Разговор на един грешник с Триединния Бог
100 отговора на 100 въпроса
в периода 1975г. – 1998г.
Петър Велев
/. Грешникът: "Господи, Господи, спаси ни и благослови ни!
Иисус: И защо Ме зовете: Господи, Господи! а не вършите каквото казвам" /Лук. 6:46/.
Не всеки, който Ми казва: Господи, Господи! ще влезе в царството небесно, а оня,
който изпълнява волята на Моя Отец Небесен. Мнозина ще Ми кажат в оня ден:
Господи Господи! не в Твое ли име пророкувахме? И не в Твое ли име бесове изгонвахме? и не в Твое ли име много чудеса правехме? и тогава ще им кажа открито: никога не
съм ви познавал: махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие" /Мат.7:21 -23/.
Наричате Ме Господ, а не ми се покорявате и упорито се противите на словото Ми и на
откровенията Ми. Не знаете ли, че "непокорството е също такъв грях, какъвто е
магьосничеството, и упорството е също като идо-лопоклонството" /I Цар. 15:23/.
2. Грешникът: "Учителю, научи ни на Божията воля, понеже ние не я знаем"
Господ: Божията воля е записана в Божието слово. Вие Ме наричате учител, а себе си
Мои , но защо не искате да се учите? Не знаете ли, че ви предстоят много изпити и ако
не ги издържите ще отидете там, където е плач и скърцане със зъби?
3. Грешникът: Господи, Ти си Светлина, просвети народа ни, за да можем да
виждаме!"
Господ: "Наричате Ме Светлина, но не приемате светлината на словото Ми и на
откровенията Ми, "защото всякой, който прави зло, мрази светлината и не отива към
светлината, за да не бъдат изобличени делата му, понеже са лоши" / Иоан.3:20/.
4. Грешникът: "Господи, Ти си истина и ние искаме да ходим в истината"
Господ: "Наричате Ме Истина, а живеете в лъжа. Всяка сутрин ви чакам, щом се
събудите, да мислите, да говорите, да четете, да слушате и да вършите истина. Но
вместо да се венчаете за истината, вие прегръщате лъжата и мислите, слушате, четете,
говорите и вършите лъжа. Не знаете ли, че отвън небесното царство ще бъде "всеки,
който обича и върши лъжа" /Отк.22:15/. И че "на всички лъжци делът им е в езерото,
що гори с огън и жупел; то е втора смърт" /Отк.21:8/.
5. Грешникът: "Господи, надари ни с Божията премъдрост! В Теб има повече мъдрост
отколкото в Соломон. Ти си Мъдростта на Отца".
Господ: "Наричате Ме Мъдрост, а постъпвате глупаво, като слушате, четете и говорите
словото Ми, но не го изпълнявате. "А всеки, който слуша тия Мои думи и ги не
изпълнява, ще заприлича на глупав човек, който си съгради къща на пясък; и заваля
дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя рухна, и
срутването й беше голямо" /Мат.7:2б,27/.
6. Грешникът: "Учителю благи, помилвай мене грешника!"
Иисус Христос: "Наричате Ме благ, но не искате да Ме вкусите, "истина, истина ви
казвам: ако не ядете плътта на Сина Човечееки и не пиете кръвта Му, не ще имате в

себе си живот. Който яде Моята плът и пие Моята кръв, има живот вечен, и Аз ще го
възкреся в последния ден" /Йоан. 6:53,54/.
7. Грешникът: "Господи, Ти си живот вечен, избави ни от втората смърт!"
Господ: "Наричате Ме Вечен живот, но нема-рите за душите си. Предпочитате
всякакви земни стремежи и удоволствия, а духовните пренебрегвате. "Който, прочее,
иска да бъде приятел на света, враг става на Бога" /Иак.4:4/. Предпочитате светска
музика, песни, танци и житейската гордост, но "светът преминава, и неговите похоти, а
който изпълнява Божията воля, пребъдва вечно"/1 Иоан.2:17/.
8. Грешникът: "Пастирю наш, води ни на зелени пасбища".
Господ: "Наричате Ме Пастир на овците, а не искате да слушате гласа Ми, за да
влезнете през Вратата, но тичате да слушате наемници и чужденци, които не ги е
грижа, че вълци разграбват и разпръскват стадото Ми. Ако не Ме познавате, вие не сте
от Моите овци. Аз съм добрият пастир; и познавам Моите Си, и Моите Ме познават11
/Иоан.10:14/ "подир чужди човек не вървят, а бягат от него, понеже гласа на чуждите не
познават" /Иоан.10:5/.
