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ЪМ ЧИТАТЕЛЯ
ОТ АВТОРА И ЗА АВТОРА

В

ече съм на 75 години и искам да разкажа на млади и стари малка
част от това, което очите ми видяха, ръцете ми попипаха и сърцето ми почувства. Видях болни хора изцелени моментално, чрез Божията
сила в името на Господа Иисуса Христа, от рак, тумор в главата, паркинсон, псориазис, диабет, епилепсия, шизофрения и други, неизлечими за
човеците болести. За тях можете да прочетете в книгата ми „Изцеление
чрез вяра в Бога“ или на Интернет адрес: [ http://www.petarvelev.info ].

О свен това, както казва и св. апостол Павел: „...с тяло ли, не зная;

без тяло ли, не зная: Бог знае...“ (ІІ Кор. 12:2), намерих се пред Тронната зала в небето и чух думи от Твореца и Господаря на Вселената.
Години по-късно пък се озовах в ада и видях как осъдените отиват в
геената огнена, а други, затворени в огромни затвори, чакат Страшния
Божи съд, когато Бог ще седне на голям бял престол, за да съди ония,
които не са повярвали на думите Му (Откр. 20:11,12). Няколко пъти видях Господ Иисус Христос и чух думи от устата Му.

Н е бързайте да ми поставяте диагноза, защото някои прибързаха

и върху тях се стовариха осъдителните думи на Спасителя: „Аз пък ви
казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, виновен
ще бъде пред съда,... а който пък каже: „безумнико“, виновен ще
бъде за геената огнена“ (Мат. 5:22).

Ч ух син да ми казва: „Пази се от майка ми, защото е информатор-

ка!“. Мъж да ми казва: „Пази се от жена ми!“. Жена да ми казва: „Пази се
от мъжа ми!“. Служител на Държавна Сигурност ме предупреди: „Внимавай с кого се срещаш и какво говориш! Във всички църкви имаме скрити
микрофони и камери“. Служител на КГБ сподели: „Аз съм твоята сянка,
където и да отидеш, аз съм зад теб. Ако ме издадеш, ще ме разстрелят“.
Нито един от тях не ми беше нито приятел, нито роднина. Чудя се защо
го направиха? Нима мога да ги забравя? В Съдния ден ще кажа на моя
Спасител: „Те рискуваха себе си, дори живота си, за да ме предпазят. Те
са моите братя и сестри!“ Също така видях как:
„Гневът Божий се открива от небето върху всяко нечестие и неправда на човеците, които държат истината в неправда“ (Рим. 1:18).

И чух

Божието предупреждение: „Ще очистя Земята от това извратено и нечестиво поколение!“ Срещнах се с много хора отрудени,
обременени, измъчвани от насилието на различни болестни и зли демони. Те бяха попаднали в капана на дявола и бяха пленени от него,
поради духовно невежество и вяра в най-различни заблуди, лъжи и
суеверия. Много българи не само страдат, но и загиват от липса на
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духовно знание.
„Изтребен ще бъде Моят народ, защото му знание не достига“ (Ос. 4:6).

Т очно за такива хора пиша тази книга, за да се свестят и опомнят,
и да не търсят Истината на погрешни адреси. А като открият Истината,
тя да ги направи свободни (Иоан. 8:32).
Н апоследък мнозина забелязват, че преди големи християнски и на-

ционални празници, или на самите тях ни сполетяват различни трагедии.
Малцина разбират защо години наред се случва всичко това. Отговорът е
в големите заблуди на българския народ. Само през тази година получихме два големи шамара от небето, така беше и през предходните години.

С помнете си за загиналите седем деца в дискотека „Индиго“ на 21

декември 2001 г., три дни преди Бъдни вечер и четири – преди Рождество Христово; за петимата войници загинали в Кербала, също преди
Рождество Христово 2003 г.; за потъналите при Босфора седемнадесет
моряци на кораба „Хера”, ден преди св. Трифон (Трифон Зарезан) 2004
г.; за дванадесетте български деца от град Свищов, които се удавиха
в реката Лим, на 4 април 2004 г., дни преди Възкресение Христово; за
загиналите осемнадесет души при катастрофата до град Бяла на 7 декември 2006 г., ден преди Студентския празник; за десетте моряци на
кораба „Ванеса”, който потъна на 3 януари 2008 г., три дни преди Богоявление (Йордановден), от които се спаси само един моряк, който е носел в себе си иконата на св. Николай Мирликийски и се е молел Бог да
го пази; за деветте пътника изгорели през 2008 г. във влака София - Кардам, три дни преди Трети март - национален празник Освобождението
на България от османско робство; за загиналите осемнадесет души на
28 май 2009 г. - Възнесение Христово (Спасовден), в местността „Бакаджика“, до Ямбол и за загиналите в Охридското езеро петнадесет души
на 5 септември 2009 г., ден преди националния празник Съединението
на България. Не виждате ли, че всичко става около празниците?

Н ека специалистите изчислят според теория на вероятностите,
каква е вероятността всичко това да е случайно. Отговорът на въпроса:
„Защо се случва всичко това?“ се намира в Библията:
„Защото Аз /Бог-б.а./ зная, колко многобройни са вашите
престъпления, и колко тежки са вашите грехове; вие сте
врагове на правия, вземате подкуп и изопачавате в съда
делата на сиромасите. Поради това разумният е безмълвен
в това време, защото времето е лошо“ (Ам. 5:12,13).
„Изслушайте това, вие, които жадувате да погълнете бедни и
да погубите сиромаси... Ще обърна празниците ви на тъга и
всичките ви песни - на плач;... и ще произведа в страната плач
като за едничък син, и краят й ще бъде като тъжовен /трауренб.а./ ден“ (Ам. 8:4,10).
6
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Т очно на първи януари 2008 г. насън чух глас, който каза: „Сурова,
весела, но скърби донесла. На България са приготвени единадесет наказания, ако българският народ не се покае.“
З а съжаление, веднага след всяка трагедия, медиите и управниците хукват да търсят виновни или по-точно изкупителни жертви. Вместо
това нека да потърсим по-дълбоко причините и да се покаем.
Б ог предупреждава в словото Си:

„Не осквернявайте земята, на която (ще живеете); защото
кръвта осквернява земята, и земята се не очистя от проляната върху нея кръв инак, освен с кръвта на оногова, който
я е пролял“ (Числ. 35:33).

Н ека си помислим дали и ние не сме осквернявали по един или
друг начин този земен рай, наречен България, на който Бог ни е дал да
се родим и да живеем.
В тази книга се опитвам да ви провокирам, драги читатели, да се
замислим за собствената и за колективната ни вина, за това, че народът
ни страда и гине по пътищата, и вместо да търсим вината в другите,
нека я потърсим първо в себе си. Един дядо от с. Долно Камарци казваше, че народ без вяра и армия без дисциплина са боклук; че безбожието и беззаконието раждат морална и материална разруха; че човек без
вяра е по-лош от звяра. Веднъж един дърводелец, който беше пътувал
из много страни по света, каза на директора ни: „Страна, в която църквите са празни, там болниците и затворите са пълни, а страна, в която
църквите са пълни, там болниците и затворите са празни“.
Б иблията казва, че всички съдби Господни са праведни и без изключение справедливи, и ако ние не желаем да загиваме по пътищата,
трябва да намерим пътя към Храма.

П етър Велев
София, декември 2009г.

7
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Предговор

П

РЕДГОВОР

„Имало е лъжепророци между народа, както и между вас ще
има лъжеучители, които ще вмъкнат пагубни ереси и, като се
отричат от Господа, Който ги е изкупил, ще навлекат върху си
скорошна погибел“ (ІІ Петр. 2:1)

Е

дна пословица казва, че няма по-голям слепец от онзи, който не
иска да вижда. Има хора незрящи, които виждат накъде отива
България и цялото човечество. Мнозина имат очи и уши, но не искат
да видят, да чуят и да разберат, защото сатана е заслепил очите им,
заглушил е ушите им и е закоравил сърцата им та да не виждат, да не
чуват и със сърцата си да не разберат, че Творецът и Господарят на
Вселената ни кани да се покаем, за да ни прости греховете в името на
Единородния Му Син, да изцери телата ни, да спаси душите ни и да ни
подари вечен живот.
Историята на България и на цялото човечество така силно крещи,
че и най-глухите да могат да я чуят. Но какво да се прави, когато голяма
част от българите спят опасен летаргичен сън и не искат да чуят да не
би да се събудят, да възкръснат за истински живот и да видят светлината, а България да се превърне в земен рай. Бог, чрез цар Давид, е
предупредил царе, управници, народи и племена да не въстават против
Господа и неговия Помазаник, за да не гинат в пътищата си:
„Защо се вълнуват народите, и племената замислят суетни неща? Въстават царете земни. И князете се съвещават заедно против Господа и
против Неговия Помазаник. „Да разкъсаме – казват – техните вериги и
да смъкнем от себе си техните окови.“ Оня, Който живее на небесата
ще се насмее, Господ ще ги поругае. Тогава в гнева Си ще им заговори и с яростта Си ще ги смути: „Аз помазах Моя Цар над Сион, Моята
света планина; ще възвестя определението: Господ Ми каза: Син Мой
си Ти; Аз днес Те родих; искай от Мене, и ще Ти дам народите за Твое
наследие, и всичко докрай-земя – за Твое владение. Ти ще ги поразиш
с железен жезъл; ще ги строшиш като грънчарски съд.“ И тъй, вразумете се, царе; вземете поука, съдии земни! Служете Господу със страх и
радвайте се (пред Него) в трепет. Отдайте почит Сину, за да се не разгневи, и за да не погинете във вашия път, защото Неговият гняв скоро
ще се разпали. Блажени са всички, които се Нему уповават“ (Пс. 2).

Но царете и управниците, племената и народите все не могат да се
вразумят, и съдиите все не могат да си вземат поука. Те идват и предлагат своята човешка правда под най-различни варианти: гръцко право, римско право, ислямско право, фашистка правда, нацистка правда,
болшевишка правда, комунистическа правда, масонска правда и др.,
които не са нищо друго освен една зацапана човешка дрипа.
„Всички ние станахме като нечист човек и всяка наша правда – като

8
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зацапана дреха“ (Ис. 64:6).
„Както е писано: „няма нито един праведен, няма кой да разбира; няма
кой да търси Бога, всички се отклониха от пътя, вкупом станаха негодни; няма кой да прави добро, няма нито един. „Гърлото им – отворен
гроб; с езиците си лъстят; под устните им – аспидина отрова; устата им
пълни с клетва и горчилка. Нозете им бързи за проливане кръв; пустош
и неволя по техните пътища; те не познаха пътя на мира. Страх Божий
няма пред очите им“ (Рим. 3:10-18).

Правдата на императорите Веспасиан (9–79) и сина му Тит (39–81)
проля кръвта на над един милион и шестотин хиляди евреи. Правдата
на Нерон (37–68) запали Рим и изби хиляди християни. А кой може да
каже колко са избитите гали, испанци, германци, британци, македонци, гърци, траки, илири, сирийци, египтяни, мавританци, картагенци,
сицилианци, галатийци, италианци и др. във войните на Рим? Защо
Римската империя, империята на Франките, Германската империя, Британската империя, империите на Персия, Асирия, Вавилон, империите
на Александър Македонски, на Чингиз хан, на Артур са се разпаднали
и изчезнали? Защото правдата им, както казва Божието Слово, е като
мръсна дрипа. Защото тяхната правда е била враг на единствената вечна Божия правда:
„...възлюби ближния си като себе си“ (Марк. 12:31).
Правдата на Наполеон Бонапарт (1769–1821) погуби живота на осем
милиона жители на Европа. Правдата на Адолф Хитлер (1889–1945)
причини смъртта на повече от 55 милиона човешки същества. Правдата
на Ленин (1870–1924) и Сталин (1879–1953) проля кръвта на 66 милиона руски и съветски граждани. Правдата на Мао Дзъдун (1893–1976)
погуби 70 милиона китайци. Правдата на Георги Димитров (1882–1949)
и съратниците му погуби 26 000 известни българи, между които 67 народни представители, 47 генерали и полковници, над 600 православни
свещеници, няколко католически свещеници и евангелски пастири, интелектуалци, учители, лекари, фармацевти, банкови и административни
чиновници, занаятчии и търговци. Кръвта им вика към Бога за отмъщение, ако убийците и потомците на убийците им не се покаят.
Правното оправдание за жестоките убийства е, че в съглашението за примирие след Втората световна война, има клаузи за задържане и съдене на лица извършили военни престъпления. Какви военни
престъпления са извършили свещениците и пастирите? Така нареченият „народен съд“ е осъдил на смърт и 2 730 българи, докато големият
Нюрнбергски процес, основан на същата клауза, след като е поставил
на подсъдимата скамейка цялата хитлеристка партийна върхушка, е
произнесъл само 12 смъртни присъди, които са били изпълнени. Разбираме ли върху какви планини от човешки трупове и реки от кръв е издигнато „величието“ на така наречените „велики“ хора, които са вкарали
човечеството в най-велики заблуди и колко велики убийци са те?
Някои опоненти ми казваха, че с проливането на реки от кръв чове9
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чеството вървяло напред. Каква страшна заблуда! Това ли е пътят на
човечеството напред - през планини от трупове и реки от кръв? Това ли
е човешката мъдрост?
Никаква човешка правда и човешка мъдрост не са в състояние да
излекуват болното човечество. Всички философски системи, социални
учения и движения се стараят да лекуват само симптомите, но причината на заболяването не са в състояние да премахнат. Политическите и
социални реформи на републиканци, национал-социалисти, фашисти,
комунисти, социалисти, демократи и други като тях не можаха и няма
да могат да унищожат корена на злото, защото не е възможно човеците сами да променят грешната си човешка природа. Причината на
заболяването е греха и тя може да бъде премахната чрез приемане на
Христовото евангелие и силата Божия, която е скрита в благовестието.
Болестите изчезват от хората, които от сърце и душа приемат истините,
записани в светото Евангелие.
По времето на тоталитарния режим мой колега го арестували. Обискирали къщата му и го закарали в районното управление на МВР. Дали
му един лист и казали: „Пиши!“. Когато ги попитал какво да пише, те му
отговорили: „Ти много добре знаеш какво“. Казали му, че получили донесение от негови съседи, които ги информирали как една нощ цигани
докарали каруца с оръжие и боеприпаси и ги разтоварили в апартамента му. И той ме пита: „Как да имам доверие на тия съседи?“.
Не се учудвам, защото и мен ме накараха да подпиша декларация,
че не притежавам огнестрелно оръжие, боеприпаси и силно действащи
отрови. Те не знаят, че ние християните не воюваме с огнестрелно оръжие и отрови. Воюваме с „...духовния меч, който е Божието слово“ (Еф.
6:17) и „...нашата борба не е против плът и кръв“ (Еф. 6:12). Срещу нашата вяра, както казва поетът Никола Вапцаров, няма открити и никога
няма да бъдат открити „бронебойни патрони“. И кръвта на разстреляния
Вапцаров вика към Бога.
Сутринта на 29 януари 2009 г. в 3.30 ч. бях предупреден насън от
Светия Дух: „Революционният комитет те осъжда на смърт“. Господа революционери, които ме осъждате на смърт, добре е да знаете, че и всички вие до един сте осъдени на смърт, защото сте тленни. Но докато за
нас християните има само една смърт, то за вас – убийците има и втора
смърт, ако не се покаете и не престанете да проливате невинна кръв.
„А на страхливи и неверни, на мръсници и убийци, на блудници и магьосници, на идолослужители и на всички лъжци делът им е в езерото,
що гори с огън и жупел; то е втора смърт“ (Откр. 21:8).

Преди 30 години бяхте ме осъдили на смърт, защото ви казах истината, че ако не престанете да храните активните християни с изотопи и
да ги убивате с лъчево оръжие и инсценирани автомобилни катастрофи,
Господ ще натрупа радиацията на главите ви и на главите на потомството
ви, а синовете и дъщерите ви ще загиват от автомобилни катастрофи.
Тогава ме обвинявахте в антидържавна дейност, наричахте ме ан10
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гло-американски шпионин и майор Николов ми беше приготвил обвинение за седем години затвор, но сам попадна в затвора и то не за
измислено престъпление, а за истинско. Пък и да успеете да ме убиете,
какво толкова ще направите? Само двама човека, живяли на земята, не
са минали през вратата, наречена смърт, и те са Енох и пророк Илия.
Аз не само вярвам, но знам, че след смъртта животът продължава в
друго измерение. За верните християни – вечен покой в лоното на Бога
Отца, Който ми каза, че ме обича, защото съм приел приятелството на
Неговия Единороден и Възлюбен Син, Който е моят Господ и Спасител Иисус Христос, а за убийците е приготвен вечен огън, ако не се покаят.
Войните и революциите ли правят човеците праведни, щастливи и блажени? Попитайте убийците дали са щастливи и блажени. Те може да се
имат за мъдри, но тяхната мъдрост е бесовска, сатанинска. Господ е на друго мнение. Той казва, че не убийците, а миротворците са мъдри и блажени.
„А мъдростта, която иде отгоре, е първом чиста, после мирна, снизходителна, отстъпчива, пълна с милосърдие и с добри плодове, безпристрастна и нелицемерна. Плодът пък на правдата се сее в мир от
миротворците“ (Иак. 3:17,18).
„Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии“ (Мат. 5:9)
„Мъдрост проповядваме между съвършените, ала мъдрост не на тоя
век, нито на преходните властници в тоя свят, а проповядваме Божията премъдрост, тайна, съкровена, която Бог е предопределил преди
векове за наша слава, която никой от властниците на тоя век не е познал; защото, ако бяха я познали, не биха разпнали Господа на славата“ (І Кор. 2:6-8).

И ето, че близо две хиляди години преходните властници не могат
да познаят Божията премъдрост в Христовото учение, а продължават
да го преследват, да се заблуждават и не могат да разберат, че това
учение не е преходно като тях, че Възкръсналият, Вечносъществуващ
Господ Иисус Христос не е временен като тях.
„Небе и земя ще премине, ала думите Ми няма да преминат“ (Мат. 24:35).
„Защото, истина ви казвам: докле премине небето и земята, ни една
йота, или една чертица от закона няма да премине, докато всичко не
се сбъдне“ (Мат. 5:18).

