
 

 

ЦЪРКВА НА АДВЕНТИСТИТЕ ОТ СЕДМИЯ ДЕН 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
5000 гр.Велико Търново, ул. „Димитър Буйнозов“ 4 

 

 

АПЕЛ 
 
Ние сме Божии синове и дъщери и затова обичаме Бог, обичаме хората и 

служим на света.  
Църквата на Адвентистите от седмия ден в град Велико Търново е  

призована от Бога и екипирана със силата на Святия Дух да споделя благата вест 
и да разпространява дара на ученичеството на Христос сред всички хора.  

Следвайки примера на нашия Господ Исус Христос се стремим да се 
смесим с хората там където са. Ние искаме да достигнем до хората защото 
желаем тяхното добро. Искаме да усетим техните нужди и проблеми независимо 
дали са духовни, емоционални, житейски и работейки усърдно и с помощта на 
нашия Бог да им откликнем. 

Стремим се да бъдем възприемани от обществото като хора на които може 
да се има доверие.  Само така можем да споделим с тях най-ценното съкровище, 
което притежаваме - Исусовата спасителна вест. 

За да можем да изпълняваме тези наши виждания се нуждаем от място, 
което да използваме за база и център на нашата дейност. Такова място е нашата 
църковна сграда.  

Съобразявайки се с нагласите и настроенията на нашите съграждани и 
следвайки неизбежно традициите на народа ни в това отношение, ясно 
разбираме, че църковната сграда трябва да е разположена в центъра на града на 
ясно различимо и видно място, легитимирайки църквата и правейки я център в 
духовния живот на хората. Църковната сграда не бива да бъде асоциирана с 
други институции или лица освен с църквата, поради което трябва да бъде 
самостоятелна сграда. 

Следвайки регулярните църковни практики на Църквата на адвентистите от 
седмия ден, ежеседмично в църковната сграда ние провеждаме съботни 
богослужения и съботно учулище за всички възрасти. Тъй като желаем всеки един 
човек да бъде спасен за вечността, то и залите за богослужения трябва да са 
достатъчно големи, за да поберат всички желаещи. 

Не искаме да приключваме работата за обществото само с един ден 
седмично. Затова ежедневно ще фукционира кабинет за духовни нужди, където 
всеки ще може да потърси помощ и съдействие за отговор на труден за него 
въпрос или за някаква своя духовна потребност. 

Ежедневно ще функционира и нашата книжарница за духовна литература 
чрез която спасителната вест може да достига до хората. 

Различни групи от обществото имат разнообразни интереси и търсения. 
Ние организираме клубове за споделяне и взаимопомощ за тези хора. Такива са 
младежки клубове, образователни сбирки, изследователски кръжоци за изучаване 
на нови знания в различни направления и групи с практическа насоченост.  

 



 

Нашата църква следва наставленията на Господ за здравословен начин на 
живот. Желаейки да направим съгражданите ни съпричастни с идеите за добро 
здраве искаме да организираме в сградата на църквата здравословен ресторант. 
Регулярно да бъдат изнасяни здравни беседи. Постоянно да действа здравен 
кабинет за консултации и прегледи. 

Бивайки църква ангажирана със семейството и семейните ценности сме 
радостни да реализираме кабинет за семейно консултиране и групи за 
взаимопомощ по отглеждането и възпитанието на децата. 

Църквата ни желае да работи съвместно по конкретни мероприятия с 
държавни и други обществени институции по теми в помощ на обществото, като 
за това е готова да предоставя свои помещения. 

Използвайки центарлното местоположение на нашия град ще сме радостни 
да бъдем домакини на общонационални и областни църковни мероприятия. 

За осъществяване на всички тези проекти църковната сграда трябва да 
отговаря на съответните архитектурни изисквания. Външната архитектура на 
сградата трябва да подсказва на хората, че това е сграда на Бога. Залите за 
богослужения трябва да бъдат отделени като специални места за среща с Бог и 
да не бъдат използвани за други дейности. В сградата трябва да има достатъчно 
и подходящи помещения за побиране на гореизброените дейности и хора. 

Както е видно от горния текст повечето от нещата са пожелателни. Това е 
защото за съжаление сегашната ни църковна сграда не е такава. 

Понастоящем Църквата на адвентистите от седмия ден във Велико 
Търново се помещава в собствен имот, намиращ се на приземен етаж в 12-етажен 
жилищен блок. Въпреки, че според градоустройствения план на града мястото се 
води широк център, практически то се явява на края на града. Освен това е на 
малка улица, която съвсем доскоро дори не беше асфалтирана. На въпросния 
приземен етаж църквата е разположена в помещение, строено за апартамент, 
заедно с още 2 подобни, собственост на физически лица. 

Поради гореописаното разположение търпим няколко крайно негативни 
последици. На първо място църковното помещение не се възприема като 
„Църква“ в смисъла, в който това понятие е придобило гражданственост в 
България от хората, до които искаме да достигнем. Това предразполага много от 
тях да ни възприемат като незаконна „секта“, което затруднява работата ни.  

Друг негатив е, че поради недоброто разположение на имота, църквата е 
неудобна за посещение и на практика „невидима“ за гражданите. 

Имота, в който сме разположени е крайно неподходящ функционално за 
нуждите на църковната ни работа. Състоящ се от основен салон с неправилна 
форма и малко допълнително помещение, той не може да покрие адекватно 
всички мероприятия и събрания, които провеждаме в църквата. Размерът на 
помещенията също е крайно недостатъчен. 

Водени от желанието си да работим за Бог в полза на обществото и 
притиснати от обстоятелството на нефункционалното помещение, в което се 
намираме, ние, Църквата на адвентиститие от седмия ден в град Велико Търново 
поставихме нашия проблем пред Бог.  

Той в безкрайната Си милост чу нашите молитви и станахме свидетели на 
Неговата бърза намеса. В едно кратко време бяхме преведени по динамичен и 
назидателен път и в резултат Господ ни посочи една сграда на най-централното 
място на града, която идеално покрива всичките ни планове и отговаря на 
всичките ни нужди. 



 

Проблемът, който ни спира да продължим нататък е, че нямаме финансови 
средства за закупуването на тази сграда. Знаем обаче, че за Бог невъзможни 
неща няма и че Негова е цялата Вселена.  

Ако сме Ви направили по някакъв начин съпричастни с нашата мечта  и 
Божият Дух Ви е говорил, то може да се молите за нейната реализация и да ни 
подкрепите финансово за закупуване на този имот. 

 
„Твое, Господи, е величието, и силата, и великолепието, и сиянието, и 

славата; защото всичко е Твое що е на небето и на земята; Твое е царството, 
Господи, и Ти си на високо, като глава над всичко. 

Богатствата и славата са от Тебе, и Ти владееш над всичко; в Твоята 
ръка е могъществото и силата, и в Твоята ръка е да възвеличаваш и да 
укрепяваш всички. 

Сега, прочее, Боже наш, ние Ти благодарим, и хвалим Твоето славно 
име.“ 

(1 Летописи 29:11-13) 
 

„... защото Твое е царството и силата и славата до вековете. Амин“ 
(Мат.6:13) 

 
 

Можете да дарите средства по банкова сметка: 

Съюз на ЦАСД в България, София, ул.“Солунска“ 10 

Банка ДСК - София 

IBAN: BG08STSA93000001433315  

BIC Code : STSABGSF 

!!! Основание за плащане: За ЦАСД Велико Търново 

Молим, непременно посочете основанието за плащане! 

 


