
Църква Месия – Църква с Мисия

Стара Загора



Кои сме ние

Обща снимка на църквата, 2011 г.

Християнска Църква е част от световното протестантско се-
мейство Протестантските църкви исторически присъстват повече от 
160 години в България Дейността на протестантските мисионери по на-
шите земи датира от средата на ХIХ век с подготовката на първия превод 
на Библията на говорим български език През 1860 г България има свое-
то първо протестантско училище а четири години по късно е основана 
Първа евангелска църква в София Протестантските църкви в страната 
се съхраняват дори през трудните за християнството десетилетия на ко-
мунистическо управление Според доклади от архивите на Държавна 
сигурност преди 10. ХІ 1989 г християните от протестантски общности в 
страната са над 50 хиляди Понастоящем статистиките сочат протестан-
тското християнство като третото по численост вероизповедание в стра-
ната Като протестанти се определят около 150 хиляди български граж-
дани числящи се към евангелските протестантски църкви

Църква е регистрирана по Закона за вероизповеданията в 
Софийски градски съд с наименование Християнска Църква гр
Стара Загора Под това вероизповедание са регистрирани повече от 15 
църкви в страната които поддържат близки взаимоотношения и съра-
ботничество помежду си
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Началото

Обединението

Църква е основана през 1991 г по време на едни от най
драматичните периоди на промени в световната история Падането на Бер-
линската стена разпадането на Съветския съюз и разрушаването на кому-
нистическия режим в повечето страни от Източноевропейския блок са исто-
рическият момент в който църква се основава от група ревностни
посветени и изпълнени с Божия Дух млади хора

Църква стартира през 1991 г с около 20 младежи в Стара Заго-
ра Започват да се събират в домашни групи Първото седалище на църква-
та е на ул Иречек № 26. Численоста им бързо нараства и църквата наема 
малка зала за своите събрания През годините тя ползва сградите на Синди-
калния дом Дома на техниката НТС Дома на транспортните работници 
кино Вапцаров кино Гео Милев кино Септември и кино Комсомол От 
1992 г до 1998 г офисът на църквата се помещава на улица Цар Калоян №
43. 

Много млади хора се присъединяват в резултат на проповядване на 
Евангелието в града Започват да се наричат Младежка църква но Бог при-
бавя и много семейства и възрастни хора което прави събранието много по
силно и здраво Божидар Стойчев изпъква с лидерските си качества и бива 
издигнат за водач на събранието Той влага цялото си умение и желание за 
духовното израстване на вярващите Служител в офиса и секретар на църк-
вата тогава е Тони Николова а касиер е Кольо Ганчев
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По същото време в Стара Загора функционира и Българска Божия Цър-
ква ББЦ с пастор Петьо Генчев През 1992 г двамата водачи стигат до ре-
шение да обединят двете църковни общества Тяхното желание е подкрепе-
но от Старейшинския съвет на ББЦ и по късно новата църква се регистрира 
под името Българска Божия Църква Главен старейшина по това вре-
ме е п р Павел Игнатов а по късно Божидар Стойчев е включен в Старей-
шинския съвет на ББЦкато старейшина на регион Стара Загора

През 1993 г Божидар Стойчев е ръкоположен за пастор Постепенно 
църква се превръща в една от най бързо растящите църкви в страна-
та с посещаемост от 350-400 вярващи

В ранните години църковният живот се характеризира със свръхестест-
веното присъствие на Бога изявено в изцеления чудеса и пълен обрат в жи-
вота на мнозина

В Стара Загора както и в цялата страна  се провеждат масови еванге-
лизации на които се спасяват десетки и стотици хора

Вярващите в църква са били активно ангажирани с различни ме-
роприятия през цялата седмица три официални богослужения сряда ве-
чер неделя сутрин и неделя вечер младежко събиране в петък домашни 
групи вторник сестринско събиране четвъртък молитвени събрания по-
неделник и петък спортни мероприятия и личен евангелизъм в парк Аязмо-
то събота
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Строежът
Ръ ковод с т во то  

осъз нава го ляма та 
нужда от собствена 
сграда за провеждане 
на бо гослужени ята
след дълги години полз-
ване на зали под наем
Необходимостта от за-
ла за богослужения как-
то и стаи за децата и 
офиси не убягва от вни-
манието на лидерите 
на църквата Тогава се-
мейство Динко и Таня 
Колеви предоставят частния си имот намиращ се на улица Майор Ка-
валджиев 175  за строеж на църковната сграда

През 1996 г започва изпълнението на проекта Ентусиазирани от но-
вото начинание членовете на църквата започват да жертват лични 
средства финанси време и доброволен труд за да подпомогнат изг-
раждането на Божия дом Пастор Божидар Стойчев лично се заема с про-
екта като ръководи и участва пряко в строежа на църквата С професио-
налните си умения участват много членове Между тях са Веска Христо-
ва Петър Петров Русен Ганев Станимир Илчев и др

На 18 юли 1999 г се провежда първото официално богослужение в 
новопостроената сграда На този ден в новата зала се извършва и пър-
вата венчавка на семейство Мария и Никола Колеви

Без чуждестранна финансова помощ църква успява да пла-
ти земята и да положи основите на сградата На по късен етап в проекта 
се включват финансово различни партньори от чужбина

Търсейки начини за да посрещне огромните нужди на проекта цър-
квата се сблъсква със силна опозиция от страна на обществото нами-
ращото се в близост VII Основно училище съседи медии Тръгват под-
писки на родители интервюта на разгневени учители оплаквания до 
кмета на града с цел да се спре строежът на църковната сграда Тези об-
ществени реакции забавят начинанието Осъзнавайки важността на то-
ва дело вярващите са в усърдна молитва и пост пред Бога За съжале-
ние антихристиянската политика на управляващите и медиите в онези 
години изиграват отрицателна роля не само за църквите но и по отноше-
ние на целия български народ Без морал и християнски ценности едно 
общество не може да бъде здраво и силно А кой друг е отговорен да да-
де истината за живота ако не Църквата
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Църковен живот 1991 г  2002 г. - .
Животът в църква винаги е бил много динамичен Заедно с 

пастор Божидар Стойчев през годините активно са служили Динко Зла-
таров Стефко Златаров Джим Джонсън Йоан Иванов Величко Иванов
както и Кольо Ганчев Ташо Ташев Антон Стефанов и др По късно като 
помощник пастори се утвърждават Пламен Симеонов и Димо Димов

В църквата са ръкоположени за дякони Стефко Златаров Руси Кос-
тов Стоил Палхутев Иван Филипов Стилиян Михайлов и Валери Ти-
тев Важна роля в църковния живот са изиграли семействата Динко и Пе-
тя Златарови Стефко и Ваня Златарови Кольо и Тинка Ганчеви Георги 
и Радостина Яневи Дойчин и Красимира Тильо и Радка Тилеви Коста-
дин и Николинка Kaбадиеви Красимир и Галя Къшеви Стоил и Краси-
мира Палхутеви Емануил и Бояна Иванови и др

