ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!

Скъпи приятели,
Честит Великден!
Нека великденските празници,
ви дарят с много надежди и мечти.
Нека в семейството ви да има мир и разбирателство.
Нека трапезата ви бъде пълна
и сърцата ви изпълнени с любов.
Спокойствие да царува в душите ви
и здраве нека ви крепи.
Винаги сме се гордеели с нашите студенти от център Варна.
Те са чудесен пример за
ученичество
през
целия
живот. Това са посветени
Божии
служители,
които
неуморно,
с
много
постоянство развиват своите
знания, дарби и умения, като
едновременно с това служат и
работят. Цялата група след
като завърши бакалавър по
богословие при нас, пожела
да продължи образованието си в програмата по История на

Н Б У . Преподавателите от
НБУ пътуваха всеки месец
до Варна и не спираха да
изразяват удовлетворението
си от студентите, които с
голям интерес, ентусиазъм и
любознателност преминаха
през тяхната програмата. На
25.03.2019г.
те
получиха
своите дипломи и от НБУ. И сега като дипломирани богослови
и историци, преминали и взели най-доброто от двата
университета, с възможност за много развития напред, цялата
група реши да продължи в нашата магистърска програма по
духовно израстване и християнско съветване. Радостта ни е
пълна! Аси, Дани, Роси, Тео, Марияна, Ели, Вили, Марги,
Хриси, Нора и Симо на добър път!
Връзката е танц, в които най-важен е синхрона!
Имаме удоволствието през
2 семестър в магистърската
програма
Християнско
съветване да предложим
специализацията
Брачно
консултиране. Използваме
бестселъра "Прегърни ме
здраво" на д-р Сю Джонсън
и специално разработени
материали. Програмата е за
християнски
двойки,
основана на Емоционално
фокусирана
брачна
терапия. Това е научно доказан подход за подобряване на
взаимоотношенията
и
преминаване
от
чувство
на
неудовлетвореност и самота към сигурна любовна връзка.
Поканихме съпрузите и съпругите на нашите студенти и така
те заедно са част от група за обучение и изграждане на
взаимоотношения. Те се учат на близост, доверие, грижа,
сигурност. Разбират по-добре своите чувства и чувствата на
съпруга/съпругата. Учат се да общуват като проявявате
взаимно разбиране и приемане. Задълбочават доверието,
сигурността и свързаността помежду си. Д-р Надя Стойкова
моделира
образователния
и
съветническия
процес,
провокира, заедно разглеждат казуси, в учебната зала
консултира семейства включени в програмата.

Курсът, който следва през
месец май е "Духовен и
емоционален растеж" от
10 до 12 май с Йохан и
Анналена Терон, от Южна
Африка. По времето на
този курс студентите ще
бъдат
изведени
от
познатата им ежедневна
ситуация
в
къщи
и
учебната
зала
и
ще
прекарат време заедно на
отделено място в полите
на Витоша. Целта е да бъдат благословени с възможността да
влязат във време, когато да се фокусират единствено и само
върху взаимоотношенията си с Господа и връзката с Него.
Очакваме с нетърпение да бъдем заедно!
Молитвени нужди:
Молим Ви, молете се за нови кандидат студенти в
бакалавърската програма по богословие през следващата
академична година
Молете се за предстоящо дипломиране на настоящите ни
студенти
Молете се и за Божията мъдрост, подкрепа и отворени
врати в процеса на акредитация
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