ИЗДАНИЕ НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ПОДУЯНЕ”

„Праведният ще цъфти като палма, ще расте като
кедър в Ливан; насадените в дома Господен ще цъфтят
в дворовете на нашия Бог. Ще бъдат плодоносни и
в дълбока старост, ще бъдат сочни и зелени; за да
възвестяват, че Господ е праведен – Моята канара,
у Когото няма неправда” Пс.92:12-15
ИНТЕРВЮ С п-р ТОДОР ЕНЧЕВ, ПОСЛУЧАЙ НЕГОВИЯ

80 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

НЕ Е ВАЖНО НА КОЛКО ГОДИНИ СИ,
А ДАЛИ СИ С ХРИСТА
80 години житейски път.
60 години ходене в Божиите пътища.
Така най-кратко може да се опише
живота на п-р Тодор Енчев.

За вярата...
В средата на 40-те години на миналия век,
в младежкия си живот бях активен антикомунист и атеист. Защитавах дръзновено идеите,
в които вярвах и заради това ме арестуваха
по политически причини. Именно в ареста чух
за първи път за Бога и за евангелски вярващи.
Излизайки от ареста, реших да разбера повече
за тези хора и се запознах с вярващи от моя
роден край – с. Голец, Ловешко. Посещавах няколко пъти събранията, но не бях впечатлен.
Въпреки това бях провокиран и започнах да
чета Божието слово. Заминах за София и
тук, чрез свои познати се сближих с някои
евангелски вярващи. Чух десетки разкази за
Божията проява в живота на хората и на
2.07.1950 г., отново на едно събиране, се молих

Бог да прости греховете ми. Късно вечерта, в
същия ден, застанах в молитва пред Господа
и се молих за опрощение и кръщение (според това, което бях чел в Библията). И Бог ме
благослови с покаяние и кръщение в Святия
Дух.
За лагерите...
След като предадох живота си на Бога
започнах да посещавам богослужения в София
и редовно се събирах с братя и сестри на
молитва и общение. На едно такова събиране
се запознах с бъдещата си съпруга – сестра
Миче (Мария – б.а). По чуден начин Бог ми
говори да свържа живота си с нея. Но дни след
като сключихме граждански брак, ме изпратиха в ТВО (трудово-възпитателно общежитие)
или т.нар. лагер. В различни лагери изкарах
близо 3 години. Това беше благодатно поле за
благовестие, моят духовен университет. Бях
в първата си ревност, разпален от вярата. Не
знаех нищо друго, освен да говоря за Христа
и да работя (което ми беше задължение).
Въпреки големите трудности и лишения се
чувствах близо до Бога. Той ми беше говорил,
че ме изпраща на дълъг път. И бях със заръка
от Него: да говоря за три неща – покаяние
пред Бога Отца за всички сторени в знание и
незнание грехове, вяра в Исус Христос за това,
че е умрял на Голготския кръст за прощение на
нашите грехове и кръщение в Святия Дух.
В лагерите имаше всякакви хора: пастири,
православни свещеници, генерали, професори, доктори. Заставах пред стотици хора, говорих им за Бога, за вярата, за вечността.
продължава на стр.3

ГОД.6, БР.2, ФЕВРУАРИ 2010 г.
ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА

ЙЕРОНИМ БЛАЖЕНИ
Чрез тази статия искам да разкажа накратко
за живота на човека, който прави първия
превод на Свещеното Писание на латински
език.
Софроний Евсевий Йероним е роден през
40-те години на ІV век недалеч от границата между Италия и областта Далмация (дн.
Хърватия). Получава образованието си в Рим
и е силно впечатлен от светските познания.
Той мечтае за кариера, която да го издигне в
обществото, но на 19 години приема Христос
за личен спасител и става монах-аскет. През
373-374 година Йероним се отправя на
поклонение към Светите земи като желае да
посети манастирите в Синайската област, но
поради заболяване достига само до Антиохия.
Изкушен от интелектуалните познания той се
заселва в града. В творбата си „Писмо”, която
описва престоя му в Антиохия, той разказва
как Бог го изоблича във видение заради прекалено силния му стремеж към светско познание. Силно обезпокоен от Божието предупреждение Йероним се заселва в пещера
извън града в продължение на две години и
половина. Малко след това през 382 година
той отива в Рим, където става личен секретар
и библиотекар на местния епископ Дамаск.
В края на 384 година епископът умира и
Йероним заедно с две християнки Павла и
Евстахия напускат Рим и се отправят на
поклонение към Светите земи. През 386 година тримата основават във Витлеем манастир, в който Йероним живее до смъртта си
през 420 година.
продължава на стр.3

