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Пролетта пристигна. Невероятно е да видим как цветята разцъфват, спящите пъпки се отварят. Песните на
птиците огласят небето. Времето е по-топло, а дните по-дълги. Семената, които сме посяли се показват и
в сърцата ни се заражда нова надежда за нова реколта, за благословена година.
Апостол Павел напомня на младия Тимотей, че той също има задължението да сее семето. Така, както
някой е посял в неговия живот, така и той има отговорността да сее семето на Божието Слово, защото
всяко едно поколение трябва да достигне с благовестието поколението след себе си. Това ми напомня
за отговорността, която ние като вярващи имаме към новото поколение от деца. Ние трябва да посеем
семето на Божието Слово в техните сърца. Исус учи, че ние нямаме отговорността за това, къде семето ще
поникне, а да го сеем.
Той казва в Марк 4:26-27

„Божието царство е също както,
кога човек хвърли семе в земята;
и спи и става нощ и ден;
а как никне и расте, той не знае.“
Ние не знаем къде семето ще поникне и даде плод, но имаме отговорност да сеем. Нека и през тази пролет
сеем щедро семето в новото поколение, за да очакваме реколта. Нека да инвестираме в живота на децата
от своето време и средства, за да ги учим за Бога като се молим Бог да благослови посятите семена да
попаднат на благодатна почва, да поникнат и дадат изобилен плод. Нека помогнем на юноши и младежи
да осъзнаят своята отговорност да сеят в живота на поколението, което идва след тях. Нека ги обучим и
им помогнем да сеят като им дадем възможност да работят с деца на детски седмици и лагери.
Иван Стоицев

Вяра Тинева, област София

Напоследък, когато виждам как Бог използва човешките новооткрития, се възхищавам отново и
отново на Неговия мъдър план за достигане на изгубените в греха! В края на миналата година Цвети,
с която водим клуба в кв. Х. Димитър, направи
страница на СЕД-София във Фейсбук. Там пускаме
съобщения за клуба в кв. Х. Димитър. Не знам как,
тази информация е достигнала до една майка (непозната на никой от нас), която доведе три деца,
две от които не посещават църква. Имаме запитване и за още три, които евентуално следващия
път очакваме да дойдат! За нас е голяма радост и
насърчение да виждаме нови деца в клуба! Благодаря на всички, които подкрепяте работата ми в София! Моля, продължавайте да се молите, Бог да дава отворени сърца на родителитe
и децата към Неговото слово.

Андрей Митков, област Плевен

През октомври бях поканен да организирам детска седмица в гр. Троян. Дойдоха около 20 деца. Там се запознах с 12 годишния Руско – много буйно и невъздържано момче. Децата споделиха, че не слуша родителите си
и често се бие в училище. За наша всеобща радост, в края на детската седмица, всички видяхме промяната в
него. Продължихме да общуваме по Фейсбук. Веднъж той ми написа: „Ти си ми като втори баща.“ Това много ме
докосна, тъй като аз самият като дете имах нужда от някой, на когото да се облегна и да му кажа „Татко“.
Голяма е радостта ми от свидетелсвото на Александра (16г.) от с. Сухаче. Тя каза:
„От както се помня вярвам в Бога! Винаги съм знаела, че Го има и че ме обича!
Но въпреки това, се държах лошо, подражавах на лошите ми прители, само за
да не съм сама. Разбира се, че това не ми харесваше, но такава ми беше компанията и не обръщах внимание. От както посещавам тази група разбрах, че грехът ме отделя от Бога. Изтрих светската музика от телефона си и започнах да
слушам само християнски песни. Чета Библията и спрях да се карам с хората
около мен, заради Исус. Разбрах, че само Бог може да ми помогне и затова Го
поканих в моя живот, за да бъде Цар на сърцето ми. Имах голяма злоба и ярост към баща ми, но се молихме и Бог ми помогна да му простя. Искам още да
ме променя.“

Веска Димова, област Стара Загора

Благодарна съм на Господа, че винаги чува молитвите ни на точното време.
Илия е на 18 г. и от една година живее в Америка. Той и сестра му Мария
бяха осиновени там. До сега Илия казваше, че не може да свикне, има
проблеми с осиновителите си. Даже се премести да живее отделно от тях.
Последния ни разговор много ме зарадва. Самият той ме помоли да се
моля за него. Каза, че вече се разбират с родителите си. Ходил е няколко
пъти на църква в неговия град. Ето неговите думи: „Веси много ни липсваш на мен и Мимето. Искам пак да изработваме различни неща с теб или
поне да си говорим. На теб ти пожелавам да имаш все такова желание да
помагаш. Бъди жива и здрава.“

Красимира Милева, област Плевен

Искам да ви насърча и прославя Бога за Неговата невероятна любов, грижа и
промисъл в живота на децата.
Амед (14г.) постъпи в Дома за сираци в Роман преди 3 месеца. Тук той за първи път чу за Бога и преди 2 месеца прие Исус Христос за свой Господ и Спасител. Въпреки, че някои от децата му се присмиват, а други не искат повече да
му бъдат приятели заради вярата му, той не спира да чете Новия Завет и да се
моли. Всеки път ни разказва какво е прочел и задава въпроси за това, което
не разбира. Бог да му помага да устои и продължи с Исус!
Таня (12г.) от Дома в Плевен повярва в Бога
преди 6 месеца. От избухлива и слаба ученичка стана спокойна и отличничка. Усмивката й не
слиза от лицето и на всички разказва, че Исус Христос е направил тази промяна в нея. Слава на нашият Господ!
Момиче от 4-ти клас СУ„Пейо Яворов“ сияеше от щастие, докато ни показваше една
химикалка. Беше необичайно за едно задоволено дете да има такава голяма радост от
някаква химикалка. Но ето какво ни обясни тя: „Вие казахте, че Бог ни познава по
име. Аз естествено не Ви повярвах. Помислих си, ако това е възможно, нека да ми
покаже. И вижте какво намерих в моя подарък.“ Момичето
стискаше в лявата си ръка малка розова химикалка. Като видя недоумението ми, бързо добави: „На химикалката пише Елизабет. Господ наистина
е знаел името ми. Аз се казвам Елизабет. “ Колко невероятен е нашият Бог!
Една химикалка в кутия, доставена с десетки хиляди други от Англия, за
да повярва едно дете от България в Него. Не е ли прекрасно?! Слава на
името Му!

Георги и Йорданка Желеви,
област Пловдив

Благодарни сме на Бога за децата, с които се срещаме
и за това, че Словото Му работи в сърцето им. Седмица след седмица можем да видим промяната в живота
им. Благословени сме, че продължаваме да се учим на
постоянство, търпение и любов към децата. Молете се
заедно с нас за утвърдените, но и за новите клубове на
добрата вест в с. Куклен, с. Боянци, с. Чалъково.
Децата от село Катуница ни разказаха как в началото
на месец март всички около тях искат да им сложат мартеници. Васка (едно
смело момиче) обяснила на съучениците си, че единствено Бог дава живот и здраве. По този повод говорихме много за този езически символ и какво казва Библията за подобни символи. Тогава Елена (която
имаше мартеници на двете ръце) замислена, тихичко стана, отряза мартениците и ги изхвърли в печката.
След това усмихната седна на мястото си. Удивително бе да видим подобна реакция от дете на 7 години.
Молете се заедно с нас децата да израстват във вярата, да бъдат пример за съучениците си, да бъдат смели
и дързостни за Бога.
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