
От 04 до 06. ЮНИ 2008 В ГАБРОВО

ДАТАТА Е ПРОМЕНЕНА 

Здравейте  скъпи  съработници!  Искам  да  ви  информирам  относно  предстоящото 
събиране на петкратни служители в 
сърцето  на  България,  по  точно  в 
месността „Узана”, където се намира 
и  топографския  цънтър  на  страната 
ни, на 20 км. от град Габрово.  Това 
събитие ще се състои за първи път в 
България  и  сега  с  цялата  си 
отговорност  на  Божи  слуга  ви 
казвам, че то е дългосрочен план на 
Бог  за  нацията  ни.  Имах  това 
уверение  от  Святия  Дух  още  преди 
повече  от  5  години.  Беше 

потвърдено от Апостоли и Пророци от различни нации, дори от хора които не познавам 
лично. 

Защо се събираме? - Това което вярваме е:

-  че  трябва  заедно  да  се  смирим,  покаем  и  поклоним  пред  Бог,  за  да  дойдат 
освежителни времена от лицето на Господа. (Д.А. 3:19)

- че  трябва  да  утвърдим  петкратно  служение  в  страната  ни  като  разпознаем, 
окуражим, насърчим и изпратим хората с духовна власт,  дадена им от небето в 
действие! - Мт 10: 7-8 

- че трябва да съберем разпиляното и наранено стадо и да го превържем, защото 
един ден ние лично като работници на Неговата нива ще отговаряме пред Бог и 
цялото небе за делата си в деня на Неговият съд. 

- Екипиране на служители и освобождаване на помазание и духовна власт в живота 
на служители за делото на служение, както и промяна в манталитета на мисленето 
ни относно живата църква на Бог. 

Това са достатъчно причини за да не си останеш в къщи! Нали? Това няма да бъде 
конференция на говорители, а на деятелните изпълнители. Ако мислиш, че ти си един 
от тях или не си бил до сега и искаш да станеш такъв, заповядай! Стани част от нещо, 
което  ще  направи  радикални  промени  в  България.  Ако  имаш  сърце  за  нациите  и 
Тялото Христово и ако си петкратен служител, ела да се молим заедно в сърцето на 
България високо в планината и да молим Бог за отговори на нашите въпроси. 



Бог ни говори да пресеем служителите и поради тази причина ние няма да поемем 
никакви разходи по вашето настаняване и храна. Вярваме, че всеки един служител на 
Бог, който проповядва вяра, трябва да има вяра за снабдяване на нуждите.

Молете се и Бог ще ви даде необходимата сума за да присъствате вие  и вашата жена 
от 4 до 6 юни. Препоръчително е децата да се оставят в къщи, за да имате възможност 
да се концентрирате върху времето, което имаме заедно с Бог.  

Това което можем да направим за вас е:

- да ви резервираме място в пакет с други служители, за да използвате отстъпка за 
двете нощувки. Избрали сме Хотел „Импулс” като място на събитието. Уговорката е 
да имаме всички легла за цената от 24 лева на легло за една нощ. Ще се нощува на 
4 и 5 юни – две нощувки. Има и съседни хижи в близост до хотел „Импулс” на 
цената  от  7  лева.  Всеки  има  възможност  да  участва,  всичко  зависи  от  вярата  и 
желанието ви. 

За да сме сигурни, че сте сериозни и планирате идването си, ще ви помолим да се 
регистрирате,  като  изпратите  по  25  лева  на  човек,  пари  които  ще  се  използват  за 
вашето настаняване. Можете да изпратите парите по пощенски запис не по - късно от 
15 май, на адрес Габрово 5300 „Лиляна” 17 за Васил Петров Петров. Това ще гарантира 
вашето участие, понеже местата в залата ще бъдат ограничени. 

За  храна  -  нека  всеки  си  носи,  можете  да  вземете  тези  дни в  пост  и  молитва  ако 
чувствате, че трябва да го направите или използвайте ресторантите,  които също ще 
работят. 

Пророк Емануил Бабалола и Апостол Скот Хънтър ще бъдат само част от служителите, 
които сме поканили. Ще имаме и гости от различни нации. Зная със сигурност, че това 
е годината в която трябва да се състои всичко това, понеже ми е потвърдено, чрез 
доказателства от Святия Дух, които ще изложа на самото събрание. 

Каним ви,  скъпи съработници, защото църквата в България и в много други страни 
стене и има нужда от съживление. Някой от вас ще бъдат изпратени до нациите, други 
ще получат сила за служение в България, но едно ви гарантирам, няма да си тръгнете 
същите от това място. Нека Бог да ви говори от тук нататък! 

Чакаме ви в планината!

Пастор Васил Петров