9. Грешникът: "Господи, дай ни Твоя мир!"
Господ: "Наричате Ме Княз па мира, но не търсите Моя мир, а мира на този свят,
който е "като развълнувано море, което не може да се уталожи, и чиито води
изхвърлят тиня и кал. Мир няма за нечестивците, казва Бог мой /Ис.57:20,21/. Вършете
правда, истина и милосърдие, за да имате Моя мир".
10.. Грешникът: "Господи, Ти си Любов. Помогни ни да изпълняваме двете заповеди
на любов към Бога и ближния!"
Господ: "Наричате Ме Любов и пишете по амвоните: "Бог е любов",но обичате ли Ме?
Обичате ли малките, които вярват в Мен? Когато са гладни, нахранихте ли ги?
Когато са голи и боси, облякохте ли ги и обухте ли ги? Когато са болни, посетихте ли
ги? Когато са в тъмница, споходихте ли ги? Ако не сте го сторили, за каква любов
говорите?
11. Грешникът: "Господи, Ти си огън пояждащ за недостойните. Да ни не изгориш, но
игори греха в нас".
Господ: "...огънят ще изпита, какво е на всекиго делото. И ако някому делото, що е
зидал, устои, той ще получи награда. А комуто делото изгори, той ще бъде ощетен, а
сам ще се спаси, но тъй, както се спасява някой през огън. Не знаете ли, че вие сте храм
Божий, и Духът Божий живее във вас? Ако някой разори Божия храм, него Бог ще
разори, защото Божият храм е свет, а тоя храм сте вие" /1 Кор.З.ТЗ-17/.
12. Грешникът: Господи, Ти си благодат, давай ни Твойта благодат!"
Господ: "Наричате Ме Благодат, а се опитвате да се оправдавате със закона, "...чрез
дела по закона ли получихте Духа, или чрез послушание на вярата?" /Гал.3:2/. "Вие,
които искате да се оправдаете със закона, отметнахте се от Христа, отпаднахте от
благодатта" /Гал.5:4/.
13. Грешникът: "Свети Душе, бъди ми Застъпник и Ходатай пред Всемогъщия Бог!"
Св. Дух: "...един е Бог, един и Ходатай между Бога и човеците - Човекът Христос
Иисус" /1 Тим. 2:5/.

14. Грешникът: "Господи, Ти си праведния Съдия, а аз грешен човек, да ме не
осъдиш".
Господ: "Не съдете, и няма да бъдете съдени; не осъждайте, и няма да бъдете осъдени;
прощавайте и простени ще бъдете" /Лук.6:37/.
15. Грешникът: "Господи, писано е: "бъдете свети, понеже Аз съм свет" /1 Петр.1:16/.
Можем ли да се осветим с пост, неядене на свинско и друго месо, пазене съботата и
други дни, месеци и години?"
Св. Дух: "... никой да ви не осъжда за ядене или пиене, или за някой празник или
новомесе-чие или събота; това е сянка на бъдещето, а тялото е Христос" /Кол. 2:16/.
"Един различава ден от ден, а друг смята всички дни еднакви. Всеки постъпва, според
както е напълно уверен в ума си" / Рим.14:5/. "Който яде, да не презира оногова, който
не яде; и който не яде, да не осъжда оногова, който яде, понеже Бог го е приел" /Рим.
14:3/.
16. Грешникът: "Боже, Ти си сила и мощ, Ти си толкова велик, затова ще те
превъзнасям е песни, гусли и китари".
Св. Дух: "Горко вам, които смятате, че е далеч злочестия ден и правите да се приближи
тържеството на насилието, които лежите на одрове от слонова кост и се облягате на
леглата си, ядете най-добри овни от стадото и телетата от тлъсто пасбище, пеете под
звука на гусли, мислейки, че владеете свиралото като Давида... Отстрани от Мене шума
на твоите песни, защото звуците на твоите гусли няма да слушам. Нека тече като вода
правосъдието, и правдата, като силен поток" / Ам.6:3-5 и 4:23,24/.
17. Грешникът: "Господи Боже Всемогъщи, Ти си цар на царете и Господ на
Господарите!"
