади семейства от
църквата, между които и п-р
Едуард Куриян със съпругата си
и тяхната дъщеря Зорница. Аз
вървях известно време, но
какъв „турист” по Хайдушката
пътека може да бъде едно 4 - 5
годишно дете ?.. В ръката си
..Хайдушката пътека днес е почти обрасла с храсти държах една празна дървена
макара от конци. Това беше моята любима играчка. Баща ми носеше на гърба
си моя по-малък брат. Аз пък бях на гърба на брат Едуард. Кой носеше
Зорница, не си спомням. Всяка крачка нагоре към върха беше придружена с
ритмично поклащане от моя страна – все едно, че се возя на камила. И сега се
възхищавам на ентусиазма и героизма на тези млади
родители от
Сливенската църква, които „с все багаж” крачеха бодро по скалистата
Хайдушка пътека. По онова време лифтът не беше още построен и начинът да
се стигне до Карандила бе този – пеш! Когато пристигнахме в хижата, разбрах,
че макарата я няма в ръката ми. Бях я изтървал някъде по пътя. Веднага надух
гайдата: „Няма ми я макаЛата –а-а!” (Още не можех да казвам „р”). Дълго
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време родителите ми и брат Едуард ме утешаваха с обещанието, че ще ми
издялат нова макаЛа от дърво...

Една лятна съботна вечер на 1956 година, около 20 вярващи от
Сливенската църква успешно бяхме преодоляли трудностите на Хайдушката
пътека и се изправихме пред вратата на Старата хижа. Домакинът на хижата
гостоприемно ни покани да влезем. Каза, че „местата били заети, но ще
измисли нещо”. И той наистина измисли: предложи ни една стая без легла, но
каза, че от склада на хижата ще донесе дюшеци... Скоро подът на нашата
туристическа „спалня” беше застлан с дюшеци и всички си събухме обувките (преобладаващо гуменки), които оставихме
в коридора. По онова време никой не
крадеше и да оставим обувките навън беше
напълно нормално и безопасно.. Само
раниците
с хранителните провизии
останаха в „спалнята” при нас. Всички
легнахме на меките дюшеци (естествено
без чаршафи!) както сме с дрехите. След
молитвата преди лягане, лампата беше
загасена. Дълго време обаче никой не
заспа от смях и
шеги, разговори и
закачки... Душата на компанията, както
винаги беше бр. Хенри Куриян. Пригласяше
......По онова време нямаше лифт
му в дует бр. Кольо
Георгиев. По едно
време уж всичко утихна и всички туристи заспаха сладък сън. Аз се кокорех в
тъмнината и гледах през прозореца, без да успея да преброя звездите,
когато... чух странен шум! Може би мишка бе започнала да шумоли в ъгъла,
където бяха раниците. След 5 – 6 минути шумоленето спря. Тогава в
тъмнината вратата на „спалнята ни” се отвори и някой излезе навън...
Когато се събудихме сутринта и потърсихме гуменките си в коридора,
там нямаше нито една обувка. Боси (по чорапи) излязохме пред хижата.
Обувките ни бяха разхвърлени на всички страни, та чак в тревата ! Каква бе
причината ? И кой бе направил това ?..
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Постепенно истината излезе на яве: В спалнята снощи нямаше никаква
мишка, но брат Хенри решил да установи кое домашно сладко е най-вкусно.
/?!/ Развързвал
вал всички раници, напипал бурканчета и излязал навън в
коридорчето да ги дегустира. Но там ужасно миришело на спарени гуменки.
Затова бързо разрешил въпроса: отворил вратата на коридорчето и изхвърлил
всички причинители на това зловоние. След дегустацията, при която се
оказало, че сладкото, приготвено от с. Господинка (съпругата
(съпр
на бр. Кольо
Георгиев), е най-хубаво,
хубаво, имаше още едно последствие – бурканчето бе
останало почти празно...

Още един незабравим спомен: Бр.
Б Хенри и бр. Кольо – младежи на
около .... годишна възраст (не казвам точно колко, за да не ги обидя – тях и
домашните им !), обичаха често
да се хващат на бас. Естествено,
пред свидетели – вярващи от
ЕПЦ – Сливен, които не лъжат,
могат да потвърдят истината и
да бъдат арбитри ! (Ако се
наложи ?) А басът почти винаги
спечелваше брат Хенри. В онзи
ден
брат Хенри разказваше
подробности
ности относно армен ското
знаме
–
какво
представлявало то ?
Младежи на Карандила.
дила. На първия ред
в ляво – бр. Хенри, а в дясно – бр. Кольо

То било със стандартни размери метър на метър. А на него било
нарисувана една уста с размери два на два метра.../?!/ По този повод брат
Кольо
ьо Георгиев му предложи: „Ако ти
и си истински арменец и устата,
устата
изрисувана на арменското знаме е два на два, то хващам се на бас – ще ти дам
20 лева, ако глътнеш този краищник с масло и конфитюр, без да го разчупваш
на парчета !...” (Конфитюрът на хляба
хляба бе последният от дъното на бурканчето).
Краищникът беше толкова голям, че бр. Кольо беше 100 % сигурен, че
ще спечели баса, ако бр.Хенри
бр.Хенри се съгласи. От друга страна бр. Хенри добре
знаеше, че съпругата на бр. Кольо - с. Господинка, прави превъзходни
превъзход
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домашни конфитюри. И бр. Хенри се съгласи на условията на баса: пое
краищника, огледа го от всички страни, помириса го и изражение на
предвкусващо удоволствие озари неговото лице. Тогава отвори устата си и
започна с две ръце да го натъпква. Поизмъчи
Поизмъчи се доста, но все пак остана около
два пръста от дължината на краищника да стърчи навън. Всички вярващи,
свидетели и арбитри на баса със затаен дъх очакваха развръзката. Някои
мислеха, че бр. Хенри ще се откаже. Други пък бяха убедени, че той има
им
необикновени способности и ще спечели баса...
Тогава в тази трудна ситуация Хенри постави лявата си ръка на върха на
главата, а с дясната под брадата започна да притиска и
подпомага дъвкателната способност на своята долна челюст.
Това продължи няколко минути. Той, ту отваряше още малко
устата си - ту напрягаше дясната ръка под брадичката. И... о,
чудо ! Дали големият краищник се бе размекнал от слюнката
или от необикновените дъвкателни операции, но в един
момент огромният краищник, намазан
намазан с масло и конфитюр ,
потъна, по-точно
точно изчезна в устата му !...
Незабравимият

☺

☺

☺.....

бр.Хенри – „душата на компанията”

Басът беше спечелен ! Последваха радостните възгласи и ръкопляс кания на арбитърната комисия.
комисия. Бр. Кольо бе загубил баса. А когато
к
бр. Хенри
си поиска 20 –те
те лева, бр. Кольо бръкна в двата джоба на панталона си,
обърна ги навън и каза: „Ами, виж - нямам пари !” Беше обвинен от своя
„противник в играта” в „нечестност”. Искрените вярващи обаче настояваха
бр. Кольо да изпълни обещанието си, „за да не остане в грях”. Накрая той се
съгласи да даде парите от загубения бас щом се върне в Сливен. Някои зли
„петдесятни” езици обаче и до днес говорят, че бр. Кольо не бил изпълнил
своето обещание... Бог знае самата истина... Все пак, атракцията
с
поглъщането на големия краищник остана незабравима
за всички
карандилци...

Друг случай: Един августов неделен ден на,
на, струва ми се, 1957
година, отново на Карандила, отново
отново група ентусиазирани туристи от ЕПЦ –

171

Сливен,
този
път
бяха
предвождани от ръководителя на
църквата – п-р Иван Стойчев
(тайно, защото времената
временат бяха
такива !). Всички - около 30 души,
бяхме на „Куш бунар”. Това е
един необикновен извор на 500 –
600 метра в гората над Почивната
станция на Карандила, който дава
началото на един буен поток, после пълни красивото езеро на Карандила и
най-после
после се спуска с бърз бяг като рекичка, с красиви водопади и чудни
красоти, надолу към Сливенското поле.
Името на извора „Куш бунар” от турски значи „Птичи кладенец”. С
големина около 3 метра в диаметър и дълбочина
дълбочина около 70 см., на 5 - 6 места
от карстовото дъно излиза, бълбукайки водата, заедно със стотици балончета
въздух. Темпетатурата на тази кристално чиста планинска вода през лятото е 7
– 8 градуса по Целзий. Легендите разказват, че тук рано сутрин орлиците майки изкъпвали своите малки орленца, за да заякнат и да бъдат със здрави
криле. От това носи името си и „Куш бунар”. Може би това е верно, защото
до скоро високо в небето над природния парк „Сините камъни” можеха да
се видят прочутите и защитени
защите от закона планински орли.
В онзи августов ден бяхме заобиколили извора „Куш бунар” в очакване
на вълнуващото събитие: водно кръщение на с. Стела Куриян – съпругата на
бр. Хенри. Тя бе послушна на Христовата заповед,
заповед, записана в Евангелието от
Матей 28:19 и от Марко 16:16 „Който
„Който повярва и се кръсти, спасен ще бъде...”
И пожела точно сега, и точно тук да се кръсти ! При вода от 7 градуса – това
беше наистина героична постъпка ! Беше облечена в дълга до глезените бяла
роба (нощница) и много развълнувана.
развълнувана. Тъкмо пастирът да влезе преди нея във
водата и някой каза: „Идва човек !” В онова атеистично време беше забранено
да се извършват религиозни обряди на открито. В този ден, интересно,
нямаше никакви непознати хора. Може би Бог бе наредил това.
това Изчакахме
непознатият турист любопитно да ни огледа и след това да
д напълни с вода
манерката си.. И когато той се отдалечи, водното кръщение беше извършено.
От ледената вода на извора, с. Стела излезе сияеща от радост. Сестрите
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помогнаха да се избърше с хавлиена кърпа. И въпреки студената вода , тя не се
разболя ! Беше чудесно и вълнуващо преживяване за всички !..

Най-после дойде и дългоочакваната втора събота на месец август
1965 година ! Предния ден, в телефонен разговор, младеж от Варна, между
другото, ме бе поздравил с Псалом 5 , стих 17. („Шифровано” – това
означаваше, че в събота на ж.п.гара Сливен ще пристигнат 5 младежи от
църквата във Варна с влакът, който пристига около 17 часа , а аз трябва да ги
посрещна и заведа при групата, която ще потегли
същата вечер за
Карандила). (Уточнение : Псалом 5 няма 17 стиха, но ние се успокоявахме, че
едва ли „другарите” от ДС знаеха къде в Библията се намират Псалмите, та да
се ровят и търсят 17 стих, както и значението му! Защото те мразеха Библията
и не я четяха.) Подобни шифровани „поздравления” получих и от Бургас и
Стара Загора. Тези гости бяха гостоприемно посрещнати от други посрещачи бр. Ванко, Митко и Течето и благополучно отведени до една чешмичка в
лозята на края на града. Аз трябваше да посрещна последната пристигнала
група от Варна и когато се съберем заедно с другите младежи, да потеглим
нагоре по Хайдушката пътека...
Влакът от Варна пристигна и аз видях махащите с ръка през прозореца
младежи, които познавах. Те идваха за първи път в Сливен и на Карандила.
Огромната ми радост обаче беше внезапно помрачена, когато 5 – те младежи
слязоха на перона. Една от девойките беше дошла с обувки с високи токчета !..
Друг младеж пък беше облечен в елегантен светъл костюм и обут с модерните
по онова време остри лачени обувки с тънка подметка от гьон, наречени
„трандафори”. Тези младежи, някои от които като Лидка и Жоро Кокончеви,
знаеха какъв е пътя за Карандила. И аз се чудех, как Лидка и Жоро Кокончеви,
които знаеха каква е хайдушката пътека до Карандила, бяха допуснали
младежите от тяхната църква да дойдат като за разходка по асфалтовата
пътека на Морската градина във Варна ? Това не можех да си обясня...
Както и да е, след доста перипетии, намерих на девойката едни гуменки
на майка ми. Но трябваше да отидем първо до в къщи. Младежът обаче беше
непреклонен, твърдейки, че „обувките му са много, много удобни и няма
нужда от други...”
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Когато всички се събрахме и преброихме, цифрата
цифрата на евангелските
туристи, надхвърляше 100 ! Най-много
Най много участници в пътешествието нагоре по
Хайдушката пътека имаше от Ямбол и Бургас. Имаше почти пълнолуние, така
че не се налагаше да вървим с фенер. Бр. Ванко и чичо Кольо (Георгиев) бяха
най-отпред.
тпред. Те водеха „партизанската колона”. Аз и Течето бяхме най-отзад,
за да прибираме закъсалите.
закъсалите. Пред нас вървеше братчето с трандафорите и
непрекъснато повтаряше: „ Ах, кой (дявол) ме накара да дойда тука ?..”
„Дявол” той не изговаряше, но аз съм дал тази думичка като допълнение в
скоби, за да разберем по-лесно
по лесно неговата мисъл. Опитвах се да го окуража, като
му казвах, че „това пътуване по Хайдушката пътека прилича много, в духовен
смисъл на пътуването ни към Небесната
страна... Че след
д трудностите на пътя
горе – на Равна река има прекрасни
поляни, ще има почивка,
ще бъде
чудесно...” Но той накрая заключи:
„Повече и с топ да ме гърмят, на
Карандила не идвам !...”
Все пак излезе герой ! – с много
усилия
от негова страна и много
мног
търпение от моя страна, този младеж стигна Равна река, където другите
младежи отдавна бяха пристигнали и край огъня си пееха и говореха. На
Н
следния ден – неделя, след богослужението, играта на топка беше във
вихъра си...Незабравими
Незабравими спомени ...
Обикновено
втората неделя на м. август евангелските туристи
отивахме на Равна река. Там на красивите
равни поляни , обсипани с ароматни билки и
цветя, постилахме едно до друго одеала в
права линия. На тях насядахме около богато
подредената братска
тска трапеза. Когато топлите
питки и бухнали хлябове се донасяха от
фурната на Карандила, храненето започваше.
Всеки можеше да опита и от вкусното ядене на .Незабравими спомени -1974 г.......
съседа си. Естествено, бр. Кольо и бр
бр Хенри почти винаги се хранеха прави, като
обикаляха
дългата трапеза и боцваха с вилица, за
да опитат
от
разнообразните вкусотии: ароматно кюфте, баница или щрудел... От фурната
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купувахме печен слънчоглед, но така майсторски направен, че никой циганин
в Сливен, нито дори бай Мустан , можеше да приготви такъв вкусен печен
слънчоглед, както приготвения във фурната на Карандила !
В 10 часа сутринта започваше богослужението. Някога гората на Равна
река се е огласяла от хайдушки песни. Сега тя се заслушваше в нежните
евангелски песни. А тук, далеч от атеистичната атмосфера на града , се
дишаше и пееше свободно... Пеехме песента „Велики Боже, гледам световете,
създадени от Твоята ръка...” Пеехме с възхита „Велик си Ти !...” Пеехме и много
други младежки песни. Някои от тях, бяха минорни. С тях изливахме пред
Бога мъката
и копнежа си за религиозна свобода... После имаше
свидетелства на отделни вярващи. Прекрасни свидетелства ! След това благодатна молитва... Никога няма да забравя възторга към Твореца в очите
на бр. Ховханес, когато каза наизуст 8-я псалом ! Никога няма да забравя и
бр. Митко ПЕЕВ (и неговата съпруга с.Цонка), които със своята ревност за Бога,
непринуденост и молитви увличаха и останалите... Високите „Сини камъни”
ни издигаха и приближаваха още по-близо до Бога ! И това беше всяка година
по време на пастирите Тодор Енчев, Таню Тенев, Атанас Вълканов и
продължава и днес под ръководството на п-р Боян Митев.
На „другарите” от ДС никак не се харесваха тези християнски екскурзии
до Карандила. Агенти на ДС привикваха отделни вярващи и с часове ги
разпитваха, кой е организаторът на всичко това. Страхуваха се и ужасно се
дразнеха да видят млади хора да вярват в Бога. Привикваха и пастирите на
църквите, като се мъчеха да ги пречупят и заставят да пишат писма до други
църкви, с цел да не се събират младежи на Карандила. Бяха трудни времена
на атеизъм... Но, пък времето, прекарвано на Карандила беше благословено редуваха се богослужения, общения, обилни трапези, игри. Играехме футбол,
волейбол, народна топка, дърпахме въже, разделени на два отбора , или
просто аплодирахме любимия отбор, чоплейки междувременно вкусния
слънчоглед... Имаше случаи, когато единия отбор, който дърпаше въжето, се
наговаряше в даден момент да го пусне и тогава всички от срещуположния
отбор падаха на тревата. Беше много весело и забавно...
Веднъж децата пожелаха да играят библейската случка със Самсон. Те
мислеха, че бати Веско е много силен , защото преместих един голям камък, от
поляната, който ни пречеше да разпънем одеалото и да седнем. Децата
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предложиха да ме вържат с въжето, за да видят
после как „Самсон” ще го скъса... Уви ! Трябваше
„Самсон” да ги разочарова: Толкова здраво ме
омотаха, че трябваше
ваше друг да ме развързва. От
снимката някои от по-възрастните
възрастните вярващи може
би ще познаят дори кои са тези деца...☺
деца... (Единият
- в ляво е Емил Георгиев, син на бр. Кольо
Георгиев – планинаря и домакин на църквата, а
другият днес е вече пастир -Благовест
Благовест Белев)
Б
Друг път на Равна река изиграхме
и
библейската
лейската сцена: Цветница, т.е тържественото
....„Самсон”
„Самсон” е вързан здраво
влизане на Исус в Ерусалим, съпроводен от уче ниците Си с палмови клонки в
ръце... Всеки
и младеж бе взел в
ръка зелени
и папратови клонки
от гората и наредени в редица,
марширувахме
по тревата,
пеейки „ Осанна !” (куплет от
песента „Каква приятна музика”)
Естествено, бр. Хенри беше един
от най-добрите
добрите изпълнители на
евангелската
та роля. Беше много
............

.Двете Стели – Стела Енчева и Стела Куриян.........
Куриян

...( Стела Енчева не иска да освободи
свободи
.

поляната за волейбол.

Затова принудително ще бъде преместена...