Боже, Ти си мой Бог; от ранно утро
те търся; душата ми жадува за
Теб, плътта ми жадува за Теб в една
пуста, изнурена и безводна земя.
Псалом 63:1

СПОДЕЛЕНИ РАЗМИШЛЕНИЯ

СЪРЦЕ, КОЕТО НЕ СЕ БОИ ОТ ГОСПОДА, ОТСТЪПВА ОТ НЕГО!
„От Мен ли не се боите, казва Господ,
от Мен ли не треперите” – Ерем.5:22.
Страхопочитание, благоговение, трепет, почит,
уважение...с тях искам да са изпълнени сърцето
и умът ми всеки път, когато пристъпвам към
Вечно Съществуващият Аз Съм, но така ли е,
всъщност?
Почитам ли, наистина, Господ чиито имена
произнасям така „пламенно”, когато дълбоките
води залеят душата ми или смърт ме застигне;
когато болест обхване тялото ми и мъка стяга
гърлото ми; когато остана без подслон, без
работа, без пари, храна или дрехи; когато
враговете обиколят плътта ми, за да я разкъсат,
а приятелите бягат от мен; и останал сам,
отхвърлен и презрян нямам друг изход, освен
да викам с цяло гърло: Боже, помогни ми!? Дори
тогава, почитам ли Те, Всемогъщий?
Да, аз „ще Те призова в своя ден на напаст и
Ти ще ме избавиш” /Пс.50:15/ но, ще Те прославя
ли като Бог, ще Ти отдам ли почитта, която
заслужаваш, за да се превърне благадарността
ми в жертва на хваление, пропита с благоговение
към Теб, Святият Израилев или викът ми ще
е, просто, хленч на разглезено дете, което не
спира да дърпа баща си за ръкава, тропа с крак
и мрънка, докато не получи своето, а после му
обръща гръб и го забравя?

Питаш ме сега, Ти Вседържителю: „Ако Аз
Съм баща, де е почитта към Мен? И ако Аз
Съм Господ, де е благоговението пред Мен?”                   
/Мал.1:6/. Като на смъртен човек ли Ти отдавам
почит или като на Господа на господарите, Който
„държи вселената в шепите Си”? Пристъпвам
ли към Теб с трепет и простота или Те приемам
за даденост? Подобно на Ездра ще кажа: „срам
ме е и страх ме е да подигна лице към Теб, Боже
мой, защото беззаконията ми стигнаха до над
главата и вината ми нарастна до небесата”
/Ездра 9:6/. Ти, вече знаеш отговора, защото
Си надникнал в най-скритата ми вътрешност,
прозрял Си истинските намерения на сърцето
ми, внимателно Си претеглил постъпките ми.
Къде ще се скрия от Теб и мога ли, и не мога
и не искам!? Но, благата Ти воля е, да се
погледна с Твоите очи и да пожелая да ме
промениш, защото Словото Ти изобличи моята
непочтителност: „Само признай вината си,
защото ти отстъпи от твоя Господ Бог…
върнете се, деца отстъпници, защото Аз се
съчетах с вас… Върнете се, размирни деца: Аз
ще изцеря вашето отстъпление!”/Ерем.3:1314,22/.
Отче мой, признавам вината си, прости моето
отстъпление! Прости невежеството ми, че Теб,
Царят на царете съм ограничила в кибритената