Бог Отец: "Син почита баща, и роб господаря си; ако Аз съм Баща, то де е почитта към
Мене? И ако Аз съм Господ, то де е благоговението пред Мене? казва Господ Саваот
вам свещеници, които безславите името Ми..." /Мал.1:6/.Вие, които твърдите, че Ме
почитате, защо се държите безсрамно и безчинно в присъствието Ми? Нито песните,
които Ми пеете, нито молитвите, които Ми принасяте, нито проповедите, които
проповядвате, ще могат да ви помогнат, ако искренно не се покаете и не застанете в
страх и благоговение пред Мене. "Защото, казвам ви, ако вашата праведност не
надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в царството
небесно" / Мат.5:20/.
18. Грешникът: "Господи, какво е бъдещето на земните жители?"
Св. Дух: "Ще очистя земята от това извратено и нечестиво поколение". "И тъй, не
кощунствувайте, за да не станат оковите ви по-яки; защото аз чух от Господа, Бога
Саваота, че е определено изтреба на цялата земя" /Ис.28:22/.
19. Грешникът: "Господи, какво да направим, за да бъде запазен живота на планетата
Земя?"
Св.Дух: "Всеки да се помири с брат си и да сключи мирен договор с небето! Понеже
говорите: "сключили сме съюз със смъртта и с преиз-поднята сме договор направили:
кога всепоража-ващият бич минава, той не ще дойде до нас, защото лъжата направихме
наше прибежище и с измама ще се прикрием", затова тъй казва Господ Бог: ето, Аз
полагам на Сион в основата камък, -камък изпитан, краеъгълен, драгоценен, здраво
утвърден: който вярва в Него, няма да се посрами. И ще поставя съда за мерило и
правдата за къпо-ни; и град ще изтреби прибежището на лъжата, и води ще потопят

мястото на укривателството. И съюзът ви със смъртта ще се унищожи, и договорът ви е
преизсподнята не ще устои. Кога мине всепоражаващият бич, вие ще бъдете съсипани "
/Ис.28:15-18/. "Покай се, и всеки от вас да се кръсти в името на Иисуса Христа, за
прошка на греховете; и ще приемете дара на Светаго Духа" / Деян.2:38/.
20. Грешникът: "Господи, трябва ли да почитаме пророците, апостолите, мъчениците,
светиите и Света Богородица?"
Господ: "Който Ми служи, нека Ме последва; и дето съм Аз, там ще бъде и Моят
служител. И който служи на Мене, него ще почете Моят Отец" /Иоан.12:24/.
21. Грешникът: "Господи, а можем ли да ги прославяме?"
Господ: "И славата, която Ми бе дал, Аз дадох тям, за да бъдат едно, както Ние сме
едно" / Иоан.17:22/.
22. Грешникът: "Господи, какво е бъдещето на България?"
Св. Дух: "Ако българите се покаят и върнат от нечестивите си пътища, България ще
бъде спасена и благословена, но ако народът продължава да се развращава, България
ще престане да съществува като държава"
23. Грешникът: "Господи, как ще бъде унищожена България?"
Св. Дух: "С глад, болести, природни бедствия и войни с околните народи. С огън ще
бъде изгорена."
24. Грешникът: "Господи, Съветският съюз и Вършавският договор ще допуснат ли
войни срещу България?"
Св. Дух: "Те ще се разпаднат, а Русия ще си има много грижи на изток".
25. Грешникът: "Господи, нима ще допуснеш праведните да загинат заедно с
нечестивите?
Св. Дух: "Българите, които оцелеят ще си образуват Нова България на Американския
континент".
26. Грешникът: "Господи, какво да направим, за да бъде спасена България?"
Св. Дух: "Да се възтанови правдата и справедливостта. Пладнешки разбойници
заграбиха земеделските земи, добитъка и инвентара на селяните и собствеността на
гражданите. Да се възтанови собствеността и се върнат земеделските земи на
собствениците и техните наследници. За ръководители на държавата да се изберат хора
с чисти ръце и непорочни сърца."
27. Грешникът: "Господи, как да се освободи българският народ от веригите на страха
и греха?"
Св. Дух: "Омъжените жени да не ходят на екскурзии, курорти, почивки, кино, театър,
забави, събрания, богослужения и гости без мъжете си и децата без родителите си.
