
Юндола, 10-12 юни

Цени

След плащане се свържете с нас,
за да уточним колко 
и за кого сте платили:
E-mail: info@bgworldview.com
тел.: 02/ 986 3772; GSM: 089 563 4700

За допълнителна информация:
web: www.bgworldview.com
E-mail: info@bgworldview.com
тел.: 02/ 986 3772; GSM: 089 563 4700

bgworldview.com

Дете (под 12 г.)

44 лв.

43 лв.

Възрастен

58 лв.

56 лв.

Легла 
в стаята

2

3

Още информация и снимки от станцията ще намерите на сайта ни: bgworldview.com

В цената са включени две нощувки и 
всички яденета. Няма други такси. 

В цената не влиза транспортът до 
станцията. Свържете се с нас ако не 
знаете как може да стигнете до Юндола. 

Половината от цената (в зависимост в каква стая желаете да бъдете 
настанени) се плаща при записване за участие. Изпращайте капарото чрез 
пощенски запис, банков превод или на ръка в офиса на Нов човек.

Краен срок за регистрация: 30 април* 
*(ако изпуснете крайния срок, свържете се с нас)

На място в офиса на Нов човек:
Адрес: София, ул. „Антим I“28

Пощенски запис:
Адрес: София, 1303, ПК 47
Получател: Филип Руменов Папратилов

Банков превод: BIC: CECB BGSF
IBAN: BG71 CECB 9790 1083 3953 00
Получател: Филип Руменов Папратилов

Библейски
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Мироглед



Програма
Съдържа ли Библията отговори на всички въпроси? Повечето християни в 

България ще отговорят на този въпрос с "да." Тогава какво казва Библията за 
образованието? За икономиката? За данъчното облагане? За изборите? За 
науката? За местните общности? Същите тези християни ще вдигнат рамене 
в недоумение: "Не знам."

За първи път в България християнска конференция ще се опита да запъл-
ни този пропуск. Ако Библията има отговор на всички въпроси, тогава Библи-
ята ни дава цялостен мироглед за света, и ние като християни трябва да 
познаваме този мироглед и да разбираме неговото приложение във всяка 
област от живота на човека и неговото общество. Нашата цел е да полагаме 
основите на християнска цивилизация в България. Започвайки от новороде-
ното сърце на отделния човек, до икономика и държавно управление, всяка 
област трябва да се покори на изискванията на Христос и да изявява славата 
на нашия Бог.

Каним ви да се присъедините към нас в нашата тридневна конференция, 
за да обсъждаме библейския мироглед и неговите практически приложе-
ния. Ще чуете говорители с натрупан опит в областите, за които говорят, ще 
имате възможност да се учите от тях, да споделите вашия опит, и да общува-
те с други християни от България и Европа, които имат в сърцата си същото 
видение да прилагат Божието Слово във всяка област от живота.

За повече информация посетете сайта ни: bgworldview.com

10 юни

14:00 Начало на регистрация за конференцията
15:00 – 16:30 Божидар Маринов – Християнството: 
  Цялостен мироглед или периферна религия.
16:30 – 18:00 Стив Шлисел – Всичко, което наистина ми трябва да зная, 
  го научавам от Стария Завет.
18:00 Вечеря

11 юни

8:00 Закуска
9:00 – 10:30 Джоел Макдърмън – Поглед от Престола: 
  Мироглед и свещеничеството на всички вярващи.
10:30 – 12:00 Румен Папратилов – Ролята на книгите за създаване на светоглед.
12:00 – 13:00 Обяд
13:00 – 14:30 Явор Русинов – Мястото на църквата в плана за господство 
  и практическите следствия от това.
14:30 – 16:00 Стив Шлисел – Изграждане на заветна общност от понеделник до събота.
16:00 – 17:30 Тодор и Даниела Кремови – 
 Практически проблеми и решения на домашното обучение в България.
17:30 – 19:00 Вечеря
19:00 – 20:30 Божидар Маринов – Къде започва християнската икономика?

12 юни

8:00 Закуска
9:00 – 10:30 Светослав Ангелов – Практическо милосърдие за отхвърлените.
10:30 – 12:00 Джоел Макдърмън – Поглед от улицата: Мироглед и човешка дейност.
12:00 – 13:00 Обяд
13:00 – 14:30 Божидар Маринов – “Кръщавайте народите и ги научете...”

14:30 Край на конференцията

Библейски 
          Мироглед 2010
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