забавно и вдъхновено....
Постепенно с годините,
годините
тези ежегодни
екскурзии на вярващи от Сливенската църква до
Карандила, се превърна в едно мащабно
мероприятие - младежки християнски лагер. Но
за него ще узнаем повече в следващата глава.
Екскурзия до Карандила в ранна пролет (м.април 1967 г.),
г.) ..
........
когато игликата цъфти...
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„...Твоите млади ще
дойдат при Теб като росата
от утробата на зората...”
Псалом 110 : 3
ХРИСТИЯНСКИ МЛАДЕЖКИ ЛАГЕР „КАРАНДИЛА”

Броят на младежите, на младите семейства, (а и на малко по-възрастни
християни, но с „младежки сърца”), които отиваха на екскурзия до
Карандила, нарастна от 15 – 20 - 30 души по времето на п-р А. Куриян, п-р
Кокончев и п-р Ив. Стойчев, до 100 -150 по времето на п-р Т. Енчев и п-р Т.
Танев.
По онова време младежката сбирка траеше един ден. В събота след обяд
пристигаха гостите от църквите в Ямбол, Бургас, Стара и Нова Загора и от
ентусиасти от по-далечни градове. Събирахме се и се изчаквахме в
сливенската църква и вечерта потегляхме с раници на гърба,
пеш по
„Хайдушката пътека”. Някои дори носеха диня. Представяте ли си, как се носи
диня в раница по Хайдушката пътека?.. Горе, тя се изстудяваше в леденото
кладенче и не достигаше за всички !
Пътуването нагоре беше много романтично и продължаваше 2 – 3 часа.
Понякога с комични случки, понякогата - с тревоги (ако някой се загубеше в
тъмнината и трябваше да се връщаме, да викаме продължително „Ехо-о-о-оо-о !” И да го търсим в някое дере !) Тогава свирихме с уста, колкото можем
по - силно младежкия сигнал „Загубена-а овца-а-а !...” (припев от една
християнска песен).
Пристигахме около полунощ. Горе на поляната на Равна река вече ни
чакаха първите пристигнали, които бяха наклали огън. Понякога нощувахме в
хижата. В неделния ден имахме обща закуска, богослужение всред природата,
песни, хваления, после игри на народна топка, волейбол или „на тунел”,
общения, запознанства. (Понякога, като резултат идваха и сватби...☺) След
обяд се връщахме щастливи и доволни, правейки планове за нова екскурзия
до Карандила през следващата година...
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С
настъпване на демокрацията цифрата на
„карандилците” нарастна на
800 – 1000 - 1200
младежи, (т.е. по времето на п-р
п р Вълканов и п-р
п Митев),
а времето
времето на престояване там стана цяла седмица,
което се превърна от екскурзия в християнски младежки
мл
лагер.
Първият голям младежки лагер бе проведен от 11 - 13 август 1989 г., от
Павел ТОДОРОВ,, първият избран от СЕПЦ ръководител на ХМО
Х
„Исус спасява!”
В същност, това беше първата по-мащабна
по
Младежка конференция на тема
„Планините и хълмовете ще запеят радостно !” (Пс.55:12) Това беше
времето в края на тоталитарния атеистичен режим, свиващ се в последен гърч.
Бр. Павел изпрати
покани
(показани
на
снимката),
напечатани на пишеща машина.
Тогава все още нямахме
достъп до модерна печатарска
техника, нито бяха навлезли
масово
компютрите
и
принтерите. Всичко се вършеше
на ръка и с индиго, без жалене на
сили и време. На гърба на поканата беше написана „Програмата”, от която се
вижда, че след сутришното
утришното и вечерното богослужение, в 21 ч. ще има „Вечер
на хваление край огъня”, а следващата „Вечер на лични свидетелства”...
Спомням си тези вечери. Те бяха неописуеми и благодатни вечери на
общение... Имаше също така и „вечер на надпяване”, когато
младите от различни църкви изпълняваха младежки песни.
Десет години по – късно,, нямаше нужда от покани,
изпращаха се уведомителни писма за началната дата на
лагера до всички църкви в страната, а по-късно
по
и имейлите
вършеха същата работа още по-лесно
по лесно и по-бързо.
по
Младежки
ръководител в ЕПЦ – Сливен тогава бее бр. Живко ЖЕЛЯЗКОВ.
п-р Живко Желязков
Това бе време наа шлифовка за него, за да израстне попо
късно до пастирско служение в Германия. А днес той е отговорен за
младежката дейност на Church of God в цяла Европа.
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Вече „модерно-технологична
„модерно
покана”,
изработена на компютър от младежки ръководител Живко Желязков

За доста години отговорник за лагера – Карандила
беше един от най- възрастните
възр
„младежи” – бр. Кольо
Георгиев,, ветеран в карандилското движение, за който
стана въпрос по-горе.
горе. На 3 февруари 2009 г. той „изкачи”
най-високия
високия връх в своя живот - гонения връх и влезе в
Божията
слава.
Всички го помнят
като
ветеранът Кольо Георгиев –
турист с младежко сърце...

.Екипът за регистрация
„карандилци”.

на пристигналите

Поради това, че м. „Равна
река” е вододайна зона, през 1996
г. мястото на лагера се измества
на „Слънчева поляна”. Това място
гости. може да побере много повече
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През
2012 г., когато
отговорник на лагера е п-р
Боян Митев, цифрата на
пристигналите гости надхвърли 1300 души и повече от 300
палатки !
За този младежки лагер
сега е необходима изключително голяма предварителна
.. Богослужение в палатката
подготовка: разрешения от Община - Сливен, съгласуване с Горско стопанство, Енергоснабдяване, В и К –
огромна по обем предварителна работа. Тя започва няколко месеца преди
започване на лагера и в нея се включват около 40 - 50 младежи – доброволци,
които трябва да окосят буйната трева, да напръскат против кърлежи района
на лагера, да монтират подвижно осветление, чешми, контейнери за
отпадъците, химически тоалетни... Освен това за цяла седмица, колкото
продължава лагера, трябва да се създаде организация за изхранване на
лагерниците. Не е лесно ежедневното снабдяване с хляб, хранителни продукти,
вода, топла скара, осветление, та дори и спортни съоръжения и книжарница.
От 2003 г. Лагерът се сдоби с огромна палатка, в която се провеждат
богослуженията и обичайните дъждове, които неизменно се изливат по
правило над лагерниците по
това време, вече не са
заплаха за мероприятията,
които стават все по-добре
планирани, организирани и
провеждани.
На
богослуженията
проповядват предварително
поканени гост–говорители:
..
Ако мислите, че лесно се разпъва палатката ?..Грешите.....
На „Карандила – 2012” това бяха : п-р Янчо ГАНЕВ, п-р Георги ЗАФИРОВ, п-р
Трайчо СИМЕОНОВ, проф. д-р Дечко СВИЛЕНОВ, п-р Боян МИТЕВ, п-р Пейчо
МУХТАРОВ, които с огненото и помазано слово са разпалвали младежките
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сърца за нов копнеж по Бога. На Карандила винаги е
присъствал и Председателят на СЕПЦ – п-р Иван ВРАЧЕВ.
Една от най-вълнуващите вечери винаги си остава
петък – вечер. Тогава има специална молитва за кръщение
в Св. Дух. Всяка година в тази молитва
десетки младежи получават чудес ния..дар на Святия Дух.
.
.
....п-р Янчо Ганев
В такова петъчно богослужение, на
10.08.2012 г. молитвата за кръщение беше предхождана от
вълнуващата проповед от п-р Иван Врачев върху Йоан 7:3739. Тази проповед подготви копнеещите младежки сърца
за изливането на Святия Дух. Същата вечер 37 младежи
бяха кръстени в Святия Дух !
.
.

проф. д-р Свиленов

.....п-р Иван Врачев

След свършване на лагера,

п-р Боян Митев

тези младежи, запалени с огъня на Св.Дух се завръщаха

п-р Трайчо Стефанов

в своите църкви, за да „запалят други”... От своя страна пък, те запалваха
други...

Получаваше се нещо като верижна реакция... И всичко това бе

изпълнение на Божието обещание: „ И в последните дни, казва Бог, ще излея
от Духа Си на всяка твар; и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват,
юношите ви ще виждат видения...Още и на слугите Си и на слугините Си ще
изливам от Духа Си...” ( Деяния 2:17,18)
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Статистиката за броя на участниците в лагера и кръщенията в Св.Дух през
годините дава една бледа представа за мащабите на това духовно
мероприятие:
Година
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Брой на палатки
167
160
163
170
130
158
196
200
205
260
260
271
301
338
360
430
420
410
400
340

Получили
Участници в ХМЛ кръщение в Св.Дух
500
33
566
15
555
17
600
3
500
13
500
27
650
32
520
37
530
50
620
37
680
71
660
45
800
45
900
41
906
38
1150
40
920
38
1050
36
1180
47
1300
37

Една обобщена статистика показва, че от 1990 до 2012 г. в християнски
младежки лагер „Карандила” са взели участие 14 897 младежи, разпънати са
били 5339 палатки, 702 души са получили кръщение в Святия Дух ! Слава на
Бога !
(Забележка: Статистика за годините преди 1989 г. от нас умишлено не е
водена. Тя е била водена от службите на ДС, а достъп до нейните секретни
архиви ние нямаме.)
На лагера „Карандила” се е проповядвало Словото, създвали са се добри
приятелства. младежите от различни църкви в страната се опознаваха, което
често завършваше щастливо с годежи и сватби... Незабравими ще останат
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преживяванията от лагера през 1999 г.,
когато на „Слънчева поляна”, всред
красотите на Балкана, се извърши
„нестандартна” християнска венчавка на
Калоян и Хана СТЕФАНОВИ. Хана е една
американска девойка, намерила свой
принц на бял кон на хиляди километри
далеч от своя дом. Днес младото
семейство живее в Щатите...
Ех, щастливи младежки години !..
Защо не съм сега на 20, или поне на 30
години ?..☺ (Не че искам втори път да
се оженя! Бог ми помогна да намеря
своята половинка и ние създадохме
..Сватбата на Калоян и Хана на Карандила - щастливо християнско семейство !) Не
...........едно незабравимо преживяване ........завиждам на младите. Радвам им се !
И хваля Бог за тях...
Когато младите са щастливи в
Господа, и ние – възрастните
„карандилци” сме щастливи заедно с
тях...
„Нестандартната
венчавка”
беше извършена от п-р Атанас
Вълканов. Около 700 - те души,
присъствали на това тържество,
изпросиха Божието благословение „Залата за бракосъчетания” е също нестандартна за младото семейство.
една бяла палатка....
...........
............Всичко беше много вълнуващо !...
Много от младите хора, които идват на Карандила са жадни за Бога, за
Неговото Слово. Някои от тях получават ясно водителство за Божието
призвание в живота си...Тук се променят човешки съдби... Всяка година лагера
преминава под мотото на определена тема: Например: през 2005 г. темата
беше: „ Първо търсете Божието Царство и всичко (друго) ще ви се
прибави !...” (Мат. 6:33)
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През 2007 г - „Дарбите на Святия Дух” – една дълбока и сериозна тема.
Не само в проповядването, но и в молитвите имаше видимото проявление на
Святия Дух. Да, резултататите бяха видими – 38 младежи кръстени със Святия
Дух !
През 2008 г. темата беше: „Старото премина, ето, всичко стана
ново...”
(2 Кор. 5:17) Веднъж п-р Янчо Ганев каза, че „Карандила е
„Планината на преображението”. Няма полза да се качваме на „Планината на
преображението”, ако не се променяме. Ако сме се срещнали истински с Бога,
трябва да имаме пълна а не козметична промяна!”
„Свобода или робство” бе темата на лагера през 2009 г. „А Господ е
Духът. И където е Господният Дух, там е свобода” (2 Кор. 3:17) – казва
Библията. Над половин век е съществувал този лагер „Карандила” и той е
докоснал много поколения и е създал свободни хора - свободни от робството
на сатана и греха ...
Освен проповеди, свидетелства, молитви, всяка година се провеждат и
вечери на талантите, изнасят се сценки и цели програми по църкви и градове.
Незабравими ще останат веселите сценки с брат Каракочев - лошото
момче в църквата, с Гошо Каръка, Хипилшик от Мозамбик и одата
„Опълченците на Карандила”... Никога младежите няма да забравят и
сценката на ЕПЦ – с.Бяла за „непокорната Анастасия” в изпълнение на
Даниела Иванова и сценарист – с. Зафирка Митева...
Незабравими ще останат и спортните прояви: футболни и волейболни
мачове на сборни отбори от всички църкви от един град срещу тези от друг,
с много емоции и „пристрастия”... Всички победители в турнирите получаваха
награди, връчвани от „коменданта” на Лагера - пастира на Сливенската църква.
До 2010 година това приятно задължение изпълняваше бр. Наско Вълканов, а
след това щафетата пое бр. Боян Митев...На своите дрехи те носеха табелка с
надпис:
На Вас ви служат с любов:
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По време на лагераа
всяка година се
провежда и Детско
етско училище, в което над 50 деца
от 4 до 14 год. имат своите занимания под
ръководството на неделните учителки с. Таня и
с. Даниела от ЕПЦ – Сливен. Така и за децата от
цялата страна времето на Карандила е вълнуващо
и забавно, с нови запознанства и приятелства за
цял живот.
Туристическите излети и разходки до близки
местности също спомагат за опознаване и
сближаване на младите. Всички, които обичат
планината, всеки следобед могат да направят туристически
ески преход до някоя
забележителност. Такива резерватът „Сините камъни” предлага в изобилие:
„Равна река”, „Гунчов кайнак”, „Куш бунар”, „Бялата вода”, „Меча поляна”,
„Беклемето”, „Водопада”, „Езерото”, „Мочурите”...Списъкът
„Мочурите”...Списъкът може да бъде
продължен !..
Естествено, за желаещите
да отидат до някое от тия
места трябва сигурен
водач. (Както по пътя към
Небето ни е нужен сигурен
Водач). Бог е промислил
за карандилските туристи такъв: Това е
бр. Стефан РУСЕВ. Той познава всички
планински пътеки (дори
ори и к`озите !)
Той не само е водач на вярващите от
с. Гергевец, Чокоба и Шивачево, но той
може да ви заведе дори и на връх
Българка – най високия връх в Източна
Изто
Стара планина (1181 м.н.в.) и до
Хайдушкото кладенче, което четата на
Стоил войвода често е посещавала...
А когато „туристите” се върнат в
лагера ги очакват вкусните кИбапчета

„Хайде

на вкусните кИбапчета и кИфтета
„Насам, народе Божий !..”
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и сочни кИфтета на скара, приготвени от брат Кайо (на снимката). Той не
само „свири яко” на синтезатора, но е и „силен”, когато се развихри зад
скарата. Просто му се отдава на момчето, като на Ути Бъчваров...☺...
В отговорната работа му помагат и негавата съпруга Льонка,
Дичо
Костадинов, Мими Вълкова и Соня Куриян... Не забравяйте, че никак не е
лесно да се нахранят повече от 1000 гладни гърла ! (Чистият планински въздух
и студената карандилска вода още повече отварят апетита на гостите...☺...)

Е

дЕдин добър водач – бр. Стефан (най-отпред), с жезъл в ръка, като Мойсей, води............ ..
...

Божия народ през Равна река към връх Българка...

Филмови кадри от един незабравим туристически поход – 8 август 2010 г.
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А за тези младежи, които обичат не само да
стоят във Фейсбук и пред компютъра, но и да четат
християнска
литература, в лагера пристига
огромният фургон на подвижната книжарница.
Истинско предизвикателство, дори геройство, е
водачът на това нестандартно возило да вземе
страшните завои по пътя към Карандила и да се установи на „Слънчева
поляна”...

Колко много още неща могат
да се
напишат
за
християнския
младежки
лагер „Карандила” !
И както казва журналистката Лъчезара НАЙЧОВСКА „Едно поколение ще
разказва
на
друго
поколение за великите
Божии дела !”...
ХМО „Карандила” – м. август 2010 г.

Ех, ако можеха годините ми да се върнат назад!!! ..☺
Щафетата сега е поета от днешните млади... А те днес имат много поголеми възможности за свободно християнско общение на Карандила,
отколкото ние някога... Днес никой не ги следи и никой не им забранява да се
събират и да общуват заедно. Затова,
Скъпи
младежи,.........................................................................................
(а и вие читателю, ако се чувствате с младежко сърце ☺), използвайте
рационално тези нови възможности ! Не пропускайте ХМЛ „Карандила” нито
едно лято ! И Бог да Ви благослови !
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Незабравима вечер на Божии благословения – август, 2011 г. Карандила
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„И Господ Бог каза:
Не е добре за човек да
бъде сам; Ще му направя
подходящ помощник.”
Битие 2:18

ВЕНЧАВКИ В ЕПЦ – СЛИВЕН

Сливенската петдесятна църква винаги е била благословена от Бога с
деца, младежи и млади семейства. Те са били онова богатство, на което всеки
пастир, а и всички вярващи са се радвали.
През периода 1991 до 2012 год. от историята на църквата, всяка година
е имало по няколко венчавки. През 1999 г. те са били четири ! Ако има
адвокати, които са се специализирали по бракоразводни дела, то п-р Наско и
Диана Вълканови, са се специализирали по венчавки и
сватбени дела.
Всяка нова сватба е била по-различна от предходната
- още по-интересна и уникална! И може би това е
мотивирало несемейните младежи да побързат да
застанат скоро
младоженците.

след

това

на

мястото

на

Молитвеният дом е украсяван по различен
начин, всеки път все по - красиво.
Списъкът на младите семейства е ставал все подълъг...☺
Ето го и самият него:

Ивайло и Ваня Вълканови
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СПИСЪК НА ВЕНЧАВКИТЕ В ЕПЦ – СЛИВЕН
ЗА ПЕРИОДА 1991 - 2012 г.