Децата заедно с родителите си и жените - с мъжете си. Само така може да бъде
пресечено моралното падение на българския народ."
28. Грешникът: "Господи, мнозина свещенослужители и пастири се оплакват, че
миряните не ги обичали, почитали и уважавали. Защо е охладняла любовта на миряните
към Господните служители?"

Св. Дух: "Може ли искрен християнин да обича, почита и уважава Иуда Симонов
Искариотски?"
29. Грешникът: "Господи, в кое вероизпоевдание и в коя църква или деноминация ще
бъдеш, за да кажа на хората да отидат и чуят Твоите думи на живот вечен?"
Иисус Христос: "В нито една, защото ръководителите им са предатели и Българската църква е
"продадена невеста".
30. Грешникът: "Господи, предателството смъртен грях ли е?"
Св. Дух: "Наказанието за предателство е смърт".
31. Грешникът: "Душе Свети, има ли свещеници, пастири и патриарси, които не са могли да
влезат в небесното царство?"
Се. Дух: "Има".
32. Грешникът: "Поради какви грехове загубиха спасението си?"
Св. Дух: "Различни. Най-много погинаха поради предателствата, доносите и клеветите срещу
тия, за които Иисус Христос е умрял".
33. Грешникът: "Господи, познавам ли някой от
тях?"
Св. Дух: "Да. Те пишеха доноси против вас и доносите натежаха на везните. Осъдени са".
34. Грешникът: "Господи, аз от сърце им прощавам всичко, което са съгрешили против мен,
моля Те и Ти да им простиш, за да бъдат спасени!"
Св. Дух: "Греховете, с които са съгрешили против теб ще им бъдат простени, но греховете, с
които са съгрешили против Духа, Който е върху теб, няма да им бъдат простени".
35. Грешникът: "Душе Светии, моля Те да им простиш, защото не са знаели какво говорят,
какво пишат и какво правят!"
Св. Дух: "Няма да им простя, защото знаеха какво говорят, какво пишат и какво правят".
36. Грешникът: "Господи Иисусе Христе, но те са били църковни служители. Проповядвали са
Евангелието, молели са се за нуждите на християните и църквите, някои от тях са били
кръстени със Св. Дух и са говорели на непознати езици, а други може да са изгонвали и бесове.
Нима слу-жениято им в църквите няма да им помогне?"
Иисус Христос: "За това са получавали заплати, а заплатата за предателството е смърт".
"Мнозина ще ми кажат в оня ден: Господи! Господи! не в Твое ли име пророкувахме? И не в
твое ли име бесове изгонвахме? И не в Твое ли име много чудеса правехме? И тогава ще им
кажа открито: махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие" /Мат. 7:22,23/.

37. Грешникът: "Господи, има ли живи църковни служители, които ги грози същата
опасност и какво да сторят, за да се спасят?"
Св. Дух: "Има. Да изповядат пред църквата греховете си и да поискат прошка от
църквата и от тия, против които са съгрешили".
38. Грешникът: "Господи, защо ми откриваш имената на починалите църковни
служители, които са осъдени, между които е и Българският патриарх Кирил?"
Св. Дух: "С учебна цел".
39. Грешникът: "Господи, покая ли се някой от евангелските пастири при които ме
изпрати да им кажа, че са мъртви в греховете си?"

Св. Дух: "Никой от тях не се покая. Затова ги изобличавай публично, та дано някой от
тях да се покае и спаси. А които не се покаят ги очаква втора смърт в огненото езеро,
където ще бъде плач и скърцане със зъби".
40. Грешникът: "Господи, какво ще стане с християните, които са се уплашили и са
станали доносници и предатели".
Св. Дух: "В съдния ден ще им бъде припом-нено, колко евтино са предали душите си и
светлината им ще угасне в непрогледна тъмнина. Ако искренно не се покаят, не
изповядат предателствата си пред църквата и не поискат прошка от тия, против които
са доносничили, след смъртта ги очаква втора смърт".
41. Грешникът: "Господи, какви хора са тия, които хитруват, лъжат, крадат или
изпреварват другите хора по опашките? Да ги изобличаваме ли?"
Св. Дух: "Не ги изобличавайте. Те са нещастници, които са извършили смъртни грехове
и бързат да натрупат клетви и грехове до мярката на осъждението си. Те бързат към
собствената си смърт".