И днес, информационни агенции съобщават за гонения и избиване
на християни в Северна Корея и Индия. И когато дойдат бедствията
върху тях, преходните им властници, на които е дадена власт да пазят добротворците и да наказват злосторниците, а не обратно, ще се
чудят и ще питат защо, защо? Според данни на Световната Здравна
Организация (СЗО) повече от милиард и половина жители на планетата
страдат от душевни (психични) разстройства. Най-важната причина за
тяхното заболяване, според мен, е заниманието с окултни практики, поради духовното невежество, което ги отчуждава от живия Бог.
Твърдо съм уверен, че най-големите врагове на българския народ
не са били, нито сега са Турция, Гърция, Германия, Русия, НАТО, аме11
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риканският империализъм, Европейският Съюз, или исляма, иудаизма,
будизма, арабският тероризъм, фашизма, капитализма, комунизма, масонството, нито пък мегакомпютъра наречен „Звярът“ 1
Най-големият враг на българския народ е духовното невежество,
което води към суеверие и духовна смърт на мнозина граждани на Република България. Духовно мъртвите българи стават лесна плячка на
сатана и се превръщат в антибългари – еничари, които са проклятие за
себе си и за своя народ.
Духовно мъртви могат да бъдат както необразовани хора, така и
хора с по две и три висши образования, и обратно – духовно живи могат
да бъдат както образовани, така и необразовани човеци. Човек може
да има дипломи, степени и титли за високо образование, а да е непросветен в основните истини на живота и да е духовно сляп и пълен
невежа относно духовните неща. Друг може да е необразован, но да е
просветен и да е наясно за духовните закони, чрез които Бог управлява
човечеството.
„Ала Бог избра онова, що е безумно на тоя свят, за да посрами мъдрите; Бог
избра онова, що е слабо на тоя свят, за да посрами силните“ (І Кор. 1:27).
„По-добре оскъден от знание, но богобоязлив, нежели богат със знание, а престъпник на закона“ (Сир. 19:21).

Когато попитали Блез Паскал (1623-1662), ако вярата му се удвои,
с кой от великите стълбове на вярата би се сравнил, той отговорил:
„С вярата на една бретонска селянка“. Задачата на духовните заблуди,
ересите и суеверията е духовно живите човеци да бъдат духовно умъртвени. Мнозина употребяват думата „зомбиране“ без да си дават сметка,
че значението на тази дума означава „духовно умъртвяване“. Сатана е
измислил хиляди средства и различни методи за отчуждаване на човеците от Бога, които в крайна сметка целят духовното им умъртвяване.
Всички религиозни и философски учения, които отричат изкуплението на човешкия род от Божият Агнец, Господ Иисус Христос, на Голгота
и отхвърлят възкресението на мъртвите, са от един баща – дявола и от
една майка – Иезавела.
„Ваш баща е дяволът; и вие искате да изпълнявате похотите на баща
си. Той си беше открай човекоубиец и не устоя в истината, понеже в
него няма истина. Кога говори лъжа, своето говори, защото е лъжец и
баща на лъжата“ (Иоан. 8:44).
„Но имам малко нещо против тебе, задето допускаш жената Иезавела,
която нарича себе си пророчица, да учи и прелъстява рабите Ми да
блудстват и да ядат идоложертвено. И дадох й време да се покае за
блудството си, но тя се не покая. Ето, нея хвърлям на постелка, а прелюбодействащите с нея – в голяма скръб, ако се не покаят за делата
си; и чедата й ще поразя със смърт...“ (Откр. 2:20-23).
„След това дойде един от седемте Ангели, които имаха седемте чаши, и
говори с мене, като ми каза: дойди, ще ти покажа осъждането на голямата
1 В този компютър се събират личните данни на цялото население на планетата.
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блудница, която седи над многото води; с нея блудстваха земните царе,
и с виното на блудството й се опиха жителите на земята. И ме отнесе
духом в пустиня; и видях една жена да седи на червен звяр, който беше
пълен с богохулни имена и имаше седем глави и десет рога. А жената
беше облечена в багреница и червено, украсена със злато, драгоценни
камъни и бисери; в ръка си държеше златна чаша, пълна с гнусотии и
нечистота от блудството й; и на челото й бе написано името: тайна, Вавилон великий, майка на блудниците и на земните гнусотии. Видях, че
жената беше пияна от кръвта на светиите и от кръвта на свидетелите
Иисусови, и, като я видях, почудих се твърде много“ (Откр. 17:1-6).

Брат Жеваатин загубва зрението си поради лекарска грешка, когато
е бил на 16 години. Неговата съпруга - Росица, също загубва зрението
си поради лекарска грешка, но те твърдят, че са щастливи и че животът
е хубав, защото вярата им в Господ Иисус Христос ги сплотява чрез
връзките на любовта. „Напоследък, целия ми живот е едно свидетелство за Бога“ - твърди брат Жеваатин, а брат Хари Атанасов допълва:
„Е, животът наистина може да бъде хубав, когато разбереш, че един човек е щастлив и че слепият не е сляп в пълния смисъл на думата, щом
може да чете и пише, да обича и да бъде обичан, щом може да разпознае кой е Христос и да се радва на малките неща, да има приятели и да
се чувства достоен“.
За съжаление червеният звяр и неговата любима Иезавела са успели духовно да ослепят, заблудят и погубят стотици милиони жители
на планетата. Техни служители са всички, които проповядват пагубни
ереси и лъжливи философски учения, чрез които човечеството да се
разврати. Духовните мъртъвци търсят щастието в превъзходството си
над себеподобните чрез земни придобивки, както и чрез политическа,
финансова или църковна власт. Надяват се да намерят щастие и сигурност в многото пари, в яденето и пиенето, и във всякакви плътски
удоволствия, но краят на такова „щастие” е духовно робство и огромно
разочарование. Такива хора рекламират своята мъдрост по билбордовете, като казват, че „няма щастие в парите за ония, които никога не са
ги имали в достатъчно количество”.
Разговарял съм с хора, които твърдяха, че ако имат още повече пари
ще си купят щастие и здраве, и ще си удължат живота, но когато се разболяха от неизлечими, според медицината болести, признаха че нито скъпите лекарства, нито известните доктори и професори могат да им помогнат. Да си спомним, че едни от най-богатите съвременни българи – Илия
Павлов, Андрей Луканов, Огнян Дойнов, Иво Карамански, Емил Кюлев и
други, си отидоха от този свят твърде млади, а парите им не можаха да ги
опазят. Бизнесменът Милчо Бонев (Бай Миле) притежавал повече от десет милиона долара и бил пазен от седем бодигарда, но нито доларите,
нито гардовете го опазиха. Всяко живо същество се стреми да запази живота си, а ние хората – да намерим щастието, но нима можем да имаме
щастие без живот? Животът е скрит в Бога, а на ония които Го познават
Той дава безкраен, вечен живот. И този живот не се купува с пари.
13
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От Канада дойде едно модерно учение - „Благословението от Торонто“, според което всеки християнин трябва да бъде богат и проспериращ човек. В това няма проблем, стига богатството да е спечелено с
честен труд или да е дошло по наследство от родители или роднини.
„Добро е онова богатство, в което няма грях...“ (Сир. 13:30).

То трябва да бъде употребявано според наставлението на Свещеното Писание.
„Наръчвай на богатите в тоя свят, да не мислят високо за себе си, нито
да се надяват на непостоянното богатство, а на живия Бог, Който ни
дава всичко в изобилие за наслада; да вършат добро, да богатеят с
добри дела, да бъдат щедри и общителни, като по този начин си събират съкровище – добра основа за бъдещето, за да постигнат вечен
живот“ (І Тим. 6:17-19).

Съдбата им ще бъде друга, ако богатството на богатите е получено
чрез неправда.
„Дойдете сега вие, богатите; плачете и ридайте за бедите, които идат
върху вас. Богатството ви изгни, и дрехите ви молци изядоха. Златото
ви и среброто ръждяса, и ръждата им ще бъде свидетелство против
вас и ще изяде плътта ви като огън: събрали сте си съкровища за последни дни. Ето заплатата, що сте задържали от работниците, които
пожънаха нивите ви, вика, и виковете на жетварите стигнаха до ушите
на Господа Саваота. Живяхте разкошно на земята и се наслаждавахте, угоихте сърцата си като в ден на заколение. Осъдихте, убихте праведника; той ви се не противи“ (Иак. 5:1-6).

Комунистите се сърдят на българския народ, че им няма доверие
и не иска да гласува за тях. Как да им има доверие, като от „плебеи по
рождение и братя на всички дрипльовци“, за една нощ се превърнаха
в „принцове и братя на боговете“?2 Мнозина си мислят, че Смирненски
се е заблуждавал, като е вярвал, че дяволът ще им вземе очите, ушите, сърцата и паметта, и ще им даде други очи, уши, сърца и памет.
Ако комунистите имаха сърца на борци за правда, братство и свобода,
отдавна щяха да се извинят на народа. Ако имаха очи, уши и памет на
борци за равенство, щяха да чуят, да видят и да си спомнят, че около
един милиард жители на планетата гладуват. Как да се извинят и как да
си спомнят, като дяволът за една нощ ги направи от комунисти на социалисти-капиталисти, а някои от тях на милионери и олигарси, като им
раздаде куфарчета и кашони с български пари и чуждестранна валута?
В България от поколение на поколение ще се разказва за раздадените
червени куфарчета и кашони с пари от българската хазна. Сатана знае,
че и душата на един комунист е по-ценна от богатствата на целия свят,
затова дава мило и драго, за да им купи душите. Той е наясно, че във
всяко голямо богатство има поне едно голямо престъпление, чрез което
ще ги владее в царството на лъжата.
Освен това, дяволът много добре знае, че Божието слово е стопро2 Христо Смирненски, „Приказка за стълбата“
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центова истина.

„Защото по-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да
влезе в царството Божие“ (Лука 18:25).
„А ония, които искат да се обогатяват, падат в изкушение, в примка
и в много безразсъдни и вредни похоти, които потопяват човеците в
провала и погибел. Защото корен на всички злини е сребролюбието,
на което предавайки се, някои се отклониха от вярата и си навлякоха
много мъки“ (І Тим. 6:9,10).

Мнозина твърдят, че комунистите и богаташите са запечатени с духа
на антихриста, и за тях няма никаква надежда за спасение и вечен живот.
Така мислеха и иудеите, когато чуха разговора между Господ Иисус Христос и началника, който беше опазил заповедите: не прелюбодействай,
не лъжесвидетелствай, не убивай, не кради, почитай баща си и майка
си. Накрая началникът не си отиде оправдан, само защото беше много
богат. Затова те попитаха Спасителя: „А кой може да се спаси? Но Той
рече: невъзможното за човеците е възможно за Бога“ (Лука 18:26,27).
След като беше разговарял с богатия началник, Господ Иисус Христос
отиде в град Иерихон и влезна в дома на богатия митар Закхей. Когато
видяха това, жителите на Иерихон укориха Спасителя и казаха: „Отби се
при грешен човек“ (Лука 19:7). Срещата на Закхей с Господ го промени:
„А Закхей застана и рече Господу: ето, половината от имота си, Господи, давам на сиромаси и, ако от някого нещо съм взел несправедливо,
ще отплатя четворно. Тогава Иисус рече за него: днес стана спасение
на тоя дом, защото и този е син на Авраама, понеже Син Човеческий
дойде да подири и да спаси погиналото“ (Лука 19:8-10).

Чувате ли, господа кредитни милионери и олигарси? Ако искате да
спасите душите си и да наследите вечен живот, трябва да се срещнете
лично с Господ Иисус Христос, да върнете онова, което сте взели несправедливо, и да раздадете половината от богатствата си на сиромасите. Заслужава си сега да помислите защо над един милиард души в
света гладуват, за да не горите в пламъци при дяволите през вечността.
Земният живот е толкова кратък, а вечният е безкрайно дълъг.
Някои евангелски християни и пастири ме критикуват за въпроса ми
към Светия Дух в молитва: „Може ли Людмила Живкова да бъде спасена?“ и отговора е: „Може, ако фамилията Живкови дадат половината от
богатствата си за откриване на универсално лекарство против болестта
рак и лекуване на раково болните“. Тези думи са записани в брошурата
ми „Разговор на един грешник с Триединния Бог“. Защо сте толкова сигурни, братя пастири и миряни от евангелските църкви, че Господ Иисус
Христос няма суверенното право да каже думите „днес стана спасение
на тоя дом“ и за дома на Людмила Живкова, ако фамилията Живкови се
променят като Закхей? Доколкото ми е известно, през 1982 г. по нейно
настояване са напечатени 10 000 Библии и аз използвам една от тях, и
от нея са всички цитати в тази книга.
След 1990 г. дисидентите и демократите решиха да признават фалшифицирани избори, за да не се стига до гражданска война, при която
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да загиват невинни хора. Изглежда много хуманно, но „гласът народен е
глас Божий“, а Божият глас не може да бъде заглушен. Бог знае за всичките ни престъпления, включително и за фалшифицираните избори, а
престъпленията водят до катастрофи и страдания.
„Защото Аз зная, колко многобройни са вашите престъпления, и колко
тежки са вашите грехове; вие сте врагове на правия, вземате подкуп и
изопачавате в съда делата на сиромасите“ (Ам. 5:12).
„Затова тъй казва Господ Бог: ще пусна силен вятър в гнева Си, и ще ливне проливен дъжд в яростта Ми, и каменна градушка в яда Ми за изтреба“ (Иезек. 13:13).

По време на „нежната революция“, в продължение на 20-годишния
преход, по пътищата на България са загинали около 30 000 души и още
толкова са се самоубили, а около 150 000 са станали инвалиди. Може
би ще ми кажете: „И преди промяната ставаха автомобилни, самолетни
и железопътни катастрофи“. Вярно е, защото проклятието висеше и ще
продължава да виси над главите ни до тогава, докато ни изтреби, ако се
не покаем за личните си и колективни грехове и престъпления, и не се
помирим с Бога и помежду си. Да побързаме и се помирим, защото иде
видов ден, когато всяко престъпление и беззаконие ще получи справедливо наказание, ако не престанем да злобеем едни срещу други и
всички заедно не се върнем от лошите си пътища.
Гледах един политолог антихрист по телевизията, който твърдеше,
че вероучението и Библията са отживелици и агресивността в децата
ще се преодолее, ако има много пари за образование. Мислите ли, че с
много пари могат да бъдат сътворени светци?
Духовният човек се стреми към богопознание и знае, че „не само с
хляб ще живее човек, а с всяко слово, което излиза от Божии уста“ (Мат.
4:4) и в което има дух и живот. Философите, със своите човешки доктрини и учения, са отдалечили човеците от Бога на светлинни години.
В една приказка се разказва как две големи риби разговаряли в океана и едната казала на другата: „Знаеш ли, че хората говорят за някаква
си вода, която се намирала в океана. Каква ли ще е тая вода?“. Колко
много професори и философи се питат едни други: „Някои казват, че имало Бог. Какъв ли ще е този Бог?“. За съжаление много наши съвременници приличат на тези риби като твърдят: „Някои казват, че имало Бог“.
Бог е дух и истина и истинските поклонници Му се покланят с дух и
истина. Те знаят, че в Него ние живеем, дишаме и съществуваме. Но как да
Му се покланят с дух и истина ония, които са научени да се покланят на лъжата? Лъжата ги държи далеч от истината и затова те се противят на вероучението в българските училища, да не би децата да познаят истината, да
се поклонят на Бога с дух и истина, и да получат в награда вечен живот.
Бог е дал власт на Спасителя над всяка плът (Иоан. 17:2). И найголямата заблуда на всяка плът, която се опитва да отхвърли тази власт
от себе си е, че смъртното, тленното ще може да победи Безсмъртният,
Светият и Вечният, Който дава вечен живот на ония, които Го приемат.
„А вечен живот е това, да познават Тебе, Едного Истиннаго Бога, и
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пратения от Тебе Иисуса Христа“ (Иоан. 17:3).

Отец Матей Преображенски (1828-1875), монах от Преображенския
манастир, е живял 12 години в Света Гора. Бил е близък съратник на Левски. Неизвестно дълго време е прекарал в Рилския манастир. След като
придобил достатъчно знания и опит, станал „човек книжен“ и се убедил,
че наистина не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово Божие. Той
тръгнал от село на село и от град на град, за да събужда народа, който
според него спял „опасен най-мъртвешки сън“.3 В книгата си „Помилуваното село“, отец Матей пише:
„Тези хора малко се различаваха от безсловесните добитъци или подобре да кажем – от дивите и свирепи зверове... Според техния мързел,
на който се бяха отдали, те не можеха и да се прехранват. От пусто и
пометено, проклето пиянство никога не можеха да си отворят очите и да
видят бял свят. От това сиромашията беше им седнала върху главите.
Селото им беше разположено на хубаво място, нивите им еднакво на
добра и плодородна земя; но докато едни от тях досущ неразработени,
а други от катагодишно оране – отслабнали и като се измили, не ставало нищо. Мързеливите селяни не смогваха от пиянство да ги наторят, а
гноищата (бунищата-б.а.) им стояха на купища и разнесени по улиците,
дето разгазвани от добитъка, ставаха кал до колене, щото селото се
въвоняваше и хората му бяха всякогаш болничави“4
Отец Матей е бил учител в Ловни дол, Севлиевско и в родното си
село Новосел, Велико Търновско. Ние не знаем дали описва живота на
селяните в тези или други села, но той е ужасен от духовното невежество на селяните, които се наричали православни християни, а изповядвали, че вярват в змейове, самодиви, самовили, орисници, вещици,
вълшебници, магьосници, врачки, вампири, таласъми и караконджули .
Дали критиката на Преображенския монах не е актуална и днес?
Дали нивите и днес не са досущ обрасли в тръни и бодили? Дали „от
пусто и проклето пиянство“ мнозина не могат да си отворят очите и да
видят бял свят? Не се ли заблуждаваме, че образованието и възпитанието са едно и също нещо? Дали светското образование е било достатъчно, за да освободи българите от духовното невежество?
Преди няколко години си купувах хляб в село Долно Камарци от
една пивница. Тя винаги беше пълна с мъже, които я напускаха, когато
се напиваха „до козирката“, както те казваха. Те бяха образовани роби
на алкохола. Наскоро пак отидох да си купя хляб оттам и забелязах, че
пивницата е празна. Попитах съдържателката: „Къде са ти клиентите?“,
а тя отговори само с една дума: „Измряха“. Не е за смях този случай, а
за плач по загиналите ни сънародници.
Според статистика от 2008 г., България е на първо място в Европа
по употреба на твърд алкохол, а долната граница на лицата, които го
употребяват и се напиват е 12 години. Вероучението би опазило голяма
3
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част от младежите и децата на България от този опасен порок.
Бях дете, когато в с. Долно Камарци се заговори, че нощно време,
около полунощ, насред реката под моста се явявали самодиви. Хората
се препираха и твърдяха, че с очите си ги видели. Каква беше истината?
В дома на баба Христина Нестерова се събирали младежи и до късно
през нощта спорели дали има или няма самодиви. В една тъмна непрогледна нощ, като си тръгнали и минавали по моста, всички видели, че
всред реката седи жена облечена в бяло, с разпуснати бели коси и преде
бяла вълна. Хукнали свободомислещите, кой накъдето му видят очите.
На другия ден селото научило, че всред реката се явяват самодиви. Какво се бе случило? Малко преди да си тръгнат младежите, баба Христина
взела един стол, бял чаршаф и хурката с бяла вълна, отишла и седнала
на стола в реката, наметнала се с белия чаршаф, разпуснала косите си и
започнала да преде. Когато разбрали, че „самодивата“ била баба Христина, младите били излекувани от суеверието да вярват в самодиви.
През 1991 – 1992 г. група високообразовани висши офицери, изкопаха 170-метрова спираловидна дупка, за да търсят падналата от
съзвездието Орион пирамида, в местността „Царичина дупка“. Мястото било открито от няколко „високопосветени“ окултисти. Те твърдяха,
че ако пирамидата бъде намерена, България щяла да стане център на
Вселената. На същото място се намирала и гробницата на първия двуполов човек, дошъл от космоса, и съкровището на цар Самуил. Наложи се министърът на отбраната Александър Сталийски да изобличи от
трибуната на Народното събрание безумието на тия висши офицери и
окултисти. Напоследък се рекламира друга пирамида - в село Спасово,
близо до гр. Чирпан. Тя уж лекувала всички неизлечими болести като
рак, диабет, псориазис, паркинсон. Според пирамидолозите болестите
се дължели на това, че „потокът на енергийната енергия е нарушен“, а
пирамидата го направлявала в правилна посока. Казано с други думи,
можете да вършите всички видове смъртни грехове и когато се разболеете, вместо да се покаете, отивате до Спасово, „пиете” малко пирамидална енергия и готово. Задачата на тази реклама е да превръща
посетителите на пирамидата в Спасово в идолопоклонници.
Бившият президент на България, д-р Жельо Желев, високо образован и ерудиран философ, заяви че е православен християнин и уважава
традициите на Православната църква, но не вярва в никакъв Бог. Човек,
който не вярва в Бога и няма никаква духовна връзка с Триединния Бог е
духовен мъртвец, независимо от това колко и какви обреди, обичаи и традиции уважава и изпълнява. Традициите имат сила само, когато са одухотворени от вярата, надеждата и любовта, а без Божия Дух са мъртви.
Такива традиции, без вяра в Бога, бяха и манифестациите. Госпожа Клара Маринова, бивша народна представителка и говорителка на
БСП, заяви че е християнка. Когато я попитаха дали вярва, че Христос
е възкръснал, отговори: „Не. Това е легенда“. По същия начин отговори
и покойният Стефан Продев, главен редактор на в.„Дума“. Депутатът
18
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от БСП, Иво Атанасов, високо образован, член на СЕМ (Съвет за електронни медии), заяви от трибуната на Народното Събрание, че когато
трябвало да вземе важно решение се съветвал с една гледачка от Кюстендилско. Покойният бивш премиер на Република България Андрей
Луканов заяви, че е православен атеист.
Същата декларация направиха и някои народни представители,
между които и Емил Кошлуков, подражавайки на Луканов. Тяхното желание е да превърнат Православната църква в църква без Бог, да изместят Господ Иисус Христос, а черквите да се превърнат в музеи, но
по всичко личи, че желанието им няма да бъде изпълнено.

