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Животът е пътуване,
 в което се стремим всеки ден 

да бъдем по-близо до Бога...

... и с Неговата помощ да откриваме нови източници на вдъхновение, за да можем да Го 
опознаем в пълнота, да разберем по-добре себе си и събитията, които ни се случват. 

Вдъхновението можем да  открием в децата и възрастните, с които се срещаме, в Словото, 
в музиката, в уханието на пролетта и слънчевия ден, в любимия филм и новата книга.

Здравейте, мили приятели!Здравейте, мили приятели!
Думата „живот“ се среща многократно в Библията. Сам Исус казва, „Аз Съм... Животът“ 
и Той говори за изобилен живот, който никога няма да свърши. 

А апостол Яков задава въпрос: „Що е животът ви?“„Що е животът ви?“
Различните хора биха отговорили по различен начин, но за нас животът е дар от Бога. Скъпоценен 
подарък, ежедневна радост, семейство, приятели, служение...

 Вече имаме дати и място за летните лагери: 19-25.07 детски и 25-31.07 юношески, мястото е УБ „Ви-
дима“, с. Априлци. Темата за децата е „Животът на Йосиф“, а за юношите – Йона. Ако познавате деца 
или юноши в тази възраст, може да направите малко реклама или може да помогнете финансово на 
дете, което е в затруднено положение. Прекрасно ще бъде да дадем възможност на деца и юноши 
да преживеят лагерното време и да няма нито едно дете, което да се лиши от лагер заради финанси. 
Нека се молим и за екипа от ръководители, който сега събираме, да няма пречки за идването им на 
лагерите. Съзнаваме, че все още пандемията не е отминала, но вярваме, че Бог е предвидил всеки 
детайл, всяко действие.

В началото на април имахме работна среща на националния комитет на ОРД, за да погледнем назад 
и да планираме следващата проектна година. Благодарни сме на Бога, че отвори врати и над 25 хиля-
ди подаръка бяха раздадени на деца, които чуха благовестието, въпреки епидемологичната обста-

новка. Нека се молим за църквите да имат последва-
ща работа с тези деца. Ако досега не сте участвали в 
„Операция Рождествено дете“ може да погледнете 
сайта ordbg.org или да ни се обадите. 

Бог обича да изненадва, да дава нов живот на позаб-
равеното детско служение! В края на април получи-
хме покана да проведем семинар за работа с деца, да 
споделим опит с вярващи хора от Благоевград. Семи-
нара се проведе в ХЦ „Антиохия“. Благодарни сме за 
пасторите Симо и Надя, за служителите, за Веси Чо-
банова, които ни посрещнаха и сътвориха чудеса за 
добрата атмосфера при провеждането на семинара. 



Благодарни сме за хората, които дойоха и прекараха 
съботния ден с нас. Нека се молим за децата на Благо-
евград, Господ да призове верни и посветени учители 
в тази област на страната ни!

Продължаваме с клубовете в Куклен и Катуница. Виж-
даме голяма промяна специално в детското служение 
на църквите и се молим Господ да възстанови, да даде 
живот и обновление в детската работа. Господ отвори 
врата отново в гр. Пловдив и гр. Съединение и след 
Възкресение ще започнем. Благодарни сме за децата, 
с които ще се срещнем и нека преживявайки библей-
ските истории, Господ да отвори сърцата им за нов 

живот с Него. Молете се за нови места където има нужда децата да чуват библейските истини. 

Благодарни сме за трите женски групи в три 
отделни населени места. Младите момичета 
вдъхват нов живот в една такава група. За нас 
е голямо вдъхновение, че в тези групи имаме 
различни възрасти и можем да видим как Бог 
работи във взаимоотношенията между млади и 
стари.

И тази година имаме отбор, който ще 
участва в Библейското състезание „В ръ-
ката му имаше книга“. Състезанието ще се 
проведе на 08.05.2021г. в гр. Пловдив. Мла-
дежите от с. Ахматово се подготвяха дълго 
време и се надяваме да постигнат добри 
резултати. Молете се за тях, Господ да ги 
преобразява и укрепва вярата им.

Благословени бъдете, приятели! Благословени бъдете, приятели! 
Благодарим ви за подкрепата, за всяка изречена молитва, за всяко отделено дарение!

Исус е възкресението и животът! Каква любов показа Той към всички нас, като даде живота Си, за да 
бъдем свободни от греха! Нека живеем в тази свобода, нека се радваме на животворящия Дух,  който 
изпълва сърцата ни, нека се подвизаваме в доброто войнстване, като се хванем за вечния живот и 
надеждата, с която Бог ни е обдарил.

Христос Възкръсна!Христос Възкръсна!
Ваши в Христа
Дани и Жоро
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за Георги и Йорданка Желеви