По време на основаването на църквата в Стара Загора пребивават 
като студенти по медицина Олуйеми и Бабатунде Адееко от Нигерия Те 
сключват брак в България и активно се включват в църковния живот Ка-
то мисионери в църква служат също и семейство Кийт и Марги 
Браун и Дейвид Лийстръм

През първите няколко години в църквата се обособяват различни до-
машни групи в които вярващите общуват молят се заедно и си служат 
един на друг

Църквата организира ден в който новите членове желаят да склю-
чат завет с Бога т е кръщение във вода То е символ на отмиване на гре-
ховете чрез пълно потапяне във вода и възкръсване за нов живот През 
този ден всички пеят песни молят се и общуват Организира се обща тра-
пеза Децата играят наоколо а възрастните се наслаждават на почивка 
и отдих сред природата

Църква е единна и сплотена Всяка събота и неделя братята 
и сестрите ходят в парк Аязмото за да спортуват както и да прекарват 
време в молитва и общение

Често групи от църквата посещават хижа Бачо Киро където отно-
во с песни и молитви прославят Бога Новогодишните нощи прекарани в 
Божия дом са също вълнуващо преживяване и незабравим спомен Та-
лантливи момчета и момичета подготвят сценки и скечове с които всич-
ки се забавляват и прекарват времето заедно

През изминалите години в живота на църквата са участвали изклю-
чително много хора

Събирането на фактите за създаването на тази книга е трудно след 
20 години когато много от хората които са участвали в живота на църк-
вата днес не са в нея а други са извън страната Бихме искали да бла-
годарим за труда и посвещението на всички онези които не виждат сво-
ите имена на тази страница но са били част от църква и са дали 
от себе си не малко за делото на служението
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Братя и сестри
от старата ББЦ в

офиса на „Цар Калоян“ 43

Посрещане на Нова 
година - декември 1991 г.

в клуб на ул.  „Иричек“
Младежите за п и

път на  
ърв

 хижа през 1992 г.

Балове - 1993 г.

Част от тима
за хваление в НТС

около 1994 г.

Разпоредителски тим 
1994-1995 г.

Молитвено служение с 
участие в национална 

молитвена верига

Юбилей на ръководителя . 
на хвалението - Красимир 

Къшев, май 2000 г.

Евангелизация в парк  
„Аязмото“ 1994 г.

Служба в Синдикален
дом 1992 г.

Младежки лагер 
Карандила - 2002 г. Водно кръщение

Църква Месия – Църква с Мисия
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Църква Месия след 2003 г.

Семейство Петкови

2003 г.

През март 2003 г Любо Пет-
ков става главен пастор на ХЦ 

Стара Загора Заедно със 
съпругата си Таня са служили като 
помощник пастори в ХЕЦ Ша-
лом гр Ловеч от 1991 г до 2003
г Пастор Любо Петков е бакала-
вър по теология към Библейски 
колеж Видение Рамона Кали-
форния от 1995 г той служи като 
учител в националната верига 
Християнски Институт за Изучава-
не и Обучение ХИИО Видение за България Завършил е "Haggai" 
Institute в Хавай САЩ през 2002 г В момента учи магистратура към TCM 
- Австрия П р Таня Петкова е бакалавър по теология към Библейски 
колеж Видение Рамона Калифорния от 2007 г Пастор Любо и Таня 
Петкови имат благословен брак от 1991 г и две чудесни деца Соломон 
и Дебора

В тяхното служение най важни са хората Желанието им е да видят 
християните ходещи в победоносен живот затова подготвят всеки член 
на църквата да бъде това за което Бог го е създал Тяхното видение е те 
да бъдат като Христос според 1 Йоан 4:17 Както е Той в този свят така 
сме и ние
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Нашата мисия
Нашата главна мисия е да разпространяваме Благата вест за Исус 

Христос за спасението на всички хора, започвайки от нашия град, нация, 
Балканите и до краищата на земята. За целта  обучаваме и екипираме 
всеки вярващ да познава  Христовото учение и практически да следва  
Неговия пример във всекидневния си живот.

Ние сме призовани да бъдем като Исус Христос и да вършим дела-
та, които Той вършеше на земята в Своето служение /Лука 4:18/: 

- проповядване на сиромасите;
- освобождаване на пленниците;
- проглеждане на слепите;
- пускане на свобода угнетените;
- провъзгласяване на благоприятната Господна година.
От самото основаване Бог поставя апостолски призив върху църква-

та. Водачите получават специфично откровение върху Исая 61 глава, в 
което са се движили през годините. Аналогичният пасаж на Исая 61 гл. е 
Лука 4:18,19 – словото, чрез което Бог дава видението на пастор Любо, 
когато  поема служението през 2003 г.

Пасторски съвет на ХЦ Месия

Църква Месия – Църква с Мисия
www.messiah-church.com8



Служение за хваление и поклонение

Тимът за хваление и поклонение на църква   Месия

Поради младежкия характер на църквата служението за хваление 
винаги е било динамично и вдъхновяващо Много музиканти и певци са 
участвали Такива са Динко и Петя Златарови Христина Стойчева Ди-
митър Димитров Лидия Димитрова По късно се включват Сабина Анге-
лова и Райна Стефанова Църква се гордее с голям хор който слу-
жи за благословение на вярващите хора в Стара Загора и на други места 
в страната

От 1995 г до 2002 г ръководител на тима за хваление и поклонение 
е Красимир Къшев Той се отличава със своя професионализъм и орга-
низаторски умения

Хвалебният тим на църквата има издадена аудиокасета която се е 
разпространявала в цялата страна и е била благословение за много вяр-
ващи

От 2003 година лидер на служението е Иван Николов Той изгражда 
нов тим от служители с високи критерии за морал и посвещение в служе-
нието По случай Рождество Христово през 2007 г заедно с още добро-
волци се подготвя мюзикъла Наследството на Царя Той е представен 
на живо на тържественото богослужение и издаден на DVD Сценарист и 
режисьор на спектакъла е Краси Палхутева която е и един от водачите в 
хвалението

През 2009 г хвалебният тим записва своя първи видеоклип на пе-
сента Ние сме причината който беше излъчен по Българска Християн-
ска Телевизия Телевизия Стойчев BG TV и има голяма посещаемост 
в интернет Голямо участие в този проект има Божидар Генев който е сту-
дент в Музикална академия Пловдив и член на хвалението

Групата за хваление и поклонение периодично участва в национал-
ни младежки събития като Нова вълна и летния лагер в местността Ка-
рандила

С цел изграждане на хвалебния тим ръководството на църквата из-
праща своите служители на национални конференции за хваление и пок-
лонение и провежда на местно ниво обучение под формата на семина-
ри
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Чудно е да водим хората
в поклонение пред Бог

Всички сме приятелиВъзкресение Христово

Музикантите
Момент от конференция

„Завладей своя град за Бога“

Поклонение и молитва По време на запис

Рождество Христово Репетиция на песните
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Детско служение
След основаването на църква постепенно се оформят раз-

личните служения. Детското заема важно място поради големия брой де-
ца, които посещават църквата със своите родители. В началото то се во-
ди от Венета Стоянова, която обучава децата заедно с още няколко сес-
три от църквата. Тя води служението през 1994 – 1995 г. По-късно на ней-
но място работят Христина Стойчева (съпругата на пастора) и Милена 
Стайкова. В екипа участват много доброволци. Организирани са ежегод-
ни лагери, където децата са обучавани и вдъхновявани за Бога. Много 
подрастващи преживяват кръщение със Святия Дух и се връщат обно-
вени след лятната почивка. Представянето на децата с песни, танци и пи-
еси по повод на църковните празници се превръща в традиция, която 
продължава и до днес. Детското служение се развива през годините. 
Оформят се няколко групи, в които децата са разделени по възраст и къ-
дето се работи с подходящи методи. 

