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Здравейте, мили приятели!

Благодарни сме на Бог, че Той ни е поставил в една ра-
ботилница, за да работим заедно и да Му служим. Благо-
дарим за молитвите, подкрепата, финансовата помощ! 
Това, което сътвори Бог чрез нас и чрез вас през изми-
налото лято е безценно, с вечна стойност. Нашата мо-
литва бе Бог да ни помогне да извършим онова, което 
ще бъде благословено от Него. Планирахме, подгот-
вяхме се, молихме се Бог да попълни всяка подроб-
ност, всеки детайл. Беше трудно на моменти, имаше 
предизвикателства за преодоляване, имаше битка 
със силите на мрака, но над всичко това - радост, удо-

влетворение, вдъхновяващи преживявания, увереност, 
че Бог държи всичко в ръката Си и извършва волята Си.

Петте лагера и двете детски седмици ни мотивираха да 
се молим и работим още по-усърдно с децата и юноши-
те. Светът се опитва да ги привлече по всякакви начини, 
липсва дисциплина, незачитане на авторитети, арогант-
ност... От друга страна се уверихме, че когато родители-
те, с Божията помощ работят с децата си резултатите са 
видими.

Децата са различни, идват от различна семейна сре-
да, с различни интереси и характер, но обединени 
от една цел: Да чуят за Божията любов и справед-
ливост чрез уроци от Сътворението, да осъзнаят 
как не трябва да се отнасят към Божиите заповеди 
чрез пророк Йона, да следват примера и живота на 
Йосиф, да видят Божията намеса в живота си отвъд 
мечтите и очакванията си.

Благодарни сме за Радост и Мила, за Дора и Ники, 
за Любов и Живко, за Любов и Вяра, Костя, Йоа-
на, за Боги и Светла. Тези хора дадоха всичко от 

Инструментите на дърводелец решили да 
си направят събрание, за да решат кой е 
най-важен. Всеки инструмент притежавал 
качества, които другите не. Линията мери 
най-точно, чука удря най-силно, отвертка-
та завива болтчета, триона може да от-
реже ненужното... Тогава Дърводелецът 
влязъл в работилницата и взел всички ин-
струменти. За да сътвори нещо прекрасно, 
Той използвал всеки един инструмент.
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себе си, вложиха сърцето си в служението с деца и юно-
ши. Благодарни сме на ЕСЦ -с.Баня, ЕЦ „Емануил“, ЕЦ „По-
следно поколение“ за голямото доверие да послужим 
на децата по време на дневния и семейния лагери.

И сега поглед напред към предстоящата учебна година. 
Отново ще имаме предизвикателства поради ограни-
ченията на Пандемията, но нека Бог ни покаже кога, 
как, по-какъв начин.

Моля, приемете присърце нашите 
молитви и се молете заедно с нас за:

q– предстоящи срещи с църковни водачи

k– нови клубове на добрата вест в Пловдивска област

h– стартиране на КДВ в Пловдив

q– Сайтът „Откриватели“, много слаба бе активността 
през лятото

k– Кореспондентските курсове - също доста на-
маляха участниците.

h– Детски часове чрез съвременните техноло-
гии, мъдрост как да ги използваме.

q– Здравословното състояние на Жоро, за сила 
в немощта.

Бъдете благословени, приятели,
ние сме избран род, царско свещенство, 
важен инструмент, избран от Дърво-
делеца, за да възвестяваме превъзход-
ствата на Този, Който ни призова в 
Своята чудесна светлина! 

          (1 Петрово 2:9)

Дани и Жоро


