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Едно момче пъхнало ръката си в скъпа ваза, изработена от
алабастър. Но не могло да я извади обратно и започнало да вика
отчаяно за помощ. Родителите му вече се примирили с мисълта,
че трябва да счупят вазата, но решили да направят последен
опит. Майката казала на детето да изпъне хубаво пръстчетата
си. Тогава момчето отговорило: „Но, мамо, не мога, ще
изпусна паричката!“ Проблемът станал ясен за родителите и
посъветвали детето да пусне паричката, защото после ще си я
получи обратно.
Фондация СЕД

ул. Македония 7, ап. 22, 4004 гр. Пловдив,
e-mail: jelevgeorgi@yahoo.com, моб. тел. 0878450015

Какво държим в ръцете си? Много често Господ ни казва:
„Пусни това, което държиш, за да бъдеш свободен да получиш
това, което ще ти дам!“

януари 2020

Здравейте, скъпи приятели!
Преди всичко искаме да ви пожелаем една прекрасна година, в която да не оставате пленници на
светските неща, но да бъдете свободни, за да получите изобилните Божии благословения, приготвени за вас и семействата ви.
В служението ни сред децата осъзнаваме, че и ние сме стиснали в ръката си неща, които не ни позволяват да бъдем свободни – притеснения, страх, предразсъдъци... Но благодарим на Бога, че не ни оставя дълго в подобни състояния и винаги дава много повече,
отколкото сме очаквали, когато се отпуснем в Неговата ръка.
Ще ви върнем малко назад, през изминалата година.
Ноември – декември
имахме 14 студентки,
които се обучаваха
как ефективно да
евангелизират и слу
жат на децата. Благодарни сме за всяка една от тях, за ентусиазма, за посветеното време, за упоритият труд и приятелството. Нека се молим за тях, Господ да ги употребява за достигане на Благовестието до повече деца.
По време на Рождествените празници
имахме възможност
да организираме 6
Рождествени клуба.
Благодарение на
това сега имаме възможност да отидем
на две нови места –

Съединение и Златитрап. Трудно е да ви опишем вълнуващите срещи с децата и светналите им очи при получаването на подаръци. Толкова много внимание, изненади,
радост, благодарност. В същото
време изпитахме
и съжаление за
това, че идваха
по-малко деца от
предварително
посочения брой, поради някакво друго занимание. Това още
веднъж ни напомня, че децата „стискат в ръцете“ си много
неща, които ги правят духовно невежи и незнаещи за Божията любов и прошка.
За нас беше голямо предизвикателство да бъдем в с. Горнослав. Там се срещнахме с деца и възрастни, които не познават библейската история за раждането на Спасителя и свързват празника с традиции, храна,
елха. В нас имаше известно безпокойство за това, как да
им представим божиите истини, какво да им кажем, кои
песни да изпеем. С любезното съдействие на кметицата
(бяхме в собствения й кабинет), имахме чудесно време,
а децата останаха приятно изненадани и от подаръците,
които получиха. Родителите не са спестили коментари от
цялото събитие. „Тези хора, да не са мафиоти или пък перат пари с тези подаръци, а сигурно са някои евангелисти
щом дават подаръци!“
През месец януари в Пловдив, в кв. Шекер махала, започнахме обучение на ромски неделни учители.
Имаме 6 млади хора, които все още са малко плахи и неуверени, но вярваме, че Господ може да ги
подготви да бъдат добри служители. Нека се молим за тях да израстват в познаването на Господ Исус.
Мили приятели, моля, присъединете се към нас с молитвите си за:


6-те клуба на Добрата вест, децата да се научат да се доверяват на Бога



участници в сайта „Откриватели“, изцяло обновен и много по-атрактивен за децата



участници в Кореспондентския курс, разполагаме с нови цветни уроци



за планираните ни дейности през пролетта свързани със служението- срещи с пастири, нови
места, планиране на лагери, обучения



финанси, които са необходимост, за да продължаваме напред



здраве, смелост, дързост, мъдрост, смирение, любов..., всичко, от което се нуждаем, за да бъдем
добри и верни слуги на Този, Който ни изпраща на нивата Си.

Мир и благодат да ви се умножат!
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