От 2003 г. директор на детското служение става Донка Ганева. Тя съ-
бира свой екип от учители. Започва провеждането на национална кон-
ференция за детско служение „Бъдещето започва от днес”, която впос-
ледствие се превръща в международно събитие. Църква става 
център на обучение и мотивиране на служители от различни църкви за 
работа с децата. 

От 2008 г. екипът на служението участва в програмата „Рождестве-
но дете”. Проектът включва раздаване на кутии с подаръци за бедни и 
изоставени деца с цел представяне на Благата вест за Спасение чрез 
Исус Христос. Посещават много населени места в региона, квартали с 
ромски и турски малцинства. 

Учители от неделното училище на църквата изнасят открити уроци 
по повод на християнски празници и покана от различни детски заведе-
ния в Стара Загора. Ежеседмично се провеждат уроци с нагледни средс-
тва в Детското отделение на Многопрофилната болница в Стара Загора, 
където са раздадени стотици копия на Детската Библия.

През 2009 г. започва отпечатването на вестник „Жива вода”, който 
съдържа статии и материали за работа с децата.

Месия 

Месия 

Учителският екип Сценка
По време на

богослужение
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Цветница в църквата

Представяне на децата 
по случай Рождество 

Христово

Децата се молят По време на урок
Заедно с г-жа
Дени Йовчева

Всички заедно се учим 
и четем от Библията Летен детски лагер

Летен лагер в Чепеларе
10 години

Неделно училище Обичаме да пеем

Групата на най-малките
с г-жа Жани Димитрова

Урок с г-жа
Теди Аджелева
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Младежко служение
Църква стартира като младежка група, но през годините се 

прибавят много други членове на различна възраст. Постепенно мла-
дежкото служение се обособява като отделна група в църквата. В ранни-
те години лидери на младежите са Димо Димов, Пламен Симеонов  и др. 
Като численост тийнейджърите оформят по-голяма част от служението. 
За период от време службите в неделя вечер са поверени на младе-
жите, както хвалението, така и проповядването на Словото. Водачи на 
младежката група за хваление и поклонение са Павел и Лидия Панчеви.

Младежите от църква винаги са отворени за общение с мла-
дежите от другите църкви и често посещават конференции и различни 
други събития в страната.

От 1999 г. лидери на служението стават семейство Иван и Тони Ни-
колови. Те  изграждат свои помощници с цел по-зрелите младежи да слу-
жат на тийнейджърите. През 2005 г. Иван и Тони са ръкоположени за пас-
тори на служението.

Младите хора ежегодно посещават националните младежки лагери 
„Нова Вълна” и „Карандила”, както и различни младежки конференциии. 
Представители на младежкото служение се включват в инициативата за 
стартиране на движението „Нова Вълна” в Албания, което се оказва 
вдъхновяваща мисия за всички от българския екип под ръководството 
на п-р Трайчо Стефанов (ръководител на „Нова Вълна” за България.)

Младежите на църква участват и в акции на общината за по-
чистване на града, като поемат района на парк „Аязмото”.

С гордост отбелязваме и постиженията на футболния ни младежки 
отбор, който печели Купата на деноминациите в три поредни издания и 
става национален шампион.

През годините в Стара Загора ежемесечно се провеждат общи мла-
дежки богослужения, в които участват младежките групи на евангелски-
те църкви в града. С течение на времето младежките лидери започват 
събирания за общение и молитва, в които се раждат нови идеи и инициа-
тиви.

Месия 

Месия 

Месия 

Винаги заедно
Всяка година сме

на Карандила
Винаги креативни

и с много идеи
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Християнско съветване
Пасторите, заедно с екипа от служители в църквата, са постоянно 

на разположение за лично съветване и време за молитва с всеки вяр-
ващ. Хората минават през различни моменти в живота си, както тъжни, 
така и радостни. Често се налага всеки да взема решение. Важно е то да 
е правилно. Притчи 11:14 ни казва, че при многото съветници има безо-
пасност.

Вярваме, че има мъдрост от Бога върху всеки съветник, когато слу-
жи в името на Исус, и място за дарбите на Святия Дух.

Предбрачните консултации са от особена важност за предстоящите 
брачни и семейни взаимоотношения. Те разглеждат целта на брака, ро-
лята, отговорностите, взимането на решения, финансите и сексуалния 
живот.

Бракът е първата институция, създадена от Бога. Нашата цел е да 
помогнем на хората да изградят здрави семейства, изпълнени с любов, 
вярност и посвещение един на друг.

Църква извършва тържествени сватбени церемонии за пре-
миналите курса на предбрачно съветване.

Месия 

Сватбата на
сем. Чемишеви

Сем. Венци
и Мира Досеви

Сем. Христо
и Златка Грозеви

Служащи на Бог
и църквата

Участваме активно
в живота на църквата

Служители и проповедници
от цял свят са наши гости
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Мъжко служение
Мъжете на църква вярват, че ще изпълнят заповедта на Бог 

да бъдат подобни на Христос. Тяхната  основна цел е да бъдат мъже с ха-
рактер и достойни бащи, изграждащи здрави и силни семейства.

Най-великото постижение е тогава, когато мъжът покори себе си:
Този, който владее духа си, е по-велик от завоевател на град (Прит-

чи 16:32). Това е стремежът на мъжете от църква .
Лидер на мъжкото служение е пастор Любо Петков.

Месия 

Месия

Текст

Общение

Поучение за мъже

Ремонт на базата

Мъжка закуска Боядисване на декори

Общение в
кафетерията
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Жените от църква се събират всеки месец за общение и на-
сърчение. Те споделят своите идеи и опит от личното си ежедневие и 
преживяванията си с Бог. Всяка една от тях е ценна и затова те отделят 
специално внимание и време на молитвата. Служението е място за изг-
раждане на принципи и свят характер. Библейските поучения предиз-
викват жените да окажат влияние в света около тях и да изпълнят своята 
съдба като достойни Божии дъщери.

Важна част от женското служение са ежегодните конференции. Това 
е много специално време за интензивно изграждане и насърчение за же-
ните от всички църкви .

Лидер на женското служение е пастор Таня Петкова.