42. Грешникът: "Господи, ще влезнат ли в Твоето небесно царство жените, които се
молят, пророкуват и присъстват на богослуженията с непокрити глави и мъжете, които
правят същото, но с покрити глави?"
Св. Дух: "Които се спасят, ще бъдат посра-мени и ще пребъдват във вечността като
духовни джуджета, защото са нарушили една от най-малките заповеди и така са учили
човеците" /Мат.5:19/
43. Грешникът: "Господи, кому служи пастир
Иванов?"
Св. Дух: "На Държавна Сигурност".
44. Грешникът: "Какво ще стане с християните, които знаят това и му помагат?"
Св. Дух: "Нито един от тях няма да остане ненаказан".
45. Грешникът: "Душе Светии, как да познавам кой служи на Христос и кой на
антихристите?"
Св. Дух: "Който страда за Иисуса Христа и за църквата Христова е Христов, а който е
против него е антихрист".
46. Грешникът: "Душе Светии, кой има право да полага ръце за изцеление на болни в
Иисус Христовото име?"
Св. Дух: "Всички, които са живели и живеят духовен живот. Те се водят от Божия Дух
и са синове и дъщери Божии. Те имат право да полагат ръце за изцеление и за
благословение".
47. Грешникът: "Господи, какво най-много пречи за Божествените изцеления?"
Св. Дух: "Гордостта и осъдителния дух".
48. Грешникът: "Господи Иисусе Христе, ясно-видката Ванга твоя служителка ли е?"
Иисус Христос: "Между Мен и Ванга няма нищо общо. Това са две съвсем различни и
противоположни неща. На атеистите, антихристите и терористите Ванга не им пречи,
но Аз им преча".

49. Грешникът: "Господи, кому служат астролозите, екстрасенсите, контактъорите,
окултистите, медиумите, и медицинските групи на йогите и дъ-новистите?"
Св. Дух: "На черния Крал".
50. Грешникът: "Господи, кой е този черен Крал?"
Св. Дух: "Дяволът. Те ще бъдат употребени от него в последното време".
51. Грешникът: "Господи, има ли извънземни същества в плът?"
Св. Дух: "Това е последната лъжа на дявола за сътворението на човека".
52. Грешникът: "Господи, кои са истински твои ученици?"
Иисус Христос: "Които не формално, а истински се учат от словото Ми и
откровенията Ми и си помагат едни на други с любов и мир".
53. Грешникът: "Господи Иисусе Христе, за кои хора е волята на Бог Отец да бъдат
спасени".
Иисус Христос: "Не е по волята на вашия Небесен Отец да погине нито една душа, но
всички да дойдете до покаяние".
54. Грешникът: "Господи, в кое име или знаме на вероизповедание, деноминация,
църква, дружество или общество има най-голяма сила?"
Св. Дух: "Няма никаква сила нито в имената ви, нито в знамената ви. Силата е в името
на вашия Небесен Отец" /Мат.6:13/.
55. Грешникът: "Господи, какъв християнин да се наричам, православен, католически
или евангелски? "
Св. Дух: "Наричай се само християнин и полагай старание да бъдеш Христов ученик".
56. Грешникът: "Господи, има ли мъченици за Христовата вяра в наши дни?"
Св. Дух: "Има. Антихристите ги убиват тайно чрез инсценирани катастрофи,
облъчване, отрови и изотопи".
57. Грешникът: "Господи, какво ще направиш с убийците им?"
Бог Отец: "Ще натрупам радиацията на главите им и на главите на тяхното
потомство".
58. Грешникът: "Господи, защо е разделена църквата Ти?"
Иисус Христос: "В едно кръщение сте кръстени и с един Дух сте напоени, но сами се
разделяте, защото всеки търси само своята си полза, а не ползата и на другите".
59. Грешникът: "Господи, когато се чувствам грешен, срам ме е да се наричам
християнин. Тогава какво да правя?"
Св. Дух: "Никога и никъде да не си посмял да се засрамиш да се наречеш християнин.
Когато се чувстваш грешен, изповядай греховете си и се покай!"
60. Грешникът: "Господи Иисусе Христе, на кои хора да говоря за Теб?"
Иисус Христос: "Вглеждай се в очите на хората и в чиито очи видиш вяра, само на
тях говори".
61. Грешникът: "Господи, как най-бързо да се справям с греха?"