[
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ЪДИИ И АДВОКАТИ

П

оказното убийство на Андрей Луканов е петно за българската
нация и кръвта му непременно ще бъде изискана от убийците
му, ако не се покаят. Украинският християнин Александър Русов беше
осъден на доживотен затвор за убийството на Андрей Луканов. След
жестоката инквизиция над него и престояването му в затвора шест години, беше реабилитиран, поради съдебна грешка. Тази „съдебна грешка“
е причина неговата съпруга да полудее от жестоката неправда. Това
също говори за духовни мъртъвци в съдебната власт и прокуратурата
на България. Горко им, ако не се покаят! Александър Русов заяви по
телевизията, в едно интервю с него, че от сърце прощава на инквизиторите, защото според него, те са много нещастни хора.
Един ден, като се изкачвах по стълбите на храма „Свети Александър Невски“, чух глас, който каза: „Съдии и адвокати, които осъждат
невинни и оправдават виновни, не изцелявам“. Спомних си, че на много
места в Писанието Бог предупреждава човеците да внимават, да не осъждат невинни и да не оправдават виновни.
„Не присъждай криво съдбата на твоя сиромах. Отбягвай от неправда
и не убивай невинния и правия, защото Аз няма да оправдая беззаконника“ (Изх. 23:6,7).

След същото богослужение ме запознаха с една жена, чийто син
страдал от епилепсия. Наскоро Господ беше изцерил две момичета от
епилепсия, и тази майка се надяваше и нейният син да бъде помилван.
Те и двамата бяха адвокати. Попитах майката, дали биха се съгласили
със сина й да защитават само невинни подсъдими, а тя ми отговори,
че невинните били сиромаси и ако се съгласят да ги защитават, щели
да стигнат до просешка тояга, като Алеко Константинов. Отговорих й,
че Щастливецът не е стигнал до просешка тояга, щом е имал пари да
отиде до Чикаго и да се върне. Тя помисли малко и каза: „Тогава няма
да се молим за изцелението на сина ми“. Какво беше това адвокатско
майчино сърце? Тогава разбрах защо Господ не изцерява адвокати, които не желаят да защитават невинни. Наистина не може да се служи на
Бога и на мамона, защото коренът на всички злини е сребролюбието,
както казва Писанието.
Наскоро след този случай ме запознаха с една сестра, която беше
получила Божествено изцеление от рак в Рилския манастир. Нейното
свидетелство е записано в летописа на Рилския манастир „Свети Иван
изцерява една жена от тежки болести“ 5Тя ми разказа, че майка й и баща
й били прекрасни, добри, образовани християни и имали 12 деца. Бащата често свирел на хармоника или на мандолина и всички обичали да
5
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пеят и се веселят, но понякога той пеел песен за „една жена останала
вдовица с осем дечица и едно в люлчица“. Родителите били благочестиви православни християни. Всички заедно се хранели. Преди храна се
молели Бог да благослови и освети храната и питието им. След като се
нахранели, пак се изправяли и благодарели на Бога, че ги е нахранил
със земните си блага. Постели и редовно се причестявали.
Една вечер, по време на великденските пости, баща й казва на майка й:
„Катина, чуй какво ще ти кажа. Ще отидеш да купиш светли платове на децата, за да им ушиеш рокли за Великден, както всяка година
правиш това, но ще вземеш и един топ черен сатен за черни престилки
и черен креп за теб и черни панделки за всички, защото аз ще умра на
Великден, а ти знаеш, че тогава са затворени всички магазини за три
дни и няма да можеш нищо да купиш. Тогава не би могла да приготвиш
нито децата ни, нито себе си за моето изпращане, а знаеш, че аз обичам
да сте ми всички хубави и добре облечени. Затова те моля да купиш и
ушиеш тези дрехи“. 6
Когато наближила Страстната седмица, бащата наредил всички да
бъдат облечени с новите дрехи и обувки, за да отидат на църква на
Цветница, а след това да отидат един по един при баща си, за да се
простят с него. Така и направили. Вечерта, след като дал наставления
на съпругата си, благодарил й за 33-годишния семеен живот, за родените и отгледани без никаква лекарска помощ 12 деца, затова, че никога
не е пороптала и казала пряка дума от многото работа и възпитанието
на децата, накрая бащата казал на съпругата си: „Чуй ме, Катина, виждам, че ще ти бъде много тежко, но знай едно и запомни: хатър да не ти
е: ако горе е по-хубаво, ще си ги прибера всичките“.
В публикацията в „Църковен вестник“ са пропуснати думите, които
сестрата ми сподели, че е чула, скрита в дрехите окачени на закачалката, когато баща й е казал на майка й: „Аз осъдих невинни хора на смърт
и затова ще умра на Великден“.
След като прекарват много радостно първия ден на Великден и забравят за бащиното предупреждение, децата отново отиват на панаира,
въртележките и на гости при роднини. У дома остават само най-малките
деца - едното на три години и сестрата, която ми разказа историята, тогава седемгодишна. Тя излиза да си играе на улицата и когато се връща
вижда, че баща й казва нещо много сериозно на майка й. Той се бил умил,
облечен в новия си костюм, изправил се пред горящото кандило и започнал да се моли. Като свършил молитвата си, легнал на кревата и казал:
„Катина, хайде сега ме остави, че имам да говоря с гостите, които ме
чакат. Ето ги тук.“ - и посочил над главата си. „Па прощавай, аз си отивам“.
Майката се разплакала, тръгнала към вратата и видяла дъщеря си,
прегърнала я и като се обърнала, разбрала, че съпругът й Стоян е заспал завинаги. Преди неговата смърт са били починали три от децата им,
6 Цитатът е взет от „Църковен вестник“ (орган на Българската Православна Църква), бр.22,
1970 г., с.9, в който свидетелството на сестрата е публикувано, но с важни съкращения
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а след смъртта му, в продължение на три години, още осем от децата
били прибрани при баща си, както той бил предрекъл, включително и
едно от момчетата, което било осиновено от албанско семейство и живеело в Тирана.
След погребението на всяко следващо дете, майката плачела и повтаряла: „Господи, защо ми взе и това дете? Защо? Защо? Защо?“. Владиката Стефан я утешавал с думите: „Сестро, не плачи! Бог е харесал
градината ви и обира цветята.“
Слушах я и разбирах защо Господ не изцерява и съдии, които осъждат невинни. Това, че сестрата е изцелена от рак, може би означава,
че осъдените невинни хора са били 12, а съдията и 11 от децата му са
получили същата присъда.
„Не съдете, за да не бъдете съдени; защото, с какъвто съд съдите, с
такъв ще бъдете съдени; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се
отмери“ (Мат. 7:1,2).
„И премина Господ пред лицето му и извика: Господ, Господ, Бог човеколюбивий и милосърдний, дълготърпеливий, многомилостивий и истинний, Който пази (правдата и показва) милост в хиляди поколения, Който
прощава вина, престъпление и грях, ала не оставя без наказание, Който
за вината на бащите наказва децата и децата на децата до трета и четвърта рода“ (Изх. 34:6,7).

В учението на „лионските бедняци или валденските ученици“ е записано от неизвестен автор в края на ХІІІ век следното: „Съдиите и властниците не могат да осъдят на смърт, без да извършат грях. Клетва не
може да се произнесе, без да се извърши смъртен грях“.7
Съществува голяма заблуда, суеверие, че който умре на празник,
и особено на Рождество Христово или на Възкресение Христово, той
е свят човек, но Библията е на друго мнение. Пророк Амос казва, че
поради греховете ни и заради това, че се ограбват немощните, сираците и вдовиците и затова, че се повишават цените и поправят къпоните
(кантарите), за да се краде, Бог ще направи празнуването ни на скръб и
тъгуване, а веселбите ни – на плач и ридание (Амос 8 гл.).
С други думи казано: Празниците ви ще бъдат траурни дни и веселбите ви – плач и ридание. Не беше ли така по Рождество Христово
2001 г. с децата загинали в дискотека „Индиго“; с войниците загинали в
Кербала по Рождество Христово 2003 г.; с моряците потънали на кораба
„Хера” преди празника на св. Трифон (Трифон Зарезан) 2004 г.; с децата
от град Свищов загинали в река Лим по Възкресение Христово 2004
г.; със загиналите пътници при катастрофата до град Бяла, ден преди
Студентския празник 2006 г.; с моряците потънали на кораба „Ванеса”,
три дни преди Богоявление (Йордановден) 2008 г.; с пътниците изгорели
във влака София - Кардам, три дни преди националния празник Освобождение на България от османско робство 2008 г.; със загиналите на
празника Възнесение Христово (Спасовден) 2009 г. в местността „Ба7 Михаил Йонов, Йордан Николов, „Христоматия по история на средните векове”, с.274
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каджика”, край Ямбол; със загиналите в Охридското езеро, ден преди
националния празник Съединението на България 2009 г.? Какво още
трябва да се случи, за да се опомним и покаем?
В това свидетелство сестрата съобщава, че при умирането на всяко
дете се явявал баща им и ги прибирал, а децата умирали с радостни
възклицания. Такова нещо в Свещеното Писание няма. Бог забранява
разговор с мъртви, независимо от това дали са наши любими деца или
родители, защото това е път към окултизма. Спасителят казва, че когато
умрял бедният Лазар, ангелите го отнесли в лоното на Авраам, а когато
умрял богаташът, занесен бил на мъки. Такъв е пътят на душите и няма
други пътища.
Ние можем да сънуваме нашите покойници, но те в никакъв случай не са дошли до леглото ни, както когато сънуваме наши приятели и
познати, които живеят на друг континент. Нито душите, нито духовете,
нито телата идват до леглата ни. Ако сме повярвали, от Духа на Истината получаваме информация за тях насън. Ако сме непокаяни, може да
получим дезинформация от лукавите сили.
Нека разсъдим какво е станало: когато бащата казва „Ако там е много хубаво, ще дойда и ще ги взема всичките при мен“. Чрез това негово
желание, лукавият е предложил своя сатанински план за унищожаването на цялото християнско семейство и когато съпругата и децата са
го повярвали, в желанието си да бъдат отново заедно, са предоставили
възможност на сатана да действа. Планът на сатана не се изпълнява
докрай, защото едно от децата е потърсило в Рилския манастир помощ
от Спасителя, Господ Иисус Христос.
Това свидетелство е поместено на цели пет страници в „Църковен
вестник“, и така описано примамва неукрепнали души да любопитстват
и търсят връзка с любимите си покойници, и да попаднат в мрежите
на сатана чрез някой медиум. Бог категорично забранява на живите да
влизат във връзка с мъртвите.
На мой колега почина баща му. След погребението колегата ми полегнал да отпочине и както гледал към прозореца, от външната страна
на стъклото се появил баща му в цял ръст и се усмихнал. Иван не повярвал, че това е баща му. Тогава образът се променил в страшно чудовище. Той толкова се уплашил и дори се подмокрил, въпреки че беше
мъж и баща на две деца.
Друга заблуда разпространена между непросветените е, че на втория ден след погребението рано сутрин, преди изгрев слънце, образът
на покойника се появява в бутилка пълна с вино – разновидност на спиритизъм, чрез което се отваря врата за бесовете да тероризират роднините на починалия.
По свидетелството на бивша преподавателка в СУ „Св. Климент
Охридски“ Елена Илчева, около тридесет нейни колеги, професори и
доценти, отиват да се лекуват при екстрасенската Пенка Михайлова.
Лечителката им нарежда да се съблекат голи до кръста. Дамите са сму23
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тени, но се подчиняват. По този начин духът, чрез който работи „терапевтката“, взима контрол над „пациентите“. Известно време след „терапията”, състоянието на всички се влошава. Какво професорско духовно
невежество?! Как не се намери поне един от тях, духовно просветен,
който да им обясни, че екстрасенсите са слуги на лукавия.
Професори, митрополити, свещеници и журналисти рекламират гаданията на врачката Ванга и дори се опитват да я канонизират за светица.
„...наричайки себе си мъдри, те обезумяха“ (Рим. 1:22).
„Защото писано е: „ще погубя мъдростта на мъдреците и ще отхвърля
разума на разумните“ (І Кор. 1:19).

В националната кампания „Великите българи”, на Българската национална телевизия, за избор на десетте най-достойни българи на всички
времена, на финала през 2007 г. на второ място, след Васил Левски, бе
класиран окултиста, лъжеучителя и еретика Петър Дънов. За наш ужас
чухме и видяхме как православният свещеник Николай, служител в найголемия православен храм на Балканския полуостров - „Свети Александър Невски“ каза, че е готов да се нареди и в отбора на еретика, защото
„неговият баща Константин Дъновски бил православен свещеник и го е
научил на голяма част от достойнствата на българите“. Как да наречем
„отец“ един чиновник в църквата, който е предпочел да постави по-високо един окултист, лъжеучител и еретик пред имена като: свети Иван
Рилски - Чудотворец; българинът свети Киприян- митрополит Киевски
и Московски; светите седмочисленици, просветители на българския
народ - Кирил и Методий, Климент и Наум, Сава, Горазд и Ангеларий;
покръстителят на България свети цар Борис–Михаил; свети патриарх
Евтимий; прославилите Спасителя мъченици от град София - свети Георги Софийски, свети Георги Софийски Нови, свети Николай Софийски;
и много други - над 600 канонизирани български светии.
Какво се е случило с тези хора?
Нима са номинирали Дънов от глупост, лекомислие, незнание, непросветеност или немарливост? Работата е в това, че всички които са
предпочели Дънов пред българските светии, просветители и над 50
прославени царе и държавници, са зомбирани духовни мъртъвци, които са се поклонили, повярвали и служат на сили, които са противни
на Бога, противни на България и противни на душите им. А тия сили са
силите на духа на антихриста.
Важно е в кого вярваш, но не по-малко важно е и кому служиш.
„Защото такива са лъжеапостоли, лукави работници, които се преобразяват в Христови апостоли. И не е за чудене: защото сам сатаната се
преобразява в ангел на светлината, та затова не е голяма работа, ако
и служителите му се преобразяват като служители на правдата; но техният край ще бъде според делата им“ (ІІ Кор. 11:13-15).

Вижте ги колко са усърдни в борбата им против вероучението в училищата. Сатана е успял да ги заслепи да повярват, че като се борят
против вероучението, ще опазят децата на България от вяра в суеверия
24
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и предразсъдъци. А това е така, защото не правят никаква разлика между вяра и суеверие.
Когато такива духовни мъртъвци са учители на учениците и студентите в България, няма защо да се чудим, че нацията ни се намира в
духовен мрак. Попитах някои студенти и хора с висше образование, кои
са светите седмочисленици, а те не можаха да ги изброят. Стигаха до
четири, пет имена.
Защо се стигна дотам, че учени хора се намират в духовен мрак?
Защото по време на тоталитарния режим антихристите не позволяваха на духовните хора да се занимават с „чистата и водеща“ марксистко-ленинска наука, а учените ги унижаваха и преследваха, ако открито
се занимаваха с религия. При разпита ми от служителите на бившата
Държавна сигурност, един от следователите ми каза: „Религията е враг
на партията и партията е враг на религията“. А дъновизмът, ересите и
масонството, които са сатанински религии, врагове ли са на партията?
Медиите и държавната ни администрация не са ли пълни с еретици,
масони и дъновисти, които членуват във вашата „реформирана“ и покорна на масоните партия? След безупречна двадесет годишна работа
в Радио София, сестра ми внезапно беше уволнена „по непригодност“,
защото носела кръстче и я видяли да влиза в църква. Днес Българското
национално радио е пълно с дъновисти.
Никак няма да се учудя, ако след време масоните наложат над България пълен контрол, и поискат Петър Дънов да бъде номиниран, от
послушните и продажни медии, за най-великия българин, пророк и учител на всички европейци. Каква равносметка да направим на заблудите от миналото на нашия непросветен и невеж народ и тези на високо
образованите и дипломирани учени езичници? Има известна промяна
от времето на отец Матей Преображенски до наши дни и то е главно в
промяната на имената.
Например:
- омайниците днес се наричат хипнотизатори;
- змейовете ги наричат НЛО и космически влечуги;
- врачки, гадатели, вещици и магьосници – екстрасенси;
- бесовъпрошатели – контактьори;
- вампири, таласъми и караконджули – извънземни.
И всички са обединени в така наречената езотерична „наука“.
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О Е СУЕВЕРИЕ?

