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“Познайте Бог и Gо направете познат!“
7 -ПРИЧИНИ

ЗАЩО ДА УЧАСТВАШ.
ЕЛА ДА ПРАЗНУВАМЕ ЗАЕДНО.
НАУЧИ ПОВЕЧЕ ЗА МИСИИТЕ.
ЗАПОЗНАЙ СЕ С НОВИ
ПРИЯТЕЛИ.
ПРИЕМИ НОВИ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА
СЛУЖЕНИЕ.
ХВАЛЕНИЕ И ПОКЛОНЕНИЕ.
ПОУЧЕНИЕ.
НАУЧИ ПОВЕЧЕ ЗА “МЛАДЕЖИ С
МИСИЯ”.

Скъпи приятели!

Тема :

Скъпи приятели!
С най-голямо удоволствие желаем да ви поканим,
за да празнуваме заедно 50 години от основаването
на “Младежи с мисия” (YWAM).
С благодарност гледаме назад и виждаме, че Бог е
верен към всеки един от нас; Божието снабдяване и
грижа са били винаги близо до нас. С нови
очаквания гледаме напред и за новите неща,
които ще се случват за благословение на нациите.

Тема :
Годината на Юбилея
Говорител:

IAN CAMPBELL

Лорън Кънингам чува ясно Божия глас през 1960-та
година и вижда много млади хора, които заливат
нациите, носейки евангелието за спасение.
Основавайки “Младежи с мисия”, Лорън започва да
насърчава младите по целия свят да се включват в
така наречените Училища за обучение на
последователи (DTS). Завършвайки тези библейски
училища, много хора се включват да служат в
мисията, за да носят благословения на нациите и
да работят за развитие на Царството Божие.
Днес “Младежи с мисия” работи в 182 държави и
има 17000 доброволни работника по целия свят.
Насоките на мисията са евангелизиране, обучение,
основаване на църкви и милосърдие.

“Младежи с мисия”
България
През 1992 г. Leif Braathen и екип от Норвегия
започват мисията в България, гр. Чирпан. Настоящите
ни дейности са:
Семейни служения
Служение сред ромите в страната и чужбина
Детско и младежко служение
Милосърдие
Развитие на водачи
В момента има бази на „Младежи с мисия” в гр.Хисаря
и в гр.Сливен, както и служители на други места в
страната.
През периода 1992-2007 г. в DTS или училището за
последователи в България са обучени 160 младежи,
които са преживели много лично помазанието и
характера на Бога.
Някои от нашите цели са да развием и приготвим
следващото поколение за славата на Бога,
изграждайки Царството Божие.

Иън е от Шотландия, семеен,
с 2 деца. Работи като
евангелизатор сред
еврейската и ромската
общност в Русия, Украйна,
Молдова, Унгария и
България. Многократно Иън е
служил на „Младежи с
мисия„ в Европа с молитва и
пророчество; поучение и
насоки за бъдещето. Той има
сърце за помирение на
нациите. Като „Младежи с
мисия” в България няколко
пъти сме били изобилно
насърчени от Иън.

Място:

изграждайки Царството Божие.

Място:

гр.Пловдив

хотел Трансинг
Дати:

01-03.10.2010 г.
Цени (включва храна и спане):
Нови стаи 2 звезди
65 лв. за един възрастен
55 лв. за дете с голяма
порция
45 лв. за дете с детска
порция
Стаи с 1 звезда
55 лв. за един възрастен
45 лв.за дете с голяма
порция
33 лв. за дете за детска
порция
Внимание!!!
Моля, пишете каква стая и
порции предпочитате.
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