Св. Дух: "Бъди буден и се моли. Унищожавай греха щом се появи в мислите ти и
представите ти. Не му позволявай да стане чувство, думи или дело".
62. Грешникът: "Господи, ще имали духовнопро-буждане, съживление и възраждане в
България?"
Св. Дух: "Ще има".
63. Грешникът: "Някои казват, че ще дойде от Америка, други - от Швеция, а трети от Русия. От къде ще дойде съживлението?"
Св. Дух: "От небето".
64. Грешникът: "Господи, някои пророкуват и проповядват, че в последно време
искащ да работиш по нов, модерен начин. Вярно ли е?"
Св. Дух: "Не. Иисус Христос е същият вчера, днес и вовеки" /Евр.13:8/.
65. Грешникът: "Господи, угодно ли ти е по време на богослужение да пляскаме с
ръце, да тропаме с крака, да скачаме, да се кълчиме, да подскачаме и танцуваме?"
Св. Дух: "Не. На богослужение се стои мирно и тихо. То не е опера или балет, не е
драматичен или сатиричен театър, не е цирк или естрада, които нямат нищо общо със
свещенодействията при богослуженията, а са дело на света и на плътта".
66. Грешникът: "Господи, да напускам ли подобни събрания?"
Св. Дух: "Да. Отстранявай се от всички, които се държат в присъствието Ми като
маймуни".
67. Грешникът: "Господи, истеричния смях свещен ли е?"
Св. Дух: "Кога глупав се смее, издига гласа си, а благоразумен мъж едвам тихо се
усмихва" / Пр. Ис. 21:23/.
68. Грешникът: "Господи, ще достигнат ли до освещението ония, които вдигат врява в
църквите?"
Св. Дух: "Не. Само които свето пазят светото, ще се осветят и които са се научили на
това, ще намерят оправдание" /Прем.6:10/.
69. Грешникът: "Господи, какво да правя с тия, които проповядват модерно
новобогословие и т.н. "свещен смях".
Св. Дух: "Предупреждавай ги, че модерните проповеди, песни, смехории, рок музика,
ще объркат умовете им и някои от тях ще стигнат до умо-побъркване. Отстранявай
смехориите от събранията ви, защото чрез тях се промъква лукавия."
70. Грешникът: "Господи, някои хулят дявола и го наричат нищожество, червей,
гъсеница, глупак. Хулата против дявола грях ли е?"
Св. Дух: "Да. Хулата против него е хула против власта. А Михаил Архангел, когато
се препираше с дявола за Моисеевото тяло, не посмя да произнесе хулна присъда, а
рече: Господ да ти забрани. А тия хулят това, що не знаят..." /Иуд.9,10/
71. Грешникът: "Господи, кои са най-силните оръжия на дявола?"
Св. Дух: "Лъжата и гордостта".

72. Грешникът: "Господи, жените, които разгол-ват краката си и тялото си в
събранията на християните, лишават ли се от благословение?"
Св. Дух: "Всички жени и всички мъже, които носят съблазни в църквите ще бъдат
наказани, но вие не ги осъждайте, защото някои от тях са обладани от блуден бяс".
73. Грешникът: "Света Троице, кога се прекъсва връзката между нас и Вас?
Св. Дух: "Винаги, когато не вярвате на Божието слово и на Божиите откровения".
74. Грешникът: "Господи, кой ни дава пророческите сънища, видения, откровения и
духовните дарби?"
Св. Дух: "Вашият Небесен Отец".
75. Грешникът: "Светии Душе, имаш ли нещо против мен?"
Св. Дух: "Да. Не произнасяй името на човек, който не присъства на разговора, защото
ставаш първопричина за хулене".
76. Грешникът: "Господи, дякон Игнатий, Васил Левски спасен ли е?"
Св. Дух: "Да. Той обичаше своя народ и доказа, че го обича, като умря за него".
77. Грешникът: "Господи, да ми се не разгневиш, а Христо Ботев?"
Св. Дух: "И той обичаше своя народ и доказа, че го обича като умря за народа."
78. Грешникът: "Господи, а Людмила Живкова?"
Иисус Христос: "Не. Тя не е яла от моето тяло и не е пила от Моята кръв и няма дял с
Мене".