Д

умата суеверие е преминала в съвременния български език от
руския, а в руския език - от църковнославянския, и означава да
се вярва в нещо, което е лишено от здрав разум или празноверие.
Според мен суеверието търси тайнствени чудотворни сили и действия извън духовния опит на светиите и учението на църквата, а това
води човеците до състояние на болна мистика, до самопрелъстяване и
ако не бъдат освободени от заблудата, стигат до гибел на душите си.
Суеверието е вяра в нищото. Но както идолът е нищо, а зад него се
крият бесове, така и суеверието е нищо, чрез което в човека нахлуват
бесове, зомбират го и започват да го измъчват.
По време на тоталитарния режим, атеистите наричаха вярващите
християни – суеверни, защото сме вярвали според тях в нещо, което не
съществува, а себе си наричаха прогресивни и свободомислещи. И днес
мнозина непросветени, когато искат да попитат някого дали е вярващ,
го питат: „Суеверен ли си?“. След демократичните промени християните си останахме – вярващи в Бога, а свободомислещите се разкриха
като суеверни. Често посещавам домове на такива „прогресивни“ хора,
които ме канят да се моля за техни безнадеждно болни близки. Почти
винаги се оказва, че домовете им са пълни с окултна, магьосническа и
сатанинска литература.
Това налага да се обясни каква е разликата между вярата в Бога
и суеверието. Вярата и суеверието са в пълно противоречие. Вярата е
светлина, която носи на вярващия мир и радост, а суеверието – мрак и
страх. Вярата е дар от Бога, а суеверието – от дявола. Вярата е истина, а
суеверието – лъжа. Вярата дава изцеление и живот, а суеверията – психични разстройства, депресии, болести, духовна смърт и самоубийства.
Това се е случило със суеверните: като са търсили свръхестествени
сили извън Бога, те просто са застанали на страната на свръхестествените сили, които са противни на Бога. Някой е казал, че ония, които са
затворили вратата на домовете си пред вероучението и вярата в Бога,
са отворили прозорците си за суеверията. Те са изгонили Божият Ангел
Пазител и са пуснали сатанинските призраци да ги мъчат. Повярвали
са и са се поклонили на началствата и властите, на духовните сили на
нечестието в небесните места и са станали техни пленници, духовни
мъртъвци (Еф. 6:12).
На 12 октомври 2008 г. слушах по националното радио предаване за
децата, в което водещата обясняваше, че истината и лъжата били като
братя близнаци. Лъжата приличала на истината, а истината приличала
на лъжата и понякога лъжата се представяла като истина, а истината –
като лъжа. От тези думи разбирам, че емисарите на Ню Ейдж са проникнали и в Българските медии и тровят душите на слушатели и зрители.
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Тяхната цел е да ни излъжат, че Господ Иисус Христос и Луцифер били
двама братя близнаци. Не се мамете! Лъжата винаги се е прикривала
като истина, но истината никога не се е прикривала като лъжа. Господ
Иисус Христос е пътят, и истината, и животът, а Луцифер е лъжец и
баща на лъжата.
Учението на Ню Ейдж, че светлината и тъмнината, истината и лъжата, доброто и злото, любовта и омразата, Христос и Антихриста са като
двама братя близнаци, като скачени съдове, които преминават едно в
друго, както Ин и Ян, е стопроцентова лъжа.
„И благовестието, което чухме от Него и ви възвестяваме, е това, че Бог
е светлина, и в Него няма никаква тъмнина“ (І Иоан. 1:5).
„Не ви писах, че не знаете истината, а че я знаете, както и че никоя лъжа
не иде от истината. Кой е лъжец, ако не оня, който отрича, че Иисус е
Христос? Той е антихрист, който отрича Отца и Сина“ (І Иоан. 2:21,22).

Езичниците са се покланяли, вярвали и се надявали да им помогнат дървени, железни, златни, сребърни, медни и каменни идоли, които
не можели нито да виждат, нито да чуват, нито да ходят. Някои от съвременните „прогресивни“ и учени хора се надяват медни, златни или
сребърни гривни, пръстени, килимчета и дюшеци с медни ламарини,
да им донесат здраве, чрез магнитните си линии, биотокове и резервни
биоенергии (паранормални или екстрасензорни сили) или космически
лъчения на скъпоценни камъни, сфери, пирамиди, конски и магарешки
подкови, муски, талисмани и фетиши. Или както народът е казал: „От
трън, та на глог, че е по-висок“. Макар и да изглеждат някак „по-висши“,
днешните парапсихолози и екстрасенси не са нищо друго, освен трансформирани, съвременни „прогресивни“ езичници, които се покланят,
служат и биват насилвани от бесовете. Ако е въпрос за правене на чудеса, то и египетските магьосници правеха чудеса, но това не означава,
че са били служители на истината и на Бога.
„Колкото за ядене идолски жертви знаем, че идолът е нищо в света и
че други бог няма, освен Единнаго Бога“ (І Кор.8:4).
„Какво, прочее, казвам? Това ли, че идолът е нещо, или че идолските
жертви са нещо? Не, но каквото принасят в жертва езичниците, принасят
го на бесове, а не Богу; пък аз не искам да бъдете съобщници на бесовете. Не можете да пиете Господня чаша и бесовска чаша; не можете да
участвате на Господня трапеза и на бесовска трапеза“ (І Кор. 10:19-21).

И невежите, и образованите „прогресивни“ окултисти, които търсят
помощ от предмети, нарушават втората Божия заповед:
„Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на
небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята; не им се
кланяй и не им служи, защото Аз съм Господ, Бог твой“ (Изх. 20:4,5).

Хороскопите са кумирите на астролозите, които са направени от
това „що е горе на небето“ и така нарушават втората Божия заповед.
Светското образование в училищата, университетите и академиите не
може да освободи хората от суеверието. Като търсят отговори на духов27
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ни въпроси с плътски средства, неразумните им сърца се помрачават,
защото духовните неща, духовно се разбират и плътският (светски) човек и да иска, не може да разбере духовното.
„Душевният човек не възприема онова, що е от Божия Дух: за него
това е безумство; и не може да го разбере, защото то се изследва
духовно. Духовният пък изследва всичко, а него никой не изследва“ (І
Кор. 2:14,15).
„А понеже се не опитаха да имат Бога в разума си, то Бог ги предаде на
извратен ум – да вършат онова, що не прилича“ (Рим. 1:28).

Хората, които са с беззаконни и неморални деяния, с извратени чувства, с престъпни мисли и лоши намерения, колкото и учени да са, те
не желаят да слушат за Божия справедлив съд. Те мразят Библията, не
защото са я прочели и знаят какво точно пише в нея, а защото са чули,
че тя изобличава лошия им живот.
Копнежът на всеки човек към свръхестественото, към вечното ни е
даден от Бога, та в крайна сметка да възстановим загубената си връзка
с Него, но сатаната е изобретил хиляди начини да отклонява копнежа
на човеците към Бога и чрез любопитството на непослушните да ги изпраща в погрешна посока. Спомнете си за любопитството на Ева и на
Лотовата жена. Сатана се старае човек да не установява връзка с Бога,
а чрез окултизма му предлага връзка с дявола. С други думи, дяволът
предлага на непросветените лъжливи религии. За съжаление мнозина, които са с всестранно, но повърхностно образование, често стават
пленници на дявола без да знаят това и казват, че били много религиозни. Един учител казваше, че каквото и образование да получи човек, ако
не прочете Библията, ще си остане невежа.
Думата религия, според тълкуването на Блажени Августин (354-430)
в творбата му „За Божия град“, означава „съединявам отново“. Тя идва
от латинското religio, което означава свързвам, съединявам отново. Безбожниците твърдят, че религията е опиум за народите, но когато узнаят,
че синовете и внуците им са станали наркомани, чак тогава разбират
какво е опиум. Днес по света „модерните“ християни повтарят твърденията на атеистите. Те казват, че думата „религия“ е лъжлива, мръсна
дума и човек не може да има връзка с Бога. За тях това може и да е
вярно, но не и за истинските чеда на Бога, които директно се ръководят
от Божия Дух. Някои християни вярват, че религия означава обреди и
церемонии, и оттам идва заблудата, че религията не дава на човека
духовна връзка с Бога.
От свещените Писания знаем, че възстановяването на прекъснатата връзка между човека и Бога, поради греховете му, става чрез жертвата на Агнеца Божий на Голгота на Кръста. Там цената на греховете ни е
била платена и всеки, който повярва в Господа Иисуса Христа и се кръсти, като се покае, ще възстанови връзката си с Всемогъщия Бог, Който
става негов небесен Отец. Такъв човек става дете на Бога и започва да
се ръководи от Божия дух.
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„Самият Дух свидетелства на нашия дух, че ние сме чеда Божии... понеже всички, водени от Духа Божий, са синове Божии“ (Рим. 8:16,14).

Има една голяма заблуда между християните, че всеки човек, който
бъде кръстен във вода и миропомазан, е освободен от личните си и
наследствени грехове, независимо дали е покаян (новороден) или не.
Такива лъжеучители казват: всичко за твоето спасение е направено, от
теб се иска само да го повярваш и приемеш. Ти нищо не можеш да направиш за своето спасение, защото Бог всичко е направил вместо теб.
Твоят енорийски свещеник или пастир ще се моли за теб и ще направи
това, което е необходимо за спасението на душата ти. Ти само трябва
да си редовен на църква, да си даваш редовно десятъка и да бъдеш
щедър за Божието дело.
Има едно нещо, което Бог и енорийският ти свещеник или пастир
няма да направят вместо теб и мен. Те няма да се покаят вместо теб и
мен. Ти и аз трябва да се покаем, защото кръщението изисква от кръстения да има добра, чиста съвест пред Бога. Далеч съм от мисълта да
отричам светото кръщение и миропомазание. Покаянието не може да
стане без промяна на ума (метанона, от гръцки език). Но ние и това
сами не можем да сторим, ако Бог не ни даде да разберем, че сме загубени без Него. Задачата на Светия Дух е да ни изобличи, за да се събудим, опомним и да разберем, че сме грешници и врагове на Бога. Тогава
идва скръб по Бога, а тя ражда спасително покаяние. И второто нещо,
което постоянно трябва да правим, е да се пазим от греха, и с търпение
и твърдост да устояваме срещу изкушенията.
„А от дните на Иоана Кръстителя до сега царството небесно бива насилвано, и насилници го грабят“ (Мат. 11:12).

Ако някой иска да се избави от страха и насилието на демоничните
сили, той сам трябва да се насили, за да се откаже от противните на
Бога сили, сам трябва да надвие себе си, за да застане в духовната борба на страната на Бога, да се насили, за да се покае и да сключи Мирен
договор или Нов Завет с Небесното Христово царство.
„Молим ви от име Христово: примирете се с Бога!“ (ІІ Кор. 5:20).

Онзи, който вярва и проповядва, че нищо не трябва да прави за
своето изцеление, освобождение и спасение, не иска да се насили и
противи на греха, а се оставя, по пътя на най-малкото съпротивление,
да го завличат удоволствията, ще се събуди в събранието на мъртъвците. Най-силен борец е този, който може да надвие себе си, да се смири
и да подчини волята си на Божията воля. А който е подчинил себе си
на законите на небесното царство, то вече е влязло вътре в него и му
носи мир и радост в Святия Дух. Това е Божието царство: любов (но не
сексуалната), мир и пълнота от радост.
Разногласието между тези, които твърдят, че човек не може да бъде
спасен само чрез вяра, а делата му да са нечестиви и онези, които твърдят, че спасението не е от дела, а само чрез вяра в изкупителната жерт29
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ва на Божия Син, идва от неразбирането на Божието слово. Едните цитират апостол Иаков, който казва, че вяра без дела е мъртва, а другите
– апостол Павел, който казва, че по дела от закона не се е спасила нито
една плът. И двамата апостоли са прави. След получаване на спасението даром, по благодат чрез вяра, делата ни трябва да свидетелстват,
че наистина сме променени и спасени. Тогава вярата ни няма да бъде
мъртва, а истинска и спасителна. Някои са повярвали на лъжата, че
каквито и нечисти дела, грехове и беззакония да вършим, щом вярваме,
че сме спасени, ще бъдем завинаги спасени. Такава вяра прилича на
вярата на бесовете, които знаят, че Бог е един и Христос е Спасител на
покаялите се човеци, но това знание няма да ги избави от вечното им
наказание. Такава вяра не е истинска и не е спасителна. Библията ни
предупреждава на много места, че които живеят и ходят в грях няма да
наследят Небесното царство (І Кор. 6:9; Гал. 5:19,21; Откр. 21:8).
Когато някой се покае по „Мирният договор с Небесното царство“
и сключи завет с Бога, получава достъп до десетки хиляди Божии обещания, записани в Свещеното Писание. Изпълнението им в живота му
зависи от това, доколко той изпълнява своите задължения, записани в
Божието слово.
Има една голяма заблуда, която се проповядва между православните християни, че водното кръщение е и новорождение. Преди 9 септември 1944 г. всички безбожници имаха водно кръщение, но колко от тях
бяха новородени? Господ Иисус каза на Никодим:
„Истина, истина ти казвам: ако някой се не роди свише, не може да
види царството Божие... истина, истина ти казвам: ако някой се не
роди от вода и Дух, не може да влезе в царството Божие; роденото
от плътта е плът, а роденото от Духа е дух. Недей се чуди, задето ти
казах: вие трябва да се родите свише. Вятърът духа, дето иска, и гласа
му чуваш, но не знаеш, отде иде и накъде отива; тъй бива с всекиго,
роден от Духа“ (Иоан. 3: 3-8).

Първото нещо, което прави новороденото, когато се появи на белия
свят е да изплаче и да поеме въздух. Съмнително е новорождението на
който и да е православен, католик или протестант, ако не е плакал пред
Бога за прошка на греховете си. Този плач не може да бъде заменен с никакви ритуали, церемонии, изповеди, молитви и помазания на енорийския
свещеник или пастир. Далеч съм от мисълта, че всичко това е излишно,
но то не може да замени новорождението и кръщението в Светия Дух.
Другата голяма заблуда, която битува между протестантите е, че
след като един човек е стигнал до скръб по Бога, след като е изплакал
за прошка на греховете си, след като е получил от Светия Дух увереност, че са му простени греховете и името му е записано на небесата,
защото е започнал да получава сила свише и е започнал да се храни
с духовното мляко, той е станал съвършен и вече не може да греши,
защото е богоподобен. Когато такъв човек, волно или неволно съгреши,
той изпада в паника и мисли, че Бог го е отхвърлил, че новорождението
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му не е истинско и че той е погинал. И ако се намери някой фанатизиран фарисей да му каже, че само православните или само католиците,
или само ония, които говорят на непознати езици, са спасени, вярата му
съвсем се разсипва и оскудява.
Не бива да забравяме, че новороденото освен да плаче и се храни с
млякото на майка си, също така се подмокря и нааква, но майката не го
изхвърля в кофата за боклук, защото за нея то е скъпо съкровище. Тя го
изкъпва, подсушава, повива в чисти пеленки, прегръща го и го целува,
защото го обича. Това трябва да прави църквата с новородените духовни младенци, а не да ги изхвърля навън от храма, но как да го прави,
ако не ги обича?
Веднъж две млади момичета ме срещнаха на входа на храма „Св.
Александър Невски“ и ме помолиха да влезем и да се помолим за едното от тях, защото страдаше от бъбречна недостатъчност и му предстоеше включване на хемодиализа. Когато влязохме в храма и тръгнахме
към олтара, оттам излезе един разгневен свещеник и като ни посочи
с пръст, се развика: „Вън от храма, сектанти! Вън! Вън!“. Момичетата
се обърнаха и разплакани напуснаха храма. Попитах свещеника: „Този
храм на баща ви ли е или е ваша лична собственост?“. Един старец,
който видя и чу какво се случи, каза: „Вместо да каните народа в храма,
вие го пъдите, антихристи облечени в раса. Бог ще ви измете оттук“.
След около един месец сестра Марина ми каза, че свещеникът, който
изпъди двете момичета, внезапно е починал.
Някой може да е стогодишен, когато повярва и бъде новороден, но
след новорождението си, той е само едно духовно бебе. Всяко духовно
бебе, ако не се храни редовно с духовното мляко, което е Божието слово и не се зарежда с духовен въздух, който е силата на Светия Дух в постоянно пребъдване в молитва, то няма да може правилно да се развие
и да порасне, а ще си остане духовно джудже, независимо от това, че
някога е било новородено и кръстено със Светия Дух.
Напоследък срещам мнозина млади и стари вярващи, които се оплакват, че вярата им е оскудяла и са атакувани от отчаяние и обезверяване.
Причината е в това, че са се отклонили от пътя на вярата. Нека такива да
се замислят: защо Спасителят ни е оставил притчата за блудния син?
„Който вярва в Сина, има живот вечен; който пък не вярва в Сина, не
ще види живот, и гневът Божий пребъдва върху него“ (Иоан. 3:36).

Вярата в Бога побеждава всеки страх от демоните. Господ Иисус
Христос е казал на повярвалите в Него християни:
„Ето, давам ви власт да настъпвате на змии и скорпии и на всяка вражеска сила; и нищо няма да ви повреди“ (Лука 10:19).

Тази власт е дадена на повярвалите, а не на всички вярващи.
Има много голяма разлика между „вярващи“ и „повярвали“ християни. Апостол Иаков пише:
„Ти вярваш, че Бог е един: добре правиш; и бесовете вярват, и трепе31
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Що е суеверие?
рят. Но искаш ли да разбереш, о суетни човече, че вярата без дела е
мъртва? Нали с дела се оправда Авраам, нашият отец, като положи
върху жертвеника сина си Исаака? Видиш ли, че вярата съдействаше
на делата му, и чрез делата вярата стана съвършена? И изпълни се
Писанието, което казва: „повярва Авраам на Бога, и това му се вмени за оправдание“, и той биде наречен приятел Божий. Видите ли, че
човек се оправдава с дела, а не само с вяра? Също тъй нали с дела
се оправда и блудницата Раав, като прие съгледвачите и ги изведе
по друг път? Защото, както тялото без дух е мъртво, тъй и вярата без
дела е мъртва“ (Иак. 2:19-26).

