
 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Светослав  и Веси 

Петрови - Пловдив      

Митко и Албена 

Димитрови - Добрич 

Тони и Ирена 

Еленкови - София      

Иводор и Жани 
Ковачеви - София       

Българската конференция с Basilicus Bulgaricus 

Българската конференция  „Basilicus Bulgaricus” 

София, ул.Опълченска 66 
www.missiata.org 
  

http://www.missiata.org/


 
 

 
Това е българската конференция  „Basilicus 

Bulgaricus”, „поръсена с чубрица и пипер” с 
добруджански привкус.  
Едно мечтано събитие за нас. Събрани заедно 
ще бъде различно, защото многообразна е 
благодатта.  
Събрани заедно ще бъде епично, защото 

имаме история през годините.  
Силата, която сътвори света, възкреси Христос от мъртвите. Бог чрез 
тази Своя сила реши да обитава във всеки, който вярва в Него. Какво да 
очакваме тогава? Не е ли творчески успехи и възкресенски разултати 
във всяка област на живота ни? Животът, който ни е даден, Исус нарече 
„изобилен”. Такъв ли е? 

Има едно място на среща, където непременно трябва да отидем, за 
да имаме силата на възкресения живот. 

Иводор и Жани и църква МИСИЯТА – София, са домакини на 
събитието и ви канят на 
 
 
 

 
Светослав и Веси – простосърдечие и сила.  
Те са жизнерадости и силно обичащи верни 
приятели. Провокират доверие, защото дават 
доверие. Чрез своя ясно изразен мотивационен 
дар насърчават всеки да изследва дълбините на 
душата си, копнежите на сърцето си, да повярва 
в способстите си и му помагат да развие своя 
потенциал. Духовното бащинство е техния мотив 
да служат – изграждат синове и дъщери, които 

да обичат Божието слово и да ходят в силата на възкресения живот. През 
годините са развили силно служение и всред семейства – водят семинари за 
семейно съветване. Обученията им за служители са атрактивни и 
животопроменящи.  

Богати с четири дъщери. И с много чудеса, готови да разкажат. 
 

       Светослав и Веси Петрови са пастори в  Национален християнски 
център – Пловдив  

 
 
 
 
 

 Изобилна трапеза с  едно вдъхновяващо 

послание, приготвено от вдъхновени хора       



 
 
 

Митко и Албена – изтънченост и дълбочина 
За тях изучаването и проповядването на 
Божието  слово е изкуство. Вълнението от 
дълбоките откровения се предава на 
слушателите, чиято единствена реакция, е да 
се удивят на мъдростта на Бог. Това са хората, 
които „родиха” силни служители на 
Евангелието в цялата ни страна, а и по света. 
Защото „реката” е призвана да тече и да носи 
плодородие там, където премине.  

Митко и Албена искрено вярват, че 
разбирането за силата на Христос в живота на всеки, който Го приеме с 
цяло сърце, ще донесе една огромна радост и вътрешен мир.  

 
 Митко и Албена Димитрови са пастори в църква РЕКАТА - Добрич 
 

 

 

Тони и Ирена – мъдрост и насърчение 
 

Тони е една „отворена книга”, с която може 
да се направи справка по всяко време по 
всички въпроси относно вярата и Бог, 
взаимоотношения и принципи. Съветите, 
наставленията и насърченията, които дава, 
са основани на вечните библейски ценности. 
Семейство с 5 деца, две от които са 
осиновени. Един прекрасен пример за здрава 
семейна среда и предаване в служене на 
другия.  

Тони и Ирена Еленкови са пастори в църква Бъдеще и надежда – 
София 
 

 Събрания:  
 Петък -18.30ч. 
 Събота – 11.00ч, 15.00ч., 18.30ч. 
 Неделя – 18.00ч. 

                                                               За повече информация: 

                                                        Църква МИСИЯТА 
                                                        Вероника Младенова 
                                                                Tелефон 0894335 958  
                                                                    Email: missiata@abv.bg 
                                                                www.missiata.org 
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