
Всеки нов ден може да бъде различен или ден като всички останали.  Но Бог може да направи  много 
повече от еднообразието на един ден  чрез молитва, добро дело, дума за насърчение или средства за 

служение. Дали посланията Му към нас ни карат да се замислим и да се уверим, че различното е Негово 
дело и то е толкова важно, че не бива да го пропускаме.
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Бъди 
различен!

Здравейте, скъпи приятели!
С това писмо бихме искали да ви напомним 
да бъдете усърдни в молитвите си към нас,  
нашата лятна програма и служението ни 
сред децата. Предстоят ни много подготов-
ка, пътувания, срещи, лагери, детски седми-
ци, обучения. Но да започнем едно по едно.

Приключвайки детските клубове на добра
та вест (в Ахматово, Катуница, Мало Кона-

ре), сме благодарни на Бога за срещите ни с 
децата и уроците, които научихме заедно с 
тях. Молете се заедно с нас тези деца да из-
растват духовно, да укрепват във вярата си, 
да имат пълноценно лято не само за игри, 
но и за Божието Слово.

За Дани това лято ще бъде много различ-
но. Тя ще бъде в Румъния от 10-ти юни до 
1-ви септември на обучение свързано с ра-
ботата и служението сред  децата. Почти 3 
месеца отсъствие от семейството и време 
посветено изцяло на изучаване на Библи-
ята, предмети и книги свързани с детското 
служение. Молете се Божията благодат да й 
дава всичко от което се нуждае, за да бъде 
полезно пребиваването й в Румъния.

За Жоро също ще бъде едно различно 
лято, въпреки че програмата е обичайна-
та. Предстоят му 3 лагера, един юношески 
и два детски. Ще се включи също в проек-
та „Надежда за децата на България“, който 
тази година ще се проведе във  Великотър-
новска област. Като се прибави към това и 
факта, че „половинката“ му ще липсва, по-
ложението наистина е сериозно. Молете се 
Бог да му дава сили да се справя с домакин-
ската работа, с подготовката за лагерите и 
детската седмица. Благодарни сме на Бога, 
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че и тази година имаме много желаещи деца за лагерите ни. Може да помогнете и финансово.
Радостта ни прелива, защото виждаме, че и самите родители по различен начин оценяват ла-
герното време и духовната атмосфера, в която ще бъдат поставени децата им.

Сигурно вече си мислите: „Жоро няма да е сам, нали има три дъщери, те ще се погрижат за баща 
си и ще помагат!“ 

Но... Любов и Вяра вече поеха по своя път през това лято. И двете са стажанти към Сдружение „Ис-
тински Хоризонти“. Любов има опит от миналото лято, но за Вяра ще е различно и вълнението 
нараства с всеки изминал ден. Благодарни сме, че Бог ги призовава да служат сред деца, юноши, 
младежи не само в България, за неизчерпаемия им ентусиазъм да откликват на Божия призив. 
Радост пък ще участва в няколко лагера заедно с Жоро и без него. Всеки от семейството ни ще 
има различни преживявания, но обединени от едно желание да служим на Бога и да  покажем 
Неговата любов.

Някой е казал: „Не бъди безразличен, а различен, защото има смисъл да живееш различно, 
когато това е пълноценно.“ Очаква ни едно различно лято, но желанието ни е да бъде пълно с 
духовни плодове. Бъдете с нас, приятели! Бъдете с нас в мислите си, в молитвите си... Бъдете с нас 
в духовните битки за една различна България – България, която се покланя на Христос!