1. Иван и Мими Стоянови
2. Пламен и Ваня Николови
3. Йордан и Данка Йорданови
4. Емил и Валентина Келешеви
5. Веселин и Даниела Николови
6. Пламен и Маруся Николови
7. Иван и Лили Цоневи
8. Светослав и Силвия Цончеви
9. Франц Хинтерланд и Милена Вълканови
10. Николай и Лилия Стоянови
11. Стоян и Господинка Атанасови
12. Константин и Радина Йорданови
13. Иван и Стоянка Димови
14. Антон и Даниела Атанасови
15. Димитър и Елена Немцови
16. Калоян и Хана Стефанови
17. Светльо и София
18. Атанас и Мария Касабови
19. Живко и Ваня Немцови
20. Здравко и Надя Братоеви
21. Цветан и Зорница Цонкови
22. Данаил и Дора Ганчеви
23. Живко и Ася Желязкови
24. Ивайло и Ваня Вълканови
25. Мариана и Велико Тодорови
26. Румен и Даниела Георгиеви
27. Николай и Милена Николови
28. Живко и Петранка Железчеви
29. Димитър и Мария Борисови
30. Стефан и Цветомира Иванови
31. Самуил и Светла Ценови

- 1992 г.
- 1992 г.
- 1993 г.
- 1993 г.
- 1994 г.
- 1995 г.
- 1996 г.
- 1996 г.
- 1997 г.
- 1997 г.
- 1997 г.
- 1998 г.
- 1999 г.
- 1999 г.
- 1999 г.
- 1999 г.
- 2000 г.
- 2001 г.
- 2002 г.
- 2002 г.
- 2004 г.
- 2005 г.
- 2005 г.
- 2005 г.
- 2007 г.
- 2007 г.
- 2008 г.
- 2009 г.
- 2010 г.
- 2010 г.
- 2011 г.
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32. Тодор и Мария Тодорови
33. Светльо и Ивелина Григорови

- 2011 г.
- 2012 г.

по
тази Една от най – нестандартните сватби, както казахме малко по-горе,
на Калоян и Хана СТЕФАНОВИ, бе
проведена на „Слънчева поляна” – на
Карандила. Една американска девойка –
Хана, бе намерила своя принц на бял кон
на хиляди километри далеч от своя дом,
тук на
Карандила.
Молитвата за
благословение на младото семейство,
отправена
от всички
участници в
младежкия лагер свали Небето за тях! ...
...........
.
.Двамата Живковци :
Живко Иванов Желязков и Живко Иванов Желязков

..........Ето и няколко сватбени снимки : Но
преди тях – снимка на единия от
„двамата Живковци”Живковци вече младоженец ! (Другият е „откраднал”девойка
„откраднал”
чак
от Испания и после забягнал
за
в Германия,
та сега не можем да му намерим
сватбената снимка...)

..

Живко и Ася Желязкови

Тези млади семейства продължават
да красят и „подмладяват” църквата с още
нови членове на най-малката
най
група на
Детското
ото неделно училище и са радост за
цялата църква. Едно от тези семейства Бог
вече е благословил с четири деца !

31.07.2005 г.

Боже, дай още много млади семейства в нашата църква ! Амин !
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ЧАСТ ОТ СВАТБЕНИЯ АЛБУМ НА ЦЪРКВАТА

Искаше ми се да поместя сватбените снимки на всичките 34 млади
семейства от нашата църква. За съжаление, това – да ги събера, се оказа много
трудна задача. „Мисия – невъзможна” за мен. Някои от тези младоженци днес
живеят в други градове и дори в други държави....
държави.
Все пак страниците
ниците на Сватбения албум остават
остават отворени
отво
за попълване
със снимки не само на младоженците от по-горния
горния списък, но и за всички
други млади, които желаят да преживеят това щастие – да застанат пред
олтаря на ЕПЦ – Сливен за благословение

Иван и Мими Стоянови 1992 г.

Иван и Лили Цоневи 1996 г.

Николай и Лилия Стоянови 1997 г.

Стоян и Господинка Атанасови 1997 г.
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..Антон
Антон и Даниела Атанасови
..
1999 г.

Ивайло и Ваня Вълканови
2005 г.

Калоян и Хана Стефанови
1999 г.

Данаил и Тодорка Господинови
2005 г.

Живко и Ася Желязкови
2005 г.

Самуил и Светла Ценови
2011 г.

Самуил и Светла внимателно слушат наставленията на пастира...
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..Светльо
тльо и Иви Григорови
................2012 г.

Молитва за благословение на

...младоженците
Тодор и Мими Тодорови
2011 г.

2012
г.

..........Първата сватба на п-рр

Боян Митев. (А колко ли още сватби го очакват в ЕПЦ-Сливен
ЕПЦ
?..)...
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„...и да очаквате
Неговия Син от небесата...”
1 Солунци 1:10

С ПОГЛЕД НАПРЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО

Проследявайки историческия път на Сливенската петдесятна църква и
сравнявайки го с Божието Слово, разбираме, че до тук тя не е загубила
правилния ориентир, правилната посока на вървене.
вървене Христос начерта пътя,
който трябва да следваме. Нещо повече: Самият Той е Пътят ! „Аз съм
Пътят, Истината и Животът!” (Йоан 14:6)
С най-дълбока
дълбока благодарност към Бога, в смирение можем да кажем
като Самуил: „ЕВЕН ЕЗЕР !” – „ДО ТУКА НИ ПОМОГНА ГОСПОД !..”(1
!..
Царе
7:12) А вярваме, че и за в
бъдеще ще ни помага !
Той е бил със Сливенската
църква в нейния трънлив път
през пустинята на живота. Бил е с
нас през трудностите, гоненията
и изпитите на нашата вяра.
Минавали сме през мрачни
долини, но после сме изкачвали
...Вървяли сме през долини...(толкова
долини...
красиви !),
и
д у х о в н и в ъ р х о в е.
.....други път през долината на мрачната сянка
Гледката от тях е била прекрасна !..
Това са били „небесни места”, в които Бог ни е водил...И ние сме казвали:
„Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в
Христа
та ни е благословил с всяко духовно
духовно благословеншие в небесни места.”
(Ефесяни 1:3)
Една сутрин се събудих рано. Беше още тъмно. Светещите цифри
циф
на
часовника върху нощното шкафче
шк че до мен показваха 5,05 ч. В мислите ми ясно
беше картината на един сън...
сън Странен сън. Сънувам много рядко (най(най
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обикновени сънища, объркани сънища, може би под впечатление от
събитията на ежедневието). И съм си мислил:
мислил: Когато ап. Петър цитира в Деня
на Петдесятница пророческите думи
думи от Йоил 2:28 „Старците ви ще виждат
сънища: Юношите ви ще виждат, видения”, той ги цитира в малко „разбъркан
словоред”, в смисъл – той казва: „Юношите ви ще виждат видения. И старците
ви ще сънуват сънища...”(Деяния 2:17) Наверно не „от вълнение”
вълнение той поставя
юношите пред старците...
старците. (Защо ли ?) И аз съм си мислел: „ Не съм юноша,
защото Бог не ми дава видения. За да не сънувам сънища пък, може би още не
съм старец ? ( Макар косата ми да е напълно бяла !?) Но пък познавам един
човек, който е на 34 години и също е с чисто бяла коса...Значи аз съм „младеж
по сърце”, не още „старец”...

Малко почивка преди да тръгнем към следващия връх...
И докато почиваме, една снимка на следващата набелязана цел – следващият връх....

И така, напълно буден, започнах да разсъждавам върху моя странен сън.
(Библията ни съветва в такива случаи: „Размишлявайте за Бога в леглата си” –
мисля, че така гласеше стиха от Псалмите, макар да не можех да го цитирам
точно или в коя глава се намира.)
н
Имах твърдото убеждение,
убеждение че моя странен
сън беше от Бога...
В съня си видях вярващи от Сливенската църква да вървим по един
планински път, подобен на този към Карандила. Пред нас бе бр. Боян – той ни
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водеше...Стигнаме
аме до един връх и в един миг картината се смени:
см
Нашият
пастир бе пред самата
мата входната врата църквата
квата (на ул. „Булаир” № 8).
8) Имах
разбирането, че този
ози връх от нашия път,
път пътят до църквата е точно това място.
В този момент ми се искаше
иска да направя една снимка на бр. Боян, ей така - „за
историята”,
”, да знаят младежите от идното поколение кой
ко е бил нашия
пастир... Насочих фотоапарата към него – „там на върха”, но виждам , че над
костюма и бялата риза, грижливо изгладена
изгл
от с. Галя,, той бе облякъл някакво
странно яке, което никак не подхождаше
подхожда
за снимка
нимка на турист. Искаше ми се да
му кажа да го съблече, но в този момент той ми каза: „Почакай малко
малк !” Тогава
съблече странното, дори смешно за турист яке и остана в красив костюм. „Да,
така си много добре ! – казах аз. Усмивка !..☺..”
..” И щракнах фотоапарата...
фо
След снимката, бр. Боян отвори входната врата с кръста и аз се събудих...
Започнах да мисля върху странния сън...Дали не означава, че след чудото
на този прекрасен строеж на молитвения дом - един връх, който вярващите,
......

.....................С
С поглед, устремен към следващия „духовен връх” за изкачване...
изкачване

църквата в Сливен, трябваше да изкачат, сега този молитвен дом на Господа
трябва да се препълни ?.. Дали това не е „правилната
„правилната посока”към
посока
целта ?...
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В нашия път, пътя на ЕПЦ – Сливен, Господ е бил верен на Своето
обещание : „Ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века!”
(Мат 28:20)
С поглед, вперен в „Начинателя и Завършителя на нашата вяра”, ние
трябва и занапред да гледаме на Исус Христос ! (Евр. 12:2), защото „Той знае
пътя към дома”, както казва една наша песен. „Той ни остави пример да
следваме по Неговите стъпки.” (1 Петр. 2:21)
Това е приоритетът, такова е виждането и на настоящия пастир на
църквата – брат Боян Митев:
„Как виждам бъдещето на Сливенската петдесятна църква ? – Църквата
трябва да върви към небето и да не спира да го прави. Както до сега го е
правила, така и в бъдеще - да върви по същия път ! За всеки един от нас
бъдещето е и утре, и след 20 години, и през нескончаемата вечност !.. Ние
имаме едно славно бъдеще в Небесния град Ерусалим, в присъствието на
Бога, заедно с нашия Спасител и Господ Исус Христос !..
Ние очакваме завръщането на Исус Христос в слава и за нашата църква.
(Деяния 1:11) Но докато вървим напред, колкото години Бог ни подари още
на тази земя, ние трябва да работим за Него, да се събираме, да общуваме
помежду си, да имаме своите добри семейни взаимоотношения вътре в
църквата... В нея да присъстват и да служат заедно деца, родители,
прародители !.. Заедно да споделяме Божиите обещания и истини и да се
радваме на Неговите благословения отново з а е д н о !..
Църквата да расте духовно отвътре - чрез Святия Дух и всичко,
което се случва в нея, да прелее навън - между нашите съграждани !!!
Все още, има толкова много хора в нашия град, до които Евангелската вест
трябва да достигне !.. Нашата църква трябва да бъде мисионерска църква.
Да изпълни великото поръчение на Господ Исус Христос: „Идете.. и
научете...” (Матей 28:19,20)
Ако ранните християни бяха обвинени, че „размирявали света и го
преобърнали наопаки”, то моята голяма мечта е: чрез живота и свидетелството
на вярващите от нашата църква „да се обърнат още стотици, дори хиляди хора
от Сливен за Господа..” Това е моята молитва и молитвата на моята съпруга...
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С Божия помощ, всички съвременни християни, да надграждаме над
онова, което са положили предишните поколения ! Малки и големи, млади
и стари – всички да се стремим да бъдем едно в Христос !!! Силата на
християните е в ЕДИНСТВОТО и ЛЮБОВТА !
А моята най-голяма отговорност пред Бога е - да подготвя за Христос
Сливенската петдесятна църква като девица чиста и свята пред Него,
облечена в бялата дреха на спасението, с масло в своя запален светилник и
очакваща своя Младожец !”
Амин !

Боже, дръж в десницата Си нашия пастир и благославяй Сливенската
църква... Тя е Твоя църква !..
Амин и Амин !

***

200

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ако някой неосведомен посетител на богослуженията на ЕПЦ – Сливен
прочете тази книга, (която е опит да се опише съвременната история на
Сливенската петдесятна църква), ще остане смаян от нейния живот,
хармония, взаимоотношения между вярващите, цели, задачи, работа,
служение...
ЕПЦ - Сливен не е човешка организация. Какво в същност е ТЯ ?.. На
какво можем да я оприличим ?.. С какво да я сравним ?.. Библията вече е
направила това: Сливенската църква прилича на един жив организъм, на
едно тяло, в който различните части (400 – 500 вярващи) имат своето различно
служение. Един е ръка, друг – крак, някой е ухо, друг – око...
(1 Кор. 12: 1 –
28)
Пастирско служение, Евангелизаторско служение, Служения на
презвитерите и дяконите, Служение на Духовния Съвет, Младежко служение,
Тийнейджърско служение, Детско служение, Служение на църковния хор,
Хвалебно служение, Сестринско служение, Служение „Гедеон”, Служение
„Глас на мир”, Служение в затвора, Служение на разпоредителите, на
озвучителите, на организаторите на ХМЛ „Карандила”, на молителите (на тези,
които са „застанали в пролома”), Служение на библиотекаря, Служение в
християнската книжарница, Служение на касиера, на отговорниците за цветята
и чистотата в молитвения дом... Много и най-различни служения...
Благословени служения !...
„Всички ние сме част от Христово тяло и поотделно – части от
Него.” ( 1 Кор. 12:27) Главата на това тяло – църквата, е Христос. Той
ръководи чрез Духа Си частите на това тяло.
Библията оприличава ЕПЦ – Сливен още на един светилник, който
трябва да свети, да пръска светлина! Да бъде издигнат и поставен нависоко !
„Стани и свети ! Защото светлина дойде за теб и славата Господня
те осия! Защото ето, тъмнина ще покрие земята и мрак – племената, а
над тебе ще осияе Господ и славата Му ще ти се яви !” (Исая 60:1,2)
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Това е Божието послание към Сливенската църква. А Самият Христос
казва: „Вие сте светлината на света. (Най-малкото – светлина за град
Сливен и околните селца !) Град, поставен на хълм, не може да се укрие. И
когато запалят светило, не го слагат под шиника, но на светилника и то
свети на всички...Също така нека свети вашата светлина пред човеците,
за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на
небесата.” (Матей 5:14 -16)
ЕПЦ –Сливен прилича още на едно огромно семейство, щастливо
семейство, в което има хармония, радост, мир, любов и разбирателство. Ние
сме част от огромното неизброимо Божие семейство. Ние всички,
новородените християни от ЕПЦ – Сливен, сме деца на Един любящ Баща –
БОГ Отец, Който ни обича с божествена любов.
„Вижте каква любов ни е дал Отец да се наречем Божии деца, а
такива и сме. Затова светът не познава нас (счита ни за някакви „странни”
или „заблудени” „задръстени” и „изостанали” човеци, дори „секта”), защото
Него не позна.” (1 Йоаново посл. 3:1)
Ние не само се наричаме братя и сестри, но и такива сме ! Ние сме
свързани с една здрава духовна връзка, която никой (дори и дяволът !) не
може да разкъса ! Ние сме едно прекрасно семейство !
* Когато един от нас страда - и другите страдат с него.
* Когато някой се радва, - всички се радваме !
* Когато някой е в отчаяние, - другите го насърчават.
* Когато някой падне, - другите му помагат да се изправи.
*Когато някой е в лишение, - ние се стараем, според нашите
възможности да запълним неговото лишение.
* Когато някой е гладен, ние споделяме хляба си с гладния...
* Когато

някой е болен, всички се молят за него.

Църковните

презвитери се молят за него с вяра и го помазват с масло в Господнето име,
съгласно Яково послание 5:13 – 18 и резултатите идват: Господ изцелява
болния. През изминалата година в църквата е имало 5 случая на изцеления
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на болни от рак ! Слава на Господа ! Това го върши ТОЙ !.. Затова славата
принадлежи на Него!..
ЕПЦ – Сливен можем да сравним още с един прекрасен механизъм.
Изключително сложен и фин механизъм - с множество колелца, осички,
лагери, зъбчатки... С малки и големи колелца, които се движат тихо и
безшумно. Всяко едно колелце от този сложен механизъм има своето
конкретно и важно предназначение. Едно без друго те не могат. Голямото
колелце задвижва и най-малкото. Така тя работи като съвършен часовник.
ЕПЦ – Сливен е призована от Бога чрез своите стрелки да показва минутите на
„последното време”. И двете стрелки на този часовник вече застават почти
една върху друга, като скоро ще отчетат най-важния час в световната
история - 12 часа в полунощ, часът на завръщането на Христос на тази земя !
Щастлив съм да съм член на Сливенската петдесятна църква ! Щастлив
съм чрез нея да позная любовта на Бога ! Щастлив съм, че чрез нея аз приех
Исус Христос като свой личен Спасител и Господ ! Щастлив съм да съм едно
малко колелце, или може би – винтче от прекрасния механизъм на ЕПЦ –
Сливен ! Щастлив съм, когато мислено проследявам нейната 90 годишна
история, да видя Божията водеща, пазеща и закриляща ръка над нея ! И аз
съм дълбоко убеден, че БОГ ЩЕ НИ ВОДИ ДО КРАЙ ! Ще ни води до онзи
ден и час, когато стигнем Небесната страна !..
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ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. ЕВАНГЕЛСКИ ПАСТИРИ И АКТИВНИ ВЯРВАЩИ,
КОИТО СА ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ ЗАТВОРИ И ЛАГЕРИ – ТВО:
/по данни на в. „Евангелски вестник”/

Църквата в България има своите мъченици и герои на вярата – от единичните случаи
на преследвания и побоища над първите носители на истината, до масовите гонения
на християните по време на комунистическото управление в България. Тогава цялата
страна бе превърната в огромен затвор, в който никой нямаше право да мисли
самостоятелно, да говори свободно, да работи каквото му харесва и да живее,
където иска.
В първият съдебен процес бяха включени 15 пастири по дело № 248 на Окръжния
съд. Процесът продължи 11 дни – от 26 февруари до 8 март 1949 г., когато се
прочетоха присъдите.
1. П-р Васил Зяпков – 48-годишен, религиозен представител на Обединени
евангелски църкви (ОЕЦ) в България, ръководител на Евангелските съборни
(конгрешански) църкви и пастир на Първа евангелска църква в София, с присъда
„доживотен строг тъмничен затвор”.
2. П-р Янко Николов – 48-годишен, заместник религиозен представител на ОЕЦ и
върховен надзирател на Евангелските методистки църкви, с присъда „доживотен
строг тъмничен затвор”.
3. П-р Никола Михайлов – 49-годишен, председател на Върховния съвет на ОЕЦ и
секретар на съюзното настоятелство на Баптистките църкви, с присъда „доживотен
строг тъмничен затвор”.
4. П-р Георги Чернев – 46-годишен, член на Върховния съвет на ОЕЦ и председател
на Петдесятните евангелски църкви, с присъда „доживотен строг тъмничен затвор”.
5. П-р Ламбри Мишков – 41-годишен, член на Върховния съвет на ОЕЦ, с присъда „15
години строг тъмничен затвор”.
6. П-р Георги Васев – 48-годишен, член на Върховния съвет на ОЕЦ, с присъда „15
години строг тъмничен затвор”.
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7. П-р Харалан Попов – 41-годишен, член на Върховния съвет на ОЕЦ, с присъда „15
години строг тъмничен затвор”.
8. П-р Йончо Дрянов – 41-годишен, член на Върховния съвет на ОЕЦ, с присъда „10
години строг тъмничен затвор”.
9. П-р Иван Ангелов – 44-годишен, с присъда „10 години строг тъмничен затвор”.
10. П-р Здравко Безлов – 28-годишен, с присъда „15 години строг тъмничен затвор”.
11. П-р Захари Райчев – 50-годишен, с присъда „10 години строг тъмничен затвор”.
12. П-р Ладин Попов – 36-годишен, с присъда „5 години строг тъмничен затвор”.
13. П-р Митко Матеев – 39-годишен, с присъда „6 години и 8 месеца строг тъмничен
затвор”.
14. П-р Ангел Динов – 40-годишен, с присъда „1 година условно”.
15. П-р Александър Георгиев – 65-годишен, с присъда „1 година условно”.