Месия 

Месия

Женско служение

Молитва за женитеХваление
Почит към пасторските 
съпруги на църкви Месия

Трета женска конференция - 2010 г.Месия  

Църква Месия – Църква с Мисия
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Служение Анна
Имаше и някоя си Анна, Фануилова дъщеря, от Асировото племе (тя 

беше в много напреднала възраст, като бе живяла с мъжа си седем годи-
ни от девството си, и беше вдовица за цели осемдесет и четири години), 
която не се отделяше от храма, дето нощем и денем служеше Богу в 
пост и молитва (Лука 2:36-37).

Служение "Анна" стартира през 2005 г. и е насочено към самотни 
(вдовици, разведени) и възрастни хора. Семейство Иван и Антония Фи-
липови имат пряк поглед върху живота на тези хора от църквата и като 
техни пастори се грижат за духовното им състояние. Веднъж месечно те 
организират обща среща, на която поучават Божието слово. Целта е 
християните да бъдат мотивирани да служат с радост на Бога въпреки 
специфичните обстоятелства в техния живот. Служителите отделят спе-
циално внимание на хората, които са  в затруднено физическо и матери-
ално състояние, като ги посещават в домовете им.

Периодично вдовиците се подпомагат с пакети, включващи храни-
телни стоки от първа необходимост.

Яков 1:27 казва: "Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца 
ето какво е: да наглежда човек сирачетата и вдовиците в неволята им и 
да пази себе си неопетнен от света."

Жените с п-р ФилиповаПо време на общение
Редовно месечно

събиране на служението

Парти в навечерието
на Рождество, 2008 г.

Събиране за Рождество
с п-р Филипов, 2006 г.
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Библейско училище
Човек в знание нараства в сила 

Месия 

Месия

Месия 
Месия – 

(Притчи 24:5).
Първото Библейско училище към църква отваря врати в да-

лечната 1994 г. под ръководството на Джим Джонсън. Студентите са око-
ло 50 човека, всички членове на църквата, изпълнени с духовен глад 
млади хора, готови да изучават истините на Божието слово и да ги при-
лагат в живота си. 

През 1998 г. Джонатан Аугустийн стартира ново Библейско училище 
като факултет на Висшия eвангелски богословски институт към Българс-
ка Божия Църква. Същото се помещава в сградата на църква . 
Част от студентите и на този випуск са били членове на църквата.

През 2003 г. под авторитета на Християнска Църква стартира 
Библейско училище филиал на австралийския Международен 
колеж „Видение”. Училището е създадено към местната църква с цел да 
обучат  и екипират  служители за делото на Господ Исус Христос. Целта 
на това обучение е вярващите да напреднат не само в знание, но и в изг-
раждане на мъдрост, дисциплина, както и в христоподобен характер. За-
писват се 57 студента, 18 от които преминават четири години на обуче-
ние (2003 г. – 2007 г.) и се дипломират като бакалаври по теология. Много 
от тях днес са активни служители и водачи на служения в църквата. 

През 2007 г. стартира друг втори курс на обучение към същия колеж, 
в който са обучени около 20 християни. Лекторите са висококвалифици-
рани пастори от България и чужбина, преподаватели с дългогодишна 
практика и опит в материята.

Анелия Андреева - 
отличник на випуск `2007

I-и  випуск на
БУ - 2003-2007 г.Месия 

Дипломиране
на випуск `2007

II-и випуск на
БУ - 2007-2009 г.Месия Лекция с Мелани Адамс

Лекция с
п-р Ричард Ремингтън
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Социална дейност
Подбудени от икономическата криза в 

страната след падането на комунистическия 
режим, вярващите от различни църкви в За-
падна Европа и Америка започват изпраща-
нето на хуманитарни помощи в България. 
Църквата става източник за снабдяване на 
стоки от първа необходимост за мнозина. Пе-
риодично са правени акции за снабдяване с 
храна и дрехи, както на членовете на църква-
та, така и на други нуждаещи се граждани. 
Първите помощи църква получава от 
сестра Бевърли и сестра Джун от Англия 
през 1994 г. Осиновила българче, сестра Бе-
върли вижда от близо нуждата в България и 
отваря сърцето си за хората. През складове-
те на църквата преминават тонове с храна и 
дрехи, чрез които се снабдяват нуждите на 
стотици българи по време на прехода. 

На преден фокус в социалното служе-
ние на църквата са били Домът за девойки - 
гр. Ст. Загора, Домът за възрастни хора - гр. 
Казанлък, Домът за деца с увреждания - с. 
Сладък кладенец, Домът на инвалида и дру-
ги учреждения. Чрез църквата Окръжна бол-
ница - Стара Загора, получи болнични легла, 

Месия Помощи за дома
в с. Сладък кладенец

медицински консумативи и храна. Количествата могат да бъдат измере-
ни с тирове. Пряко ангажирани със социалната дейност в онези години 
са Стефко Златаров, Петър Петров, Тони Николова.

Важно място заемат личните посещения по домовете на болни, въз-
растни и социално слаби хора.

В офиса на църквата на ул. „Цар Калоян” 43 е отгледано едно сира-
че. Момичето е  без родители и нейно семейство стават вярващите от 
църквата, които се грижат за храна, дрехи и й дават много любов.

По-късно църквата съдейства на Фондация „Сърце за теб” с управи-
тел Милена Стайкова за работа с младежите навършили пълнолетие, ко-
ито напускат Дома за деца без родителска грижа и поемат самостоятел-
но в пътя на живота.

Подарък за персонала
от Детско отделение

Църква Месия – Църква с Мисия
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Служение в затвора 

Служение в болницата

Матей 25:35-36:

В началото на 90-те години сред лишените от 
свобода в Старозагорския затвор служат Георги 
Янев и Олуейми. По-късно през 2004 г. пастор Лю-
бо Петков заедно с други служители от ХЦ 
започват да посещават затворниците  всяка сед-
мица. Тук се включват пастор Иван Николов, Геор-
ги Лис и Георги Георгиев. Следват проповеди, дис-
кусии, прожекция на филми, концерти за празници-
те, подаръци... И плодовете идват: свидетелства 
за спасение, освобождение и изцеление. Всичко то-
ва е повече от достатъчно служението да продъл-
жи с още по-голям ентусиазъм.

„Защото огладнях и Ме нахранихте; ожад-
нях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрах-
те; гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посе-
тихте; в тъмнина бях и Ме споходихте.”

Месия 

Църквата в затвора

Празничен концерт

През 2005 г. стартира служение в две отделе-
ния на МБАЛ – Стара Загора – детско отделение и 
това за онкоболни. Достъпът до болните става 
чрез дарение на машини за минерална вода, които 
до този момент са липсвали, както за болните, така 
и за администрацията на болницата. Тази идея се 
ражда в сърцето на сем. Димо и Веска Димови, кои-
то първи участват с личното си дарение. Служите-
ли от ХЦ посещават отделенията всяка сед-
мица. Те провеждат събирания в столовата на са-
мото отделение, както и отделят специално време 
за лична среща с болните, като  се молят за тях. 
Хора се спасяват и изцеляват. Голяма е багодар-
ността ни към ръководството на болницата за пре-
доставената ни възможност и неограничения дос-
тъп до хората, които се нуждаят да изповядат вяра-
та си в Христос.