79. Грешникът: "Господи Иисусе Христе, светият апостол Петър пише, че си
проповядвал на мъртвите, които са били непокорни в дните на Ноя, за да живеят по
Бога духом /1 Петр.З:20 и 4:6/. Не може ли да помилваш и душата на Людмила
Живкова?"
Господ: "Може, ако фамилията Живкови дадат половината от богатствата си за
откриване на универсално лекарство против болестта рак".
80. Грешникът: "Господи, какво да правя, за да изпълня волята Ти?"
Господ: "Продължавай да се учиш. Облечи се в нови дрехи - чисти мисли, чувства,
думи и дела, за да те изпратя при тоя народ, който е готов и Ме чака".
81. Грешникът: "Господи Иисусе Христе, как мога да имам увереност, че наистина Те
обичам?"
Господ: "Ако пазиш заповедите Ми и си готов да умреш за името Ми.
82. Грешникът: "Господи, защо много хора, които идват в молитвеното събрание за
изцеление на болни, не получават изцеление?"
Св. Дух: "Защото не вярват в изцелителната сила в Иисус Христовото име и не са
очистили сърцата си от грях чрез изповед и покаяние".
83. Грешникът: "Господи, ако аз се моля и постя за изцелението на непокаяни и
невярващи човеци, ще ги изцериш ли?"
Господ Бог: "Не. Никому няма да позволя да тъпче Закона Ми".

84. Грешникът: "Господи, защо станаха железопътните катастрофи в Германия, при
които загинаха много деца и възрастни хора?"
Св. Дух: Содом, Гомор, Хамбург.
85. Грешникът: "Господи, някои учат Твоята майка да не се нарича Света Богородица и
Дева Мария, а други я хулят. Ще пострадат ли?"
Иисус Христос: "Никому няма да позволя да хули името на майка Ми".
86. Грешникът: "Господи, кому служат франк масоните?"
Св. Дух: "На духа на антихриста. Те ще възцарят личността Антихрист".
87. Грешникът: "Господи, много хора се опитваха да ми сторят голямо зло, защо не
успяха?"
Св. Дух: "Защото Аз съм с теб. От дясната ти страна ще падат стотици и от лявата ти
ще се спъват хиляди, но ти ще стоиш, защото Аз съм с теб".
88. Грешникът: "Господи, ако се моля за франк масони и техни потомци, ще ги
изцериш ли?"
Св. Дух: "Не се моли за тях и потомците им, защото франк масони не изцерявам. Те са
виновни за проливането на реки от човешка кръв и всяка капчица човешка кръв вика
към небето за отмъщение.
89. Грешникът: "Господи, за какви други хора да не се моля?"
Св. Дух: "Не се моли за телесното изцсрение на съдии, адвокати и прокурори, които са
оправдали виновни, а са осъждали невинни. Те няма да бъдат изцелени, защото "с
каквато мярка са мерили, с такава ще им се отмери, но можеш да се молиш за
покаянието им".
90. Грешникът: "Господи, има ли опасност да пострадам при изгонването на бесове и
полагането на ръце за изцелението на болни?"
Св. Дух: "Да. Когато гониш бесове от непока-яни атеисти, антихристи или деца на
невярващи и полагаш ръце да се молиш за болни от рак, след като съм те предупредил
какви смъртни и окултни грехове са извършили, а те твърдят, че това не е вярно".
91. Грешникът: "Господи, еднаква ли ще бъде наградата на устоялите докрай
християни?"
Св. Дух: "Не. Най-голяма ще бъде наградата па устоялите до край девственици, които
са победили плътските страсти и похоти и не се е намерила лъст в устата им. След тях
са апостолите и мъчениците, пророците и свещениците, пастирите и проповедниците,
които вярно са проповядвали Божието слово. Най-малки ще бъдат ония, които
умишлено са нарушавали най-малките Христови заповеди и така са учили човеците".
92. Грешникът: "Господи, ще бъдат ли спасени проповедниците, които умишлено
изопачават Божието слово, за да угодят на църковни ръководители и църковни
доктрини?"