Само 4 месеца след този шумен процес по дело № 1166 от 5 юли 1949 г. на
Софийски областен съд съвсем безшумно бяха осъдени други 9 души:
1. П-р Стефан Градинаров – Съборни (конгрешански) църкви
2. П-р Симеон Илиев – Съборни (конгрешански) църкви
3. П-р Илия Илиев – Методистки църкви
4. П-р Спас Милушев – Методистки църкви
5. П-р Симеон Попов – Методистки църкви
6. П-р Атанас Георгиев – Баптистки църкви
7. П-р Христо Нейчев – Баптистки църкви
8. П-р инж. Милан Костов – Баптистки църкви
9. П-р Дико Мавродиев – Петдесятни църкви

През това време имаше и много единични съдебни процеси, при които пастири и
активни членове на църквите бяха изпратени по концлагери и затвори.
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Пастири, изпратени в концлагер и затвор

От Баптистките църкви:
1. П-р Иван Игов
2. П-р Георги Васев
3. П-р Константин Бранков
4. П-р Трифон Димитров

От Методистките църкви:
1. П-р Марин Глухаров
2. П-р Васил Маринов
3. П-р Никола Пулев

От Конгрешанските църкви:
1. П-р Стефан Градинаров
2. П-р Константин Бозовайски
3. П-р Исак Кешишан
4. П-р Кирил Йотов
5. П-р Атанас Кременлиев
6. П-р Герасим Попов

От Петдесятните църкви:
1. П-р Иван Зарев
2. П-р Желязко Врачев
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Активни членове, изпратени в концлагер и затвор

От Баптистките църкви:
1. Ангел Игов
2. Жорж Бернаби Кеин
3. Цочо Ковачев

От Методистките църкви;
1. Самуил П. Василев
2. Васил П. Василев – негов брат
3. Стоян Бочев
4. Стефан Бочев – негов син

От Конгрешанските църкви:
1. Тодор Шопов
2. Никола Кьосев
3. Никола Костов
4. Любомир Цанов – баща
5. Никола Цанов – син
6. Максим Абаджиев
7. Игнат Проданов
8. Стефан Янчев
9. Георги Ушев
10. Борис Арабаджиев
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11. Марин Маринов
12. Данаил Бумбаров – син на п-р Крум Бумбаров

От Петдесетните църкви:
1. Димо Димов
2. Илчо Господинов
3. Калмукови – баща и син
4. Тодор Енчев ( от София)
5. Вениамин Чернев – син на п-р Георги Чернев
6. Донка Кинарева

През декември 1979 г. по следствено дело № 208 на Софийския районен съд бяха
осъдени 6 души от Петдесятните църкви, от които само един пастор:
1. П-р Георги Тодоров
2. Натанаил Цачев (б.а. - починал в затвора)
3. Димитър Сивов
4. Петър Янев
5. Банчо Колев Банчев
6. Димитър Жеков

През април 1985 г. по следствено дело № 2306 на Софийския районен съд бяха
осъдени двама братя:
1. П-р Христо Куличев – пастир на Първа евангелска църква в София и председател
на Съюза на конгрешанските църкви.
2. П-р Димитър Куличев – от същата църква.
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Освен споменатите трябва да отбележим, че Георги Сивриев е първият осъден
пастир от т.нар. Народен съд през 1945 г. с присъда „доживотен строг тъмничен
затвор”.

В единични процеси бяха осъдени още:
1. П-р Гавраил Цветанов – преподавател по икономика в Софийския университет.
2. Неофит Цаков – най-дългогодишният редактор на в. „Зорница”, с присъда
„доживотен строг тъмничен затвор”.
Чрез показен лъжлив процес и обвинение като „американски шпиони”,
властта искаше да обезглави най-големите евангелски църкви. И тя
направи това. Някои от пастирите, които бяха осъдени на доживотен
затвор, лежаха 13 и повече години в затвора ! Някои починаха там!

Заедно с всички тях страдаха и техните семейства – съпруги, деца, родители.Някои
от тях бяха изселени, други – уволнени от работа, но всички отхвърлени и презрени,
подложени на унижения и оскърбления, на нищета и мизерия от тогавашната
комунистическа власт. Всички те по думите на апостола в Посланието към евреите,
11 глава, търпяха лишения, бедствия, страдания в един свят, който не беше достоен
за тях. / Л.и.
Забележка: 1. В тези списъци не са включени имената на много други пастири и
активни вярващи, като п-р Еммануил Манолов, п-р Едуард Куриян, п-р Стоян Буков,
проповедник Стефан Стефанов, Сийка Зяпкова и много др., които бяха интернирани
заради вярата си в далечни турски села, разделени от семейства, деца и църква...

2. Горещо препоръчвам на читателя книгите „Изтезаван , заради
вярата си” от п-р Харалан Попов , „На Словото Ти уповах” от п-р Митко
Матеев , „Процесите – партията срещу църквата” от п-р Христо Куличев, „Не
бой се, само вярвай!” – от Божидар Игов , „Пастирска Голгота” – от
Т.Михайлов, „Писахме – да се знае. Репресиите” – от п-р Симеон Попов. Тези
християнски книги излагат исторически факти за гоненията на християните в
България по времето на комунизма, пред което факти днешният християнин не
може да остане безразличен...
3. „Пастирите, осъдени по Наказателния закон през 1949 г. са амнистирани и
реабилитирани с два закона: „За амнистията и връщане на отнетите имущества”
(ДВ, бр. Бр.1 /04.01.1991 г.) и със „Закон за политическата и гражданска
реабилитация на репресирани лица” (ДВ, бр. 50/ 1991 г.) По силата на тези два
закона евангелските пастири се амнистират, като се заличава престъпния
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характер на техните деяния и се реабилитират, чрез което се заличават
осъждането и последиците му.” /Л.и. 12, стр. 126

4. За да представя картината на онова време още по-близка до
действителността, изкушен съм да предам дословно разказите на няколко, от
малкото оцелели (неевангелисти) в лагера на смъртта „Слънчев бряг” край
Ловеч. Те са прекарали там повече от година. Изпратени в кариерата
единствено за да бъдат „ликвидарани”. На много от техните досиета е
написано „ЗН” - „завръщането нежелателно”.
Тодор Минков: „Караха ни да къртим камъни (дневната норма беше
от 8 до 20 кубика) и с бягане да ги носим на 150–160 метра, където ги
струпвахме на камари. При бягането минавахме по коридор от
милиционери, които от двете страни ни биеха с тояги. Побоя командваше
капитан Горанов, той също биеше.”
Колю Колев „Дажбата ни за 24 часа беше 260 грама стар черен хляб.
Чер като рингова тухла. Даваха някакво подобие на чай сутрин и вечер.
Организмът има нужда от течности. Понякога даваха супа от рибени глави,
но вече почнали да се разлагат, смърдяха. Виждал съм хора да късат трева и
листа и казваха: „Аз колкото да си разквася устата...” /Л.и.1
Христо Стефанов: „Когато идваше влаковата композиция (състояща
се от 22 вагона), ставаше страшно. Всички се юрвахме бегом към вагоните,
носейки камъни. Които изоставаха, ги подгонваха и удряха с тояги.
Вагоните с чакъл товарехме за по 8 минути, а с по-големи камъни – от 3 до
5 минути.”
Райна Георгиева: „За жените нормата бе изкопаването на 3 до 5
кубика пръст и да я извозят с колички на около 100 метра.” (из
показанията на Райна Георгиева, прекарала 3 год. и 8 месеца в ТВО Белене,
Ловеч и Скравена. По чудо останала жива) / Л.и. 5

По-горе са свидетелствата само на 4 души, част от малцината
останали живи след пресата на смъртта в тези лагери. Тези четирима
оцелели не са евангелски християни, някои от тях - православни
християни, към които Бог е показал милост...
Но ми се иска да поместя кратък разказ на п-р Харалан Попов,
прекарал 13 години в Белене и други комунистически лагери, заради
вярата си в Христос. Причината, поради която споменавам за Харалан
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Попов е тази, че макар да не е бил пастир на Сливенската църква, неговият
живот е бил здраво свързан с нея. Много пъти той е посещавал нашата
църква. А след излизането си от затвора, когато не му дават работа, няма
средства за преживяване и храна (и дори е отбягван от някои „свои по
вяра”), той първо идва в Сливен, където в дома на Тодор и Стела Енчеви
намира подслон...
Харалан Попов е сред 15-те
15 те осъдени по първия, най-жесток
най
процес
(Пастирският процес), започнал с арести през лятото на 1948 и завършил през
пр
пролетта на 1949 г. Заедно с другите проповедници той е абсурдно обвинен в
шпионаж в полза на англо-американците
американците. След
нечовешки изтезания в килиите на Държавна
сигурност (249 дни прекарани там)
там и жалка
пародия на правосъдие, той преминава през ада на
различни затвори и на концентрационния лагер
край Белене. Това са 13 години на непрестанни
мъчения! Освободен е от затвора на 25 септември
1961 година. През 1962 г. властите, поради
сериозния международен натиск, са принудени да
го
о пуснат да замине при жена си и децата си в
Швеция, където на 13 ноември 1988 г. завършва .
.
п-р Харалан Попов
земния си път.
1908 - 1988 г.

Рано една сутрин, в 4 часа звънецът на жилището, където живеел п-р
п
Х.Попов иззвънял продължително. Бр. Харалан отишъл да види кой е. На
врата стояли двама цивилни и един милиционер, който казал: „Дошли
сме да направим обиск
биск на дома ти!”.. И без
бавен нахълтали
бавене
вътре...Преобърнали
ътре...Преобърнали всичко,
всичко, за да намерят доказателства за
„противонародната дейност на пастира” ...
След 3 часа той бил отведен с кола в неизвестна посока. Ето попо
нататък неговия разказ:
„Само за минута след като тръгнахме, бяхме вече пред една
голяма бяла сграда
сграда. Това беше Държавна сигурност.
3.ДЪРЖАВНА
ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ
Държавна сигурност се казваше обикновено само ДС (в Русия се
казва ГПУ). Който влезе вътре и види какво става зад тези
стени, скоро открива
открива, че това учреждение съвсем не отговаря
на името си.
си Напротив – тук човек има повод да се чувс
чувства
несигурен и да се чуди дали ще оживее. Много от най
най-добрите
синове на България никога не са се завърнали от безкрайните
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лабиринти на тази голяма сграда.
Такива неща се бяха случили и през предишния режим, не само
през комунистическия. Някои са били застрелвани, други са
умирали по време на жестоки изтезания, а трети пък са били
живи хвърляни в огромните горящи пещи в сутерена.
Името ДС за целия български народ означаваше несигурност,
страдание и смърт. Над вратата на една килия беше написан
цитат от първата част на “Божествена комедия” от Данте:
“Оставете всяка надежда, вие които влизате тук.” По-малко са
хората, които са излезли оттук живи, от тези, които са
останали завинаги там. И тези, които са оцелели, не живеят
дълго поради непоносимите мъчения. Употребяваха се всички
модерни средства за мъчение, което правеше човека жалка
отрепка.
Един ден жена ми и децата се разхождаха по широкия булевард
пред сградата. Те знаеха, че бях от другата страна на тези
стени. Една дълбока яма била изкопана покрай тротоара.
Работниците били изхвърлили пръстта на една страна.
Нашият син Павел вървял малко след майка си и случайно
ритнал нещо в купчината пръст. Повикал майка си и тя дошла
да види какво е ритнал. Оказало се, че е череп. Точно тогава един
възрастен човек, минавайки оттам, казал: “Ако земята тук
можеше да говори, сигурно щеше да разкаже много неща”
Когато колата спря и бях поведен по дългите коридори, обзе ме
страх и несигурност. По-преди бях чувал, истории за това
място. Настръхнах и започнах да треперя от главата до
петите, като че ли нито капка кръв не беше останала във
вените ми.
Тогава думите от Псалм 73:28 ми дойдоха на помощ: “…Тебе,
Господи Йехова, направих прибежището си…” Това беше
единствената ми утеха. Не можех да очаквам утеха от друг.
Господ беше с мен. Спокойно и тихо сложих живота си още
веднъж в Ръцете Му. Всичкият страх изчезна. Напрежението,
което чувствах в тялото си, ме напусна. Знаех, че смъртта
може би ме чака в някой ъгъл на тази голяма сграда, но устните
ми хвалеха Бога и се молих Той да ми помогне да устоя.
Молитвата ми беше чута, защото през цялото време, което
прекарах там, Духът на Господа беше близо и ме утешаваше,
особено когато тялото ми се беше изтощило и не ми оставаше
никаква сила.
Когато човек застане лице в лице със смъртта, той започва да
изследва себе си и се опитва да разбере как стои пред Бога. Бях
твърдо уверен, че земният ми живот скоро ще свърши и че след
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малко ще бъда с Господа. Бях непрекъснато в молитва и мислих
само за небето и вечния живот.
Беше ми ясно, че бях доведен тук, за да умра. Изглеждаше, че бях
загубил всичко, което е скъпо за мен тук на земята. За момент
чувствах, че съм бил развързан от всичко земно – жена, деца,
дом – но вярата ми в Бога и вечния живот не се поклатиха нито
за миг.
Още веднъж трябваше да сваля от себе си всичко, което
можеше да се използва, за да си сложа край на живота – колана,
връзките на обувките и пр. – и претърсването този път беше
особено щателно. Човекът ми взе часовника и венчалната халка.
Отведоха ме нагоре по някакви тесни стълби, оградени с
желязна мрежа. Тази мрежа ме учуди. По-късно научих, че преди
да дойда тук и преди мрежата да бъде поставена, водачът на
опозицията Никола Петков е бил доведен тук. Секретарката му
също е била арестувана. Тя е била така измъчвана при
разпитите, че е скочила от петия етаж, за да избегне повече
мъчения и е загинала.
По пътя нагоре спряхме на третия етаж. Тук имаше дълъг
коридор с прозорци на едната страна и врати към килиите, на
другата. Дежурни милиционери, въоръжени с автоматично
оръжие, денонощно вървяха напред-назад из коридора, готови да
стрелят, ако е нужно. Можеха да наблюдават дискретно
поверените им затворници през шпионката на вратата на
всяка килия. Бях доведен до килия номер 21, вратата се отключи
и аз влязох. Големият ключ изсъска в ключалката и още веднъж
бях принудително изолиран от външния свят...”
Това е само „началото” на неговите страдания. Не смея да поместя
други текстове от книгата на п-р Харалан Попов „Изтезаван
заради вярата си” поради това, че може да започне да ги чете
някой читател „със слаби нерви”... Тази книга не е за такива
читатели...
Каквото и да кажем, онова време беше ужасно и несигурно за
вярващите. Единствената наша сигурност беше в Бога !...
Колко много трябва да ценим благовремието, новото време на
свобода - да изповядваме и споделяме вярата си Бога, защото
това благовремие БОГ ни го дава не случайно...И както казва
п-р Ив.Врачев: „Това е времето на Църквата, това е нашето време!”
Затова колко много трябва да го ценим...
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5.Съборена сграда на новостроящата се църква на ЕПЦ-в
ЕПЦ гр. Ямбол.
Строежът, който бе напълно законен – с необходимото разрешително,
разрешително
имаше същата „съдба”, подобна
подобн на разрушения молитвен дом на ЕПЦ –
Сливен на ул. „Дзерджински” № 56 ( стр. 65 – 66 ) Такова беше времето !?..

Така изглеждаше строежа на молитвения дом на 12.11.1980 г.

Преди
реди да се изкопаят и налеят основите,, строежът беше извършен с
всички разрешителни.
разрешителни Преди да се покрие обаче,, заповед „от София”
нарежда събарянето й. Цялата сграда е била обиколена със стоманено
въже на клуп. Накарали един войник от трудови войски да дръпне въжето
с булдозер. Войничето
ето отказало. Тогава намерили друг булдозерист –
цивилен, който дръпнал въжето... Комунистическа умраза към вярващите
и църквата...
Един ден по късно :

След дърпането на стоманеното въже -

..

виждате само
амо остатъци от разрушената църква...
църква
Това стана на 13.11.1980 г.
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2. ПАСТИРИ, КОИТО СА СЛУЖИЛИ
СЛУЖ
В ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА - СЛИВЕН
(изброени по тяхната последователност на служение)
1.п-р Агоп Ованез КУРИЯН / 1881 – 1974/ - основател
на ЕПЦ – Сливен , първият ръкоположен петдесятен пастир
в страната. Почетен пастир на църквата.
Завършил Роберт колеж в Цариград. Работил в
печатницата на Матеосян, където през 1871 г. се отпечатва
българският превод на протестантската Библия. Основател и
първи пастир
п
на Сливенската петдесятна църква, на която е
пастир
от 1920 -1938
38 г. Двама негови синове: Едуард и Ховханес стават
става
пастири, а неговата дъщеря Хермине
Херм
– библейска работничка.
2.п-р Тодор ГОДЖЕРОВ /1906 -1985
2.
1985 г./ Повярвал в
Бургас при една проповед на п-р
п р Агоп Куриян. Силно се
привързва към него. Започва своето духовно служение като
помощник – пастир в църквата от 1928 -1932
1932 г. Завършва БИБИ
Данциг и служи като пастир в църквите в Русе, Троян,
Димитровград и Пазарджик. Твърд защитник на здравото
библейско учение.