Месия 

В търсене на Бога

Раздаване на подаръци
в Детско отделение

за Рождество

Посещение в
онкологично отделение

Веси Димова изнася урок
в Детско отделение
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www.messiah-church.com20



Молитвено служение
От самото основаване на църквата молитвата е била приоритет. В 

началото на 90-те години в офиса на църквата има редовни молитвени 
събрания, водени от Олуейми Адееко и Тони Николова. Периодично се 
провеждат нощни молитвени събрания за цялата църква. След 1993 г., 
те са  водени от пастор Божидар Стойчев. От 1998 г. до 2003 г. молитве-
ното служение се води от Мария Тотева (член на Духовния съвет). Тя от-
говаря за всичките молитвени групи в църквата и съблюдава тяхното слу-
жение.  За дълги години в домовете си имат молитвени групи Антон Сте-
фанов, Ваня Кьордимова и Елена Динева.

След 2003 г. в църквата функционират няколко молитвени групи. 
Всяка неделя преди богослужение се провежда молитва, на която вяр-
ващите се молят за благословение на служението. Отговорници са били 
Огняна Христова /секретар на църква от 1998 г./, п-р Петьо Генчев 
и Донка Ганева.

Другите молитвени групи се събират ежеседмично и ходатайстват 
пред Бога за служенията на църквата, за достигане на неспасените, за 
града и нацията. Те са тези, които, по примера на Исус Навин и Халев, 
държат ръцете на пастора и лидерите издигнати за победа.

Групата на Тони Николова освен молитва включва кратки поучения 
и посещения на болни и нуждаещи се.

Веднъж в седмицата в църквата има молитвен час за всички члено-
ве и по-специално за онези, които са приели ходатайствената молитва 
за личен призив. Отговорник за това служение е Донка Ганева. 

Църквата се посещава от значителен брой медици, които оформят 
своя група и се молят специфично за нуждите в сферата на здравеопаз-
ването. Те ходатайстват за служителите на църквата, които посещават 
Детското отделение и отделението за онкоболни  всяка седмица.

През годините църквата е участвала в национални молитвени вери-
ги, национални молитвени нощи, в Световния молитвен ден. В списъка 
винаги са присъствали молитвите за България, правителството, прези-
дента, министрите, държавните институции и общинската власт. Важен 
приоритет за ХЦ е молитвата за Израел. 

Месия 

Месия 

Ходатайство

Молитва преди 
богослужение

в неделя сутрин Молитвена група
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Закхей  служение за хора
които оказват влияние

със собствения си живот
В периода от 2003 г. до 2009 г. се провеждат семинари, насочени към 

членове на църквата, които имат собствен бизнес. Целта е прилагане на 
християнските принципи и библейския модел в областта на бизнеса. Лек-
тори са хора с международно влияние и опит. Гости на тези семинари са 
собственици на различни компании в Стара Загора, които с интерес при-
емат утвърдените библейски стандарти. Църквата стана член на На-
ционалното сдружение „Християни с отговорност”, в основата на което е 
проф. Дечко Свиленов. По негова препоръка ни посещават членове на 
„Европартньори”, под чиято структура е регистрирано сдружението 
„Християни с отговорност” в България. Наши гости са г-н Доминик Фес-
лер – президент на „Европартньори”, г-жа Урси Коста – координатор на 
сдружението за България.

През 2009 г. в църква стартира служението „Закхей”, ръково-
дено от Иван Дедов.  Началникът на бирниците Закхей (описан в Библи-
ята), предизвикан от срещата си с Исус, извършва дълбока промяна в 
собствения си живот. И днес неговата история мотивира много христия-
ни - бизнесмени.

Служението „Закхей” на вярващи бизнесмени, лекари, адвокати, об-

Месия 

щественици и лидери към Християнска Църква 
 има за цел да покаже този модел на жи-

вот. То използва всички възможности за обуче-
ние, изграждане на взаимоотношения, молит-
ва, изучаване на Божието слово, достоен и мо-
рален живот. Членовете на служението се прев-
ръщат в модел на хора, които са превъзмогнали 
своите човешки слабости. Издигнали са се над 
обстоятелствата и живеят, за да обновят об-
ществото, в което се намират, към по-добро, ка-
то променят човешките  съдби в света около се-
бе си.

Месия

Семейство Дедови

Семинар с д-р Крег Купър
Семинар с

апостол Пери Боб
Семинар с ап. Фил Стърн

и Гейнс Дитрих
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Мисии
Великото поръчение определя мисията на Църквата като същест-

вена цел за нейното съществуване.
Монокултурният евангелизъм и междукултурните мисии съставля-

ват мисията на църквата, към която всички други дейности се насочват 
по един или друг начин. Заедно с хвалението, образованието, съветва-
нето, поучението и управлението тя допринася за подготвянето и изпра-
щането й в света като мощна сила в покорство на Господните заповеди.

Ще бъдете свидетели както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Сама-
рия и до края на земята (Деяния на апостолите 1:8).

Пастор Любо и Таня Петкови са служили през годините на много мес-
та по света – Европа, Северна Америка, Австралия и Океания, Африка. 
Тяхното служение е съпроводено с изцеления, освобождение и възста-
новяване в живота на хората.

Ще те дам още за светлина на народите, за да бъдеш Мое спасение 
до земния край (Исая 49:6).

Ревността за споделяне на Благата вест отвежда тимове от служи-
тели до различни места, според както Святият Дух ги насочва. През 2009 
г. тим от Неделното училище посети съседна Турция с цел опознаване на 
обстановката, молитвена обиколка и контакт с църква „Дом на светлина-
та” в гр. Измир, Турция. Там служат мисионерите Йордан и Костадинка 
Йорданидис, под авторитета на пастор Хелмут. Църква е техен 
партньор за изпълнение на видението при работа сред мюсюлманите. 

Църквата подкрепя и служението в Родопите - гр. Ардино. Там са 
проведени няколко евангелизации – концерт, детски празник и др., на ко-
ито са раздадени множество Библии и Нови завети на турски език. Се-
мейството на Младен и Димитринка Илиеви са поели духовната грижа 
за новоповярвалите, а църква им оказва помощ в  служението.

Църква дава своята подкрепа за  Българска мисионерска 
мрежа и фондация „Копринен път”.

Църква Месия – Църква с Мисия! 

Месия 

Месия 
Месия 

Сем. Йордан и Коси 
Йорданидис в гр. Измир

Иво Шатровски споделя
за своята мисия в Индия

Сем. Младен и Дими 
Илиеви
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През годините доброволци от ХЦ участват в различни ини-
циативи, които са изпълнение на мисията ни според Лука 4:18. Раздаде-
ни са хиляди Библии, книги, детска християнска литература и брошури 
по улиците на града. Вярващите търсят всякакви възможности за дости-
гане на неспасените – в детските градини – чрез уроци с фланелограф, в 
училищата – чрез беседи на тема християнска етика, кампания „Антид-
рога” и активна лична евангелизация. 