кутийка на суетния си ум! Прости ми дързостта
да се покланям на Теб, Святият без свят страх
в сърцето си! Прости ми безумието, че на Теб,
Вездесъщия се молех като на простосмъртен
баща! Прости ми, че Теб, Алфата и Омегата не
почитах като Бог, но те пренебрегвах закъснявайки за среща с Теб! Прости ми, че идвах при
Теб като просяк, търсейки даровете в ръцете Ти,
но не и Самия Теб! Прости безразсъдството ми,
Боже мой! Прости на мен, грешната и помилуй
ме!
Охотно те моля, нека страхът Господен стане
мое съкровище и като оня блажен човек, винаги
да пребъдвам в благоговение, нека „Господ
Саваот – Него свято да почитам и Той да е мой
страх и Той мой трепет!”/Ис.8:13/. Благодаря
ти, Отче! Амин!
Малък речник: страхопочитание – голяма почит,
която граничи със страх; благоговение – дълбока
почит; почит – чувство и убеждение, че някой или
нещо има висока нравствена цена; прилично, учтиво
отнасяне; зачитане, уважение; уважение – чувство и
отношение, основано върху висока оценка, признаване
достойнствата, качествата на нещо или някого; трепет
– силно вълнение от някакво преживяване.

следва продължение...
Нина Стоицова

СЕМЕЙСТВАТА В ЦЪРКВАТА

ЦВЕТОМИР И ЖЕНЯ
ЦОНЕВИ

Цветомир е роден в Габрово, през 1977 година.
Израства във Враца в семейство, в което за вяра
в Бога не се говори много. След като завършва
средното си образование, заминава за София,
където следва философия. Така на двадесет и три
годишна възраст, студент с повече философски
възгледи, отколкото с лична вяра в Един Бог,
докато е на почивка в Бургас той среща Женя.
По това време – лятото на 2000 г. Женя е едва
15 годишна. От малка, заедно с майка си посещава петдесятната църква в града, но буквално
дни преди да срещне Цецо, Бог я подбужда
да започне да чете по-задълбочено Словото.
Научавайки, че за да влезе в небесното царство
трябва да изповяда своята вяра в Бога и чрез

кръщение във вода, тя трескаво започва да
търси възможности. Празникът Петдесятница,
когато обикновено се извършвали кръщения, се
оказва доста далеч във времето. Осъзнавайки
важността, а съответно и спешността на решението, което е взела, тя се обръща към Бога в
молитва за разрешаване на нейната нужда. А
заедно с това се моли да има до себе си човек,
който да я разбира.
Броени дни по-късно, на тридневна конференция на гостуващи проповедници, след като
Бог снабдява конкретни нужди на всеки един
от нейното семейство, отговаря и на тези две
толкова важни молитви: на 11 август 2000
г. тя се запознава с Цветомир, а на 13 август
конференцията завършва с водно кръщение,
чрез което Женя предава живота си на Бога.
Същия ден споделя вярата си с Цецо, който се
оказва разтърсен от нейния, всъщност философски, вечен въпрос за смисъла на живота.
Въпреки различните си разбирания, той сам
пожелава да посети църквата. Привлечен от
радостното поклонение към Бога, след като
се връща в София той намира църква и тук.
Следват четири години на духовно израстване и
изграждане - за двамата като личности, а също
и за тяхната любов, която благословена от Бога
успява да преодолее изпитанието на времето и
разстоянията.
През 2001 г., по време на молитва у дома
Бог благославя Женя с кръщение в Святия Дух.
Същата година, на богослужение в Бургас и

Цветомир приема духовно кръщение. На 26
юни 2002 г. взема и водно кръщение точно по
начина, по който е искал – в Бургас, чрез пастира
на тамошната петдесятна църква.
И така, в началото на 2004 г., сигурен в
решението си, Цецо предприема една от найважните крачки в живота си – на 14 февруари
предлага на Женя да се венчаят. Същия ден,
след нейното радостно съгласие се сгодяват, а
на 22 август 2004 г. се венчават – отново в ЕПЦ
гр. Бургас. Това радостно събитие става факт и
благодарение на една затворена от Бога врата
– въпреки усилията, които полага, Женя не е
приета да следва в САЩ, което вероятно би
променило цялата нишка на съвместната им
история. Но както споделят сега: „С всяка стъпка,
с всяка трудност Бог иска да ни научи на нещо.
Той никога не ни оставя”.
Младото семейство се установява в София,
където се приобщават към църквата в Подуяне.
В началото съвместният им живот не е лесен
– Женя учи, същевременно и двамата работят.
Все пак, въпреки многото изпитания, през
които са преминали – икономически трудности
и здравословни проблеми любовта на Бога
не ги оставя – напротив: Той ги благославя със
собствен дом, в който миналата година Бог
прибави още един човек – малкия Кристиан.
Представянето подготви
Фани Тодорова

