Нови хоризонти и възможности за обучение на
мисионери от България
Едногодишна програмата по Мисионерство започва в
център Стара Загора

Едногодишна програма "Мисионерство"
Програмата предлага:
Задълбочени познания в областта на
евангелизаторството,
мисиологията,
връзката на християнската вяра със
съвременното общество и култура.
Обучава учащите се на разнообразни
методи на евангелизиране.
Евангелизатори с многогодишен опит предават своите опитности и
практика.
Добра подготовка за служение на мисионерското поле.
Обучава и екипира студентите за изпълнение на Великото поръчение на
Христос: "Отидете по целия свят и проповядвайте благовестието."
Срок на обучение: 1година, 2 семестъра

Учебен план. Дисциплини:
1. Евангелизаторство
2. Християнство и култура
3. Мисиология
4. Мисионерската църква
5. Живота на Исус
6. Ученичество 1 и 2
7. Основаване и растеж на църкви
8. Тълкуване на Нов Завет 1 (Деяния
на апостолите)
9. Богословие на култове и религии
Обучението се провежда: един път в месеца (четвъртък, петък - вечер от 18:00 до
21:00 ч. и събота - целия ден от 09:00 до 17:00 ч.)
Програмата се признава и като част от обучението по Богословие с образователна
степен бакалавър.
Такса семестър: 360 лв.
(20% отстъпка при плащане преди началото на семестъра)

Нови програми във Варна и Ямбол
През този семестър, от месец февруари 2017г. стартират нови групи в
Ямбол и Варна. Курсовете и семинарите ще бъдат отворени и за
слушатели, така че всеки, които има интерес, е добре дошъл. Не
пропускайте лекциите във Варна на доц. Паруш Парушев, който ще ви
предизвика да мислите критично и на проф. Милчо Ангелов в Ямбол,
за да може да се научите как да учите, подреждате времето си,
цитирате под линия и пишете добри курсови работи.

Гари Лейн от Атланта, САЩ е наш гост говорител в Специализацията
Родителски умения. От 09 до 11 февруари 2017 г. ще се проведе семинар
на тема:
"Изграждане на успешни деца".
Следващият семинар: "Бракът, в който Христос придава смисъл" е от
17 до19 февруари 2017 г. Там ще бъдат разгледани темите: вина и
срам, съзависимост, сексуално насилие и брак.

Подкрепете ни в молитва за следните нужди:
Първо, молете се за младите хора, които се подготвят за работа на
мисионерското поле. Знанията и уменията, които ще придобият в
нашата програма да ги екипира за изпълнение на Великото
поръчение.
Второ, молете се за нашите студенти и новите хора, които ще посетят
тези два семинара с Гари Лейн. Нека Господ да изпрати правилните
хора и да работи в техните сърца, така че в основата на нашите
семейства да е Христос и родителите да придобият умения как да
отглеждат и възпитават богоугодни деца.
Трето, молете се Бог да снабди всички необходими средства за
организиране на новите програми и събития, за безопасно пътуване и
добро здраве на лекторите, както и на всички участници.

Contact
Висше Духовно Училище "Св. Тривелий"
phone:+359 2 957 11 15, email:info@trivelius.com, www.trivelius.com

Можете да направите дарение на:
Висше Духовно Училище "Св. Тривелий"
Уникредит Булбанк
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG38UNCR70001521631208
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