Сигурно е имало много хора в Иерихон, които са вярвали, че е възможно Израилевият Бог да съкрушава всички противници на Израилтяните, но не са повярвали, че това ще се случи и на Иерихон и затова са
погинали. Ако Раав имаше вяра без дела, тя също щеше да загине.
Когато Свети Иоан Кръстител видял, че мнозина фарисеи и садукеи
дошли при него, за да се кръстят, той им казал:
„рожби ехиднини! кой ви подсказа да бягате от бъдещия гняв? Сторете,
прочее, плод достоен за покаяние и не помисляйте да думате в себе
си: наш отец е Авраам; защото, казвам ви, Бог може от тия камъни да
въздигне чеда Аврааму“ (Мат. 3:7-9).

Кой е този плод достоен за покаяние?
Този плод е изповядването и оставянето на греховете, което ние
трябва да направим. Спасителят казва на апостолите:
„Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде
осъден. А повярвалите ще ги придружават тия личби: с името Ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици; ще хващат змии, и, ако изпият
нещо смъртоносно, няма да им повреди; на болни ще възложат ръце, и те
ще бъдат здрави“ (Марк. 16:16-18).

Вярващите казват: „Аз съм Павлов, а пък аз съм Аполосов аз съм православен, а пък аз – католик, аз съм протестант, а пък аз – евангелист, аз
съм баптист, а пък аз – методист, аз съм конгрешанин, а пък аз – петдесятен, аз съм от Божия църква, а пък аз – от Обединена Божия църква“ и т. н.
А повярвалите, след като са изгонвали бесове в Иисусовото име или
след като са говорили на нови езици и са тълкували езици, пророкували
са и са полагали ръце за изцеление на болни и болните са оздравявали,
изпили са нещо смъртоносно и то не ги е повредило и са извършили
други велики дела в Божието име, казват:
„Ние сме слуги негодни, защото извършихме, що бяхме длъжни да извършим“ (Лука 17:10).

Когато при Спасителя се събрал народ с десетки хиляди, тъй че се
тъпчели едни други, дошли и Му казали, че Пилат смесил кръвта на галилейци с жертвите им. Тогава Господ отговорил:
„мислите ли, че тия галилейци бяха по-грешни от всички галилейци, че тъй
пострадаха? Не, казвам ви; но, ако се не покаете, всички тъй ще загинете.
Или мислите, че ония осемнайсет души, върху които падна Силоамската
кула и ги изби, бяха по-виновни от всички живеещи в Иерусалим? Не, каз-
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вам ви; но, ако се не покаете, всички тъй ще загинете“ (Лука 13:2-5).

Тези десетки хиляди, които са дошли да чуят Учителя и да видят чудесата, които Той е вършил, са вярвали в Него, но само малцина от тях
са повярвали, че ако не се покаят и променят, ще загинат като галилейците и осемнайсетте жители на Иерусалим. Ако всички бяха повярвали
и се покаяли, нямаше да загинат в Иудейската война 1 600 000 жители
на Иерусалим, Иудея и Галилея.

И

днес Бог говори и предупреждава жителите на планетата, чрез откровения дадени от Светия Дух, на братя и сестри през последните години:
„Всеки народ, който не се покорява на Бога и всеки мъж, който не се
покорява на благовестието и всяка жена, която не се покорява на мъжа
си, ще бъдат изтребени!“.
„Над България ще мине изтребител и всички жени, които се молят
или пророкуват с непокрити глави, ще бъдат изтребени“.
Преди да напиша „Мирният договор на грешника с Небесното царство“ и на мен ми беше дадено следното откровение:
„Ще очистя земята от това извратено и нечестиво поколение! Наказанието за предателство е смърт! Който иска да се спаси, да се помири с
братята и сестрите си и да сключи Мирен договор с Небесното царство“.
Модернистите приспиват хората и казват, че Бог е безкрайна милост
и любов и Той няма да се разгневи на никого, защото Бог не се гневи и
не отмъщава. Само че Писанието казва нещо по-различно:
„Защото справедливо е пред Бога да въздаде скръб на ония, които
ви оскърбяват, а вам, оскърбяваните, да въздаде утеха заедно с нас,
когато Господ Иисус се яви от небето с Ангелите на Своята сила, в пламенен огън да отмъщава на ония, които не познават Бога, които не се
покоряват на благовестието на Господа нашего Иисуса Христа и които
с вечна погибел ще бъдат наказани от лицето на Господа и от славата
на Неговото могъщество“ (ІІ Сол. 1:6-9).

Както казва Димитър Коруджиев в едно свое есе: „вратите на небесното царство все още са отворени денонощно“ и всеки, който желае,
може да влезе или излезе оттам, но ще дойде време, когато вратата ще
се затвори и тогава мнозина ще искат да влязат, но няма да могат. Затова, ако сега чуете гласа Му, не закоравявайте сърцето си (Евр. 3:7-19).
Вратите на ада също са отворени денонощно и който влезе през
тях, трудно ще излезе оттам, както Данте казва в творбата си „Ад“, че
всички, които минат през тези врати, ще ги посрещнат с думите: „Надежда всяка оставете“.
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Заспал или буден народ?

З

АСПАЛ ИЛИ БУДЕН НАРОД

С

тоян Заимов (1853-1932) и отец Матей Преображенски (18281875) свидетелстват, че една пролет като минавали през Шипченския проход заедно с Васил Левски (1837-1873) и се изкачили на
билото на Стара планина, под връх Свети Никола, пред тях се открила
чудната гледка на разцъфтялата Казанлъшка долина. Дякон Левски изпаднал в умиление и коленичил, вдигнал ръцете си нагоре, погледнал
към небето, заплакал и силно извикал: „Господи-и-и, събуди тоя заспал
народ и помогни ми да снема веригите от нозете на роба, па сетне ако
щеш – вземи ми душата!“. И Бог събуди заспалия ни народ чрез Възраждането, и взе душата на Дякона.
Преди години сънувах, че се намирам при вечния огън до храма
„Света София“. Видях, че покрай южната страна на църквата върви Васил Левски и носи в ръце голяма погача хляб. В небето се чу силен глас,
който каза: „Той обичаше своя народ и доказа, че обича народа си, като
умря за народа“. След него вървеше Христо Ботев също с такава погача
в ръцете си. Гласът отново каза: „И Той обичаше народа си и доказа, че
обича народа си, като умря за народа”.
Дали нашият народ е благодарен на тези, които се жертват за
него? Според изследване на проф. Янко Янков, при разгрома на комитетската мрежа, създадена от Васил Левски в Северозападна България, са били арестувани повече от сто души и само трима от тях не са
предали никого и нищо.8
За съжаление, напоследък някои антибългари се заеха да очернят, не
само светлите образи на Васил Левски и свети Иван Рилски, но и всичко
свято в България, като по този нечист начин се надяват да направят себе
си светци, служейки на враговете на България, волно или неволно.
Винаги, когато народът се е пробуждал, страната ни е просперирала
и процъфтявала във всички сфери на живота. Но също така, винаги когато народът ни е бил омайван и приспиван от еретици и измамници, е стигал до национални катастрофи. Ако тази книга помогне на един българин
да се замисли, да се събуди и да се освободи от веригите на суеверията
и големите заблуди, тя ще е изпълнила предназначението си.
Едва ли би оцеляла България, ако не беше покръстена от мъдрият и
прозорлив свети цар Борис-Михаил. Библията ни казва, че управниците
ги очакват жестоки изпитания. Пред такова изпитание е бил изправен
и княз Борис. Като поставил на престола първородния си син Владимир-Расате, Покръстителят на българите постъпил в манастира „Свети
Пантелеймон“.
Под влияние на недоволните от покръстването боляри, синът му се
8 Янко Янков, „Българският тероризъм“
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заел да възстанови езичеството. Като научил това, княз Борис напуснал
манастира и с верни нему боляри се завърнал в Плиска, свалил от престола Владимир–Расате и го ослепил, според езическите прабългарски
обичаи, които Владимир искал да възстанови, а болярите езичници, застанали на страната на Расате – погубил. Умишлено се разпространява голямата заблуда, че княз Борис е избил 52 прабългарски болярски
рода и цялата аристокрация на тогавашна България. Може би това се
внушава, за да се оправдае осъждането и избиването на 2 730 души от
елита на българската интелигенция след 9 септември 1944 г.
Според проф. Божидар Димитров, ако избиването на болярите и
семействата им е истина, то защо по време на царуването на царете
Борис І, Симеон Велики, Петър и Самуил – висши служители на властта са с прабългарски имена – Сондоке, Мостич, Марманс, Алобагатур,
Войтех, Кракра, Елемаг и други?9
Защо някои от болярите и Владимир–Расате са се опълчили против
Християнството? Защото са знаели, че ще загубят болярските си привилегии. По същата причина, не само те, но и всички управляващи върхушки по света, са били и винаги ще бъдат против духовното възраждане
на собствения си народ.
Кои българи са били против Възраждането преди освобождението от
османско робство? Ония, които са имали привилегии от османската власт.
Днес кои са историците, които твърдят, че не е имало робство и защо
го правят? За да угодят на лидерите на ДПС (Движение за права и свободи), с които са в коалиция, та заедно да ограбват държавата и народа.
Кои пишат по чуждестранни медии, че в Батак не е имало клане и
кощунстват с над 30 000 мъже, жени и деца избити по време на Априлското въстание и 80 напълно опожарени български селища, а други 200
разграбени? Лъжци ли са световно известни личности, които са застанали в защита на българското население, като Макгахан (1844-1878),
Гладстон (1809-1898), Достоевски (1821-1881), Тургенев (1818-1883),
Виктор Юго (1802-1885), Чарлз Дарвин (1809-1882) и други? Тия българи, които изопачават историята ни, не са ли българофоби? Те не служат
ли на същите, които лъжат, че и във Витлеем не са избити 14 000 младенци от цар Ирод, в опитите му да унищожи родилия се цар на иудеите
– Господ Иисус Христос?
Кой се противи на въвеждането на вероучението в българските училища като задължително избираем предмет? Най-малко четири пъти
беше поставен за гласуване в Народното събрание този въпрос и всички до един от „социалистите” и половината от „демократите” винаги гласуваха против. Дори председателката на Християнското женско дружество и ония, които твърдяха, че са християни и заявяваха от трибуните:
„Бог да пази България”, като Жорж Ганчев и целият му „Бизнес блок“
- винаги до един гласуваха против. Защо? Защото са хора с гузна съвест
и са от управляващата, но грабителска класа и се страхуват да не дой9 „Дванадесет мита в Българската история, с.86
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дат на власт хора с непорочни сърца и чисти ръце, които да разкрият
беззаконията им и те да загубят привилегиите си. Ако някой от самите
тях заяви, че всички в тази страна са за духовния подем на нацията, с
изключение на управниците, това няма да му простят.
Социалистите гласуват без да разсъждават – по команда, монолитно. Те са повярвали на техните вождове, че като се отрече вярата в
Бога, ще се разрешат социалните проблеми на населението, но историята показва точно обратното. Сравнете средната пенсия на пенсионер
от България, с такъв в страна, където се изучава задължително вероучение в училищата, например в Дания, и ще видите къде са разрешени
по-добре социалните проблеми.
Трудно е на хора с престъпно минало, на корумпирани депутати, върху чиито съвести лежат тежки грехове, да се съгласят с вероучението и
вярата в Бога. Те знаят, че като са попаднали в глутница от вълци, ако не
вият като тях, ще бъдат разкрити и разкъсани. Сами признават, че в мафията се влиза много лесно, но оттам се излиза само с краката напред.
Сигурно не е случайно, че в някои европейски страни медиите съобщават, че България е най-корумпираната страна от Европейския съюз.
Обикновено се мисли, че просперитетът на една нация зависи от
нейните водачи. Упорито ни се внушава, че времената на величието на
страната ни се дължат на величието на нейните държавници, а падението и националните катастрофи – на некадърни управници. Истината е,
че те са рожби и герои на своето време.
Едва ли по времето на цар Симеон Велики (893-927) би имало Велика България и Златен век на българската култура, ако учениците на славянските равноапостоли св. св. Кирил и Методий - светите просветители
и духовни учители Климент, Горазд, Наум, Сава и Ангеларий, не бяха подготвили 3500 свещеници, мисионери и учители, разпределени по 300 във
всяка област на България, за да просвещават и възпитават населението
на страната ни на християнска вяра и на християнски добродетели.
Тогава, когато народът стане носител на истинското знание и на християнските добродетели, ще се изпълнят пророческите думи на писателя
Стоян Михайловски: „върви народе възродени, към светли бъднини върви... и Бог ще те благослови“, а не когато пладнешки крадци и разбойници
бръщолевят в духовното си невежество, че „без Бог и без Господар, ще
направим България рай“. Не се лъжете! Безбожието и беззаконието водят
народа единствено към морална и материална разруха!
Библията, която е Словото на Бога изпратено до човеците, казва:
„Той /Бог-б.а./ променя времена и години, сваля царе и поставя царе, дава
мъдрост на мъдри и знание на разумни; Той открива, що е дълбоко и съкровено, знае, що е в мрака, и светлината живее с Него” (Дан. 2:21,22).

Когато Той иска да благослови един просветен, вярващ и послушен
Нему народ, дарява го с мъдър управник, който става канал за благословение на целия народ. Но когато иска да накаже една непослушна и
безбожна нация, поставя й некадърни управници и цялата нация стра36
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да, докато народът се опомни и извика към Бога за милост. Неслучайно
е писано, че народът страда от липса на знание (Ос. 4:6). Някои питат:
„Защо, заради греха на Адам и Ева, трябва да страда и умира всеки човек, роден от жена? Възможно ли е това?“. Възможно е. Как поради безумието на Адолф Хитлер (1889-1945), страдаше целия германски народ,
народите на Европа, а и на целия свят? В началото на миналия век, като
отстъпили от вярата в живия Бог, германците повярвали в суеверията и
богохулствата, описани от антрополозите и от Алфред Розенберг (18931946) в книгата му „Митът на ХХ столетие“ (1930 г.). Това е една от причините за огромните страдания и разрушения из цяла Европа и на много
места по целия свят, както и за гибелта на повече от 55 милиона души.
Както във вярата в Бога, се крие огромна съзидателна сила, която върши чудеса и създава цивилизации, така и в суеверието се крие
разрушителна сатанинска сила, която унищожава цели цивилизации и
погубва милиони човешки души. Един човек или народ, колкото е по-суеверен и духовно неграмотен, толкова е по-жесток фанатик.
Японците вярвали в суеверието, че техният император е бог и били
готови да умрат за него. Чрез това суеверие, сатана е успял да ги направи изключително жестоки фанатици спрямо околните народи, от които
са избити около 15 милиона души.
През Втората световна война загиват и над два милиона японци
и атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки ги поставят на
колене. Капитулацията на Япония, става причина мнозина японци да
бъдат освободени от суеверието, че техният император е бог, тъй като
е невъзможно бог да бъде победен. Международен трибунал осъжда
хиляда японци на смърт, обвинени за смъртта на 15 милиона жертви.
Но императорът не е осъден, а е помилван.
Да си припомним, че у нас след 9 септември 1944 г., т. нар. „Народен
съд“, осъди на смърт 2 730 българи, обвинени във фашистки деяния,
а колко са избити неосъдени, само Господ знае. Като имаме предвид,
че според Библията кръвта не може да се измие с нищо друго, освен с
кръвта на убиеца или неговото потомство (Числа 35:33), не се чудете,
че всяка година по пътищата на България загиват над хиляда души, а
около 1 500 се самоубиват.
В началото на 2007 г. министърът на МВР Румен Петков и началникът
на КАТ обещаха, че ще бъдат взети много сериозни мерки и ще намалят
катастрофите, загиналите и ранените от пътно-транспортни произшествия с 50%, според изискването на Европейския съюз към Българското
правителство. От БНТ в началото на 2008 г. съобщиха, че през 2007 г.
загубилите живота си, по пътищата на България, са 1 006, а 9 828 са
ранени. На 18 октомври 2008 г., Нова Телевизия съобщи, че загиналите
от пътно-транспортни произшествия през 2007 г. са над 1 300 души. От
БНТ са решили да скрият поне 300 от загиналите. Защо се получи така,
че вместо намаление на загиналите с 50%, се е получило увеличение с
30% спрямо 2006 г.? Защото министърът на МВР и началникът на КАТ
37
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не могат по никакъв начин да измият земята на България от пролятата
върху нея невинна кръв. Единственият, Който може да стори това, е Господ Иисус Христос. Ония, които повярват, че пролятата на Голгота кръв
на Спасителя може да ги очисти от греховете им и се покаят, и отдадат
почит на Божия Син, те и потомството им ще бъдат помилвани. Ония,
които вместо да отдават почит на Сина, Го хулят и безчестят, ще гинат
по пътищата си (Пс. 2:12).
„Който вярва в Сина, има живот вечен; който пък не вярва в Сина, не
ще види живот, и гневът Божий пребъдва върху него“ (Иоан. 3:36).

Познавам един убиец, който се похвали пред мен, че е убил без съд
и присъда над 300 българи, между които няколко православни свещеници, защото според него били фашисти. Той си вярваше, че е велик
патриот, но в действителност беше антибългарин, почернил над 300
български семейства. Първият му син умира от нелепа смърт, а вторият
– от автомобилна катастрофа.
Една християнка ми се оплака, че всичките й роднини са болни:
баща, майка, син, дъщеря, зет, снаха и внуците. Когато се молех за тях,
видях в ясно видение локва съсирена кръв пред вратата им. Тя призна,
че баща й е бил „чистач“ на партията.
Млада жена се оплака, че дух на убийство я подтиква да убие някой
от най-близките й хора. Молихме се за нея и приятелят й имаше видение. Той видя, че тя бяга по пистата на стадион и една вълна от кръв я
преследва. В момента, когато вълната почти я застига, тя каза: „Обичам
родителите си и прародителите си до трета и четвърта рода, но се отричам от греховете им“. Тогава вълната от кръв се отклонила в игрището,
там се появил голям отвор и тя потънала в земята. След като младият
човек разказа видението, жената скочи от стола и извика: „Освободена
съм“. После сподели, че нейният дядо също е бил „чистач“ на партията.
Ако потомците на убийците се откажат от греховете на бащите и дедите
си, ще бъдат помилвани.
Антихристите обичат да наричат християните фанатици. Питам, кои
са фанатици, християните или тези, които след 9 септември 1944 г. избиха цвета на българската нация, а сред тях над 600 свещенослужители, от които нито един не е бил убиец?
Както Господ Иисус Христос дойде на земята, за да направи човеците, които Му вярват, добротворци и светии – Божии чеда, чеда на благословението, така и Антихрист идва, за да направи ония, които ще му
повярват – злотворци, злодеи, убийци, синове на проклятие и гибел.
За четири години, ултрамаоисткият режим на „Червените кхмери“ е
избил около два милиона души в Камбоджа. Тези хора добротворци ли
са или са злодеи? Спомням си, че през 60-те години на миналия век, в
Индонезия бяха избити около 200 000 души, между които много християни. През 2004 г. 18-метрова вълна цунами причини смъртта на 270 000
души в Индонезия и околните държави и вече повече от четири години
земетресенията там следват едно след друго.
38
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Много често по медиите ни показват високия рейтинг на нашите управници, които толкова мъдро ни управляват, че направиха България
най-бедната страна в Европейския съюз. Библията ни казва, че при мъдър цар, народът благоденства, а при глупави управници – страда.
„...разумен цар е добруване за народа“ (Премд. 6:26).
„Каквото е рикащ лъв и гладна мечка, такова е нечестив властник над
беден народ. Неразумен управник върши много притеснения, а който
мрази корист, ще има дълги дни“ (Пр. 28:15,16).

