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Каним те на чаша чай. Може би имаш в къщи пакетче чай. Пусни каната, за да 
стопли вода, вземи любимата си чаша и нека заедно да се насладим на насто-
ящия момент. Трябва да си напълно буден, за да се наслаждаваш на чая. Само в 
осъзнаването на настоящето, твоите ръце могат да чувстват топлината на 
чашата. Само в настоящето ти можеш да усетиш аромата, да вкусиш сладост-
та, да оцениш деликатността. Ако размишляваш за миналото или се безпокоиш 
за бъдещето, ти ще изпуснеш напълно радостта от пиенето на чаша чай. Ще 
погледнеш надолу към чашата, и чаят ще е изчезнал.

Здравейте скъпи приятели,
Надяваме се, че сте здрави и очаквате края на извънредното положение. А будни ли сте за настоя-
щето? Ако не сте, ще изпуснете аромата, деликатността и красотата на времето и живота, които Бог 
дава. Господ допусна голямо изпитание за всички нас и съвсем неочаквано трябваше да прекратим 
срещите си с децата. Минахме през много и различни чувства, мислихме за изгубено време и про-
валени срещи и бъдещи планове. Няма да скрием, че ни беше трудно да повярваме на всичко, което 
се случваше, но Верният Бог ни помогна да се справим, като ни насочи към настоящето. Бог ни учи 
да не се безпокоим за бъдещето, но в молитва да Му кажем всичко.

Имахме време да качим нови неща на сайта Откриватели, да изпъл-
ним няколко поръчки на материали, да отговорим на деца, които 
участват в Кореспондентския курс, да осъществим онлайн връзка 
с юноши, да направим записи на няколко урока, молитва и среща с 
колегите от другите области на страната и с колеги от други страни. 
Има много неясни неща, за това как ще продължим напред, дали ще 
има детски седмици през лятото, а какво ли ще стане с лагерите. С 
това писмо искаме да ви насърчим и да ви помолим да се молите за 
нас и за служението на СЕД в Пловдивска област, в България и по 
целия свят.

Фокусът на нашите молитви е върху въпроса: Какъв е Божият план за СЕД? Това е време на много 
промени и ние идваме пред Господ, за да разберем какво иска да правим в бъдеще. Когато Той из-
праща неща като настоящата криза, това също е призив да се смирим и да разберем Неговата воля, 
да се покаем и да се придвижим в посоката, в която иска от нас, за да дойдат освежителни времена 
на благословения.
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Благодарим на Господа за новите начини, чрез които Той ни по-
каза как да служим на децата и за плодовете, които Той е дал като 
резултат.

Нека се молим Святия Дух да докосне сърцата на милиони деца и 
възрастни, като ги направи възприемчиви към Евангелието и на-
истина да живеят за Него.

Някои национални екипи на СЕД работят върху подготовката на 
онлайн библейски курсове на СЕД. В същото време те също под-
готвят редовните интернет клубове. Молете се всяка държава да 
знае как да развива онлайн служението, така че много повече деца 
да чуят Добрите новини. Нуждаем се от повече хора с технически 
умения, за да участваме в тази област на служението.

Молете се за мъдрост в това, как най-добре можем да инвестира-
ме ограничените ресурси, с които разполагаме в оборудването на 
учителите и за партньорства с други организации с единомислие, 
за да достигнем до децата онлайн.

Молете се особено за текущата финансова подкрепа за работни-
ците на СЕД, повече вярващи да се присъединят към нас в подкре-
па на служението в България и в целия свят.

Нека се молим за летните служения на СЕД. Сега решаваш фактор 
са не само финансите, но и ограниченията на властите, страха... 
Ние се подготвяме за детски седмици и лагери, но... Бог ще реши!

В Йоил 2:25 се казва: „И ще ви възвърна годините, които изпояде 
скакалецът“ . Но преди това нека се обърнем към Бога с цялото си 

сърце, защото е милостив и щедър, дълготърпелив и многомилостив, защото ни обича и копнее да 
ни даде най-доброто.

Изпихте ли си чая? Каним те утре, отново, на чаша 
чай или кафе! Нека седнем, да прочетем тези ре-
дове, да благодарим на Бога за любовта Му, да Му 
поверим нуждите и проблемите си... а в други ден 
– отново!
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