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Направете Рождествено парти за децата от вашия квартал! Целта на Рождествените клубове е Благовестието да бъде споделено с хиляди момичета и момчета, които да повярват в Господ Исус.

Скъпи приятели ,
Със сигурност мнозина от вас биха искали по-бързо да забравят тази година. Тя бе изпълнена със 
страхове и несигурност. Но в тъмнината има светлина, радостна вест сред скръбта и Спасител 
в тишината. Ангелите пяха: „Благовестяваме ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци“. 
Не пропускайте това Рождество. То носи радост и надежда, която не може да бъде открадната от 
липсващи приятели, провалени празници или разбити мечти. 

Фондация СЕД ви предлага да съберете децата и споделите радостта на Рождество. За целта ви 
предлагаме безплатен материал – Рождествената картина, който може да вземете от националния ни 
офис (можем да ви го изпратим по куриер за ваша сметка), а текста да изтеглите от Рождествената 
картина | Фондация СЕД България (cefbg.org)



Помислете за работата на Дърводелеца – за да сътвори нещо прекрасно, Той 
използва всякакви инструменти. Всеки инструмент е важен, защото е създаден 
с уникални качества, за точно определена работа.

Благодарни сме на Бог, че Той ни е поставил в една работилница, за да работим 
заедно и да Му служим. Благодарим за молитвите, подкрепата, финансовата 
помощ! Това, което сътвори Бог чрез нас и чрез вас през изминалото лято е 
безценно, с вечна стойност. Нашата молитва бе Бог да ни помогне да извършим 
онова, което ще бъде благословено от Него. Планирахме, подготвяхме се, молихме 
се Бог да попълни всяка подробност, всеки детайл. Беше трудно на моменти, 
имаше предизвикателства за преодоляване, имаше битка със силите на мрака, 
но над всичко това - радост, удовлетворение, вдъхновяващи преживявания, 
увереност, че Бог държи всичко в ръката Си и извършва волята Си.

Петте лагера и двете детски седмици ни мотивираха да се молим и работим 
още по-усърдно с децата и юношите. Светът се опитва да ги привлече 
по всякакви начини, липсва дисциплина, незачитане на авторитети, 
арогантност... От друга страна се уверихме, че когато родителите, с 
Божията помощ работят с децата си резултатите са видими.

И тази учебна година ще имаме предизвикателства поради ограниченията 
на Пандемията, но нека Бог ни покаже кога, как, по-какъв начин.

Ако Бог те води да се молиш – моли се !
Ако Бог те предизвиква да даваш – давай !
Ако Бог ти открива да помагаш –помагай ! 

Дани и Жоро Желеви

Здравейте приятели ! 
След една не лека година на ограничени лични контакти, Бог ни подари вълнуващи 
среши с деца и юноши. Ще споделя за две от събитията това лято. За първи път ми се 
случва, по време на детския лагер, 50% от децата да останат за разговор на специалната 
евангелизационна вечер – 13 деца! Пет от тях същата вечер помолиха Господ Исус да 
бъде техен Спасител. Останалите 8 вече Го бяха помолили, но имаха въпроси за своя 

живот като Божии деца. За нас 
учителите беше толкова вълнуващо, 
да видим отново колко отворени са детските сърца за 
Божия глас! Нещо подобно можех да видя и в децата, които посещаваха 5-дневния клуб 
в гр. Кричим. Клубът се провеждаше в парка, в центъра на града. Тази година децата бяха 
по-малко в сравнение с миналата, но това даваше възможност за разговори и дискусии. 
Библейските уроци бяха върху Битие – Сътворението, Грехопадението, първите хора. 
Ето някои от въпросите, които вълнуваха децата. „Щом Бог знае всичко, тогава Той е 
знаел, че Адам и Ева ще съгрешат. Защо не им е попречил?“ „Защо Бог, Който е всемогъщ, 
не премахне дявола, за да не кара хората да съгрешават?“ „Ако Бог е навсякъде, тогава 
би трябвало Той да е и в ада.“ На моя въпрос дали в къщи имат Библия, едно момченца 
отговори: „Имаме, но не я четем.“ През тази седмица, всички деца усърдно учеха стиха 

от Библията към всеки урок, който трябваше да се научи наизуст. Така за петте дни научиха 4 библейски стиха. Бог да запази и възрасти 
посятото в сърцата им, за да даде плод на своето си време!

Вяра Тинева



Много от децата, които са в Дома за сираци, на въпроса „Какъв е Бог за вас?“, отговориха „Баща“ и споделиха, че най-
трудното нещо за тях е било да простят на своите родители, затова че са ги изоставили. Но след като са разбрали, че ако те не простят, и 
Бог няма да им прости, тогава те са взели това трудното решение, заради Исуса. Слава на Неговото име!

На въпроса: „Какво се промени в теб, след като повярва в 
Исус?“ Тошко (17г.) споделя,  че преди е мразел всички и за най-малкото 
нещо е скачал да се бие, но след като повярвал в Бога, Исус му е помогнал да 
стане сдържан и спокоен и отношението му към хората тотално се променило. 
Започнал да зачита властите и да помага на родителите си. Не се срамува да 
споделя вярата си в Исус и  моли Бога да спаси и приятелите му.