Щом народът мизерува, мръзне и гладува, за какъв рейтинг може да
става дума? Историята е пълна с примери, как всеки непросветен народ
си е избирал водачи, които са го водели до национални катастрофи.
Така че, не винаги гласът народен е глас Божий и особено, когато този
глас е получен със заплахи и лъжи или е купен с пари.
Еврейският народ беше поставен пред избор. Той трябваше да избира между един злодей и Спасителя. Господ Иисус Христос им бе показал хиляди добри дела, изцеления и чудеса, а злодеят бе извършил
убийство, за което бе хвърлен в затвора. Те знаеха, че Бог мрази онези,
които осъждат невинен или оправдават виновен, но въпреки това, подбудени от първосвещениците и първенците, евреите поискаха от Пилат да осъди невинния Христос и да им пусне виновния Варава. Каква
фатална грешка! Нима това е глас Божий? Бог е свят и Той не може да
търпи никаква неправда. Той се бави, но не забравя нито една капка
праведна, невинна кръв пролята на земята. Господ Иисус Христос предупреди убийците на невинни хора, че Бог ще изиска всичката праведна
кръв, пролята по земята от тия, които ще поискат и Неговата смърт.
„Затова и Божията премъдрост рече: ще им пратя пророци и апостоли,
и от тях ще убият и изгонят, за да се изиска от тоя род кръвта на всички
пророци, проляна от създание мира, от кръвта на Авеля до кръвта на
Захария, убит между жертвеника и храма. Да, казвам ви, ще се изиска
от тоя род“ (Лука 11:49-51).

Еврейският народ не повярва на това предупреждение и продължи
да пролива кръв на апостоли, на невинни християни, и предупреждението на Спасителя се изпълни около 37 години след Неговата кръстна
смърт, независимо от това, че те бяха и си остават избрания от Бога
народ на Иаков, преименуван от Бога в Израил.
Бог поставя царе и управници, но Той също избира и свещеници и
духовни пастири. Според едно предание, Господ Иисус Христос след
като избрал 11 мъже за свои ученици, те го помолили да приеме и Иуда
Искариотски за апостол, тъй като бил най-ученият между тях. Спасителят отговорил: „Аз знам кои съм избрал, но за да се сбъдне Писанието,
ще ви послушам”. И Иуда станал предател на своя Учител.
На една конференция в НДК в София, американски евангелизатор
попита: „Има ли желаещи, които искат да станат лидери? Ако има такива, нека излязат напред“. Половината от присъстващите се изправиха
и излязоха напред. Това желание на човеците да стават лидери (вода39
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чи), без да са избрани от Бога, създава хаос в държавата и в църквата,
защото такива хора не са очистени от греховете си и не са се смирили,
а един от най-големите грехове на християнина е духовната гордост,
която го прави духовно сляп.
„Ако пък слепец слепеца води, и двамата ще паднат в ямата“ (Мат. 15:14).

Ето какво трябва да направят онези, които искат да станат лидери,
според думите на Спасителя:
„Дойдоха в Капернаум; и когато Той беше вкъщи, попита ги: за какво
разсъждавахте из пътя помежду си? Те мълчаха, понеже из пътя бяха
разговаряли помежду си, кой е по-голям. И като седна, повика дванайсетте и им рече: който иска да бъде пръв, нека бъде най-последен от
всички и на всички слуга“ (Марк. 9:33-35).

Израилтяните поискали от пророк Самуил да им постави цар, та и те
да бъдат като другите народи. Дотогава Бог бил техен Цар. Те много добре
знаели за великите дела, извършени от техния Бог чрез Авраам, Исаак,
Яков и патриарсите, Иосиф, Моисей, Исус Навин и Халев. Самуил ги увещавал да не заменят Всемогъщия Небесен Цар със земен цар, защото ще
станат роби, но те оставали непреклонни. Тогава Бог казал на Самуил:
„чуй народния глас във всичко, що ти говорят; защото те не отхвърлиха
тебе, а отхвърлиха Мене, за да не царувам над тях... Послушай гласа
им и постави им цар” (І Цар. 8:7,22).

Самуил помазал Саул за цар, но ги предупредил, че ако служат на
Господа, Той няма да бъде против тях, но ако вършат зло, то и те, и царят
им ще загинат. Бог ръководил Израил чрез Самуил, но когато Саул не изпълнил Господната заповед, да не взима нищо от Амалика и се оправдавал пред Самуил, че народът е взел най-добрите овце и волове от заклетото, за да ги принесе жертва на Господа, тогава Самуил му отговорил:
„Нима всесъженията и жертвите са толкова приятни Господу, колкото и
послушанието на гласа Господен? Послушанието е по-добро от жертва,
и покорството – по-добро от овнешка тлъстина; защото непокорството
е също такъв грях, какъвто е магьосничеството, и упорството е също
като идолопоклонството. Задето ти отхвърли думата на Господа, то и
Той те отхвърли, за да не бъдеш цар (над Израиля)” (І Цар. 15:22,23).

Магове, прочетохте ли какво казва словото Божие?
Престанете да лъжете народа, че магьосничеството не е грях и
престанете с магиите си, защото ако не се покаете, в греховете си ще
измрете и кръвта ви ще бъде на главите ви и на главите на потомството
ви. Свещеното Писание не се церемони като нарича окултистите, гадателите и магьосниците „гнусни” и „нечестивци”.
Не бива да се намира у тебе (такъв), който прекарва сина си или дъщеря си през огън, предсказвач, гадател, вражач /врачка, б.а./, магьосник, омайник, ни който извиква духове, ни вълшебник, нито, който пита
мъртви, защото всеки, който върши това е гнусен пред Господа...” Второз. 18:10-12
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Моисей

Моисей е живял около 1 500 години преди Христа. Почитан и известен е в иудейската религия като Моше, а в исляма - като Муса. Той е
написал първите пет книги на Библията. Когато се е родил, три месеци
е бил укриван от родителите си, поради издадения египетски закон еврейските момчета да бъдат избивани. След като станало невъзможно
повече да го крият, родителите му го сложили в едно засмолено кошче
и го оставили в тръстиката на река Нил. Намерила го египетската принцеса Термутис и го осиновила. Когато принцесата потърсила дойка за
бебето, по-голямата му сестра Мариам й предложила майка му, която
го откърмила с майчиното си мляко и го възпитавала. Когато пораснал,
той съчувствал на поробените си сънародници и се опитал да им помогне. Като видял, че египтянин бие един от братята му Израилтяни,
убил египтянина и го скрил в пясъка. На другия ден, отишъл отново при
братята си Израилтяни и видял, че двама се бият, и той се опитал да ги
помири, но единият му казал: „Кой те е поставил началник и съдия над
нас? Да не искаш да ме убиеш, както уби вчера египтянина?“.
Моисей се уплашил и избягал в Мадиамската земя. Там се оженил
за Сепфора, дъщерята на мадиамския свещеник Йотор и тя му родила
двама сина. След много време Фараонът умрял, а Израилтяните пъшкали от тежкото робство и викали към Бога за помощ. Бог чул стенанията и си спомнил за Своя завет с Авраам, Исаак и Яков и се смилил над
синовете Израилеви. Тогава повикал Моисей и го изпратил да избави
своя народ от египетското робство. Веднъж като пасял овците на тъста
си Йотор, Моисей се отдалечил в пустинята и стигнал планината Хорив.
Там видял, че една къпина гори, но не изгаря. Когато доближил, за да
види какво е това, Бог му проговорил изсред къпината и казал: „Моисее,
Моисее!”, той отговорил: „Ето ме, Господи!“. Бог му казал:
„Не се приближавай насам; събуй си обущата от нозете, защото мястото, на което стоиш, е земя света. Аз съм Бог на баща ти, Бог Авраамов,
Бог Исааков и Бог Иаковов... видях страданието на Моя народ в Египет
и чух вика му от разпоредниците му; Аз зная неволите му и отивам да
го избавя от ръцете на египтяни и да го изведа от тая земя (и да го
въведа) в земя добра и пространна, дето тече мед и мляко... И тъй,
върви: ще те пратя при фараона (египетския цар); и изведи от Египет
Моя народ, синовете Израилеви“ (Изх. 3:5-10).

Моисей се опитва да отклони Божията заповед, като мисли, че е
неспособен да извърши това велико дело. „Кой съм аз, та да ида при
фараона (египетския цар) и да изведа от Египет синовете Израилеви?“.
Бог му казва: „Аз ще бъда с тебе...“ (Изх. 3:11,12).
От книгата Изход научаваме за великите чудеса, които Бог върши
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чрез ръцете на Моисей, а от следващите три книги: Левит, Числа и Второзаконие – можем да научим как Бог направи Моисей най-великият
законодател в света и със заповедите и законите му се съобразяват,
искат или не искат, всички законодатели по света.
Моисей предупреждава народа на Израил, да не се занимава с гадания, астрология, магьосничество, врачувания, питане на мъртви и извикване на бесове, а да слушат Пророкът, Когото Бог ще им издигне из
сред тях. Ако не искат да слушат Този Пророк, Бог ще им дири сметка.
Те ще бъдат разпръснати по целия свят, но и там няма да имат мир
и спокойствие, докато не се обърнат от цялото си сърце към Господа,
своя Бог (Вт. 18 гл. и 28 гл.).
Нека не се заблуждават окултистите и магьосниците, парапсихолозите, екстрасенсите и сатанистите, че Бог няма да им търси сметка. В
книгата Второзаконие е предсказана съдбата на еврейския народ, ако
той се отклони и престане да вярва и да изпълнява Божиите заповеди.
Ако евреите слушат Господа своя Бог, те ще бъдат благословени в личния си и семеен живот. Благословени и щастливи ще бъдат, където и да
живеят, в града или на полето. Ще им даде изобилие от земни плодове
и ще умножи едрият и дребният им добитък. Ще станат богати и няма да
имат нужда от нищо. Ще дават пари назаем и няма да търсят заем. Ще
ги постави по-горе от всичките народи на земята.
„След като преминете (отвъд Йордан, в земята, която Господ, Бог ваш,
ви дава), ако слушаш гласа на Господа, твоя Бог, и грижливо изпълняваш всичките му заповеди, които ти заповядвам днес, то Господ, Бог
твой, ще те постави по-горе от всички народи на земята; и ще слязат
върху тебе всички тия благословения и ще се изпълнят върху тебе, ако
слушаш гласа на Господа, твоя Бог. Благословен ще бъдеш в града и
благословен на полето. Благословен ще бъде плодът на твоята утроба,
и плодът на земята ти, и плодът на добитъка ти, и плодът на воловете
ти, и плодът на овците ти. Благословени ще бъдат твоите житници и
клетове. Благословен ще бъдеш, кога влизаш, и благословен – кога
излизаш. Господ ще порази отпреде ти твоите врагове, които въстават
против тебе; по един път ще нахлуят те против тебе, а по седем пътища ще побягнат от тебе. Господ ще ти прати благословение върху твоите житници и върху всяка работа на твоите ръце; и ще те благослови
на земята, която Господ, Бог твой, ти дава. Господ (Бог твой) ще те постави за Свой свет народ, както бе се клел на тебе (и на отците ти), ако
спазваш заповедите на Господа, твоя Бог, и ходиш по пътищата Му;
тогава ще видят всички народи на земята, че името на Господа (твоя
Бог) е дадено на тебе, и ще се уплашат от тебе. И Господ (Бог твой) ще
ти даде изобилие във всички блага, в плода на твоята утроба, в плода
на добитъка ти и в плода на нивите ти на земята, за която Господ бе
се клел на твоите отци да ти даде. Господ ще ти отвори добрата Си
съкровищница, небето, за да дава то навреме дъжд на земята ти и да
благославя всички работи на ръцете ти: и ще даваш назаем на много
народи, а сам не ще вземаш назаем (и ще владееш над много народи,
а те над тебе не ще владеят). Господ (Бог твой) ще те направи глава,
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а не опашка, и ще бъдеш само на високо, а не на ниско, ако слушаш
заповедите на Господа, твоя Бог, които ти заповядвам днес да пазиш
и изпълняваш, и ако не отстъпиш от всички думи, които ти заповядвам
днес, ни надясно, ни наляво, и не тръгнеш подир други богове да им
служиш“ (Вт. 28:1-14).

За съжаление еврейският народ отстъпи от заповедите на своя Бог
и затова го постигнаха проклятията, описани в същата 28 глава, от книгата Второзаконие. Техните безкрайни страдания в продължение на 19
века са най-голямото свидетелство и неопровержимо доказателство
против всички врагове на Божието слово. Те ще бъдат мразени и преследвани и ще продължават на бъдат за чудо и личба пред всичките народи, докато не повярват на Моисей и не послушат Пророка, за Когото
той пророкува.
„Аз ще им издигна Пророк изсред братята им, какъвто си ти, ще вложа
думите Си в устата Му, и Той ще им говори всичко, що Му Аз заповядам; а който не послуша думите Ми, които (Оня Пророк) ще говори от
Мое име, от него ще диря сметка“ (Вт. 18:18,19).

Когато евреите се научат да изпълняват тази заповед на Бога, дадена им от Моисей, тогава ще изчезне антисемитизма.
Преди излизането на евреите от Египет, Бог извършил чрез Моисей
и брат му Аарон чудеса, но някои от тях успели да повторят и египетските магьосници с магиите си. Когато Аарон прострял тоягата си и ударил по земната пръст, появили се мушици по човеците и по добитъка.
Всичката земна пръст станала на мушици по цялата Египетска земя.
Опитали се и магьосниците, но не успели.
„Помъчиха се тъй също и влъхвите /магьосници-б.а./ да произведат мушици с магиите си, ала не можаха. И мушиците бяха по човеци и по добитък.
Тогава влъхвите рекоха на фараона: това е пръст Божий“ (Изх. 8:18-19).

Бог винаги е предупреждавал всеки народ, който се е развратил и е
отстъпил от истината и слуша лъжепророци и лъжливи учители, чрез Своите раби пророците, че ако не се покае, ще бъде жестоко наказан. А наказанията идват, за да запазят отделния човек, нация или дори цивилизация
от унищожение. Бог е свят и Той няма да търпи в присъствието Си нечистота и грехове. Има само два начина за очистване на греховете на човеците и народите: искрено покаяние или Божият огнен гняв, в който грехът
изгаря и в това изгаряне на греховете ни, ние грешниците страдаме.
Като Вездесъщ Творец и Господар на Вселената, Бог е предузнал,
избрал и осветил Своите служители – светите пророци и апостоли. Той
ги е изпращал, изпраща ги и днес, да предупреждават народите да слушат думите на Бога и да се съобразяват с волята Му, ако искат да им е
добре и да живеят дълго на земята.

И исус Навин

След смъртта на Моисей, Господ говори на Иисус Навин и му каза:
„Никой не ще устои пред тебе през всички дни на твоя живот; и както
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бях с Моисея, тъй ще бъда и с тебе: няма да отстъпя от тебе и няма
да те оставя. Бъди твърд и храбър, защото ти ще предадеш на тоя
народ за владение земята, за която се клех на отците им да им я дам;
само бъди твърд и много храбър, и грижливо пази и изпълнявай целия
закон, който ти завеща Моят раб Моисей; не се отклонявай от него
ни надясно, ни наляво, та да постъпваш благоразумно във всичките
си предприятия. Да се не отделя от устата ти тая книга на закона; но
се поучавай от нея дене и ноще, за да изпълняваш точно всичко, написано в нея: тогава ти ще имаш сполука в пътищата си и ще постъпваш благоразумно. Ето, Аз ти заповядвам: бъди твърд и храбър, не се
страхувай и не се ужасявай; защото Господ, Бог твой, е с тебе навред,
където и да идеш“ (Ис. Навин 1:5-9).

Когато Израилтяните навлезли в Обетованата земя и приближили
град Иерихон, Иисус Навин видял мъж с гол меч в ръката си и го запитал „Наш ли си или наш противник?“. Войнът отговорил: „Вожд съм
на войнството Господне“ и му обяснил какво трябва да направят, за да
превземат града – всички мъже, способни за война, по един път на ден
да обикалят стените на града, в продължение на шест дни. На седмия
ден свещениците да носят ковчега на Завета, като пред тях и след тях
да вървят тръбачи и да тръбят с тръби, а след шествието да върви
целия народ. Когато Исус Навин и Израилтяните изпълнили Божиите
заповеди, стените на голямата крепост Иерихон се сринали изведнъж
и жителите му били избити, с изключение на блудницата Раав и целият й род. Преди това Раав повярвала, че непревземаемите стени на
Иерихон няма да устоят на Божията сила. Когато приела съгледвачите
Израилеви, тя ги накарала да й се закълнат, че като превземат града
ще запазят живота й и живота на нейния род. Тя ги скрила и опазила от
сънародниците си, и ги отпратила по друг път.

Пророк Самуил

Още като дете Самуил предупредил свещеник Илий (Илия), че ако
синовете му не се покаят, те ще умрат в един ден. Точно така и станало.
В Сило служели трима свещеници: Илия и синовете му Офни и Финеес.
Библията казва, че Илия бил благочестив човек, доживял до дълбока
старост. „А синовете на Илия бяха лоши човеци; те не познаваха Господа“ (І Цар. 2:12). А когато човек не познава Господа, той е склонен да
върши грях.
„И грехът на тия младежи беше твърде голям пред Господа, защото те
отклоняваха от жертвоприношения Господу“ (І Цар. 2:17).

От Свещеното Писание знаем, че когато човек нарушава Втората
Божия заповед, може да бъде наказан, той и децата му, до трето и четвърто поколение (Вт. 5:9); а при блудство и до десето коляно (Вт. 23:2).
Но тук виждаме, че не само бащата, но и потомството му вовеки е наказано заради греховете на синовете му, защото не ги е възпитал и не ги е
възпрял да не вършат грехове и беззакония.
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„Илия пък беше твърде стар и чуваше всичко, що правеха синовете му
с всички израилтяни, и че те спят с жените, които се събират при входа
в скинията на събранието. И им рече: защо правите такива работи?
Защото чувам лоши думи за вас от целия народ (Господен). Не, деца
мои, не са добри слуховете, които чувам (за вас; недейте прави тъй,
понеже не са добри слуховете, които чувам); вие развращавате народа Господен; ако човек съгреши против човека, ще се помолят Богу
за него; но ако човек съгреши против Господа, кой ще бъде ходатай
за него? Ала те не слушаха гласа на баща си, защото Господ вече бе
решил да ги предаде на смърт“ (І Цар. 2:22-25).

