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Фондация СЕД

„Сúùо òаêа нå å ïо âоëяòа на Îòца âи, Êоéòо å 
на нåáåñаòа да çаãинå ни åдин оò òåçи ìаëêиòå.”
          Mаòåé 18:14

Христос възкръсна, скъпи приятели!

Това беше голяма изненада за съвремениците Му. За нас това не е изненадващо, затова нека тази 
чудна вест да изпълва сърцето ви с надежда и мир всеки един неповторим ден!

Започвайки това писмо, мислите ни препускат кое да бъде първото събитие, с което да започнем. Но 
ще караме подред. 

Жоро имаше привилегията да се срещне със съветника на министъра в Министерството на образо-
ванието. Поводът бе „Операция Рождествено дете” и програмата „Най-великото пътуване”. За негова 
голяма изненада срещна разбиране и имаше ползотворен разговор. Неприятната изненада дойде от 
чиновниците в Министерството, които намериха кусури на нашите предложения.

Не стигат нашите благодарности към Бог затова, че запази живота на Жоро. Колата ни изненадващо 
се запали в движение, но Господ даде адекватно поведение на Жоро и бърза намеса на пожарната, за да 
не се получи експлозия и сериозен пожар в една малка уличка на Асеновград. Но мислите ни бяха заети 
твърде много с библейското състезание на следващият ден, за да се поддадем на тревогите около колата. 
В продължение на 5 месеца имахме в къщи скайп-клуб на добрата вест, защото с Любов и Вяра, с Катя 
от Ракитово и Верен от София се срещахме всяка седмица по скайп, за да изучаваме Библията заедно и 
да участваме в 5-тото национално състезание за познаване на Библията. И резултата бе на лице, за все-
обща изненада спечелихме! Първо място от участвалите 28 отбора от различни църкви и градове. Това 
ни напомни думите на ап. Павел, че всички тичат за наградата, но победителят е един.

Тук е момента да благодарим, че Бог подейства по невероятен начин. 
Докато се чудехме какво ще правим без кола и се канехме да пишем про-
ект за закупуване на друга кола, получихме обаждане, че едно герман-
ско семейство пътува към България с кола и... колата беше за нас. Беше 
изумителна изненада, а не трябваше, защото нашият Бог си е Такъв – 
винаги ни изненадва и слава на Него - винаги за добро! Новата кола е 12 
годишна, но в добро състояние и със 7 места.

Дани бе благословена да участва като инструктор на Ниво 1 заедно с 
Хана и Верчето в София. „Благодарна съм за новите приятелства с пос-
ветени хора и за възможността да помагам на колегите от София. Бог ми даде безопасно и безпроблемно 
пътуване.”

Продължават работните ни срещи за неделни учители в Пловдив, но с болка трябва да споделим с вас, 
че те не са посещавани. Тези, които идват редовно са голямо насърчение за нас и това ни дава сили, въ-

 

   
 
 
   
 

 

  


  
 

    
 



преки всичко да продължаваме да се молим и да очакваме учителите от Пловдивска област. На 9 май ще 
имаме поредното месечно събиране, но в по-различен вариант. Катя и Иван Стоицеви ще ни пренесат в 
света на проблемите на децата със семинар на тема „Битката за следващото поколение‘‘. Очакваме и се 
молим този семинар да отвори сърцата на повече хора да участват с присъствието си на този ден.

С голямо разочарование трябва да ви кажем, че усилията ни да продължим работата с деца в с. Богда-
ница останаха без успех. Това не бива да ни изненадва, защото знаем с кого си имаме работа. Но ние не 
се предаваме и ще се опитаме да направим там отново детска седмица през юни. 

В края на август ще се подвизаваме в Пазарджишко с проекта „Надежда за децата на България“. На-
селеното място ще е изненада за нас, но сме готови да сеем семената на Благата вест навсякъде.

Клубът с децата от с. Ахматово продължава да ни радва с израстването на децата в Божия път. Под-
готвихме стихове и песни за Великден и децата с много желание и ентусиазъм се представиха пред 
църквата. Децата имат своите предизвикателства в училище да устояват вярата си, но същевременно 
са и малки благовестители. В селото нямат училище и пътуват с училищен автобус до с. Поповица. И 
докато пътуват те пеят песните за Исус. Така песните, които учим могат да бъдат чути от другите деца 
в автобуса и също от шофьора. Бог може да докосне едно сърце дори с думите на детска песен. За да 
можем да продължим работата си с тези деца и през следващата година, решихме да участваме с проект 
към програмата „Дъга‘‘. Това е първият проект, които пишем и специално благодарим на Наталия Дел-
чева за отделеното време и безценната помощ. Наталия, ти си истински приятел и благословение. Моле-
те се проекта да бъде одобрен!

Кипи подготовка за летните лагери. Записването върви мудно, 
което не ни изненадва, защото всяка година е така. Вярваме, че както 
винаги ще има достатъчно деца. Приготвили сме им „среща“ с Естир 
за децата и Неемия за юношите и се вълнуваме повече от самите 
деца. Последните две седмици на юли ще бъде „горещо“, за това се 
нуждаем от молитвите ви!

Преди броени дни започна и записването за „Операция Рождествено дете - 2015“. Това означва 
две неща: 1. Ще има радост за около 40 000 деца; 2. Ще падне работа за партньори и доброволци, а 
най-много за Националния комитет. В събота, на 09 май от 14:00 часа в Пловдив ще има важна среща 
с представители на „Samaritan purse“. Молете се Бог да направи така, че нуждата на децата от Благата 
вест да се „срещне“ с верни човеци, които да използват подаръците за Божия слава! Ако се интересуваш 
от „Операция Рождествено дете“, заповядай в събота!

Призоваваме ви, заедно да издигнем глас към Бога за:

§ За добрината Му към нас, за пазителството и снабдяването - огромна благодарност;

§ Много мъдрост и сили, за да се справим с предизвикателствата пред нас;

§ Повече верни помощници, съмишленици, дарители и молители в служението;

§ Отворени сърца за Благовестието в селата, където ще ходим;

§ Одобрение на проекта за финансиране;

§ Успешни лагери за изграждане и насърчение на деца и юноши;

§ Духовни плодове от „Операция Рождествено дете - 2015“.

Накрая искаме да споделим една мисъл на Ейбрахам Линкълн, върху която си струва да се за-
мислим: „Изненадващо е колко много можете да постигнете, ако не ви е грижа на кого ще се при-
пишат заслугите.“

Дали си призован да сееш или да жънеш - бъди верен!
                                      В името на Възкръсналият и Живият Христос:
     Дан÷åòо, Æоðо, Ëþáоâ, Âяðа и Ðадоñò


Адреси за дарения:

Посочените по-горе за пощенски запис или
Фондация СЕД — ОББ - Пловдив, IBAN BG94UBBS80021030010720 — за сем. Желеви