Отново идват Рождествените празници. Какво ни очаква ли? Очаквам Бог да ни 
води и работи както и през миналата година. Когато раздавахме подаръци на 
площада в село Б. по време на Рождество, при нас се приближи едно полуголо 
дете на около 7 години. Състоянието му беше много лошо. От глад и студ не можеше да говори. Оказа се, че 
живее с по-големите си сестри в една срутена къща и от дни не бяха хапвали нищо. Ако не бяхме отишли в това 
село, нямаше да видим нуждата на това дете и вероятно днес нямаше да е между живите. Сега А. е настанена в 
приемно семейство, ходи на училище като посещава нашите часове по Християнски ценности и е благодарна за 
подаръка - Исус, който спаси живота й не само физически, но и за вечността.

Красимира Милева

През това лято се проведоха 3 лагера. Повече от 180 човека присъстваха и въпреки 
трудностите, Бог мощно изливаше своя Дух и помазание.

Младежи взеха решение да следват Господа с цяло сърце. Разглеждахме живота 
на Йосиф и Йона. Бяхме подбудени да се събудим и да започнем още по-усилена 
работа на Божията нива. Юношите разбраха, че не могат да се скрият от Господ и бяха 
насърчени да потърсят и разберат в какво са призвани да служат.

Някои от юношите простиха на своите родители и по специално-бащи, които са ги 
изоставили или бяха упражнили физическо насилие върху тях. Те взеха решение да 
оправят взаимоотношения си и да бъдат различни. Сред тях имаше такива, които 
бяха вземали наркотици, имаха неправилни връзки и всичко това Бог го промени, 
освободи ги и ги поведе по нов път. Няма да е лесно, но ние всички можем да ги 
подкрепяме в молитва да устоят.

Веска Димова

През месец август проведохме с Ники ваканционни седмици в: с. Бодрово, с. Димитровче, 
кв. Марийно – Димитровград, гр. Меричлери. Малки и големи се радвахме да слушаме 
библейски истории, да пеем, да играем, да заучаваме библейски стихове и да правим 
ръчн труд.

В един от дните докато бяхме в с. Димитровче, Анка (майката на Калинка и Ани) ни 
покани на обяд. Преди да си трънем от дома на любезните домакини, помолих всяка от 
нас да благодари на Татко за чудесното общение Ани (10 г.), която в повечето случаи се 
притесняваше да говори като приключихме с молитвата смело заяви, че и тя иска да се 
моли. Невидимо за мен и останалите Святият Дух работеше в сърцето и да вземе най-
важното решение да помоли Господ Иисус да и прости греховете. Той  даваше думите, 
които се лееха от сърцето и. Ани плачеше и се покайваше, когато приключи лицето и 
светеше. Отново се уверих, че Бог е суверен. Алилуя! 

Дора Дойчева



Колко важно е да обучаваме децата докато имаме възможност. Осъзнах това, 
когато момичетата от Батошево ме помолиха да дойда извънредно в понеделник 
за допълнителен детски час. На въпроса ми защо, те казаха: „В петък се връщаме в 
Англия, а толкова много искаме преди това да чуем още от Библията!“ Разбира се, че 
откликнах и в понеделник им разказах за пророк Елисей и бедната вдовица.

Още по-благословено е 
когато има около нас хора, 
които осъзнават колко важно 
е децата да бъдат учени. 
Огромна радост за мен бе 
курса Ефективно обучение 

на децата, Ниво 1 в Русе. Веднъж в месеца продължавам да 
посещавам своите ученици и да ги насърчавам да събират и учат децата.

Благодарна съм на Бога и за чудесните лагери през лятото. Те са огромна инвестиция 
в живота на деца и сътрудници. Благодаря на Бога за новите съработници, които 
видях как израстват и поемат отговорност да достигат до следващото поколение.

Очаквам с нетърпение възможността да организирам Ниво 1 във Велики 
Преслав и разбира се Рождествените празници. Молете се за отворени врати за 
започването на нови групи.

Улрике Мюлер

На детския лагер тази година Бог ни беше изпратил букет от деца с много различни характери, 
интереси и способности, но атмосферата между тях беше абсолютно хармонична, нeщо 
което само Святият Дух може да направи. 

Симеон (8 год.), беше на лагер за първи път и много трудно преживяваше раздялата с майка 
си. Вечер обикновено плачеше. Всички ние много се молихме за него и Бог му помогна да 
превъзмогне тази тъга. Най-накрая успя да се зарадва истински на лагера. Преди да си 
тръгне обеща следващото лято отново да дойде.

Поради различни обстоятелсва тази година лагерния доктор не можа да дойде. Бяхме 
много притеснени да отидем в планината без медицинско лице и се молихме. Бог насочи 
вниманието ни към един студент по медицина, който е англичанин, но учи в Пловдив и 
посещава нашата църква. Той прие поканата ни и сподели, че това е най-страхотната 

седмица в живота му. Разбрал е колко важно е да се работи с деца и даде 
заявка, че тази година ще учи още по-старателно, за да е подготвен по-добре 
за следващото лято.

Иван и Катерина Стоицеви

Адрес за дарения за кореспонденция: 
4013 Пловдив, бул. Македония 7, тел. 032675255, e-mail: cefbg@abv.bg

Адрес за дарения за служението:
Фондация СЕД, IBАN BG94UBBS80021030010720 BIС UBBSBGSF, ОББ