Св. Дух: "СТРАШНО Е ДА СЕ ИЗОПАЧАВА СЛОВОТО НА ЖИВИЯ БОГ! За такива
ще бъде по-добре да им вържат воденични камъни на вратовете и да ги хвърлят в
морските дълбочини, защото вкарват слушателите и себе си под проклятие. Когато
някой проповедник изопачава Божието слово и попита слушателите: "Мога ли да имам
"Амин"? Всеки, който се съгласи и каже "Амин" на изопачено слово, влиза под прокля

тие. Виж Посланието към Галатяните 1:8,9. Народът е непросветен и лъжеучителите и
лъжепроро-ците лесно вкарват хората под проклятие само с една дума: "Амин".
93. Грешникът: "Господи, ще можем ли да,се молим за такива проповедници и
неповярвали наши близки и роднини, когато застанат пред Страшния Божи Съд?"
Св. Дух: "Не. Както молитвения дом не е съдилище, така и съдилището не е молитвен
дом. "Които повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден"
/Мар.1б:16/.
94. Грешникът: "Господи, как виждаш младежите, които се увличат по модерните
учения на но-вобогословите?"
Св. Дух: "Виждам ги разбогатели да твърдят, че от нищо не се нуждаят, но са злочести
и клети, слепи и голи. Идват на богослуженията като на ревю".
95. Грешникът: "Душе Светии, защо комунистите мразят Господ Иисус Христос?"
Св. Дух: "Защото комунизъмът е окултно, лъжливо учение, а баща на окулта е дяволът,
който е баща на лъжата. Който е от лъжата, мрази Иисус Христос, защото Той е
Истината."
96. Грешникът: "Господи, можем ли ние грешниците да построим рай на земята?"
Св. Дух: "Рай не може да се построи от грещ-ници и особено ако са пладнешки крадци
и разбойници като комунистите".
97. Грешникът: "Господи, малцина ли от християните ще се спасят?"
Св. Дух: "За всички християни, които вярват и изповядват, че Иисус Христос е Господ,
има приготвени жилища в небесното царство, а за които не вярват, а присторено са се
присъединили към църквата и служат на антихристите, макар и да наричат себе си
християни, е приготвена тъмница, където ще бъде плач и скърцане със зъби.
98. Грешникът: "Господи Иисусе Христе, може ли да ми дадеш такава силна вяра, че
да мога да ходя по водата като Теб?"
Иисус Христос: "Може, ако мислиш така, както Аз мисля, ако говориш така, както Аз
говоря, ако живееш така, както Аз живях на земята и ако имаш такава вяра, каквато е
Моята вяра".
99. Грешникът: "Господи, Света Богородица с какво тяло се е явила на Бернандета от
Лурд и на други човеци, удостоила ги с явлението си?"
Св. Дух: "С бесмъртно прославено тяло".
100. Грешникът: "Господи, Боже Всемогъщи, благодаря Ти, Татко мой, че много пъти
си ме избавял от ръцете на враговете ми и много пъти си отговарял на молбите и
въпросите ми. Ти си Единствения Творец и Господар на Вселената, а аз съм един
нищожен, грешен и недостоен човек. Коя е причината за толкова голямата милост към
мене грешника?"
БОГ ОТЕЦ: "ПОНЕЖЕ ТИ ПРИЕ ПРИЯТЕЛСТВОТО НА МОЯ ЕДИНОРОДЕН И
ВЪЗЛЮБ-ЛЕН СИН, КОЙТО Е ТВОЯ ГОСПОД И СПАСИТЕЛ, ЗАТОВА ТЕ
ОБИКНАХ И ЩЕ ТИ ПОМАГАМ. АЗ СЪМ ТВОЯ НЕБЕСЕН ОТЕЦ".

СИМВОЛ НА ВЯРАТА
Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и
невидимо.
И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца
преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден,
несътворен, единосъщен с Отца и чрез Когото всичко е станало; Който заради нас,
човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Дух Светии и
Дева Мария, и стана човек; и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе
погребан; и възкръсна в третия ден, според Писанията; и се възнесе на небесата, и седи
отдясно на Отца; и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не
ще има край.
И в Духа Светаго, Господа, Животворящия, Който от Отца изхожда, комуто се
покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.
В една света вселенска и апостолска Църква. Изповядвам едно кръщение за
опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век!
Амин!

ОТЧЕ НАШ
Отче наш, Който си на небесата!
Да се свети Твоето име;
да дойде Твоето царство;
да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята;
насъщния ни хляб дай ни днес;
и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си;
и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия;
защото Твое е царството, и силата, и славата вовеки.
Амин. /Мат. 6:9-13/.
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