ИНТЕРВЮ

НЕ Е ВАЖНО НА КОЛКО ГОДИНИ СИ, А ДАЛИ СИ С ХРИСТА
продължение от стр.1
Свидетелствах дори и пред администрацията, пред властите. Разкривах им, че човек
сам определя съдбата си за вечността, в
зависимост от своето отношение към вярата,
към Бога. Вечер имах достатъчно време да се
моля, да чета Словото. Имах своето си време с
Господа.
За служението...
Съпругата ми е отраснала след братята и
сестрите от Подуенската църква и заедно с нея
често посещавахме богослуженията там. През
1960 г. станах член на църквата в Подуяне.
Тогава тя беше от около 100-ина души. Брат
Ангел Динов, който беше пастир по онова
време, ме покани да му помагам в църковните
дела. И така, на 1.01.1963 г. ме ръкоположиха
за служител.
Замествах брат Динов, когато му се налагаше да отсъства от църквата. Служех и в
някои околни селища  – Елин Пелин, Нови Хан,
Пирдоп, в някои села. Всяка вечер се събирахме
в църквата. А понякога проповядвах и в други
църкви в София. И въпреки, че по едно и също
време работех, строях дом за семейството си,
грежех се за съпругата си и малкото ни дете,
Бог ми даваше сила и да служа в църквата. Не
ми е било тежко.
След като през 1976 г. п-р Динов почина, аз
заех неговото място като ръководител и пастир
на църквата. Тогава църквата наброяваше около 250 души. Не съм имал специално духовно
образование за пастир, но водех църквата до
1990 г. Молех се, изучавах Словото и четях
странична литература. Всичко изпитвах и питах
Господа.

в края на 80-те години,
обществото ни бе завладяно от стремежа към
материализма. Хората
бяха жадни за Бога.
Тогава който вярваше,
вярваше в Бога от убеждение; който служеше,
служеше за идеята, не
за кариерата. Но навлязоха много новости и
в Църквата, а някои от
тях и лъжеучения.
Започнаха да се правят
неща не от убеждение,
а за да се постигне цел.
Истина е, че някои неща
се вършат от ревност във вярата, от преданост
към Бога, но ревност без мъдрост е фанатизъм.
Днес хората не се задълбочават в търсенето
си, повърхностни са в общуването си с Бога. А
Бог е Дух и истина и тези, които Му се покланят,
с Дух и истина трябда да го правят. Тогава ще
има благодат. А има ли благодат, ще има и
мъдрост, ще има и проявления на духовните
дарби, и  отговори на молитвите ни.

своите си не се поучава.
Днес човечеството страда от глупостта
си, от невежеството си и от греховността си.
Дори финансово-икономическата криза се
дължи на глупостта на хората, на алчността
им. Заради духовната пустота е това. Не търсят
Бога, няма идеализъм. За нещаствие, дори в
духовната сфера вече няма идеализъм. Защото
хората търсят да им е лесно и леко. Ставаме
консумативно общество. Всеки гледа да вземе,
не да даде. А Библията казва: „Търсете всеки
доброто един на друг”. И ако го правим, то
За мъдростта...
Вече съм на 80 тодини, но не са нещо осо- всички ще бъдем добре. Трябва да се държим
бено. Ако кажа, че съм станал по-мъдър, ще за Бога!
излъжа. Когато човек е с Христа, не е важно
Интервюто подготви
на колко години е, а как ги живее. Не знам
Ива Цветкова
дали ставаме по-мъдри или по-глупави като
остареем (смее се). „Страхът от Господа е
ГЕРОИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ЦЪРКВАТА
начало на всяка мъдрост” – пише в Библията
и като се бои човек от Бога и се стреми да Му
угоди в живота си, от опитностите, които има,
ЙЕРОНИМ БЛАЖЕНИ
За Църквата Христова...
добива мъдрост. Разумният човек взима поука
продължение от стр.1
След промените, които настъпиха в България от пропуските на другите, а глупавият – и от

Тези ефекти на кофеина, съдържащ се в кафето,
могат да съдействат за доброто ни самочувствие,
но в случаите на злоупотреба могат да доведат
до нежелани последици. Количеството кофеин
в 1 чашка мляно кафе е 80 мг., а в 1 чашка нескафе е 60 мг.
Медицинските изследвания налагат мнението, че употребата на 1-2 чашки кафе дневно
не вреди на здравето. 4 чашки кафе дневно
се приема от специалистите като умерено
количество, но се смята, че превишаването
на тази доза може да повлияе негативно на
здравето и следва да се приема за злоупотреба.
Кафето стимулира дейността на централната
нервна система, увеличава работоспособността,
подобрява работата на мозъка и помага за
добрата концентрация.