Църква става партньор на кампания за раздаване на 49 000 
цветя за благодарност от страна на  еврейската общност в България за 
опазването на 49 000 български евреи от концентрационните лагери на 
Хитлер по време на Втората световна война. Църква в партньор-
ство с еврейската организация „Шалом” – Стара Загора, през 2010 г.  раз-
даде 2000 цветя и благодарствени картички по улиците на града. Съби-
тието бе отразено от местните медии. Тази кампания за пореден път пот-
върди любовта и приятелските отношения между българи и евреи.

Месия  

Месия 

Месия 

Улична евангелизация
за Възкресение, 2008 г.

Интервю с г-жа Готева - 
орг. Шалом - фестивал 

„Песни на живота“, 2008 г.
Подготовка за кампания 

„Антидрога“

Раздаване на брошури
Евангелизация

в гр. Ардино
Евангелизация

в кв. „Железник“, 2006 г.
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Конференции и семинари
През годините в църква са служили много проповедници от 

целия свят, които са били изключителни дарове за Тялото Христово. Вяр-
ваме, че църква е аналог на модела на Антиохийската църква, за 
която е характерно да приема и изпраща служители.

Християнска църква става домакин на Национална конфе-
ренция „Завладей своя град за Бога”. Тя се провежда през 2004 г., 2006 г., 
2007 г. и 2009 г. Неин главен говорител е д-р Роб Карман. Той обучава и 
насърчава  много пастори и църковни водачи от цялата страна. Негови-
те динамични поучения и невероятни истории се помнят завинаги.

На всеки две години църква организира конференция за Дет-
ско служение с говорители от страната и чужбина.

П-р Любо Петков разбира важността от изграждане на лидери с цел 
предаване на видението и духовен растеж на самите тях. По негова ини-
циатива се провеждат настойнически семинари за обучение на пасторс-
кия съвет на църквата и пасторите от деноминация „Християнска Църк-
ва Месия”, с д-р Крег Купър, апостол Пери и Джаки Боб, п-р Филип Бей-
кър, п-р Стивън Блейк. Тези семинари се провеждат винаги извън града с 
цел да се осъществи по-силно фокусиране върху Словото Божие. Това е 
едно по-специално време за по-задълбочена молитва и търсене лицето 
на Бога и в служене един на друг. 

В Стара Загора периодично п-р Любо Петков събира пасторите на 
църкви за поучения върху различни лидерски теми. Той е препо-
давал първо ниво на семинар за екипиране на водачи EQUIP.

Църква е благословена със силни лидери, хора с голям по-
тенциал и широко влияние. Поради тази причина в църквата са органи-
зирани много семинари за изграждане в различни области, като „Мирот-
ворец” с адвокат Лъчезар Попов, Бизнес семинар CROWN с Гроздан 
Стоевски и др. 

В началото на всяка година ръководството на ХЦ отделя два 
дни за общение и търсене на Бога, молитва, поучение както и за поста-
вяне на нови цели.

Голямо благословение е, че църквата има собствена сграда. Освен 
залата за богослужения,  разполагаме с две конферентни помещения, 
кафетерия и книжарница. Част от базата  са офисите, библиотеката, ста-
ите на Неделното училище и апартаментът за гости. В сградата има слу-
жители на пълно работно време през цялата седмица, но заедно с тях 
служат и голям брой доброволци. Едни от тях са членовете на служение 
„Общение”. Те обслужват кафетерията на църквата, както в неделя след 
богослужение, така и по време на семинари и конференции. Базата е ан-
гажирана през цялата седмица с различни дейности: молитвени групи, 
репетиции на хвалението, поучения, семинари, партита и др. Църква 

предоставя своята база на екипа на служение ”Гедеон” – регион Ст. 
Загора, както и на служението на филма "Исус" към „АГАПЕ” България.

Месия 

Месия 

Месия 

Месия 

Месия 

Месия 

Месия 

Ме-
сия 
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С п-р Стивън Блейк,
Австрия

Шърли Меклейн -
гост говорител на 

Конференция за неделни 
учители, 2010 г.

Богослужение
с п-р Питър Уинс

Карл Густав Северин от 
църква „Слово на живот“, 

Швеция

Д-р Роб Карман
и п-р Греъм Бейкър - 

конференция „Завладей 
своя град за Бога“

Годишна среща
на ръководството
на църква Месия

Молитва за изцеление
на хората

с п-р Марк Бристоу

Лидерски семинар
за пасторите

на църкви Месия

Конференция за неделни
учители с п-р Учикоши

от Япония

Адв. Лъчезар Попов, 
организатор на семинар 

„Миротворец“Пастор Стивън Хеджис
П-р Андрю Макленън, 

Австралия
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TВ служение - Думи на живот „ ”
През времето на комунистическия режим Църквата в България е би-

ла гонена и много пастори са били интернирани. Някои от тях са умрели 
в трудово-възпитателните лагери /лагерите на смъртта/, а други са безс-
ледно изчезнали. Страната е била в пълно информационно затъмне-
ние. За много църковни общества богослуженията са били забранени. 
След падането на комунизма евангелските общества започват масова 
регистрация, но все още не се разрешава строежът на църковни сгради. 
По-късно, към края на 90-те години, доста църкви успяват да закупят зе-
мя за строеж на собствени сгради или да се сдобият с такива. Започва ак-
тивна дейност за достигане на обществото и пробиване на завесата от 
информационно затъмнение и заблуда, разпространени от национал-
ните медии, защитаващи определени политически интереси. Появата 
на църквата в медиите е била невъзможна за дълги години. Както църква 

, така и други църкви в страната са издигали в молитвите си нуж-
дата от пробив в медиите. Очите ни видяха как Бог в резултат на молит-
вите се раздвижи над България. Някои църкви започнаха излъчване на 
телевизионни предавания в местни кабелни телевизии – Варна, Бургас, 
Пловдив и София. 

От 2004 г. църква започва да се радва на възможността да 
публикува материали във вестник „Национална бизнес поща” и в. „Се-
дем дни” – Стара Загора, статии и обръщения към съгражданите по слу-
чай големите християнски празници Рождество Христово и Възкресение 
Христово, Деня на християнското семейство, както и за 5 октомври – де-
нят на Стара Загора.

От декември 2008 г. започва заснемането на телевизионното пре-
даване „Думи на живот” с водещи Любо и Таня Петкови и екипа на Бъл-
гарска християнска телевизия в лицето на сем. Благовест и Катя Белеви. 
Предаването „Думи на живот” е благословение за много вярващи хора в 
България и чужбина. За някои то е единствената духовна храна. То дос-
тига стотици хиляди хора, които не са християни и не познават църков-
ния живот. Сега предаването се излъчва по сателитната телевизия БГ 
ТВ, Телевизия „Стойчев”, ТВ „Родопи”, „Дияна Кабел” – гр. Ямбол, и по 
интернет.

Основен спонсор на телевизионното служение е Християнска Цър-
ква .