3.п-р
р Иван СТОЙЧЕВ /1913 - ? г./– започва своето служение на 13.02.1933
г. като помощник-пастир
помощник
в църквата в Сливен.
Сливен Служи до
1935 г., след което е преместен в ЕПЦ – Ямбол. Проповядва
Евангелието в селата Раково, Жеравна, Градец, Медвен,
Стралджа, Пъдарево, Мокрен, Грозден, Зимница, Маленово,
Чинтулово, Гавриилово, Твърдица, Гълъбинци, Бояджик,
Боя
Тополчане, където повярвали единични хора или семейства,
а по-късно
късно се оформят петдесятни общества. Активно работи
и всред циганското малцинство в кв.”Даме Груев”. През 1947 г. отново оглавява
Сливенската църква и служи тук до 1957 г.
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4. п-р Борис КУЗМАНОВ /1907 – 1974 г./ служи
всеотдайно в ЕПЦ – Сливен от 1935 – 1938 г., след което
последователно работи в ЕПЦ – Ямбол, Карлово, Пловдив.
Завършил висш библейски институт в „Сент Кришона” –
Австрия Превежда от немски много духовни материали,
Австрия.
композир и аранжира много духовни песни, издава 7 нотни
композира
сборника, което е изключително голяма по обем работа.
работа Бр.
Кузманов има три деца – Божидар, Йосиф и Лидия. Гонен и
интерниран от властите, заради своята духовна дейност. Семейството му също
претърпява много
ого страдания. Синът му Божидар за много години беше
диригент на хора в ЕПЦ – 1 София.
5. п-р Йосиф КОКОНЧЕВ /1909 – 1999 г./ – служи в
църквата от 1938 – 1947 г. заедно
едно със своята съпруга Хермине.
Работят
аботят активно с деца, юноши и младежи. Организират
християнски концерти, които изнасят в Сливен
С
и близките
градове. Оставил
Оставил трайни следи в живота на Сливенската
църква. След 1947 г. работи последователно в ЕПЦ – Стара
Загора, Бургас, Варна.
6. п-р
р Иван СТОЙЧЕВ /1913 - ? / – отново оглавява Сливенската църква и
служи тук за втори път от 1947 – 1957 г. Моят първи пастир
/б.а./, кротък, внимателен, пълен с любов към младежите и
вярващите в църквата, пламенен говорител, свиреше на
цигулка, организираше излети с вярващите всред природата.
Изгонен от властите,
властите, той отиде със семейството си в
Асеновград, където
къ
съпругата му почина.. За известно време
беше пастир на ЕПЦ – Асеновград, но властите отнеха
пастирските му права. Беше репресиран и преследван много.
7. п-р Тодор ЕНЧЕВ /1917 -2011 г./ – поема църквата на
27.01.1957 г. след изгонването на п-р
р Ив.Стойчев. Работи
усърдно заедно със съпругата си Стела и в околните селца.
Служи до пенсионирането си
през 1979 г. в един
изключително труден период на преследване на Църквата от
страна на ДС, понесал
понесал много страдания заради християнската
вяра.
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8. п-р Таню ТАНЕВ /р. 1932 г./ - поема ръководството
на Църквата на 18.02.1979 г. след пенсионирането на п-р
п
Тодор Енчев. Работи активно и всеотдайно заедно със
съпругата си Веска, което не се харесва на атеистичните
власти. С очите си вижда събарянето на молитвения дом на
Църквата, преустроен с много труд, на ул. „Джерджински” 56.
Поради активна духовна работа, ДС отнема пастирските му
права през 1983 г. и го отстранява от духовна
дух
работа.
Принуден е заа много години да работи като строителен работник.
9. п-р
р Александър НАЙДЕНОВ /р. 1953 г./- назначен
ачен от Съюзното
ръководство заа пастир на ЕПЦ – Сливен през 1984 г. Бързо спечелва доверието
на Църквата. Работи активно с младежите и децата, заедно
със своята съпруга Генка. През м. февруари 1989 г. край река
Тунджа се установява кервана на п-р
п р Джони НОЕР и приемът,
който намира този Божий пратеник в Сливенската църква /по
времето на п-р
п р Найденов/ и неговите огнени проповеди и
послание от Бога изиграват
изиграват огромна роля в духовния живот
на Петдесятното движение в България. През 1990 г. отива в
гр. Враца, където основава ЕПЦърква. Поддържа и новообразуваните
църковни общества във Вършец, Мездра, Монтана, Видин и други в тази част
на Северозападна България.
лгария.

10. п-р Атанас ВЪЛКАНОВ /р. 1947г./ – поема ръководството на църквата
на 18.03.1991 г. в един труден период, когато вярващите нямат място за
провеждане
еждане на своите богослужения и са принудени да се местят от място на
място
сто под наем - първо в „Гиговата баня”, после в залата на
Културния дом „Съби Димитров”. По време на неговото
служение църквата закупува свой парцел и след много
трудности успява да построи новия молитвен дом, една
прекрасна сграда, в която вярващите провеждат
провежда своите
богослужения днес. През 2010 г. п-р
п р Вълканов се пенсионира.
Продължава да работи заедно със своята съпруга Диана в
една друга духовна област – провеждане на семинари за обучение на
духовни работници.
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11. п-р
р Желю ЕНЧЕВ /1914 – 2007 г./ Служил в църквите в Кърджали,
Пазарджик, Айтос, Димитровград през трудното време на
атеизма. Претърпял много гонения и натиск от страна на ДС.
Една вечер е бил изведен на сметището на Димитровград,
с дуло на пистолета опряно до слепоочието му. Думите
Дум
на
разгневения агент са били: „Ако не се откажеш от вярата, едно
натискане на спусъка и си мъртав !.. След това булдозерът с
боклук ще те затрупа... И никой няма да разбере какво е
станало !..” Но и в тази ситуация той е останал твърд и Бог го е опазил.
о
Макар да не е бил отговорен пастир на Сливенската църква, след
пенсионирането си в ЕПЦ – Димитровград, той дойде да живее в Сливен при
семейството на своя син - Павел Тодоров. Особено големи заслуги има като
строител в строежа на молитвения дом на ул. „Дзерджински” 56. Успоредно с
това, понякога е вземал участие и с проповеди на Сливенския амвон.
Вярващите го помнят с неговата ревност за Божието Слово. Той знаеше
десетки псалми наизуст. Работеше тихо, без парадност, без шум. За всички
духовни
ни работници е пример за всеотдайност и подражание.
12. п-р
р Боян МИТЕВ /р.11.12.1964 г./ – поема ръководството на Църквата
след пенсионирането
рането на бр. Вълканов през 2010
201 г.. Работил е като специалист в
„Декотекс” – Сливен, предприятие, изработващо прочутите сливенски
персийски килими. Но, когато Бог го призова за духовна
работа, той загърбва добре платената светска професия и
се посвещава напълно на Бога. За дълги години е бил
младежки ръководител, активно и отговорно участвал
участва в
младежкото
ежкото мероприятие „Карандила”. Завършва ВЕБИ –
София, защитава магистърска степен. Заедно със съпругата
съп
си Галя работят посветено и сърцато до днес. Особено
много
го се разширява духовната дейност
дейност в района, като броят на селцата, в
които има петдесятни
и общества и църкви продължава да расте.
расте В много от тях
ежеседмично се изпращат духовни работници от Сливенската Църква.
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3. ПАСТИРИ И ДУХОВНИ РАБОТНИЦИ,
КОИТО ПЕТДЕСЯТНАТА ЦЪРКВА – СЛИВЕН Е РОДИЛА
(някои имена се повтарят, но желанието на автора е било:
било в систематичен
порядък да се изброят последователно абсолютно всички работници, които са
израстнали в Сливенската църква,
църква, макар да не са служили като пастири в нея.)
нея.
1.П-р Агоп КУРИЯН /1881 – 1974/ – основател на
Сливенската ЕПЦ и първи ръкоположен петдесятен пастир в
България. Ръкоположен на 10.02.1930 г. от п-р
п Николай
НИКОЛОВ, /завършил богословие в САЩ, първи председател
на СЕПЦ и директор на Библейски Институт /БИ/ - гр. Данциг
/днешния Гданск – Полша/. Служил всеотдайно от 1920 г. до
1938 г. в Сливенската петдесятна църква.

2. П-р Тодор ГОДЖЕРОВ /1906 – 1985 г./ Обръща се
към Бога през 1926 г. в Бургас. През 1928 г. идва в семейството
на п-р
р Агоп
Агоп Куриян, който го обучава, съветва и наставя във
вярата. Работи като помощник-пастир
помощник пастир в Сливенската църква.
По-късно
късно завършва БИ в Данциг, а след това работи в църквите
в Русе, Троян , Димитровград, Пазарджик. През целия си
живот е бил твърд защитник
защитник на чистотата на вярата.
3. П-р Еммануил МАНОЛОВ /1898-1975
/1898
г./. Роден в
Англия. Баща – българин, майка – англичанка. По-късно
По
става
успешен преводач на духовна литература и редактор на сп.
„Благовестител”. Макар да не е бил пастир в ЕПЦ – Сливен, но
той активно е помагал в духовната работа в нашата църква.
Съпругата му – с. Пенка Долапчиева е една от първите
петдесятни жени в Сливен. Като пастир е служил в Бургас,
Ямбол, Шумен и Стара Загора. Репресиран от властите.
4. П-р Иван СТОЙЧЕВ /1913 - ? г.// През 1933 г. започва
своето духовно служение като помощник-пастир
помощник
на п-р Агоп
Куриян. Изпратен е да следва БИ в Данциг. След завършването
му работи духовна работа в Айтос, Карнобат, Крумово
градище, Екзарх Антимово. После в Попово, Велико
Вели Търново,
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Нова Загора, Стара Загора, Сливен, Асеновград . Много способен, ерудиран
пастир. След като дъщеря му Стела емигрира в Швеция, беше отстранен от
служение от ДС. Умира в Бургас, градът в който повярва и пое трънливия
християнски път.
р Агоп Куриян. Завършва
5. П-р Едуард КУРИЯН /1913 – 2003 г./ - син на п-р
Самоковската евангелска семинария, после следва богословие в Данциг и
Лондон. Един от ерудираните петдесятни пастири. Последователно е служил на
църквите в Пазарджик, Чирпан, Кюстендил, Бургас.
Б
Нарастването на Църквата в Бургас не се е нравило на
атеистичната власт. Отнемат пастирските му права и го
интернират заедно със семейството му – съпругата и децата,
в Попово. Едва ли днес можем да си представим трудностите
и униженията, които цялото
цялото семейство е претърпяло. В един
студен мартенски ден на 1964 г. багажът им е бил натоварен
на камион и били заставени да напуснат Бургас. Попитайте бр. Христо Куриян
(синът на п-р
р Едуард), тогава още юноша, как се е чувствал отгоре върху
камиона в мразовития
азовития мартенски ден, сгушен между багажа ?.. Пристигайки в
Попово, на бр. Едуард и съпругата му не дават никъде работа. На децата им –
Зорница и Христо, не разрешават да се запишат в училище. А когато най-после
най
училищния директор се смилил да ги запише
запише в училище, учителите
предупредили децата от класа, да не разговарят с тях , защото баща им и те са
„врагове на народа” /?!/ Попитайте бр. Христо Куриян (днес уважаван член на
Сливенската църква), как се е чувствал
чувствал сам, изолиран на последния чин
чи в
класната
ната стая ? Дамгосан като враг на народа ?.. /!?/ След настъпване на
демокрацията, п-р
р Едуард Куриян е реабилитиран, пастирските му права са
възвърнати
рнати и той отново продължи да служи на Бога всеотдайно в Несебър
и с. Ахелой до края на живота си.
6. П-р д-р
р Ховханес КУРИЯН /1922 - 1996 г./ - най-малкият
малкият син на п-р
п
Агоп Куриян. Завършва стоматология в София. Като студент е
много
активен в
Студентското младежко движение.
Сътрудничи на сп. „Благовестител”. След завръщането си в
родния град – Сливен
вен се включва активно в духовния живот
на Църквата. Заедно със съпругата си Лиляна ръководят
младежите, църковния хор. Посветени на Бога и много
мног
активни. Много пъти е бил викан
викан от ДС и заплашван, че „ще го
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изпратят някъде”, но той и съпругата му са останали твърди и непреклонни във
вярата. (Б.а.: На едно от младежките събирания в техния дом преживях
прощение на греховете си, а моят брат Николай - кръщение в Св.Дух.) След
пенсионирането
рането си бр. Ховханес ръководеше църквата в гр. Сунгурларе, която
к
израстнаа числено и духовно. Там бее ръкоположен за пастир. Негови заслуги са
построяването на молитвения дом в Сунгурларе в много трудни времена.
Винаги е бил радетел за чист и свят християнски живот.. През 1996 г., на 73
годишна възраст, той премина в Божията слава.
7. П-р
П Павел СТОЙЧЕВ / р. 1943 г. / – син на п-р Иван
Стойчев. Възпитан в пътя на християнската вяра от своите
родители, въпреки
въпреки трудностите, които е преживял като син на
пастирско семейство, когато Бог го призовава
призова в служение, не
се поколебава да поеме този кръст. Заедно със съпругата
съпр
си
Катя и до днес служат в Кюстендил и гр. Земен.

8. П-р
П Петър СТОЙЧЕВ –/Питър
Питър СТОВЕЛ/
СТОВЕЛ /р. 1940 г. /- поголемият син на п-р
п р Иван Стойчев. През трудното време на
комунизма
изма емигрира в Канада, където завършва Библейски
университет и става пастир на българска църква в Торонто.
След настъпване на демокрацията в България, помага духовно
на някои църкви. По-късно
По късно става пастир на Втора ЕПЦ в гр.
Ямбол. След пенсионирането си живее в Канада.
9. П-р Веселин ЕНЧЕВ – / р. 1943 г./ - син на п-р
р Тодор Енчев. Завършва
МЕИ – София, ел.инженер, а по-късно
по късно ВЕБИ. Още като студент
Бог го призовава в духовно служение. След почти 10 год.
работа в завод „Динамо”„Динамо” Сливен, започва духовна работа като
проповедник на Евангелието в ЕПЦ – Чирпан. После служи
заедно със съпругата си Магдалена
Магдалена в Хасково, София, Пловдив
и отново в Чирпан. Основава много църкви в районите на
София, Пловдив и Чирпан. По настоящем е пенсионер, пише
книги с духовно съдържание и подпомага по-младите
по
работници на Божията нива.
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10.П-р Иван МАНЕВ /1925 – 2010 г.// роден в Дъбово. Завършва
православна духовна семинария. И точно когато трябва да
бъде ръкоположен в свещенически сан, той чува глас: „Ти
достоен ли си за това ?..” Сепва се и отказва да бъде
ръкоположен. Но Бог има друг план за него – среща го с
петдесятни вярващи. Завършва икономика и дълги години
работи като главен счетоводител в различни заводи. През
това време участва активно в живота на Сливенската църква, в хора, в
Духовния Съвет,, а понякога и проповядва. За много години е председател на
Централната контролно--ревизионна комисия към СЕПЦ. След
лед пенсионирането
пенсио
си, от 1990 – 1996 г. работи като
то ръководетел на ЕПЦ - Мокрен. Тогава е
ръкоположен
оположен за пастир. Това е време на благословения – сплотяване на
църквата, разрастване и изграждане. След това възстановява основаната от
него църква в родното си село Дъбово, отваря къщата си за молитвен дом и
служи там на Божия народ до 2009 г.
11. Благовестител
овестител Илия МИЛАНОВ /р. 1950 г./ - На 24 август 1990 г.
Господ го призовава в това специално служение. Облича го
със силата на Святия Дух и му дава изцелителни дарби. Със
своя екип „Благовестие” е провел хиляди евангелизаторски
събрания в нашата
нашата страна и по целия свят. Чрез неговите
проповеди и служение
Евангелието е достигнало до
милиони хора по всички континенти на земята. Хиляди и
хиляди грешници са намерили спасение чрез него. Особено
успешно е служението му в Сибир.

12. Проповедник Павел ТОДОРОВ /р. 1951 г. /– син на
п-р
р Желю Енчев. Завършва машинно инженерство във
Варна. В Сливен преживява огненото кръщение в Св.Дух.
Със съпругата си – д-р
р Анелия Куриян /внучка на п-р
п Агоп
Куриян и дъщеря на п-р
п р Ховханес Куриян/ създават
щастливо християнско семейство. И двамата се включват
активно в духовната
вната работа. Завършва ВЕБИ София и Vision International
University, USA като придобива степен бакалавър по теология. Ръкоположен е
за дякон от п-р
р В.Вирчев и работи дълги години в ЕПЦ – Котел, ЕПЦ -
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Сунгурларе, ЕПЦ – Калояново и ЕПЦ – Тололчане. В района основава и
регистрира църкви в 14 селища. Заедно със съпругата си за почти две години
водят библейско поучение - библейски уроци в четвъртъчните служби на
църквата.
ата. Бил е председател на Християнска
Християнска Младежка Организация /ХМО/
към СЕПЦ. Издавал е списания за Детските неделни училища в цяла България:
„Да учим заедно” – за библейски учители, „Приключения” – за деца,
„Откривател” – за тийнейджъри.
нейджъри. Съвместно със „Скрипчън юнион” е създал
с
Детско библейско
ско училище в Котел за 50 деца. Понастоящем е ръководител
на ЕПЦ – с.Тополчане, където служи безвъзмездно от 18 години.
13. п-р
р Атанас ВЪЛКАНОВ /р. 1947 г./ – син на Митю и Марийка
Вълканови, едно здраво християнско
християнско семейство. Завършва
строително инженерство в София. Поема ръководството на
Църквата през 1991 г. в един труден период, когато
вярващите нямат място
за провеждане
на
своите
богослужения и са принудени да се местят
местят от място на място
под наем, първо
ърво в „Гиговата баня”, после в залата на
Културния дом „Съби Димитров”. По време на неговото
служение Църквата закупува свой парцел и след много
трудности успява да построи новия молитвен дом, една прекрасна сграда,
в която Църквата провежда
овежда своите богослужения днес. През 2000 г. п-р
п
Вълканов се пенсионира. Продължава да работи заедно със своята съпруга
Диана в една друга духовна област – провеждане на семинари за обучение на
духовни работници.
14. П-р Георги ЗАФИРОВ /р. 1974 г./ е от най-новото
поколение служители, израстнали между младежите в ЕПЦ –
Сливен. Още като младеж проявява своята любознателност
и задълбочен интерес към Библията. Посещавал е с. Стела
Енчева, която го е насърчавала и обучавала в основните
истини на християнската вяра. Завършва библейско училище
в Германия, след което работи успешно в гр. Мездра,
където с Божия помощ построява
построява прекрасен молитвен дом. В град Враца
създава
ъздава и втора църква. Успешен проповедник със свой собствен почерк.
Силен апологет на християнството.
християнствот
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15. П-р
р Тихомир ТАНЕВ /р. 1957 г./ син на п-р
р Таню и Веска Таневи. Още
като младеж приема Исус Христос за свой личен Спасител.
Гоненията на християните в онова тоталитарно време калиха
още повече неговата вяра и изработиха в него смел, твърд и
безкомпромисен християнски характер. Във Варна на 8 и 9
април 1989 г. редом до п-р
п р Джони НОЕР, бр. Тихомир
превеждаше от английски посланието на Бог към българската
Църква. В същност, това Божие послание беше до вярващите
вярващи
и до невярващите ни управниците : „Пусни людете Ми, за да послужат
пос
на
Господа !...” ДС видяха в него политически подтекст. Искаше се много смелост
да се прогласи вярно това послание. И Бог употреби бр. Тихомир в този важен
за историята на Българската църква момент.
След завършване на своето библейско образование в Англия, бр.
Тихомир започва активна духовна работа. Създава сдружение „Християнски
център” – Сливен. Днес, заедно със своята съпруга Димка,
Димка е отговорен пастир
на Християнска църква „ДАВ – България”. Изключително успешна е тяхната
работа с домашни
машни групи и водене на души при Христос.