По време на престоя си в Антиохия,
Йероним се утвърждава като добър познавач
на латинския и староеврейския език. Той
решава да използва своите познания в служба
на Бога и успява да преведе Библията на
латински. Този превод е познат под името
Вулгата. До неговата поява християните използват Септуагинтата, т.е. гръцкия превод
на Свещеното Писание, в който са включени
и някои неканонични книги. Когато Вулгата
се появява избухва спор между църковните
водачи относно книгите, които образуват
Стария Завет. Според Йероним само онези
от тях, които той превежда от староеврейски
на латински са боговдъхновени. До голяма
степен неговото виждане се покрива с това    
на съвременните богослови.
Въпреки че повечето биографи на Йероним
го описват като груб, неотстъпчив и заядлив
човек той остава в историята на християнството
заради своя превод на Библията, който бързо
се разпространява в целия Западен свят. По
този начин Божието Слово става достъпно за
всеки християнин без значение от неговата
позиция в Църквата или обществото.

продължава на стр.4

Николай Симеонов

ЗДРАВОСЛОВНО

ДА ПОГОВОРИМ ЗА...КАФЕТО
Кафето е познато от
древността с ободряващото си действие и
постепенно се е превърнало в неизменна част от нашето ежедневие. Ефектът му се дължи на съдържащия се в
него алкалоид кофеин. В медицината се използва ефектът на кофеина като психостимулант. Той премахва чувството на умора и
сънливост, подобрява активното внимание,
повишава психическата и физическата работоспособност. В основата на тези ефекти стои
засилването на процеса на възбуда в кората
на главния мозък. Наред с това настъпва повишаване на артериалното налягане, засилване на
диурезата /уринообразуването/ чрез стимулиране на бъбречната функция, стимулиране на
жлезите на стомаха и засилване на секрецията на стомашен сок.

РАЗКАЗ

ЗДРАВОСЛОВНО

КАКВО БИ НАПРАВИЛ ТИ

ДА ПОГОВОРИМ ЗА...КАФЕТО

Как различните хора се отнесли с човек паднал в дупка откъдето не можел да излезе сам:

продължение от стр.3

Един субективен човек се приближил до него и казал:
„Наистина ти съчувствам, че си там долу!”
Обективният приближил и заявил: „О, съвсем логично беше някой да падне в тази дупка.”
Фарисеят се появил и отсякъл: „Само лошите хора падат в такива дупки.”
Математикът пресметнал как човека е паднал в ямата.
Фундаменталистът: „Заслужил си да си в тази дупка.”
Калвинистът казал: „Ако беше наистина спасен, нямаше да паднеш в тази дупка.”
Арминянинът добавил: „Хем падна в дупката, хем си спасен!”
Харизматикът го посъветвал: „Само изповядай, че не си в дупката.”
Реалистът поклатил глава и заявил: „Ето това се казва дупка.”
Геологът го насочил да разгледа почвените слоеве на дупката.
Самосъжаляващият се човек му казал: „Нищо не си видял докато не видиш моята дупка.”
Оптимистът допълнил: „Нещата можеха да са и по-зле.”
Песимистът добавил: „Нещата със сигурност ще станат по-зле.”
А Исус като видял човека, протегнал ръка, хванал го и го извадил от ямата!
А ти какво би направил?
БЛАГОДАРНОСТИ

ЗА НЕГОВА СЛАВА
„Бъдете трезвени, будни. Противникът ви,
дяволът, обикаля като ревящ лъв, като търси
кого да погълне.” (1Петр.5:8)
Една декемврийска вечер, малко преди да
се кача в трамвая, бях блъсната от кола. Усетих
силна пронизваща болка в гърба и се разплаках. В
същият момент започнах да се моля. Почувствах
огромна сила в себе си и духовна подкрепа.
Когато отидох на лекар той установи, че имам
силно натъртване, но без никакво счупване
на ребрата или на крака. Имах само синини по
тялото си.
Благодаря Ти Боже, че Ти винаги ни пазиш и
не допускаш да бъдем поваляни и погубени.
И колкото и да сме улисани и забързани в
ежедневието си, Ти винаги си с нас, за да ни
помагаш и пазиш.
Сестра Веска