Бог изпратил един Божий човек да каже на свещеник Илия:

„Тъй казва Господ: не открих ли се на бащиния ти дом, когато те бяха
още в Египет, в дома на фараона? и от всички колена Израилеви не
Си ли избрах него за свещеник, за да пристъпя към Моя жертвеник,
да кади тамян, да носи ефод пред Мене? Не дадох ли Аз на бащиния
ти дом от всички с огън изгаряни жертви на синовете Израилеви? А
вие защо тъпчите с нозе жертвите Ми и хлебните ми приноси, които
съм заповядал да се принасят в Моето жилище, и защо предпочиташ
синовете си пред Мене, като се гоиш от начатъците на всички приноси
от Моя народ Израиля? Затова Господ Бог Израилев казва тъй: Аз бях
рекъл тогава: домът ти и домът на баща ти ще ходят пред лицето Ми
навеки; но сега Господ казва: да не бъде тъй, защото Аз ще прославя
ония, които Мене прославят, а ония, които Ме безславят ще бъдат посрамени. Ето, настъпват дни, в които ще пресека мишцата ти и мишцата
на бащиния ти дом, тъй че (никога) няма да има старец в твоя дом; и ти
ще видиш злополуката на Моето жилище, при всичко че Господ прави
добрини на Израиля, и през всички дни не ще има старец в твоя дом.
Аз няма да отстраня всичките твои от жертвеника Си, та да изнурявам
очите ти и измъчвам душата ти; но цялото потомство на дома ти ще
умира в средна възраст. И ето ти личба, която ще стане с двамата ти
сина Офни и Финеес: и двамата ще умрат в един ден“ (І Цар. 2:27-34).

След това човекът Божий казва на свещеник Илия, че Бог си е избрал друг свещеник, който ще постъпва по душата и сърцето на Бога.
Този свещеник е изпросен в молитва от бездетната Ана и служеше на
Господа още като дете при свещеник Илия. Господ го призова три пъти.
„И Господ дойде, застана и викна, както първия и втория път: Самуиле!
Самуиле! И Самуил рече: говори (Господи), понеже Твоят раб слуша.
И Господ рече на Самуила: ето, ще извърша в Израиля дело, за което,
който чуе, ще му писнат и двете уши; в оня ден Аз ще изпълня над Илия
всичко, що съм говорил за дома му; Аз ще почна и ще свърша. Аз му
обадих, че ще накажа дома му навеки за оная вина, дето той знаеше,
как синовете му безчествуват, и не ги обуздаваше; и поради това кълна
се пред дома на Илия, че вината на Илиевия дом няма да се заглади
навеки нито с жертви, нито с хлебни приноси“ (І Цар. 3:10-14).

По това време между Израилтяните и Филистимците избухнала война.
Израилтяните били разбити. Един от Вениаминовото племе дошъл и разказал на жителите на Сило за поражението, и целият град заплакал. Тогава
Илия бил на деветдесет и осем години и вече не виждал добре. Той седял
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на стол и попитал какъв е този шум. Човекът се приближил и му казал:
„Аз дойдох от стана, днес побягнах от мястото на битката. И рече Илия:
какво стана, синко? И вестителят отговори и рече: Израил побягна пред
филистимци, голямо поражение стана в народа, и двамата ти синове,
Офни и Финеес, загинаха, и ковчегът Божий биде пленен. Когато той
спомена за ковчега Божий, Илия падна от стола възнак при вратата,
строши си гръбнака и умря; понеже той беше стар и тежък. Той беше
съдия на Израиля четирийсет години“ (І Цар. 4:16-18).

От съдбата на дома на свещеник Илия, разбираме, че бащите са
отговорни за поведението на децата си.

Пророк Илия

Пророк Илия изобличава цар Ахав за вероотстъпничеството и идолопоклонството му, и че заедно с царица Иезавел, са виновни за моралното и духовно падение на Израил, и страната ще бъде наказана с три
годишна суша, а Ахав и Иезавел ще загинат (ІІІ Цар. 17–22 гл.). Всичко
се изпълнява точно според пророчествата.
Името Илия означава „моя Бог е Йахве” и „Крепост Господня”.
Пророк Илия е роден преди около 3000 години в Тезвия и затова е наречен Илия Тезвитец. Съществува предание, че баща му имал видение как
Ангели го повиват в огнени пелени и го хранят с огън. Той се уплашил, но
Ангел Господен му казал: „Не бой се! Словото му ще бъде като огън и той
ще съди Израил с огън и меч.” Светият пророк Илия е живял по времето,
когато в Израил са царували нечестивите царе Ахав и сина му Охозия.
След смъртта на цар Соломон, еврейската държава е наказана от
Бога, заради вероотстъпничеството на Соломон и е разделена на две
царства: южно – от двете племена Иуда и Вениамин, с цар Ровоам, син
на Соломон и северно – от останалите десет племена, които въстават
срещу тежките данъци и налози, и поставят за свой цар Йеровоам, един
бивш военачалник и метежник от Ефремовото коляно, който се укривал
в Египет. Там той е разбрал, че Фараоните държат в подчинение простия народ чрез езическите суеверия на жреците, гадателите, астролозите, врачките и магьосниците.
Като въвежда идолопоклонството, Йеровоам се надява напълно да
откъсне жителите на северното царство от Иудейската религия и да заздрави връзките си с Фараона. Той построява езически капища, където
поставя два златни телеца и въвежда народа в заблуда. Голяма част от
хората приемат идолопоклонството, без да си дават сметка, че стават
вероотстъпници и врагове на Бога. И докато в южното царство, наречено Иудея, царуват потомците на цар Давид, в северното царство – Израил, се сменяват, чрез метежи, девет династии, от които последната е на
цар Омри или Амврий. Макар да въвежда ред и дисциплина в царството
и да укротява амбициите на военачалниците за царския престол, в Библията е записано: „И Амврий вършеше, което беше неугодно пред очите
на Господа” (ІІІ Цар. 16:25). След неговата смърт се възцарява синът му
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Ахав, в 875 г. пр. Хр., и царува в Израил 22 години.
Ахав е известен като най-нечестивия цар от всички Израилеви царе.
Всички царе Израилеви са били предупредени от Моисей, че те не трябва
да се женят за жени от околните народи, защото ще донесат проклятие
върху народа, чрез езическите си суеверия. Соломон нарушава тая заповед и това е главната причина за разделянето на еврейското царство.
Българският цар Иван Александър (1301-1371) е нарушил същата
заповед, като се е развел с жена си, християнката Теодора и се е оженил за еврейката Сара. И това е една от главните причини, за падането
на България под турско робство.
Ахав също нарушава тая Божия заповед и за да укрепи съюза си с
финикийците, се оженил за Иезавел, дъщерята на езическия цар и жрец
на Тир и Сидон. В Самария тя пристигнала със свита от езически гадатели, врачки, магьосници и лъжепророци, които служели на лъжливия бог
Ваал и лъжливата богиня Астарта или Ашера, като учели хората да блудстват и да ядат идоложертвено, принасяно на жертвениците на Ваал.
Ваал е еврейското име на езическия, лъжлив бог Хадат, почитан от
езичниците като бог на дъжда, бурята и плодородието, и съпруг на ханаанската богиня на морето Астарта или Ашера, чийто дървени и сребърни
изображения (идоли), чрез Моисей е наредено на Израилтяните да бъдат
унищожавани. Това е записано в 12 и 16 глави на книгата Второзаконие.
Там е записано също, Израилтяните да не си издигат стълбове и паметници, нито да садят дъбрави около жертвениците, защото Бог мрази такава дейност, а царете и цариците да бъдат от собствения им народ.
Ахав нарушава тази заповед на Бога и построява в Самария капище
и паметник на Ваал, за да му служат, а Иезавел започва да преследва
и избива Господните пророци. Те насаждат и дъбрава, където в поклонение на Астарта служат 400 дъбравни пророци. Те лъжели народа, че
Ваал и Астарта ще им дадат дъжд навреме.
850-те лъжливи пророци предизвикали Божият гняв над Израил, а в
България медиите твърдят, че има около 8 000 регистрирани екстрасенси – лъжепророци и около 40 000 врачки, гадатели, магьосници и други
подобни дяволски слуги. А колко ли са нерегистрираните? Тогава чудно
ли е, че Божият гняв се разпалва и над България и ни изпраща наводнения, суша, горещини, пожари, земетресения и други бедствия?
Попаднал под силното влияние на властолюбивата Иезавел, Ахав
започнал да строи капища на финикийския бог Ваал на много места
в Израил. Той не разбирал колко важно е опазването на традициите и
вярата на един народ за неговото благоденствие. Уверен съм, че и българските управници не разбират това.
Езичницата Иезавел презирала демократичните закони и вярата на
евреите в невидимия Единствен Бог. Тя се учудвала как е възможно, законите да бъдат еднакви и за бедни и за богати, когато в нейната родина
властта е само в ръцете на богаташите. Чрез жреците си, тя насаждала
финикийските суеверия и традиции, а непокорните жестоко преследвала
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и избивала. По нейна заповед били избити мнозина Господни пророци,
но други били укрити и спасени. Управителят на царския дворец Авдий
укрил стотина пророци в планината Шамрон в Самария и ги снабдявал
тайно с храна и вода. Малцина се осмелявали открито да изобличат вероотстъпничеството на цар Ахав и нечестието на Иезавел, но се намерил
един човек, който не можел да мълчи. Това бил пророк Илия.
Изпълнен с Божия Дух, пророк Илия отишъл при Ахав и му казал:
„Жив Господ, Бог Израилев, пред Когото стоя! През тия години няма да
има нито роса, нито дъжд, освен по моя дума” (ІІІ Цар. 17:1). С други
думи, нека мъртвите богове да ви докарат дъжд и плодородие.
В Близкия Изток и в Египет, по поречията на Йордан и Нил, на някои
места много рядко вали дъжд, но почти всеки ден пада роса, която навлажнява земята. Но по думите на пророка, три години и половина не
паднала капка дъжд, нито роса по земята.
Бог казал на пророк Илия да се скрие при потока Хорат, който е
източен приток на река Йордан. Там пиел вода от потока и по заповед
на Господа, врани му носели сутрин и вечер храна. Когато потокът пресъхнал, Бог му казал да отиде в Сарепта Сидонска. Там срещнал една
вдовица, която събирала дърва. Той й казал да му донесе вода и храна, а тя отговорила, че има само една шепа брашно и малко дървено
масло, и че ще направи една питка да я изядат със сина си и после да
умрат. Илия й казал да направи първо за него питка и да му я донесе, а
после да омеси за нея и сина й, защото Господ му казва, че брашното
в делвата няма да се свърши и дървеното масло в шишето няма да намалее. Така се и случило, и те живели така известно време. Синът на
вдовицата се разболял и умрял. Тя казала на пророка, че е дошъл да й
напомни за греховете, и да умори сина й.
Той взел детето в ръцете си, сложил го на леглото си и викнал към
Бога: „Господи, Боже мой! нима Ти и на вдовицата, у която живея, ще
направиш зло, като погубиш сина й ?”. След това, три пъти се прострял
над момчето и казал: „Господи, Боже мой! да се върне душата на това
момче в него!”. Господ върнал душата на момчето и то оживяло и той го
дал на майка му, която казала: „Сега тъкмо узнах, че ти си човек Божий,
и че словото Господне в твоите уста е истинско.” (ІІІ Цар.17:20-24). Преданието казва, че съживеното момче бил пророк Йона, който по-късно
бил изпратен от Господа да проповядва в Ниневия.
Сушата в Израил продължавала три години и половина. Дървени
и сребърни идоли и молитвите на лъжливите пророци не можели да
помогнат на Израилтяните, и те започнали да се молят на живия Бог.
Тогава Бог казал на пророк Илия да отиде при Ахав и да му предаде, че
Бог ще даде дъжд на Израил. По пътя той срещнал военачалника Авдий
и му казал да предупреди Ахав, че Илия иска да говори с него. Авдий
бил благочестив Израилтянин. Той е същият, който скрил в пещерите
около сто Господни пророци и ги избавил от ръцете на Иезавел. Авдий
отговорил на пророк Илия, че го търсят по цялата страна и по съседните
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страни, за да го убият и ако той каже на Ахав, че го е видял, Господният дух ще го грабне и тогава царят ще го убие. Но Илия настоявал, че
трябва да се срещне с Ахав. Авдий съобщил на царя и той посрещнал
пророк Илия с думите: „Ти ли си, който смущаваш Израиля?”. Илия спокойно му отговорил:
„Не аз смущавам Израиля, а ти и бащиния ти дом, понеже презряхте
Господните заповеди и вървите по Вааловци; сега прати и събери при
мене цял Израил на планина Кармил, и четиристотин и петдесетте Ваалови пророци и четиристотинте дъбравни пророци, които се хранят
от трапезата на Иезавел” (ІІІ Цар. 18:18-19).

Царят така и сторил. Илия застанал пред народа и извикал:

„Още ли ще куцате на две колена? Ако Господ е Бог, вървете след
Него; ако ли Ваал – вървете след него” (ІІІ Цар. 18:21).

Народът нищо не отговорил. Тогава Илия казал, че само той е останал от Господните пророци, а вааловите са 450 и дъбравните 400.
Казал също да донесат две телета и да направят жертвеник на Ваала,
да сложат дърва, да си изберат едно от телетата и да го разсекат и
положат върху дървата, но огън да не палят, а да се молят Ваал да им
запали огъня. Така и направили и цял ден вааловите пророци викали и
крещели, но огън нямало. Пророк Илия им се присмивал с думите:
„Викайте по-високо, защото той е бог; може би се е замислил, или е
зает с нещо, или е на път, а може би и спи, – тъй ще се събуди!” (ІІІ
Цар. 18:27).

И те викали колкото могат по-високо, започнали да се бодат с ножове и копия, ала нямало никакъв отговор.
Тогава пророк Илия взел 12 камъка, колкото са Израилевите племена и съградил жертвеник, като върху него сложил дървата и другото
теле. Изкопал ров около жертвеника и казал да изливат върху дървата
и жертвеника вода, да повторят и да направят това три пъти и ровът се
напълнил с вода. Във времето на вечерната жертва, пророк Илия се
доближил до жертвеника, извикал към небето и казал:
„Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев! (Чуй ме, Господи, чуй
ме днес в огъня!) Нека познаят днес (тия човеци), че Ти един си Бог у
Израиля, и че аз съм Твой раб и извърших всичко по Твое слово. Чуй
ме, Господи, чуй ме! Нека познае тоя народ, че Ти, Господи, си Бог и Ти
ще обърнеш сърцето им (към Себе Си)” (ІІІ Цар. 18:36,37).

Тогава паднал огън от небето и изпоял всесъжението - жертвата,
дървата, камъните, пръстта и водата в окопа. Като видял това, народът
се поклонил и извикал: „Господ е Бог, Господ е Бог!”. Тогава Илия казал
на народа: „Хванете Вааловите пророци.” Те ги хванали и ги изклали
при потока Кисон. После се обърнал към Ахав: „Иди, яж и пий, защото
се чува шум от дъжд”. Ахав отишъл да яде и пие, а пророк Илия се възкачил на планината Кармил, навел се, турил лицето си между коленете
и казал на слугата си: „Иди и погледни към морето”. Той отишъл и видял,
че няма нищо. Когато направил това седем пъти, на седмия път казал:
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„Ето от морето се подига малко облаче, колкото човешка длан”. Тогава
Илия му заповядал да отиде и да каже на Ахав: „Впрегни (колесницата
си) и тръгвай, да те не свари дъждът”. В това време небето потъмняло
от облаци и завалял силен дъжд. Ахав седнал в колесницата, заплакал
и тръгнал за Израил, а пророк Илия се препасал и тичал пред колесницата (ІІІ Цар. 18:39-46).
Ахав разказал всичко на Иезавел, как избили всичките й пророци.
Тя изпратила пратеник да предаде на пророк Илия, че на другия ден ще
направи с душата му същото, каквото той е направил с пророците й.
Пророк Илия побягнал от Иезавел и отишъл със слугата си във Вирсавее или Вирсавия, която е в най-южната част на Иудея, и после сам
се отдалечил на един ден път в пустинята, седнал под една хвойна и се
помолил Бог да прибере душата му, понеже не е по-добър от отците си.
Заспал и като се събудил, видял печена питка и стомна с вода. Ангел Господен му казал: „Стани, яж и пий, понеже те чака дълъг път”. След като
хапнал и пил, станал и вървял четиридесет денонощия и стигнал до една
пещера в планината Хорив, където пренощувал. Там Господ го попитал:
„Защо си тука, Илия? Той отговори: пламнах от ревност за Господа,
Бога Саваота, защото Израилевите синове оставиха Твоя завет, разрушиха Твоите жертвеници и с меч убиха Твоите пророци; само аз останах, но и моята душа търсят да вземат” (ІІІ Цар. 19:13,14).

Господ му казва да отиде на планината и там ще усети силен вятър,
който ще цепи планината и ще събаря скали. Но Господ Го няма във вятъра. После ще стане земетръс, но Господ Го няма в земетръса, после
ще дойде огън, но Господ Го няма в огъня. Най-подире ще духне лек
полъх и в него е Господ. Втори път го пита Господ защо е тука и Илия му
отговаря със същите думи. Бог му казва, че в Израил има седем хиляди,
които не са се поклонили на Ваала, после го изпраща да отиде в Дамаск
и да помаже Азаил за цар на Сирия, Ииуи за цар на Израил и Елисей за
пророк, вместо него.
След чудото на планината Кармил, би следвало цар Ахав и Иезавел
да се покаят и променят. Но някой е казал, че вярата прави чудеса, но
чудесата не правят вяра. До двореца на Ахав израилтянинът Навутей
имал лозе. Ахав поискал лозето на Навутей, за да си направи овощна
градина. Но, според Моисеевия закон, никой не бива да продава бащинията си завинаги, нито да преминава от едно Израилево коляно в
друго. Затова Навутей отговорил: „Да ме пази Господ да ти дам наследството от бащите си”.
Иезавел намерила двама негодници и им заповядала да лъжесвидетелстват, че Навутей е похулил Бога и царя, и според Моисеевия закон той трябва да умре. Убили Навутей и Ахав наредил да заградят
лозето му и да го присъединят към неговата градина. Но точно тогава
Господ проговорил на пророк Илия:
„Стани и посрещни Израилския цар Ахава, който е в Самария, – ето,
сега е в лозето на Навутея, дето е дошъл да го завладее, - и му речи:
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тъй говори Господ: ти си убил, и още стъпваш в наследство! И му речи:
тъй говори Господ: на онова място, дето псета лизаха Навутеевата
кръв, псета ще лижат и твоята кръв“ (ІІІ Цар. 21:18,19).