16. П-р Живко ЖЕЛЯЗКОВ /р. 1977 г./–
г./ син на едно
благословено от Бога семейство - Иван и Пенка Желязкови.
Интересите на Живко са Библията и младежкия живот в
Църквата. През 2004 г.
завършва European Theological
Seminary в Германия. Заедно със съпругата си Maite SERRA
испанка по народност, започват духовна работа по
основаване на петдесятна църква в гр.
гр. Freudenstad, Германия. Работят
посветено. Започват „от нула”. Бог ги благославя и след 5 години църквата , в
която служат наброява повече от 100 души, предимно
но млади хора,
хора която
продължава да се умножава. Днес бр. Живко отговоря и за младежката
дейност на Church of God в Европа.
17. П-р Станимир ТАНЕВ /р. 1966 г./г./ син на Митко и
Николинка Станчеви
Стан
и брат на Галя Митева. Получил кръщение
в Святия Дух, когато е бил на 12 години. Още като младеж се
изявява в музиката и пеенето. Привлечен като участник в
„Селебранд Сингърс” – световно известен християнски
христи
хоров

224

състав, който изнася евангелизаторски концерти. По - късно стана
ръководител и отговорен пастир на българската петдесятна църква в Чикаго.
През 2011 г. премина през едно голямо изпитание, свързано с операция по
отстраняване на карценом.
карценом. Но по милост Божия и поради усърдните молитви
на хиляди християни, бр. Станимир днес продължава да служи в църквата в
Чикаго и се радва на съвършено здраве.
18. П-р Иван ИВАНОВ /р. 1972 г. /–
/ син на Цонко и
Керанка Иванови. От малък
мал се проявява
оявява като будно дете.
„Възпитавай детето от рано в подходящия за него път и то не
ще се отклони и в дълбока старост !” /Пр. 22:6/ Този съвет на
Божието Слово са прилагали родителите му и днес са
щастливи да видят техния син в служение. За дълги години
беше студентски пастир и отговорен преводач от английски
език във ВЕБИ – София. После - пастир на ЕПЦ – Елин Пелин. Работи и като
помощник - пастир на ЕПЦ – 2 Подуене. Сливенската ЕПЦ може да се гордее ,
че е дала такива пастири на Родината и на народа ни.

19. П-р Иван Стойков /р. 1927 г. / в с. Раково. Баща му и
цялото семейство са повярвали чрез п-р
п р Агоп Куриян, Ховханес
и Хенрих, когато са отишли да занесат Евангелието в с.Раково.
През 1935 г. се преместили в гр. Сливен и присъединили
п
към
петдесятната църква. През 1949 г. е участвал в 3-месечния
3
курс
на обучение на духовни работници в гр. Бургас, организиран от
п-р
р Харалан Попов и с. Донка Кинарева. Точно след два месеца
обучение, от ДС курсът е прекъснат. Голяма част от участниците
участниците са били
задържани и осъдени (някои на доживотен затвор !!!) на скалъпения
пастирски процес с лъжеобвинения, че са „американски шпиони”. Цветар по
професия, за дълги години Иван Стойков е бил активен член на Петдесятната
църква. Понякога е проповядвал.
оповядвал. От 1966 г. до 1989 г. е ръководил Съборната
Съб
църква в града, която оглавява като пастир. Бог го е употребил в найнай
трудните моменти, когато църковната сграда на ул. „Дзерджински” е била
съборена, а властите (чрез арх. Турсунлийски – Гл. архитект
итект на града по онова
време) са планирали събаряне и на сградата на Евангелската съборна църква и
на нейно място да се изгражди трафопост,/!?/
трафопост,
чрез много молби от инстанция

225

на инстанция,
танция, сградата на църквата не беше съборена. Бог употреби бр.
Ив.Стойков и за запазване балкона на Съборната църква,
църква който е трябвало да
бъде съборен в срок от една седмица след издадената заповед от Община –
Сливен. (б.а. Уточнение:
Уточнение По случая с планираното събаряне сградата на
Съборната църква (и построяване
построяване на нейното място на квартален трафопост),
делегация от ЕПЦ – Сливен в състав: Атанас Вълканов и Добри Господинов,
заедно с п-р
р Павел Иванов, тогавашен Председател на ССЦ и п-р
п Иван Стойков,
са отишли при Цвятко Цветков – Секретар на Комитета по религиозните
рели
въпроси към МВнР - София и са му връчили Молба – изложение, съставена и
написана лично от Атанас Вълканов. Като резултат, сградата на църквата не е
съборена, а голяма част от южната част на имота е отчужден и там е построен
и досега действащияя трафопост.)
Днес п-р
р Ив.Стойков е пенсионер на 86 год., но все още с бъдър дух.р
дух. /
20. П-р
р Евгени ЦЕНОВ / р. 1955 г./ – за дълги години е бил активен член
на ЕПЦ –Сливен.
Сливен. Бил е добър и ревностен личен работник.
През 1999 г. заедно със съпругата
съпругата си Рени се посвещават на
духовна работа в ЕПЦ – Хасково. И най-неочаквано,
най
за
изненада на своите колеги съработници и Сливенската църква,
той изпада в ереси, за което е отстранен от духовно
служение. Този случай е сериозно предупреждение за всеки
един „който мисли , че стои, нека внимава да не падне !” / 1
Кор. 10:12/
Отново поглеждам списъка с духовните работници, които Сливенската
ЕПЦ е родила, откърмила и приготвила за духовно служение. Деветнадесет
успешни служители ! – това съвсем не е малко число
сло ! Някои от тях вече са
свършили житейския си път, опазили
опазили са християнската вяра и сега са в
присъствието на Христос в небесната слава. Останалите се трудят усърдно на
Божията нива...
Предизвикателство за нас
на – живите е : „да се подвизаваме в доброто
войнстване на вярата” / 1 Тим. 6:12/ и „опазим
опазим вярата, предадена веднъж
за винаги на светиите” /Юдово посл. 3/, за „ да се представим одобрени
пред Бога работници, които няма от какво / и от кого/
кого да се срамуваме,
като излагаме право Словото на Истината” /2 Тим. 2:15/
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4.ПРЕЗВИТЕРИ
ПРЕЗВИТЕРИ И ДЯКОНИ В НАСТОЯЩО СЛУЖЕНИЕ
КЪМ ЕПЦ – СЛИВЕН И РАЙОНА

е
удивително
1.Презвитер Дичо КОСТАДИНОВ /р.1967 г./- един
работоспособен, посветен на Бога и успешен работник.
работник Всяка седмица
посещава вярващите в 11 селца в район Сливен, провежда
богослужения, насърчава вярващите. Работи сърцато. Някои
от църквите, които посещава като Блатец, Глушник и др.
наброяват
яват 25 – 30 вярващи. Други са по--малки общества от
по няколко души. Но братът не се скъпи да посвети
времето си за тяхното духовно израстване и насърчение.
Заедно със своите дъщери Веселина и Божидара само през
последната 2012 г. са прожектирали
про
филма „Исус” и „Магдалена”в
„Магдалена” 39 селца
на страната, на които са присъствали около 6000 души. Също в екип със
сестрите Елена ВАСИЛЕВА /р. 1955 г./, Цанка ПЕТРОВА /р. 1947 г./ и Веселина
КОСТАДИНОВА,, дъщеря на бр. Дичо, са раздали над 25 000 Нови Завети и
брошури в 320 селца и паланки на страната - от Родопите на юг до Видин на
север. За последната година
годи екипът на брата е изминал 58 000 км. ! Бр. Дичо
по настоящем е и Секретар на Църквата.

2. Презв. Иван ЦОНКОВ /р. 1953
3 г. / По професия
строителен техник. Със своите умения активно е участвал в
строежа на новия молитвен дом в Сливен като технически
ръководител. За дълги години е провеждал прожекции на
филма „Исус” и „Магдалена”. Изключително контактен и с
младежко сърце.
сърце. По настоящем ръководи успешно църквите
в с. Пъдарево и с. Мокрен. И в двете селища са построени прекрасни
молитвени домове. Бр. Цонков работи успешно заедно със своята съпруга
Ева и с ромските вярващи в тези селища.
3. Дякон Стоянчо СТОЯНОВ /р. 1954 г./– Приел Исус Христос за свой
личен Спасител през 1990 г.
г Плод
лод на служението на бр. Илия Миланов.
Миланов
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Семействата им живеят в един и същи вход,
вход в един блок.
Стоянчо и съпругата му Мими имат много интересен живот:
и двамата са бивши
би
циркови артисти, живяли в Съветски
Съюз, Англия,
Англия, Щатите, Малта... Видяли са другия стандарт на
живот и просперитета на Запада,, имали са възможност да
д
останат в чужбина, но накрая се връщат в Родината, за да
служат на Бога ! Не е ли чудесен Бог,
Бог, когато призовава някой
към служение ? Сега двамата служат успешно в Котел и с. Жеравна. Всяка
седмица братът пътува до Котел и Жеравна с личния автомобил, изминавайки
седмично по 170 км. С. Мими пък, пътува след работа всяка събота с автобус,
автобус
за да бъде до своя съпруг. Тя води детското неделно училище. Вие, които
четете тези редове, подкрепяйте в молитва това семейство. И не само
са тях, но и
всички работници, които се трудят на Божията нива...
4. Брат Стефан РУСЕВ /р. 1959 г./ Родом от Родопите,
планинар Бивш учител, посветил се е в служение на
планинар.
вярващите от с. Голямо Шивачево, с. Гергевец (от 1999 г.) и с.
Чокоба (от 1994 г. до днес !). До скоро със своя велосипед
той ги посещаваше в дъжд и пек, зиме и лете за всяко
богослужение. Вярващите в тези църкви помогнаха да се
закупи малка служебна кола за неговото успешно служение.
Също е бил ревностен в общението на домашна група в кв.”Даме Груев” за
цели 19 години. Тих и скромен, почти незабележим в църква, но неговата
духовна работа не остава незабелязана от великия
еликия Работодател...
5. Бр. Атанас МАВРОДИЕВ
МАВРО
/р. 1950 г./– бивш военен. Специалист по
електроника. През 1988 г. повярвал в Бога, а през следващата година бил
новороден и кръстен в Св.Дух. Идването и служението на п-р
п Джони Ноер
поставило основите и формирало в него ревност за служение на Бога. Той
открива в себе си учителско служение, към което Бог го призовава. Започва
отговорно да работи върху себе си. Записва ВЕБИ – София и с голяма жажда
ж
поглъща всяка лекция. През 1990 г. бр. Мавродиев озвучава с
високоговорители за първи път младежкия лагер „Карандила”, прави записи и
на семинарите, които и до днес са запазени. Срещите с помазани Божии
служители са подпомагали неговото духовно израстване.
из
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За много години е участвал
участвал в молитвената група, която
всяка сутрин от 6 до 8 часа е прекарвала в молитва,
поклонение и след това и
в поучение от Словото...
Благословени години...
Насърчен от бр. Иван Манев, започва духовна работа в с.
Горно
о Александрово, Мокрен и Блатец.
Превежда от
английски приложените карти и пояснения към THOMPSON BIBLE, които
представляват ценно духовно помагало. Поучава с търпение. Има активно
учителско служение в Църквата.
Църквата За дълги години е служил и продължава
продъл
да
служи на новоповярвали и на всички, които желаят да научат повече от
духовните истини на Библията. Посещава обществата в с. Бинкос, Струпец,
Сборище и Калояново. Проявява
Проявява грижа за обучението на новоповярвали
наши сънародници
родници в Италия и Испания.
И
Днес продължава в активно служение в църквата и в района. Два пъти
седмично е на разположение в църквата на всеки новоповярвал за
разясняване на трудни духовни въпроси. Особено резултатно е служението
служение му
в създадения от него офис „Спомагателна ръка”, където извършва презаписи
на СD и DVD на проповеди, лекции и учебни материали от семинари
семи
и
конференции. За обема на тази работа само ще споменем, че бр. Мавродиев е
създал фонотека, съхраняваща над 90 гигабайта
айта видео информация, над 2000
касети с архивни записи, над 300 магнетофонни ленти,
ленти съхраняващи историята
на църквата ни, учебна литература, песни, учебни помагала, карти и други.

6. Презв. Николай КОЛЕВ /р. 1964 г./ – завършил военно училище.
училище
Подобно на Корнилий и бр. Николай е имал жажда
да за Истината, за Бога и Той
му се открива. Завършил ВЕБИ „Логос” – София. Посещавал
църквите
те в с. Струпец, Сборище, Боров дол, Котел и Нова
Загора, както и вярващи в Бяла паланка. Работил активно към
„АГАПЕ – БЪЛГАРИЯ” в християнско
истиянско служение всред военните
в Югоизточна България в гарнизоните в Бургас, Сливен
С
и Нова
Загора. Това е била изключително полезна работа всред
военослужащите. Бр. Колев е член на Дух.
Дух.Съвет и е активен в
църквата, в съветничество, в проповядване и работа с новоповярвали.
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7. Презв. Иван ЖЕЛЯЗКОВ /р.
7
р. 1949 г./ – един от
стълбовете в Църквата.
Църквата. Има буден, аналитичен ум и богат
житейски опит. Той и съпругата му Пенка са хора на
молитвата. Възпитали
Възпитали са децата си в пътя Господен. Член е на
Духовния Съвет. Синът им Живко е пастир на Church of God
в град Freudenstad, Германия. Посещава вярващите в с.
Сборище и гр. Шивачево.
8. Презв. Митко ДАСКАЛОВ /р. 1957 г./ Посещавал е
вярващите
ярващите в Пъдарево, Мокрен, Твърдица, Гергевец, Чокоба,
Ч
Гавраилово и Н.Загора. Резултатите в тези църкви днес са
налице. Скромен и смирен, но и пълен с вяра, той винаги
в
е
служил за насърчение и на други вярващи.
9. Дякон Радослав РАДЕВ /р. 1963 г./– също
завършил военно училище.
училище По един чуден
н начин Бог го среща
и привлича при Себе Си. Активно се включва в живота на
Църквата. В продължение на 6 години е обслужвал ЕПЦ –
Твърдица. Има чудесен глас и пее в хора,
хора а и със солови
изпълнения слави Бог.

10....Дякон Бончо Атанасов /р. 1948 г./ - един от
стареите в църквата. Член на Духовния Съвет. Строителен
техник по професия. Учасвал активно в строежа на молитвения
дом. Със съпругата си Денка са едно от семействата за пример
в църквата. Участва активно в църковния живот. Посещава
вярващите в селата: Чокоба и Гергевец.

