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Основна идея

Конгресът е съществена стъпка напред към по-високо ниво на 

динство между църковните отдели и служения, както и към по-

фективно използване на човешките и материалните ресурси за 

астежа на църквата и за изпълнението на мисията и, а именно - 

водене на хора към спасителна връзка с Исус.
Кой е поканен?

Църковни администратори, ръководители на отдели, пастори, лидери 

на местни църкви, активни църковни членове. 
Основна цел

Да мотивира и подготови църковните членове за изпълнение на  Божия 

призив да бъдат ученици, посветени на мисията на евангелието. 
1. Да помислим в европейския контекст върху нуждата за развиване 
на общи, съобразени с културата подходи за евангелизиране. 

2. Да разберем библейската концепция за ученичество, от детство 
към зрялост, и да открием нейното приложение в личния духовен 
живот и в живота и мисията на църквата. 

3. Да насърчим и създадем възможности за всички църковни 
членове да бъдат включени, като ученици на Христос, в мисията, 
която Той ни е поверил - лично и колективно. 

Конкретни цели



Главни говорители

Ела Симънс, Генерален Вице-Президент на Генералната конференция

Линда Ко, Директор на отдел „Детско служене“ към Генералната конференция

Илейн Оливър, Асоцииран Директор на отдел „Семейно служене“ към Генералната 

конференция

Уили Оливър, Директор на отдел „Семейно служене“ към Генералната конференция

Дерек Морис, Редактор на списание „Министри“

Бил Нот, Редактор на списание „Адвентист Ревю“ и списание „Адвентист Уърлд“

Дон МакЛафърти, Асоцииран пастор на Църквата на Адвентистите от 7-я ден в 

Колидждейл и основател и директор на програмата „Kids in Discipleship” (КИД)

Джозеф Кидър, преподавател по църковен растеж и евангелизъм в Теологичната 

семинария на Адвентистите от 7-я ден в Университета „Андрюз“

Ласло Сабо, преподавател по мисионеране в Адвентния университет във Фриденсау
Акценти от темите

 Да се докоснем до Бога, до хората в църквата и до хората извън нея: Път към ученичество

 Радикално лидерство

 Копнеж за Божието присъствие

 Най-важния компонент на църковния растеж

 Заедно в действие

 Заедно сме по-силни

 Най-ефективният евангелизатор в света

 Евангелизмът в Европа днес

 Липсващият компонент в повечето църкви
Цена
Регистрация

Настаняване 

Храна Всичко
 220 евро

на човек в двойна стая.

 290 евро

на човек в единична стая.
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