Месия

Месия 

Месия
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Благовест Белев

Катя БелеваВ студиото на „Думи на живот“

Преди запис
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Рождествен
спектакъл, 2007 г.

Сцена от
„Наследството на царя“

Интервю за местната
телевизия с п-р Любо

Кафетерия

Младежи - скеч

Мюзикъл „Наследството 
на царя“

Наводнение в залата

Неделно богослужение
Офис-служителите

на църква Месия По време на молитва

Служба за Възкресение
Христово, 2010 г.

Празнична вечеря

Поздрав към п-р Любо
за 40-я му рожден ден

Представяне на бебе

Нашите таланти

Пикник
Момент от конференцията

ни в църквата 

Копнеещи за Бог

Църковен живот 2003-2011 г.

Църква Месия – Църква с Мисия
www.messiah-church.com 29



Църкви Месия

П-р Петьо и Росица Генчеви -
с. Сърнево, с. Сладък кладенец,
с. Лозен

П-р Ариф и Севда Ахмедови -
кв. Лозенец – Стара Загора

П-р Илия и Минка Илиеви -
с. Братя Кунчеви

П-р Йовчо и Елена Йовчеви -
с. Сулица

П-р Стефан и Иванка Заякови -
гр. Мъглиж ,  с. Юлево,
с. Тулово

Йовица и Ваня Цаневски -
с. Бащино,  с. Столетово

П-р Димо и Веска Димови -
с. Оряховица

П-р Минчо и Донка Димитрови -
гр. Чирпан
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Скъпи приятели, за нас е особена радост да празнуваме този юбилей. 
За нас е троен празник и тройна радост.

 20 години брак  20 години служение  20 години църква 
Можем да видим колко много Бог ни е благословил през годините. Да-

рил ни е с най-прекрасните деца, дал ни е толкова много приятели тук и по 
целия свят, дал ни е братя и сестри, които ни подкрепят и обичат, както и 
ние обичаме всички тях.

Сватбата ни беше на 14 април 1991 г. От тогава ние се посветихме на  
активно служение, защото това бяха години на промяна след падането на 
комунизма, години на съживление в страната ни и време на масови еван-
гелизации. 

 За 12 години Бог ни постави в църква "Шалом"  – Ловеч, под авторите-
та на пастор Георги и Валентина Михайлови, където получихме бащинска 
грижа и изграждане за служение, за което сме признателни.

Следващите 8 години в църква са нова страница в нашия жи-
вот. Бог ни постави да пастируваме в тази църква по един уникален начин. 
Видението, което следваме, е според 1 Йоан 4:17 „Както е Христос в този 
свят, така сме и ние... ”, изпълнено според Лука 4:18-19.

Служението много често е трудно, но същевременно носи несравни-
ма наслада. Отговорност и чест е да служим на Всемогъщия Бог. Нашето 
старание да се грижим за хората, да им служим, да ги изграждаме във вя-
рата донесе плод и огромна радост. Виждаме живота на мнозина проме-
нен. Несигурни и объркани хора се превърнаха в уверени и целеустреме-
ни лидери. Ние вярваме, че всеки член на църквата трябва да е служител 
на Бога. През годините сме насърчавали вярващите да разгръщат своя по-
тенциал до максимум. Благодарни сме за възможността да имаме Биб-
лейско училище, за да може хората да преминат през теологическо обу-
чение и да работят квалифицирано в служението, в което Бог ги е призо-
вал. Радваме се за всички църкви , над които Господ ни е поставил. 
Благодарим на техните пастори и ръководители за това, че отдават себе 
си за делото на служението, а също и приемат нашето бащинство и авто-
ритет.

Пожелаваме на всички още много години да работим заедно и да 
поддържаме взаимоотношения, които да прославят името на нашия Гос-
под Исус Христос. 

Особено сме благодарни на екипа, с който работим в Стара Загора, 
т.е Пасторския съвет на църква . Приятели, обичаме ви и ценим ва-
шата всеотдайност през годините. Бог да ви благослови.

Към нашите деца – Съни и Деби,  които израснаха в църквата и оби-
чат Бог с цялото си сърце - вие сте нашето най-голямо благословение. 
Обичаме ви и се гордеем с вас. Благодарни сме също и на нашите родите-
ли за любовта, подкрепата и молитвите.

Най- голямата ни благодарност е, разбира се, към Бога, Който ни при-
зова и Комуто принадлежи господство, слава и чест до вечни векове.

На Него дължим всичко. Благодарим Ти, Господи!

, , .Месия

Месия 

Месия

Месия

Послание от пастор Любо и Таня Петкови
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Църква Месия Църква с Мисия
Виждам Църква от 21-и век с хора които са запалени за Господа и

които са решили да следватСпасителяс цялото си сърце
Виждам Църква пълна с хора които обичат Бога и които не жалят

време таланти и средства за да вършат Неговата воля
Виждам Църква която оказва влияние в обществото която е глава

а не опашка църква която е отгоре а не отдолу църква която е сол и
светлина

Виждам Църква която е гладна и жадна за Божието присъствие и ко-
ято е пропита с Великото Поръчение на нашия Господ за спасение на
света

Виждам Църква изпълнена с Божията любов в която цари атмос-
фера на приемане един на друг зачитане един на друг почитане един
към друг простителност един към друг служене един на друг

Виждам Църква която се стреми къмчист и свят начин на живот Не-
вяста за която се връща Младоженецът която е без петно без бръчка
славна и облеченас великолепие

Виждам Църква която е пълна с вяра и облечена с Божието всеоръ-
жие според Ефесяни 6/, която е победоносна и завладява портите на
ада

Виждам Църква която е облечена със силата помазанието и дар-
бите на Святия Дух

Виждам Църква молеща се хвалеща и покланяща се на Бога с дух и
истина

Виждам Църква която е загрижена за вдовицата сирачето болния
затворения бездомния и гладния

Виждам Църква в която има хора от всеки пол раса образование и
социален статус църква която предава видението и помазанието на
следващото поколение

Виждам Църква която е като гостилница и страноприемница къде-
то хората идват и се възстановяватот болките и нараняванията в света

Виждам Църква която е обучаваща се и екипираща се постоянно
църква коятопроповядва Словото на Бога

Църква която извършва Божията воля в своето поколение

ЦЪРКВА КОЯТООСТАВЯ СЛЕДА ЦЪРКВА С ВЛИЯНИЕ
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Църквата която виждам,  
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20! Какво голямо число! Какво голямо 
постижение! Какъв велик Бог, довел ви до 
това място на благословение повече от 
всякога!

Ние познаваме църква от 8 го-
дини, а Любо и Таня - почти 11 години! Мо-
жем да кажем, че Бог от Своя страна е бил 
добър към вас, а вие сте били добри към 
другите от страна на Бога.

Числото 20 в Библията означава из-
купление. Изкупление означава освобож-
дение от грях и от зло. Това е призивът на 
църква . Църква с мисия,  която да 
освобождава от грях и зло и на тяхно мяс-
то да види Божията доброта, да ги замести.