11. Дякон Господин ГОСПОДИНОВ / р.
11
р 1965 г./ Заедно
със съпругата си – с. Йорданка,, която е диригент на хора, са
възпитали двамата си сина в пътя Господен. Братът е
завършил ВЕБИ – София. Активно участва в живота
ж
на
църквата. Посещава църквите в с. Чокоба и с.Глушник.
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12.. Дякон Борис ДИМИТРОВ /р. 1955 г. / Работи в ЖП и
е свидетел за Христос между колегите
колегите си. Също активно
участва в живота на църквата. Смирен
рен и тих. Посещава
църквите в с. Чокоба
Чок ба и с. Глушник. Активно се включва и като
разпоредител в църквата.
13. Бр. Христо СЪБЕВ /р. 1958 г./ – ревностен свидетел
13
за Бога. На всички свои колеги в цеха, където
работи, е подарил Библия. Заедно със съпругата
си, с. Доля,
Доля, това семейство има своето
служение на
хвалители в църквата в кв.
„Речица” – Сливен и проповядват в ЕПЦ –
Твърдица и ЕПЦ – с. Глуфишево. Не щадят сили
и време за Бога. Тяхната ревност е пример за подражание от всички нас.
14.. Бр. Живко НЕДКОВ /р.1962 г./ брат на Коста Недков.
Повярвал през 90 –те
те години в началото на демокрацията като
плод на бр. Илия Миланов, бр. Живко се включва в екип
„Благовестие”. Завършва ВЕБИ – София. Надарен с музикални
музикал
способности и прекрасен глас, той ги посвещава изцяло на Бога.
Заедно със своята
своя съпруга служиха на Божията нива в ЕПЦ –
Димитровград.
15. Бр. Христо ТОПЧИЕВ /р. 1973 г./ Брат на Максим Топчииев. Както
бр. Георги Зафиров, така и Христо Топчиев са били насърчени от с. Стела
Енчева да учат в Библейско училище и да работят за Бога. През 1997 г. Христо
завършва библейско училище в гр. Бад Гандесхайм, а покъсно
но и теология в Хановър – Германия.
Оженва се за Сандра, германска девойка..
Бог ги благословил с две деца : Виктория
и Давид. Живеят и служат в църквата в гр.
гр.
Achern - Германия. През лятото бр. Христо
посещава родната църква и всички, които го познават,
познава се
радват на тяхното служение.
Боже, призови и изпрати още такива ревностни работници на Твоята нива ...
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5. СЕСТРИ ОТ ЕПЦ – СЛИВЕН В СЛУЖЕНИЕ

1. Сестра Донка КИНАРЕВА, /1898 – 1971 г./ - библейски работник с
изключително големи заслуги не само за Сливенската църква, но изобщо за
петдесятното движение в България. Водена от Святия Дух, е посещавала
стотици села и градове в България и е занесла благата
Евангелска
вест за
спасение чрез вяра в Христос.
Изключително ерудирана,
ерудирана, образована и духовна личност,
(завършила „Славянска филология”в
филология” СУ и БИ в Данциг), тя е
обучавала много пастири. Има големи заслуги в провеждане
на библейските курсове за духовни работници. Превела е от
английски много духовни книги, между
межд които:: „Систематическо богословие”
от Майер Пърлмън, „Вековее и диспенсации” от Франк Бойд, „Библейски
речник”. „Духовните дарби” и „Духовните служения” – от Доналд Джи.
Превежда от английски и аранжира много класически песни, съставя и издава
заедно с п-р
р Еммануил Манолов „Духовни химни”. За няколко години е
редактор на сп. „Благовестител”. Изключително посветена на Бога и активна
работничка с изявено библейско учителско
учителско служение. Репресирана, лежала в
затвора заради християнската вяра.
вяра
2. Пенка МАНОЛОВА,
МАНОЛОВА по баща Долапчиева - съпруга на п-р
п Еммануил
Манолов. Съба и Пенка Долапчиеви са едни от съоснователите на
Сливенската
ата Петд. Църква. Заедно с п-р Агоп Куриян
н са пътували по селца и
градове, за да занесат Евангелската вест. Особено интересен е случаят, когато
водени от Божия Дух са отишли в Перник и се срещнали с
непознат мъж. Бог ги изпратил, за да му благовестят. Мъжът
отворил сърцето си за благатаа вест, придружена с кръщението
кръщени
в Св.Дух,
Св.Дух отворил и дома си, в който се основава Петдесятната
църква в гр.Перник. Мъжът е Георги Стоянов, който до края
на живота си остава верен служител на Бога. Случаят е описан
подробно от от д-р
р Анелия Куриян и п-р Ал.Иванов. По-късно,
късно, като съпруга на
п-р Манолов, сестра
естра Пенка е била подкрепа в служението му, което през
ония години е било придружено с много трудности.
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2. Хермине КУРИЯН / 1911 – 1994 г. / - най-голямата
голямата дъщеря на п-р
п Агоп
Куриян. От малка, израстнала в пастирско семейство, е
закърмена с евангелската вяра. Завършва Библейския
институт в Данциг. Омъжва се за Йосиф Кокончев и през
целия си живот споделя трудностите и несгодите, но и
благословенията
агословенията на пастирското служение. Свири на органа,
работи с младежите.
м
. Сигурен съм, че в деня на раздаване на
наградите, мнозина ще останат изненадани, когато научат за
огромната работа, която с. Хермине е вършила безшумно за Бога.
3. Зочка Петрова
трова ГЕНДОВА /1901 – 1965 г./ Повярвала през 1944г. чрез
своя леля от Плевен. Майка на с. Лиляна Куриян. Зочка е била „заклета
православна”. Реалната среща, която е имала с Исус я променя напълно.
Завършила библейски курсове на обучение при
с. Донка
Кинарева и става ревностна християнска работничка. Заедно с
дядо Господин и бр. Стойко (бащата на Иван Стойков)
посещавали селата Стара река, Кипилово и Бяла и там занесли
евангелската
вангелската вест. Техни
Техни са първите плодове от евангелски
християни в тези селца. По-късно,
късно, заедно със Стела Енчева, са
посещавали възрастни и болни по домовете. Най-добрият
Най
плод пред Бога мисля, че си остава нейната дъщеря – Лиляна, която е
възпитала в пътя Господен.

3. Стела ЕНЧЕВА / р. 1923 г./–
г./ съпруга на п-р Тодор Енчев. Имала е много
трудно детство. Била е на 4 месеца, когато баща й умира. Майка й се омъжва
повторно, но не сполучва:
сполучва: мъжът й се оказва измамник и
алкохолик. На
11 год.
възраст
Стела
преживява
новорождение. Последват ужасни гонения и побоища
поб
от
втория й баща заради вярата. В следствие на побоя, майка й
заболява и умира, а тя остава сирак на 18 год. възраст.
Омъжва се, като нейното искрено желание е било да работи
за Бога. По онова време пастирските съпруги не са били
назначавани
начавани на платена длъжност като библейски работнички. Поради това,
че съпругът й е бил пастир и Църквата провеждала богослужения в техния
дом, кандидатствала
вала на 21 различни места за работа, но навсякъде е
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получавала отказ... Когато най-после
най
„се смилили” над нея, започнала работа
на три смени в чорапена фабрика „8 март”. Въпреки умората, заедно със
съпруга си са посещавали до късно вечер вярващите. Забележително за
нея е голямата й любов към Библията. Насърчавала е младежи
м
като Георги
Зафиров, Иван Иванов, Живко Желязков и Христо Топчиев да се посветят на
духовна работа. Днес те са в пастирско служение. В продължение на 12 години
е водила домашна група от сестри за библейско изучаване. Макар че сега е на
90 год. и вижда само с едното око, тя прочита цялата Библия най-малко
най
2
пъти всяка година. Най - любимата й книга си остава Библията.

4. Веска ТАНЕВА /р. 1937 г./ – съпруга на п-р
р Таню Танев. Отгледала и
възпитала в пътя на вярата син и дъщеря, тя и днес е пример за подражание за
всички сестри. Макар да е преживяла много трудности и
тревоги по време на комунистическия
комунистическия режим, преживяла
обиски и гонения, отстраняване на съпруга си от пастирско
служение, но въпреки това тя е останала твърда и верна на
Христа. Насърчавала е своите деца за посвещение и работа за
Бога. Днес синът й Тихомир Танев,
Танев, снаха й Димка,
Димк внукът й
Данаил са в пастирско
рско служение. По нейните думи найнай
голямата й радост е, че цялата й фамилия служи на Господа !

5. Генка НАЙДЕН
НАЙДЕНОВА /р. 1956 г./ – дъщеря на п-р
п Георги и Катя
Арнаудови, съпруга на п-р
п р Александър Найденов. Сестра й –
Стефка също е пастирска съпруга. Подобно на Евникия,
Евникия /2
Тим. 1:5/, със своята искрена и нелицемерна вяра,
вяра Генка успя
да възпита своите четири деца: Георги, Елисавета, Петър и
Павел в пътя Господен.
Господе Извървяла много пътеки на
трудности и изпитания, на скърби и разочарования, през
които Бог я водил през годините, сега тя продължава
неуморно да работи не само като помощник на своя съпруг в ЕПЦ – Враца, но и
в Женския отдел на СЕПЦ – София.
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5. Марийка ВЪЛКАНОВА /р. 1921 г. /– съпруга на дякон Митю Вълканов
(преминал при Господа) и майка на п-р
п р Атанас Вълканов. През 1956 г. се
преселват от с. Крумово Градище
Градище в Сливен. Здравата евангелска петдесятна
църква в Крумово Градище е оформила твърд християнски
характер в с. Марийка. Заедно със с. Стела Енчева започват
да се събират заедно и да се молят и постят за спасението на
нейния син Наско и вярват, че това, „което искат, ще
щ им
бъде дадено от Отец” , съгласно Божието обещание от
Мат. 18:19.
18:19 Наско беше студент в София. По
П това време
също бях студент и често пътувах до София. С.Марийка
използваше случая да му занеса някое колетче, или багаж. Целта й беше да
му повлияя и да го привлеча
привлеча към Църквата. Но Наско не проявяваше никакъв
никак
интерес, беше резервиран. Майчиното сърце обаче плачеше пред Бога и
настояваше в молитва Бог да го срещне. И това наистина се случи ! Защото
думитее и обещанията на Исус са верни. Наско не само повярва, но и по-късно
по
стана пастир на Сливенската църква ! И най-голямото
най голямото дело, в което Бог го
употреби, беше построяването на молитвения дом. Чудото на неговото
спасение си дължи на молитвите на неговата майка !

6. Стела СТОЙЧЕВА – ПРОСЕН. Дъщеря на п-р
р Иван Стойчев. Израстнала
Изра
в недоимък и трудности заедно с двамата си братя – Петър и Павел. Тяхното 5 –
членно семейство
семе
живееше в една стая близо до църквата.
Познавам тази обстановка,, защото когато отиваха на
посещение в някой дом, п-р
п р Стойчев и съпругата му Еленка
оставяха трите си деца и нас двамата с брат ми у тях, за да сме
заедно. Следваха инструкции „да бъдем послушни и да не
излизаме навън.” И ние тържествено
обещавахме да
слушаме.
ушаме. Но и петимата бяхме много палави. Започвахме да
се гоним, да скачаме от едното легло на другото, после върху масата и
бюфета...Хвърчаха възглавници. Една вечер, когато родителите се върнаха и
видяха пълния безпорядък в стаята и перушина от възгавници
възгав
по земята,
попитаха: „Какво е станало тук ?” Всички смирено бяхме навели надолу глава.
Тогава един от палавниците, наруши гузното мълчание: „Ами-и...
„Ами
имаше
земетресение !?..”
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Трудностите на пастирското семейство, подигравките в училище, че е
набожна и „баща й е поп и американски шпионин” - всичко това изработи в
нея един твърд и борбен характер. Особено когато преживя реалната среща с
Исус и Го позна като „Пътят, Истината и Животът”, тя заобича Истината,
Правдата и Свободата още повече. Талантлива и способна като баща си, след
завършване на гимназия, тя бе лишена от възможността да следва, защото по
онова време децата на пастирите бяха
считани
от
властите като
„неблагонадеждни”. От друга страна имаше огромното желание да работи за
Бога. Много пъти привиквана в ДС и вербувана да стане техен сътрудник. Да
стане доносник срещу собствените си баща, майка и родни братя, доносник
срещу своите братя и сестри в църквата. Никога! И когато положението става
нетърпимо, вместо да стане доносник на ДС, Стела взема решението да
напусне страната. Лепват й етикет: „беглец”, „предател”, „невъзвращеник”,
„враг на Родината”...
Много бяха причините, за да вземе решението да предприеме тази
стъпка и отиде в Швеция. Омъжва се за швед и дълги години работи в
Славянска мисия със седалище Стокхолм. Със своя прекрасен глас и китара,
участва в служението на п-р Харалан Попов по християнското радио „ИБРА”.
Хиляди вярващи от България по онова време, през 80 – те години на миналия
век, вечер притискахме ухо до радиопаратите, за да чуем насърчителните
проведи на бр. Харалан и нейните песни. С помощна на с. Стела Просен се
отпечатаха хиляди песнарки, Библии, Нови Завети, и много други духовни
материали на български език. В периода на демокрацията тя подпомогна
изграждането на някои молитвени домове в страната. Особено резултатно бе
нейното служение по евангелизиране на затворите в България и в цяла
Източна Европа.
Днес с. Стела продължава да живее със семейството си в Стокхолм, но
нейното сърце никога не е престанало да мисли и служи на християните в
България.
7. Лиляна КУРИЯН /р. 1932 г./ – съпруга на п-р Ховханес Куриян. В
най-трудните години на атеизъм и гонения, заедно със своя съпруг бяха
ръководители на младежите при Църквата. Домът им винаги беше отворен
за младежите, за молитва...
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В техния дом много деца и младежи преживяха среща с
Исус. В техния дом и аз получих прощение на моите грехове. А
моят брат – кръщение в Святия Дух. С. Лиляна умееше да
работи с младежите, да ги предразположи да се чувстват
комфортно заедно. Подготвяше програми за празниците
Рождество Христово, Възкресение, Петдесятница, Деня на
Библията...Ако се случеше по някаква причина да отсъства бр.
Ховханес,, тя дирижираше хора. За Нова Година изработваше уникални
поздравителни
вителни картички за Църквата, всяка една различна и неповторима. В
периода 1990 - 1.09.1996 е служила с мъжа си в ЕПЦ Тополчане. След неговата
смърт, от септември 1996 г.,
г. поема службите в петък, а п--р Тодор Енчев води
богослуженията в неделя. От 1.09.1996 г. службите във вторник пое Павел
Тодоров. След разболяването на п-р
п Тодор
р Енчев, службите и в неделя пое
Павел Тодоров.
Бог я е надарил с прекрасен талант да рисува. И тя посвети и него на
Бога. Трудно ми е да изброя всичко, което тя
тя вършеше за Бога.
8. Николинка СТАНЧЕВА /р. 1940 г./ Ако трябваше пастирите на ЕПЦ –
Сливен да раздават награди на сестрите - християнки, които
правилно са възпитали своите деца, награда несъмнено
несъмне
трябваше да получи с. Николинка. (И не само тя !) Заедно със
съпруга си бр. Митко двамата успяха да възпитат своите
деца в пътя Господен. Също и да ги насърчат и мотивират за
духовна работа. Техният син - бр. Станимир днес е пастир на
българската църква в Чикаго, тяхната дъщеря – Галя е
пастирска съпруга.
руга. Убеден съм, че бр. Боян оценява какво
какво огромно богатство
Бог му е подарил, за да я изгради като пастирска съпруга. И това до голяма
степен се дължи и на майчините усилия на с. Николинка.
9. Жана ЦОНКОВА – СЛАВЧЕВА
/р. 1963
63 г./
г. Израстнала в Сливенската
петдесятна църква. По време на
голямото благословение на църквата
1976 г. Жанчето първа получи
п
кръщение в Св. Дух. Весела и
общителна. Има чудесен глас. Свири

Сем. п-р Славчеви......
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и пее за Божия слава. Като участник във вокално-инструменталния
во
инструменталния състав
„Благословени потоци” е пяла на евангелизации пред хиляди хора. Съпруга е
на п-р Стоян Славчев от Евангелска съборна църква – Сливен, където работи
активно с деца и младежи. С аромата на своето служение тя и днес привлича
хора при Исус.
10. Диана ВЪЛКАНОВА /р. 1954 г./ – дъщеря на п-р
п Иван и Мария
Маневи и съпруга на п-р
п р Атанас Вълканов. От малка е
закърмена
кърмена в евангелската вяра. Възпитала е в пътя на вярата
техните деца: Милена, Ивайло
Ивайло и Мария. Работила
Р
е усърдно,
и с децата
ецата в Детското неделно училище,
училищ и със сестрите в
Църквата. С църковния бус е докарвала много възрастни
сестри
стри на богослужение и ги е връщала
връщала обратно до домовете
им. Като пастирска съпруга е носила огромния товар и
отговорност за църквата наравно
наравно със своя съпруг. След пенсионирането на п-р
п
Вълканов, двамата продължават да работят на Божията нива в с. Добромирка.

11. Галина МИТЕВА /р. 09.09.1961 г./ – дъщеря на Митко и Николинка
Станчеви, съпруга на п-р
п
Боян Митев. Заедно с брат си
Станимир от най-ранно
най ранно детство е закърмена с истините на
Божието слово и молитвата. Никога няма да забравя една
нейна молитва в дома на нейните родители.
родители. Тогава Галя беше
само на 3 годинки.
годинки Тя се молеше : „Господи Исусе, благослови
бла
вярващите в Китай, в Корея, в Япония, в Африка, в Америка,
Америка в
Австралия,...благослови преследваните
преследваните вярващи в Съветския
Съюз...” В своята молитва тя изброи повече от 20 страни !.. Бях трогнат от тази
детска молитва. Сълзи се търкулнаха по лицето
то ми. Помислих си:
с „Какво
необикновено дете !..”
Галя е отгледала двама
двама талантливи синове, които са в служение и се
радва на първата си внучка, която със сигурност е наследила музикалния талант
на баща си. Но в сърцето й има място и за всички деца от неделното училище,
към сестрите и към всички вярващи
вяр
от църквата, на които
то Бог ги е призовал
заедно със съпруга си да служат.
слу
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12. Д-р
р Анелия КУРИЯН /р. 1953 г./- дъщеря на п-р д-р
р Ховханес и Лиляна
Куриян, съпруга на инж.
инж Павел Тодоров.. Завършва медицина
м
в
Пловдивския ВМИ и специализира
специализира очна хирургия. В своята
дългогодишна работа се утвърждава като лекар с призвание
и търсен специалист. „Християнските гени” на нейните дядо –
п-р
р Агоп Куриян, /основателят на ЕПЦ – Сливен/ и баща й не са
могли да оформят „друг модел” на вярваща, освен на
огнена християнка. Преминала
през горнилото на много страдания, Бог я
призовава към специално
специа
служение, част от
което е написване на книгите:
книгите „Бездна
призовава бездна”, „Естир – сирачето, което
стана царица”, „Молитвено ръководство” и
„Огненото начало” – първа част от историята на
ЕПЦ – Сливен.
Д-р
р Анелия Куриян посвещава живота си
на Божието дело. Завършва Vision International
University, USA и придобива степен бакалавър
по теология.
..

Д-р
р

Анелия

Куриян

представя

своята книга „Огненото
„Огнено начало”

13. Арх. Веселина БЕЛОВА /р. 1949 г./- Тя е авторът на проекта на
прекрасния молитвен дом на Сливенската ЕПЦ ! Много молитвени домове
се изградиха
с настъпването на
демокрацията, но
Сливенският е наистина един от най-красивите
красивите в страната ни.
И не само този проект, но също и проекта на ЕПЦ – с.
Бяла е дело на арх.Белова.. Също един
н прекрасен молитвен
дом ! Талантът и трудът на с. Веселина има вечна оценка
оц
и
награда в Небето.

