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Замисляли ли сте се,
коя е най-често употребяваната дума
през последните няколко месеца?
Тази дума плаши, предизвиква безпокойство и негативизъм, но същевременно може да насърчава и мотивира,
да носи радост и удовлетворение, да те кара да очакваш
това, което Бог е приготвил за теб на небето. Няма нищо
чудно, че тази дума се използва и в Библията и то не веднъж. В Притчи 4:9 се казва, че ако придобиваш мъдрост,
Бог ще положи на главата ти красив венец, ще ти даде
славна корона!

Здравейте, скъпи приятели!

С много вълнение споделяме новините от нас за изминалите летни месеци, защото беше истинско чудо всичко,
което ни се случи! Извънредна ситуация, тревога, нищо
сигурно, неприятни новини във всички медии, въпроси
без отговор! Молихме се и очаквахме! Понякога несигурността и страхът се опитваха да ни съборят, да ни откажат
от всички планове, но както народ чака избавлението си,
така и ние чакахме последната дума на Бога. И тя бе „ДА“
за лагери и детски седмици“, всичко от което се нуждаехме, за да служим.
Благодарността към Бога не можем да ви опишем с думи,
но можем да споделим с вас, че това което бяхме планирали се изпълни, дори повече Бог прибави: два юношески
лагера, два детски лагера, семеен лагер, лятна занималня,
три детски седмици. Всичко това прекрасно и благословено време с повече от 170 деца и юноши. Спокойствие, мир,
млади хора, готови да се учат и уповават на Исус. Бог също
ни изпрати верни съработници, които ни подкрепяха и насърчаваха – Таня, Елка, Мила, Радост, Катя, Костя, Бен, Алекс,
Вяра, Любов, Богомила, Йоана. Приятели, бъдете благословенни за верността, бъдете като славен венец в ръката на
Господа, като царска корона на дланта на Бога (Исая 62:3)!
Благодарни сме на родителите, че изпратиха децата си да бъдат част от това различно лято. Мили родители, вие инвестирахте в лагерите и библейските седмици, вярваме, че сте намерили децата променени, доволни с невероятни спомени от преживяното!
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Научихме ценни уроци от библейските герои.
От живота на Естир, как едно обикновенно сираче получи короната на велика империя. От
пророк Данал, как с верност се служи на короната. Герои, които независимо дали имаха
на главите си корона или не, блестяха в света,
в който живееха. Научихме как да бъдеш човек, как да използваш Божието всеоръжие. Във
всички тези уроци искахме да научим децата за
праведността на Исус и как те самите да бъдат
праведни пред Бога и как да бъдат светлина и
сол на мястото, където Бог ги е поставил. Библията казва, че правдата е като дреха, като мантия
и корона, които не бива да забравяме да носим
(Йов 29:14).
Господ ни благослови, за поредна година, да
имаме второ поколение лагерници, децата на
деца, които са идвали с нас на лагер, също така
да служим заедно с нашите пораснали момичета.
Едно малко момиче, след преговора на урока,
връщайки се в къщи възкликва: „Колко малко
знам Библията, трябва да започна да я чета!“.

Молете се заедно с нас:

r Господ да възрастява децата и юношите;
r Активни деца в сайта „Откриватели“. Моля,
рекламирайте този сайт с богато библейско съдържание!
r Как да продължим през новата учебна година? Господ да ни насочи там, там където е възможно събирането на деца да имаме служение
с децата;
r За нашите момичета и предизвикателствата
пред тях: Радост ще бъде 11 клас, Вяра ще бъде
4-ти курс в Университета, а Любов поема по пътя
на мисионерството, служение с младежи;
r За духовно и физическо здраве;
r За финансова и молитвена подкрепа от верни и посветени приятели.
Дали можехме да свършим още работа, със сигурност – ДА, но сме благодарни, благословени,
доволни, насърчени, окрилени, въодушевени, обнадеждени... от постигнатото.
Пожелаваме ви да бъдете като скъпоценни камъни на корона, блестящи в домовете, в църквите, над
земята! Нека носейки короната на Божието царство, да преживяваме заедно благословенията на
Божията нива в дните, които ни предстоят!
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