
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ОТ ПРОФЕСОР – ДО ПРОПОВЕДНИК 

Уилиам Кумуйи е роден през 1941г. и израства в силно религиозно англиканско1 
семейство. Като дете той всяка сутрин пее химни и чете Библия, както и редовно 
посещава богослужения. Но по-късно, под влияние на атеистичното образование, 
загубва интерес към църквата. През 1963г. група пеещи евангелизатори получават 
разрешение да дойдат в училището, в което учи младият Уилиам Кумуйи. От тях той 
разбира благата вест и на 05.04.1964г. бива новороден. Четенето на книги от Джон Уесли, 
Чарлз Фини, Спърджън и др., както и включването му в „Scripture Union“ му помага в 
неговото духовно израстване. 
Междувременно получава магистърска степен по математика в Университета в  град 
Ибадан, Нигерия, и се връща да преподава математика в родния си град. След 5 години 
отива в Университета в Лагос, за да учи аспирантура. Става лектор по математика там и 
през 1973г. стартира „по-дълбоко и животопроменящо изучаване на Библията“ с 15 
негови студенти, които идват при него с молба да бъдат обучени върху Писанията. Така 
се слага началото на „Служение на по-дълбок християнски живот“ (Deeper Christian Life 
Ministry). Преди 1980г. малката група нараства до няколко хиляди. През 1988г. вече 
наброяват 50 000, а днес са повече от 120 000 , което я прави третата по големина църква 
в световен мащаб. Д-р Йохан Комбринк съобщава, че Deeper Life не само има 120 000 
души всяка неделя, но и е „отгледала“ мрежа от 500 църкви в Лагос, 5000 – в останалата 
част на Нигерия (което означава повече от 800 000 души), както и 3000 църкви в 
останалата част на света, като само в Африка има мисионери в 40 страни2. 
Д-р Питър Вагнер, в статията си „Тези удивителни надденоминационни църкви” пише: 
„Най-бързо растящата част от християнството на всичките 6 континента е типа 
църква, която не поставя традиционни категории и класификации. 
Изследователите на християнските течения от известно време признават 
съществуването на тези църкви, но те са толкова ново явление, че още няма 
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Волфганг Симсон, авторът на книгата „Къщи, които променят света“ пише: 

„Наличието на ценни главни пастори днес е доста ограничено. Броят на хора от 
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Кастеланос във всяка една нация е просто ограничен. Те дори не са просто ‚главни 

пастори‘, но наистина хора с апостолска дарба и призив...“ 

1 - Англиканската църква се отделя от римокатолическата поради нежеланието на британски престолонаследник да се съобрази 
с изобличението на папата поради брака му с разведена жена. 

2 - източник AFNET 



единство по въпроса, как да бъдат наречени. Може би, най-удачното име, което 
можем да им дадем е: ‘надденоминационни’.” 
„Идете в някоя столица и поискайте да посетите най-голямата християнска църква. 
Най-вероятно вие ще попаднете в някои от онези нови ‘над-деноминационни църкви’. 
В Лагос, Нигерия, това е църквата Deeper Life, водена от пастор Уилиам Кумуйи. 
Миналата неделя видях 74 000 възрастни заедно в поклонение и 40 хилядно детско 
събрание, в отделна сграда на отсрещната страна на улицата.“, Apostolic Team 
Ministries, Intl., Newsletter 09. 
 
 

КАК СЕ СЛУЧИ ВСИЧКО ТОВА? 

Журналистът Алан Исааксън дава полезно описание на това феноменално служение в 
книгата си “Deeper Life”. Разговаряйки с членовете на църквата той получава множество 
свидетелства за свръхестественото идване на Исус в живота им и последвалата промяна, 
в резултат на молитвите и проповядването на Божието Слово. По думите на самия пастор 
Кумуйи: „При растежа на Deeper Life Бог стратегически и благоразумно използва 
чудеса, за да накара „всички да отидат при Него“ (Йоан 3:26). Ние се отнасяме към 
християнския живот и святост много сериозно.“ 
Според Исааксън: „Историята на Deeper Life е силно свързана с личната история на У. Ф. 
Кумуйи. Той е надарен човек, ясно-мислещ и смирен. Той е посветен християнин и е 
достоен за името “Божий човек“, което неговите последователи са му дали. Още като 
младеж той посвещава времето си на четене и изучаване на Библията. Той знае 
Писанията от кора до кора и полага усилие да ги разбере и приложи. Като споделя това, 
което е достигнал и неговата любов към Божието Слово, много хора биват привлечени 
да потърсят съвет от него или просто да послушат. Когато проповядва посланията му са 
ясни, прости и проницателни. Простите улични търговци, които едва знаят да четат, сядат 
до университетски професори, всички еднакво завладени от начина, по който Писанието 
неочаквано става приложимо за тях.” 
  
 

МЪЖ С ГОЛЯМО СЪРЦЕ ЗА БОГА 

Той не е висок и няма впечатляващ характер. Той не господарува, нито събира власт за 
себе си. Върви бавно, отпуснато, има фино чувство за хумор, топла усмивка и пламъче в 
очите. Облича се обикновено, яде обикновено..., а би могъл да натрупа титли пред името 
си. Докато Deeper Life растеше – повечето хора се радваха на украсените и царствени 
титли, които техните последователи с радост им даваха. Но той наричаше своите 
последователи братя и сестри и се отнасяше с тях като с колеги. 
Говорейки пред група пастори, намиращи се под неговото лидерство като главен 
ръководител, У. Ф. Кумуйи казва: „Трябва да наблегнем на практическата страна на 
изнасянето на църквата ‘навън’. Щом Господ идва – нека да ни намери работещи за 
Него. Днес, където и да проповядвам, се старая да засегна темата за 
евангелизирането. Казал съм на всички районни и зонални лидери в Лагос да 



използват половината от времето си за евангелизация и само половината от 
времето – за техните членове. Проблеми в църквата винаги ще има: не позволявайте 
да отнемат цялото ви време.” 
Завършвайки книгата си, Исааксън пише: „И, разбира се Deeper Life се самоуправлява. У. 
Ф. Кумуйи е неин основател и главен ръководител (надзорник) и той носи огромното 
бреме на пастируването на църквата в Лагос, а освен това и на хилядите събрания 
по цяла Нигерия и в останалата част на света. Той е забележителен лидер, един от 
Божиите хора за това поколение. Кумуйи е получил голям дял от Бога, но той умело 
пропуска да подчертава това. Имам усещането, че това, което Бог дава на неговите 
хора чрез Кумуйи ще устои дори и след като той си отиде. Това е Божието дело и на 
Него да бъде славата!“ 
 
 

НАШЕТО СВИДЕТЕЛСТВО 

На това, ние ще добавим и нашето свидетелство, че Бог се грижи за църквата Deeper Life 
България (известна oще като „Служение на по-дълбок християнски живот“) вече над 10 
години. Оскъдните материали, които сме имали от пастор Кумуйи са ни били подкрепа 
и насърчение в духовната „пустиня“, в която Бог ни е поставил да Му служим.  
В тези години на „бездъждие“ Бог ни храни по чудни начини, до момента, когато „Бог 
ще даде дъжд на земята“ (3 Царе 17:14). И сега се чува „глас на изобилен дъжд“. За 
нас само остава да сложим като Илия глава между коленете си. До седем пъти. (3 Царе 
18:41-44)   
 