Слава на Бога братя и сестри! Благословен да е
нашият Господ!
Благодаря Му за втория живот, който ми подари преди шест години, когато бях простреляна в
главата през 2003 г. Благодаря Му, че съм сред
избраните да Го познавам! Цялата слава на бъде
на Господ Исус Христос!
Цеци

Благодаря на моя Бог, за всичко, което ми дава.
Благодаря Му за Святия Дух, с Който ме дари, а и
за работата, която ми даде като подарък малко
преди Рождество. Благодаря Му за всички Негови
милости и благословения в живота ми. Не ме е
страх от нищо, защото Господ за пореден път
ми доказа, че е до мен в най-трудните и тежки
моменти на живота ми. Благодаря и на всички
братя и сестри, които ме подкрепят с молитвите
си. Бъдете и вие благословени.
Ваша сестра в Господа







Слава и величие на нашия жив Бог. Искам от
сърце да му благодаря, че Той е Който ни пази,
обича и бди над нас всеки миг. Той е верен и да
ни изцерява съвършено.
Бог направи така, че да изчезне камъка в
бъбрека ми, който в продължение на две седмици ме измъчваше ужасно. Лекарите, които
ме лекуваха не разбраха как стана това, но аз
знам, че Бог го извърши и ме употреби за Своя
слава като ми показа безкрайната Си милост.
Благодаря Ти Татко, че Ти си винаги с мен и с моя
дом. Обичам те! Насърчавам и всички вярващи
да оставяме всичко в Неговите могъщи и любящи
ръце.

Ваш брат в Господа

На 26 януари 2010 г.
на 89 години почина сестра

Сийка Манчева
„Вярно е това слово: „Защото ако сме умрели с Него,
то и ще живеем с Него” – 2Тим.2:11

Друго полезно свойство на кафето е способността му да се справя с лошото настроение.
Благодарение на съдържанието си на серотонин
/хормона на щастието/, кафето се смята за един
от най-добрите антидепресанти. Изследванията
категорично доказват, че употребата на 1 чашка
кафе дневно намалява двукратно риска от
депресии.
При хората злоупотребяващи с кафе се наблюдават сърцебиене, повишаване на кръвното
налягане, аритмии, повишена нервна възбудимост, раздразнителност, безсъние, гастритни
оплаквания, особено при прием на гладно. За
тези хора рискът от поява на сърдечно-съдови
заболявания се увеличава приблизително със
70%. Страдащите от артериална хипертония
могат да употребяват до 1-2 чашки кафе дневно
само при условия на системен контрол и
лечение.
Внимателни към напитката трябва да бъдат
и хората с крехки кости и най-вече страдащите
от остеопороза и жените в менопауза. Кофеинът
буквално измива от организма калция, а и
възпрепятства неговото усвояване. Изчислено е,
че за да компенсирате изпиването на едно кафе
дневно трябва да приемете около 40 мг. калций.
Диетолозите препоръчват употребата на повече
млечни продукти и риба.
Бременните жени трябва да избягват употребата на повече от 1 кафе дневно, т.к. по-голямо
от това количество може да повиши риска от
преждевременно раждане, спонтанен аборт и
забавяне в растежа на плода. Страдащите от
безсъние трябва да избягват употребата на кафе
минимум 6 ч. преди лягане.
Противопоказна е употребата на кафе при
страдащите от язвена болест, не контролирана
артериална хипертония, невроза с нарушения
на съня.
В заключение е добре да си припомним,
че нищо не ни е забранено, но не всичко ни
е полезно и да се помолим Бог да ни води
с мъдрост в отговорността, която имаме за
опазването и съхраняването на собственото ни
здраве.

Д-р Десислава Димова
РЕДАКЦИОННО КАРЕ

Слави Димов
Ева Борджиева
Надежда Каридова
ЕПЦ Подуяне
ул.”Острово” 10
гр.София
GSM: 0897-868-040
Е-mail: buletin@poduene.org
Web: www.poduene.org