14. Людмила ШИРКОВА /р. 1948 г. / Тя владеее немски и английски
език и Бог й е помогнал чрез познанствата и връзките си с чужбина да основе
християнскаа фондация „Мост”, чрез която е подпомогнала завършването на
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новия молитвен
м
дом. Столовете,, на които сядаме във всяко
в
богослужение са внесени Швейцария по линията на АVС,
АVС
благодарение на усилията на бр. Живко Недков и нейните
усилия.
илия. И не само това: Голяма част от легловата база и
оборудване на Окръжна болница – Сливен са също
доставени от тази фондация. Стотици тонове хуманитарни
помощи са доставени в най-трудното
най трудното време на студ и глад
за страната ни също чрез с. Ширкова. Макар днес фондацията да е закрита, с.
Людмила продължава да подпомага строежа на църквите в с. Мокрен, с.
Пъдарево чрез съдействието на своите приятели в чужбина.
чужбина. Превела е и
издала няколко християнски книги: „В очакване на Господа” (Пътеводител
(
с
молитва „Мараната”) от Паул МИНК, „Слово, твърдо като чук” – от Роланд
ВЕРНЕР и др.
15. Петя АНДОНОВА /р.1972 г./ През 1995 г. е завършила ВЕБИ – София и
връщайки се в родния град – Сливен, се включила активно в живота на
църквата. Работила
ботила като детска учителка в Неделното училище, посещавала
възрастни и болни сестри, посещавала с. Мокрен, Пъдарево
Пъ
и Твърдица, където е работила с деца и младежи. Но нейното
най-голямо
голямо желание е било да носи Евангелската вест на
невярващи. С благословението
благосл
ието на пастира, тя завършила
мисионерско
исионерско училище към „Младежи с мисия”, след което е
била на стаж в Холандия и Норвегия. Владее английски език.
Когато се завърнала с опит и знания, ревностно се включила в
работа в гр. Хисаря с младежи и деца, отхвърлени от обществото, както на
трудното поле с хора,, изповядващи исляма.
16. Евгения ЦОНКОВА /р. 1957 г./ - съпруга на презв.
Иван ЦОНКОВ. Има
ма успешно служение с младежите и децата в
ЕПЦ – с. Мокрен и с. Пъдарево. Подготвя с децата и младежите
програмите за Рождество Христово, Възкресение, Петдесятница
и др. християнски празници.
празни
Работи „на високи обороти”
о
с
многообразни и огромни задължения, и в работата си, и в
църквите в Мокрен и Пъдарево, и в семейството, а и в църквата в Сливен.
17. Мима СТОЯНОВА /р. 1957 г./ - съпруга на бр. Стоянчо СТОЯНОВ
допълва служението на своя съпруг в ЕПЦ – Котел.. Подобно на с. Ева, всяка
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нейна седмица
седмица е плътно натоварена: Ходи на работа, а в събота
пътува за Котел, където ръководи
ръководи детското неделно училище.
Следва богослужение в с. Жеравна, вечерта отново в Котел и
късно след
лед богослужението, зиме и лете, в сняг
сня и пек, всяка
седмица изминават близо 200 км. с личната си кола. Това е
огромна жертва на сили, време и посвещение на Бога.

18. Соня КУРИЯН /р. 1951 г./

19. Теодора СТОЯНОВА /р. 1970
19 г./

20.Емилия
.Емилия МИРЧЕВА/р.
МИРЧЕВА 1970 г./

21. Костадинка ИВАНОВА /р. 1948 г./
Тези четири сестри представляват
пр
един екип, който се е посветил в
служение на лишените от свобода жени в Сливенския затвор.
Това е едно изключително трудно място за работа.
рабо Започнали
са това служение от 2006 г. след отваряне вратата за
благовестие и в затворите. Изключително съдействие в тази
трудна работа са намирали и от Мария
рия ДАСКАЛОВА,
ДАСКАЛОВА без
чието съдействие екипът не би имал достъп до лишените от
свобода. Най-голямата
Най голямата радост и удовлетворение те намират,
на
когато виждат плодове от
о своя труд, т.е, когато затворнички се покайват и
приемат Исус Христос за свой личен
л
Спасител и Той ги променя напълно.
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А какво да кажем за сестрите от Детското служение ? Списъкът с
техните имена е доста дълъг:

....
Красимира

.............................................. Е
,

E.

Eлена..
Мария

..

22.Красимира СТЕФАНОВА
ФАНОВА (р. 1947 г.) , 23. Мария ВЪЛКАНОВА ( р. 1984 г.) и
24. Елена НЕМЦОВА (р. 1973 г.) - детски учителки на първа, най-малката
най
възрастова група деца - от 1 до 4 годинки.

Таня
Ваня
.....................

==

Атанаска

25. Татяна ИЛИЕВА (р. 1956 г.), 26. Ваня Вълканова (р.1981 г.) и
27. Атанаска КОЛЕВА (р. 1970 г.) - детски учителки на втората възрастова
група деца – от 5 до 8 год.
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Надя

Радостинка

28. Надя
дя КОСТАДИНОВА (р. 1968 г.) и 29. Радостина ЙОРДАНОВА (р.
1979 г.) неделни учителки на третата възрастова група деца, от 8 – до 11
години.

Даниела

Цвети

30. Даниела ДУШКОВА (р. 1974 г. ) и 31. Цвети МИРЧЕВА ( р.1990 г. ) –
учителки на тийнейджърската група - деца от VІ до VІІІ клас
Слава на Бога за тези сестри – детски учителки ! Те са се посветили на
една
дна благородна кауза : да научат малките деца, че Бог ги обича, че Исус даде
живота Си за тях...Да ги възпитат в пътя Господен. Те са разбрали,
разбрали какво Исус
искаше даа каже, когато „взе
„взе едно детенце, та го постави посред учениците
Си и като го прегърна,
рна, рече: Който приема едно от такива дечица в Мое
име, Мене приема. И който приеме Мене приема не Мене, но Този, Който ме
е изпратил.” /Мат. 9:36,37/
(Повече
Повече за тяхната работа сме дали в раздела Детско служение)
служение
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32. Димитринка Вълкова МИТЕВА /р. 1965 г./
Повярвала в 90 - те години, в началото на съживлението.
Завършила ВЕБИ – София. От 1997 до 2007 г. се включва в
активна духовна работа по селата около Сливен и в кв.
„Надежда”. Работила усърдно и сърцато с около 140 деца,
които обучавала и въвела в християнската вяра. Някои от тях
и до сега са останали твърди във вярата до днес и пример за
подражание в своите църкви. С един от тях, който сега е
ръководител на църква в квартал „Надежда” разговарях наскоро. И той е
благодарен на Бога, че тя го е довела при Христос. През 2008 г. тя отива във
Виена, където продължава библейското си образование. Омъжва се там. Днес
тя е преподавател в Библийски институт във Виена.. Съпругът й – също. И
двамата се ползват с голям авторитет.
33. Марленаа ДАНЕВА
ДАН
- / р. 1963 г./ От малка е имала копнеж към Бога,
но не е знаела как да Го намери. Завършила немска гимназия, после
електроника в София. Електро инженер по образование. През 1990 г. по един
чуден начин е имала среща с Исус, Който променил напълно
живота
та й. В продължение на 12 год. е посещавала
домашна група
рупа за изучаване на Библията, в дома на Стела
Енчева. Тя е християнка с широк мироглед. След началното
обучение, нейният най-голям
най голям копнеж е бил – да намери
своето служение в църква - служение, към което
к
Бог я
призовава. След много молитва и очакване отговор от Бог,
тя го намерила изненадващо на една конференция за жени – християнки.
Темата е била: „Жени в служение”. Аз си спомням тази конференция с огнено
помазани от Бога служителки, на която присъства
присъства и моята съпруга, защото по
онова време ние служихме в София. Там Марлена разбира своето служение –
да подготвя и обучава жени, как да намерят своето служение в църква.
Завършва 3,5 годишен курс на обучение, организиран от „Скрипчър юнион”,
след което провежда изключително успешен курс за обучение на 120 жени –
християнки в Стара Загора. И до днес някои от тях споделят незабравимите
моменти на благословение, които са станали причина днес те да са в служение:
„Жени служат на жени”. Добре е, и е от полза за църквата, такива сестри да се
насърчават в конкретната област на тяхното служение.
служение
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34. Елена МИРЧЕВА /р. 1957 г./ От малка е имала
34
жажда
ажда за Бога. Когато се открива първият в страната ни Висш
Библейски институт (ВЕБИ) в град Русе, тя е една от първите,
които се записва като студент и го завършва успешно.
През 2004
2004 г. се записва заедно с Марлена Данева в
организи
организирания
от ОЕЦ – София 3,5
5 годишен курс на обучение
„Жени служат на жени” и го завършват
авършват я през 2006 г. А от
2007 г. и до днес
нес обучава други сестри в Центъра за обучение на жени, които
от своя страна да служат на други жени.
35. Мария ДРАГНЕВА /р. 1952 г./ През 2010 г.
35
завършва курса на обучение „Жени служат на жени” и се
включва активно в обучението на други жени. Понастоящем,
заедно с Елена Мирчева, верни на Библейския принцип:
„Това, което си чул при много свидетели, предай на верни
човеци, които са способни и други да научат”, те обучават 8
нови жени от ЕПЦ – Сливен, с което подпомагат тяхното
духовно израстване и подготовка за служение. Мария
Драгнева работи също и с жени в неравностойно положение,
отхвърлени от обществото и малтретирани.
36. Диана НЕДКОВА - /р. 1965 г./ Съпруга на Живко Недков.
Плод от служението на бр. Илия Миланов. Винаги е заставала
зас
плътно зад служението на своя съпруг. И когато Бог го
призовава да работи в ЕПЦ – Димитровград, тя го последва.
Работи в Сливен и всяка събота и неделя пътува за
Димитровград. Там ръководи младежите.

37. Димка ТАНЕВА /р. 1958 г./ в Бургас. Съпруга на п-р
37
Тихомир Танев, майка на п-р
р Данаил Танев и пом.пастир на
църква „ДАВ” – Сливен. Бог е я шлифовал за служение
сл
и
съветничество. Завършила своето библейско обучение в
Съединените щати, заедно със съпругът си – бр. Тихомир
Танев работят в църква „ДАВ – България”. Особено
О
успешно
е тяхното служение с домашни групи и новоповярвали.
новоповярвали

245

38. Не можем да отминем и
38
служението на Росица Йорданова
(р. 1961 г.) като библиотекар в
църковната библиотека. Църквата
има привилегията да притежава
близо
о 1 000 тома християнска
литература.
тература. Началото е поставено Част от щанда на църковната..
църковната
от п-р Ат.Вълканов. Библи
иблиотеката се попълва периокнижарница
с нови
дично с нови книги, така че вярващите от църквата имат възможност да
разширяват
иряват своите духовни познания не само от проповедите
оведите и неделните
уроци, и от разнообразната
бразната библиотечна литература. Сестра Росица служи
безвъзмездно като библиотекар и разпространител на книги в книжарницата.

40 Мария
39. Антоанeта СТОЯНОВА /р. 1953 г./, (както я знаем с. Тони) и 40.
ВЪЛКОВА /р. 1963 г./, се грижат за чистотата
на молитвения дом, за украсата вътре, за
красивите цветя и за уюта в църквата. Тяхното
служение остава незабелязано за някои. Но
не и за Този, Чийто поглед и ръце са
постоянно простряни над молитвения дом на
ул. „Булаир” № 8.. Ежедневно тези две сестри
полагат грижи и старание за да бъде молитвеният дом чист, приветлив,
приветли
красив...
Антоанета е също и дългогодишен касиер на църквата, а това е една
доста трудна работа – броенето, сортирането и уедряването на килограми
стотинки не е никак лесна, но същевременно е и много отговорна работа.

41. Магдалена ЕНЧЕВА (р. 1942 г.)
41
.) – съпруга на п-р
Веселин Енчев. По образование е инженер – химик, но
смисълът на своя живот намира в това - да работи върху
химията на човешката душа. Завършила е и теология във ВЕБИ
и има изявено учителско служение в църквите. За повече от 30
години е била успешен помощник в духовната работа на своя
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съпруг в различни църкви и градове на страната. От 2012 г. води неделните
библейски уроци в ЕПЦ – Сливен.
Не трябва да пропуснем и преброителите на дискоса:
дискоса

След преброяването на дискоса, отново сборът трябва стриктно да се провери !..

42. Денка АТАНАСОВА, 43. Керанка ЦОНКОВА , 44.. Мария ГЕОРГИЕВА,
45. Лилия ИВАНОВА и 46.
46 Динка ДИМИТРОВА
След всяко богослужение, вместо да се видят с приятели, да си
„побъбрят” по християнски със скъпи братя и сестри, тяхното служение е да
преброят килограмите
те стотинки . После да проверят сборовете и внимателно
да впишат сумата в Дискосната книга.
кн
Грешки
решки не се допускат, а и това
т
тук не е
възможно ! ☺..)

Мария

Денка

Лилия

Динка

Керанка
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До тук са представени 46 сестри,, всяка от които има своето място и
особено служение в църквата. Освен изброените видимо изявени
изявен служения, в
църквата има и много други сестри, които без излишен шум или парадиране,
тихо искрено служат на Господа с цялото си сърце. Ние не ги забелязваме, но
Бог ги вижда и Той непременно ще ги възнагради...

5..МЛАДЕЖИ
МЛАДЕЖИ ОТ ЕПЦ - СЛИВЕН В СЛУЖЕНИЕ

Андрей МИТЕВ /р. 1988 г./ - син на п-р
п Боян и Галя
1.
Митеви. Работи активно в Германия към Християнска мисия за
разпространение на Словото Божие в страни от Третия свят.
Също и за подпомагане с хуманитарни помощи на гладуващи
африканци. Това е трудно и свързано с много опасности
служение, което му дава възможност да пътува в различни
страни и да носи надежда чрез Евангелието.

2. Тодор МИТЕВ /р. 1987 г./ - син на п-р
п Боян и Галя
Митеви. От малък закърмен в евангелската вяра. Даровит
музикант.
зикант. Щастлив християнин. Активно участва в Хвалението с
цигулка и китара. Съпруг на Мария Митева и баща на найнай
младия член на църквата – малката Алиша.

3. дякон Николай СТОЯНОВ /р. 1976 г./ - Младежки
ръководител от 2011 г. Винаги е засмян. Работи заедно със
съпругата си Льонка
Ль
усърдно с
младежите. Свири на
синтезатора и е ръководител
р
на Хвалението в богослуженията.
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4. Петя АНДОНОВА /р. 1972 г./ Завършила Библейски
институт – София. За няколко години е работила по основаване
на нови църкви в селцата около Сливен. По настоящем е в
мисионерско служение в гр. Хисаря. Владее английски език и
подпомага с преводи Международна християнска организация,
която работи с деца без семейна грижа.

5. Иван СТОЯНОВ /р. 1973 г./ и Самуил СТОЯНОВИ /р. 1992 г./ - Баща и
син – изключителни музиканти. И двамата служат в екипа „Благовестие” на бр.
Илия Миланов. Посветили са живота си изцяло на Бога. Тяхното
Тяхн
служение е свързано с много пътувания в
страната и чужбина и отсъстват по 7 – 8 месеца
месе в
годината от своя дом. Самуил е студент
ент в
Музикалната Академия – гр. Пловдив. Активен е
в младежката дейност на църквата в Пловдив. А
през лятната ваканция се включва отново в евангелизаторската
работа на екип „Благовестие”.

6.Стойко
Стойко Йоргов /р. 1980 г./ Завършил Спортно училище в
Бургас. Има не само физически, но
но и духовен атлетически вид.
Участва активно
актив
в младежкия църковен живот и успешно в
служението „Гедеон” по раздаване
раздаване на Нови Завети. Той може да
разкаже много случаи, как Библията е била приета с радост от
гладни за Бога души.

7. Ивайло ВЪЛКАНОВ /р. 1980 г./ – син на п-р Атанас и
Диана Вълканови. Познат на всички още като „човекът зад
пулта”. Това е едно много отговорно служение,
ение, което има за цел
да предостави на вярващите звуков комфорт по време на
богослужението. Също прави отговорни записи на СD.
богослужението.
С Понякога
проповядва Виждам бъдещето му в пастирско служение.
проповядва.
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8.Иван
Иван КОЛЕВ /р. 1992 г./ Също
що участва активно живота на
църквата, при отсъствие на бр. Ивайло, той е на пулта. Събира
доброволните дарения за църковните нужди. Готов е винаги
да се включи в някоя работа при подготовка за програми по
празниците.
9.. Ванко КЪНЕВ /р. 1963 г./ - разпоредител в църквата.
Понякога в това служение
се включва и
Стойко
ЙОРГОВ. Застанали до
вратата, любезно посрещат
вярващите, ако някой е
закъснял и се чувства в
неудобство, бр. Ванко или
бр. Стойко го завеждат до свободното място
в залата. Разпоредителят
поредителят има много отговорна задача: той е „лицето на
църквата”. От неговото внимателно и любезно отношение зависи дали един
посетител, който за първи път прекрачва прага на църквата, ще дойде отново.

10. Екип на проектора:
проектора Веселина КОСТАДИНОВА,, Ванеса ИВАНОВА,
Еманиула СТОЯНОВА, Маги СТЕФАНОВА, Албена АНДРЕЕВА...

☺...

Те са „на ТИ” с лаптопа...

лина
Веселина

Ванеса

Емануила..

Маги ....А
Маги....

Албена
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Това са младежи, които са „в дълбоките води ” на компютрите. Това е в
кръвта им. Сядайки пред лаптопа, те проектират на двете стени текстовете на
песните, както и стиховете от
Библията,, които пастирът прочита.
Тяхното служение е също много
важно ! Без тях, вярващите, които
не знаят наизуст песните, няма да
могат да пеят. Те просто само ще
бъдат „слушатели”, без да участват
в хвалението...
...хвалението...
Весито пред своя отговорен пулт...
пулт

11. Йосиф ГОСПОДИНОВ (р. 1999 г.) и Филип ЦОНЧЕВ (р. 2000 г.)
Това са едни от най-малкит
малките младежи, но и те имат много важно служение: да
поднасят микрофона на тези братя и сестри, които
то изказват благодарности
или представят нужди. А за това служение, освен ревност за
Господа, се изисква и пъргавина и бързина. И
двамата я имат...
Без тяхното отговорно служение в
огромния молитвен дом не бихме могли да
чуем и се насърчим от споделеното
свидетелство, или да
вземем при сърце
вземем
нуждата на ближния, за да се молим пред Бога за него...
Сега Йосиф и Филип тренират за следващото, още по-сериозно
по
и поотговорно служение в църквата...
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