Вие правите всичко това! Направили сте да се види разликата във вашия 
град, страна и други нации. Днес вие сте видели само някои от нещата, но един 
ден ще знаете и видите всичко и ще бъдете удивени! Вие сте насърчение за мно-
го хора по целия свят. 

Ще видите тези неща, защото вашият кураж е голям и вашата решител-
ност да видите Христос да завзема Своето наследство на земята е велико. Ние 
аплодираме вашия дух. Независимо, че сме на 5500 км далеч от вас ние можем 
да почувстваме силата на вашия дух и на това, което Бог е изградил във вас.

Много ви обичаме!

Месия 

Месия

Д-р Крег и Сюзън Купър, Далтон, Джорджия, САЩ
Founders/ Relationship Church

 

Поздравления Църква Месия!

Здравейте, пастор Любо и Таня, на този специален ден – 
отпразнуване на 20 години служение в делото на Господ и Не-
говата Църква.

И на двама ви служението е отлично и се върши от сър-
це, което може да се види у хората и в църквите, които води-
те. За мен и Джейн е било привилегия да работим с вас като 
съслужители в Неговото Царство!

Моля се да имате чудесна година и вашето семейство и 
църкви да бъдат благословени.

Поздрави от п-р Стивън и Джеин Хармес от Уелс
и от хората в RiverDee Community Church.

  
   

Скъпи Любо, Таня и църква ,
Ние ви поздравяваме в името на Исус. 

Развълнувани сме да бъдем част от вашата чудесна  20-
та годишнина. Вярваме, че най-добрите години тепърва 
предстоят.

Благодарим ви пастор Любо и Таня за 
забележителното лидерство, което сте осигурили. 

Месия

Д-р Роб и Джинджер Карман, Тексас, САЩ
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Поздравления за църква , нейните водачи и 
наши приятели пастор Любо и Таня по случай 20-
годишнината на църквата.

Какво благословение е да виждаме църквата и слу-
жението да израстват в тези последни 7 години откакто 
ви познаваме. Наистина е забележително това, което 
сте постигнали.

Израснали сте на големина и във влияние. Вие слу-
жите и оказвате влияние върху вашия град и регион. Хо-
рата ви познават заради вашата любов към Бог и към тях самите. 

Вие би трябвало да сте благодарни на Бог, но също и горди заради плода 
от вашето служение. Поздравления! 

Бог каза, че ще направи името Си велико. Един от начините, по които Той 
прави това, е като издига нашето име велико.

Битие12:2: 

Вашата вяра и покорство са направили името на църква велико. 
Той ви е благословил, за да бъдете благословение за нацията. Ние ви благода-
рим за вашето устояване, жертви и посвещение.

Бог да продължава да ви използва, да издига името Си велико докато вие 
благославяте България, както и нациите.

Месия

„ще те направя велик народ; ще те благословя и ще прос-
лавя името ти; и ти ще бъдеш благословение...”

Месия 

Ваши ап. Пери и Джаки Боб, KeyChurch, 
USA & Global Strategic Alliance

Най-искрени поздравления за 20-годишнината на нашите 
скъпи приятели от Християнска Църква ! Всеки юбилей 
е важен и е като маркировъчно трасе, което посочва мястото, 
до което сте достигнали.  Също така, това е и специално вре-
ме за отпразнуване на всички неща, през които Бог ви е пре-
вел, както и на бъдещето, което Той има за вас. За мен е приви-
легия, че имах възможността да се докосна до живота на много 
от вас лично, както и да бъда участник в работата, която Бог 
върши чрез вас като църква. Невероятна радост е за мен да ви 
видя как растете и благоуспявате в Христос, както и да видя 

плодовете от вашия труд в Него. Истински се радвам заедно с вас! Жетвата е уз-
ряла и е пред вас. Останете верни на видението и на мисията, която Той ви е 
дал, винаги вярно споделящи с останалите нещата, които сте получи и на които 
сте били научени в Господа. 

Християнска Фондация «Аним» е имала честта да си сътрудничи с вас през 
годините посредством теологическото обучение. Този период беше също така и 
време на невероятно забавление! Нека всичките семена на Божието Слово и 
благодат, които са били посени в сърцата ви, да продължат да растат, принасяй-
ки красив плод за Негова слава.  Вярваме и се молим за годините, които са пред 
вас, да бъдат благословени дори в по-голяма мяра; да видите по-голяма жътва 
от души; и да бъдете употребени по по-мощен начин в това да донесете надеж-
да и промяна в града си, в нацията и на всяко друго място, на което Бог ви прати 
в Своята мисия за църква !

Месия

Месия
С много любов, Мелони Адамс,
председател на Християнска Фондация „Аним”
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Скъпи наши приятели пастор Любо и Таня и 
чудесни хора от църква , поздрави на 
всички вас в любовта на Исус!

Едно от най-големите благословения в на-
шия живот е да бъдем приятели с пастор Любо и 
Таня, Соломон и Дебора.

Между народите те застават като едно не-
вероятно семейство под мощната ръка на Бога. 
Те светят като светилници и не могат да бъдат 
скрити. Те винаги носят със себе си присъствие-
то на Господа. Те винаги търсят силата на Бога. 
Те познават сърцето на Бога. Мощното влияние на пастор Любо и Таня се прос-
тира в цяла България и дори е достигнало Австралия и островите на Тихия оке-
ан.

Някой е казал: ”Светлината, която свети и достига най-отдалеченото мяс-
то, гори най – ярко у дома.” Това е свидетелството на пастор Любо и Таня и на чу-
десната църква . С израстването на църква , така и светлината на 
Евангелието на Господ Исус Христос е достигала хора по целия свят. Вие сте ин-
тернационална църква с голямо сърце за нациите. Вие сте посели и сте пожъ-
нали. Вие сте помагали на други служения в други нации и сте видели растежа 
във вашия собствен град и нация. 

Хелен и аз се обединяваме с вас във вик на хвала към Бог за невероятното 
дело, което Той извършва чрез църква и църквите от вашето семейство. 
Ние ви наричаме наши най-скъпи приятели.

Най-доброто предстои! Авторът на вашата вяра ще напише история чрез 
вас. Ние празнуваме красивата първа глава, но разбираме, че сте живите герои 
в новите глави от историята на Мощното Съживление на Бога за България и на-
циите. Вие ходите в едно с Този, Който твори Историята.

Продължавайте да ходите с Него, да живеете с Него и да обичате като Не-
го!

Месия

Месия Месия

Месия 

Ваши партньори в Царството на Бога, 
пастор Стийв и Хелън Блейк, Австралия

Познавам Любо и Таня от 1991 г. и сме били тол-
кова много насърчени да видим как те израстваха в 
чудесни лидери и оказваха влияние в България. 
Толкова много се гордеем с вас двамата и знаем, че 
бъдещето съдържа много повече вълнуващи дни. 
Така като празнувате миналото, дръжте очите си 
към бъдещето. Най-добрите дни предстоят! Мина-
лото е само знак за това колко велико утре ще бъде!

Ап. Фил и Линда Стърн
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