Когато пророкът го изобличил, Ахав се покаял, облякъл се във вретище и Господ казал на пророк Илия:
„виждаш ли, как се смири Ахав пред Мене? Задето се смири пред Мене,
Аз няма да му напратя беди в негови дни, но в дните на сина му ще напратя беди върху неговия дом” (ІІІ Цар. 21:29).

След три години Ахав отива на война в Рамот Галаадски и една
случайно пусната стрела се забива през шевовете на бронята му и Ахав
умира, като кръвта му тече по колесницата. И като миели колесницата
му на водоема в Самария, кучета пиели от водата и псета лижели кръвта му, по словото на Господа.
След смъртта на Ахав, синът му Охозия се възцарява и царува две
години. Той пада от прозореца в градината и заболява. После изпраща
пратеници при акаронското божество да питат дали царя ще оздравее.
Бог праща Илия да ги пресрещне и да им каже да се върнат при Охозия
и да го попитат:
„Нима у Израиля няма Бог, та сте тръгнали да питате Веелзевула, акаронското божество? Затова тъй казва Господ: от постелката, на която
си легнал, няма да се дигнеш, а ще умреш” (ІV Цар. 1:3,4).

Като чува това Охозия праща петдесетник с петдесет войници да го
хванат. Той го намира и казва: „Човече Божий! Царят каза слез”. Илия
отговаря: „Ако съм аз човек Божий, нека падне огън от небето и да изгори тебе и твоите петдесетмина” (ІV Цар. 1:10). И пада огън и ги изгаря.
Царят изпраща други петдесетина. Същото се случва и с тях. Третият
петдесетник се помолва на Илия да го пощади и тогава Ангел Господен
праща пророка при Охозия. Той отива и му казва същите думи, като на
пратениците, и Охозия умира.
Искам да предупредя тези, които лежат на болнични легла и пращат
пратеници при потомците на ваалите, ашерите, велзевулите; при врачки, баятели, магьосници и гадатели, които призовавали „живи и здрави“,
„сладки и медени“, „самовили и самодиви“, „таласъми, вампири и караконджули“; при днешните астролози, ясновидци, екстрасенси, контактьори, парапсихолози, астрални лечители и пътешественици, специалисти
и разпространители на хапчета за антиостаряване, ретропознаватели и
специалисти по космически лечебни излъчвания и лечения с биотокове;
при мормони, мунисти, бахаисти, дъновисти, и други подобни еретици,
че ако не се обърнете към живия Бог и не потърсите Неговата помощ и
помощта на научната медицина, няма да станете от болничните легла и
състоянието ви ще се влоши. Няма ли Бог и църква в България, та сте
хукнали след суеверията на сатанинските слуги?
По заповед на Бога пророк Илия намира Елисей и му казва да стои
там, защото той трябва да отиде от другата страна на Йордан, но Елисей не го оставя и тръгва с него. Това се повтаря и накрая тръгват два51
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мата. Илия удря водата на Йордан, тя се разделя и те минават. Илия
пита Елисей какво иска да му стори и той казва: „Духът, който е в тебе,
да бъде двойно върху мене” (ІV Цар. 2:9). Илия отговоря: „Мъчно нещо
искаш; ако видиш, как ще бъда взет от тебе, тъй ще ти бъде; ако ли не
видиш, няма да бъде” (ІV Цар. 2:10).
Изведнъж се появява огнена колесница с огнени коне, грабва Илия
и във вихрушка го понася в небето, а кожухът му пада на земята. Елисей
извиква: „Отче мой, отче мой, колесница на Израиля и негова конница!”,
вдига кожуха на Илия, удря с него по водата на Йордан и казва: „Де е
Господ, Бог Илиев – Самият Той?” и водата се разделя и Елисей преминава и разбира, че Божият Дух в силата на Илия е върху него.
Израелският народ тачи паметта на пророк Илия и го счита за найвеликия пророк. Всяка година на пасхалната вечер, когато евреите
празнуват освобождаването и излизането им от Египет, си спомнят и за
пророк Илия, който за тях е символ за свобода и справедливост.
Ангелът явил на свещеник Захария, че ще му се роди син, който ще
върви пред Господа в силата и духа на Илия и да го кръсти Иоан. Когато
Спасителят казал на учениците Си, че Илия вече е дошъл, но евреите
не го познаха, а сториха с него както си искаха, учениците разбрали, че
става дума за Иоан Кръстител. Голяма част от евреите все още чакат
да им се яви пророк Илия и да им съобщи, че Месията идва. Други се
съмняват и питат: „Тоя ли беше Месията или друг да чакаме?“, а трети
Го приемат за свой личен Господ и Спасител.
При преображението на планината, Илия и Моисей се явили и разговаряли със Спасителя. Така учениците разбрали, че Моисей и пророците са свидетелствали, че Господ Иисус Христос е Месията, за Когото
те са пророкували.

Пророк Елисей

Когато Елисей удря с кожуха на пророк Илия по водата и тя се разделя, той преминава на другия бряг на реката. Тогава пророческите синове, които са в Иерихон, виждат това и казват: „Илиевият дух слезе
върху Елисея“ (ІV Цар.2:15). Жителите на града посрещат пророка с думите: „ето, както виждаш, господарю, положението на тоя град е добро;
но водата е лоша и земята безплодна“ (ІV Цар. 2:19). Елисей иска една
нова чаша, в която да сложат сол, отива при извора на водата, хвърля
солта в нея и казва:
„тъй говори Господ: Аз направих здрава тая вода; занапред няма да
иде от нея ни смърт, ни безплодие. И водата стана здрава до днес,
според думата, която Елисей каза.“ (ІV Цар. 2:21,22).

Когато царете на Иудея, Израил и Едом тръгват на война срещу
Моав и стигат в пустинна местност, в която нямало никаква вода, Елисей казва на царете да изкопаят много ями в равнината. Когато правят
това, той пророкува и казва:
„Защото тъй говори Господ: няма да видите вятър и няма да видите дъжд,
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а тая долина ще се напълни с вода, от която ще пиете вие и дребният и
едрият ви добитък; но това е малко пред очите на Господа: Той и Моава
ще предаде в ръцете ви“ (ІV Цар. 3:17,18).

Сутринта, когато правят хлебен принос, по пътя потича много вода
и запълва ямите на цялата долина. Може би ще кажете: нима пророкът
може да произведе и докара толкова много вода? Не, Елисей не е направил тая вода, но неговият Бог, Който е сътворил водорода и кислорода, може да ги събере и да направи толкова вода, колкото поиска.
При Елисей идва една вдовица и му казва, че нейният богобоязлив
мъж е умрял и заимодавецът е дошъл да вземе двете й деца за роби. А
тя няма нищо в дома си, освен един съд с дървено масло. Пророкът й
казва да събере от съседите много съдове, да се затвори със синовете
си и да налива в празните съдове от дървеното масло. По думата на
пророка, вдовицата започва да налива от нейния съд с дървено масло
в другите съдове, но маслото не свършвало. Когато всички съдове били
напълнени, маслото секнало. Тогава Елисей й казва да продаде маслото и да си върне дълговете, а с това, което им остане да преживяват.
В 4 глава на ІV книга Царства е описано друго голямо чудо, извършено от пророка - раждането и възкресението на сина на жената от град
Сунам. Елисей пророкува, че Израил ще падне под сирийско робство и
казва на Азаил, бъдещия цар на Сирия:
„защото зная, какво зло ще сториш на Израилевите синове: крепостите
им на огън ще предадеш, момците им с меч ще погубиш, кърмачетата
им ще избиеш и непразните им жени ще разсечеш” (ІV Цар. 8:12).
„И разпали се гневът на Господа против Израиля, и Той ги предаваше в
ръката на сирийския цар Азаил и в ръката на Азаиловия син Венадад,
през всички дни” (ІV Цар 13:3).

А това стана защото:
„...те оставиха всички заповеди на Господа, своя Бог, направиха си
излети образи на два телеца, направиха си и дъбрава, покланяха се
на цялото небесно войнство /звездите и планетите-б.а./, служеха на
Ваала, прекарваха през огън синовете си и дъщерите си, гадаеха и
правеха магии, и предадоха се да вършат, каквото беше неугодно пред
очите на Господа, и да Го разгневяват” (ІV Цар. 17:16,17).

При управлението на сирийският цар Венадад, неговият военачалник Нееман се разболял от проказа. В дома на Нееман живеело едно
малко момиче от Израил и служело на Неемановата жена. То казало
на господарката си, че в Израил има пророк, който може да помогне
на господаря и да снеме проказата от него. Нееман разказал това на
сирийския цар и той го изпратил при царя на Израил с писмо, в което
пишело: „заедно с това писмо, ето, пращам при тебе Неемана, моя слуга, да снемеш от него проказата му“ (ІV Цар. 5:6). Царят на Израил като
прочел писмото, раздрал дрехите си и казал:
„нима аз съм Бог, да умъртвявам и съживявам, та праща при мене да
снема от тоя човек проказата му? Ето, знайте сега и вижте, че той дири
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повод за вражда против мене“ (ІV Цар. 5:7).

Когато Елисей научил това, пратил да кажат на царя:

„защо раздра дрехите си? Нека дойде при мене и познае, че има пророк у Израиля?“ (ІV Цар. 5:8).

Когато Нееман застанал пред входа на Елисеевия дом с конете и
колесницата си, Елисей пратил слугата си, да му каже, да се окъпе седем пъти в реката Йордан и тялото му ще се обнови и ще бъде чист, но
Нееман се ядосал и си тръгнал, като казал:
„ето, аз мислех, че той ще излезе, ще застане и ще призове името на Господа, своя Бог, ще си тури ръката на мястото и ще снеме проказата; нима
дамаските реки Авана и Фарфар не са по-добри от всички израилски
води? Не можех ли да се окъпя в тях и да се очистя?“ (ІV Цар. 5:11,12).

Неговите слуги му казали, че ако пророкът би поискал нещо трудно,
той би го изпълнил, а само е казал да се окъпе и ще бъде чист. Нееман
се потопил седем пъти в реката Йордан, според думите на пророк Елисей, и проказата изчезнала, а тялото му се обновило, като тяло на малко
дете. Тогава Нееман отишъл при Елисей и казал: „ето, познах, че по цяла
земя няма Бог, освен у Израиля; приеми, прочее, дар от твоя раб“, като
му предложил десет таланта сребро, шест хиляди сикли злато и десет
премени дрехи, но Елисей отказал категорично да приеме подаръка.
Гиезий, слугата на Елисей си казал:
„ето, моят господар не рачи да вземе от ръката на тоя сириец Неемана, каквото бе донесъл. Жив Господ! ще се затека подире му и ще
взема нещо от него“ (ІV Цар. 5:20).

Когато Нееман видял, че някой тича, спрял. Слязъл от колесницата
и попитал: „С мир ли идеш?”, а Гиезий отговорил: „С мир. Господарят
ми ме прати да кажа: ето, сега дойдоха от Ефремовата планина двама
момци от пророческите синове: дай ми един талант сребро и две премени дрехи”. Нееман му дал два таланта сребро и две премени дрехи, а Гиезий ги скрил у дома си. Когато се прибрал, лъжата и користолюбието му
били разкрити от пророка, а проказата на Нееман се залепила на Гиезий
и потомството му, независимо от декларацията му, че Господ е жив.
Може би, Гиезий си е въобразявал, че като призове името Господне,
Бог ще му помогне да осъществи хитрия си план. Праведният Господ никога няма да застане на страната на каквато и да е неправда и лъжа.
Свидетел съм как някои „вярващи“ хора, когато са болни, подобно
на Нееман, не искат да изпълнят това, което Господ е заповядал чрез
словото Си или откровенията на Светия Дух. Вместо това, тези хора Му
предлагат да ги изцери с билки или лекарства, които те смятат за лечебни. Ако Бог би ги послушал, на колко ли човеци вярата и надеждата
им в Бога ще бъде прехвърлена върху билки и лекарства, но това никога
няма да стане.

54

velev_zabludi.indd 54

19.12.2009 г. 17:20:57

Големите заблуди, Велев

w

Пророк Исаия

„Тъй казва Господ, Който те е изкупил и Който те е образувал от майчина утроба: Аз съм Господ, Който всичко сътворих, Сам прострях небесата и със силата Си разстлах земята, Който правя нищожни личбите
на лъжепророците и наяве изваждам безумието на магьосниците, Който пропъждам назад мъдреците и знанието им обръщам на глупост“
(Ис. 44:24,25).
„Ето, ще се въоръжат против тебе, но това не е от Мене; който и да се
въоръжи против тебе, ще падне... Ни едно оръдие, направено против
тебе, не ще има успех; и всеки език, който би се борил с тебе на съд
– ти ще обвиниш. Това е наследието на рабите Господни, тяхното оправдание от Мене, казва Господ“ (Ис. 54:15,17).

Пророк Исаия е пророкувал, че Израилтяните ще отидат в плен, защото са оставили Господа, презрели са Светия Израилев и са се върнали назад към беззаконията и идолопоклонството. Иерусалим ще бъде
разрушен и Иуда ще падне, защото езикът им и делата им са против
Господа. Плячкосаното от сиромасите е в къщите на старейшините и
князете, а жените им ходят с вирнати шии и прелъстяват с погледи, а
цар Езекия е показал на вавилонските пратеници съкровищата си, среброто и златото си, оръжницата си, благовонията си...
И рече Исаия на Езекия:
„изслушай словото на Господа Саваота: ето, ще дойдат дни, и всичко,
що има в дома ти и що са събрали отците ти до днес, ще бъде отнесено във Вавилон; нищо няма да остане, казва Господ. И ще вземат от
твоите синове, които ще произлязат от тебе, които ти ще родиш, и те
ще бъдат скопци в двореца на вавилонския цар” (Ис. 39:5-7).

Когато цар и народ уповават на Бога, Той ги пази и благославя!
Асирийският цар Сенахирим изпратил заплашително писмо до Израилевия цар Езекия, в което написал, че както е разорил и опустошил
всички земи около Израил, така ще опустоши и него. И както боговете на
поробените народи не са могли да им помогнат, така и Израилевият Бог
няма да може да им помогне. Тогава Езекия отишъл в дома Господен,
разгърнал писмото пред лицето Господне и се молил:
„Господи Саваоте, Боже Израилев, Който седиш на херувими! Ти едничък си Бог на всички земни царства; Ти си сътворил небето и земята.
Приклони, Господи, ухото Си и чуй; отвори, Господи, очите Си и погледни, и чуй думите на Сенахирима, който проводи да хулят Тебе, живия
Бог. Наистина, Господи, асирийските царе опустошиха всички страни и
земите им и нахвърляха в огън боговете им; но това са били не богове,
а изделие на човешки ръце, дърво и камък, затова ги и изтребиха. И
сега, Господи, Боже наш, спаси ни от ръката му; и ще узнаят всички
земни царства, че Ти, Господи, едничък си Бог” (Ис. 37:16-20).
Тогава пророк Исаия изпратил да кажат на цар Езекия:
„Поради това тъй казва Господ за асирийския цар: „не ще влезе той в
тоя град, нито ще хвърли там стрела, и не ще доближи до него с щит,
нито ще насипе против него окоп: по който път е дошъл, по същия и
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ще се върне, но в тоя град няма да влезе, казва Господ. Аз ще браня
тоя град, за да го спася заради Мене и заради Моя раб Давида“. Тогава
излезе Ангел Господен, и погуби в асирийския стан сто осемдесет и
пет хиляди души. На сутринта станаха, и ето, всички – мъртви тела. И
отстъпи Сенахирим, цар асирийски, та си отиде, върна се и живееше в
Ниневия“ (Ис. 37:33-37).

Днес учените атеисти, след като изследват костите в масовите гробове около Иерусалим признават, че е напълно възможно да са на асирийските войници на Сенахирим, но не вярват, че са погубени от Ангел
Господен, както пише в Библията, а предполагат, че са умрели от чума.
В книгата на пророк Исаия има много ясни откровения и пророчества за Господ Иисус Христос:
1. За Иисус Христовото раждане:
„Затова Сам Господ ще ви даде личба: ето, Девицата ще зачене и ще
роди Син“ (Ис. 7:14);

2. За Иисус Христовото име:

„...и ще Му нарекат името Емануил“ (Ис. 7:14);

3. За Иисус Христовия характер:

„Защото Младенец ни се роди – Син ни се даде; властта е на раменете
Му, и ще Му дадат име: Чуден, Съветник, Бог крепък, Отец на вечността, Княз на мира“ (Ис. 9:6);

4. За Иисус Христовото семейство и произхода Му:

„И ще покара младочка от Иесеевия пън, и клон ще израсне от неговия
корен“ (Ис. 11:1);

5. За Иисус Христовото помазание:

„и ще почива върху Него Дух Господен, дух на премъдрост и разум, дух
на съвет и крепост, дух на знание и благочестие“ (Ис. 11:2);

6. За Иисус Христовото управление:

„ще се изпълни със страх Господен, и ще съди, не според както очите
Му гледат, и ще решава делата, не според както ушите Му слушат. Той
ще съди сиромасите по правда, и делата на страдалците в страната
ще решава по истина; с жезъла на устата Си ще порази земята, и с
диханието на устните Си ще убие нечестивеца. Пояс на кръста Му ще
бъде правдата, и пояс на бедрата Му – истината“ (Ис. 11:3-5);

7. За Иисус Христовото служение:

„Ето, Моят Отрок, Когото държа за ръка, Моят Избраник, към Когото благоволи душата Ми. Ще положа Духа Си върху Него, и Той ще възвести
съд на народите; няма да викне, нито да възвиси гласа Си, и няма да
даде да Го чуят на улиците; пречупена тръст няма да строши, и тлеещ
лен няма да угаси; ще произвежда съд по истина; няма да ослабне,
нито ще изнемогне, докле на земята не утвърди съд, и островите ще
се уповават на Неговия закон. Тъй говори Господ Бог, Който е сътворил
небесата и тяхното пространство, Който е разпрострял земята с нейните произведения, Който дава дихание на народа, що е на нея, и дух на
ходещите по нея. Аз, Господ, Те призовах в правда, ще Те държа за ръка
и ще Те пазя, ще Те поставя завет за народа, светлина за езичниците, за
да отвориш очите на слепи, да изведеш вързаните от затвор и седещите
в тъмнина - от тъмница“ (Ис. 42:1-7);
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8. За Иисус Христовото страдание:

„Гърба Си подложих на биещите, и страните Си – на удрящите; лицето
Си не скривах от поругание и заплюване“ (Ис. 50:6).
„Той беше презрян и унизен пред людете, мъж на скърби и изпитал
недъзи, и ние отвръщахме от Него лице си; Той беше презиран, и ние
за нищо Го не смятахме. Но Той взе върху Си нашите немощи и понесе
нашите недъзи; а ние мислехме, че Той беше поразяван, наказван и
унизяван от Бога. А Той бе изпоранен за нашите грехове и мъчен за
нашите беззакония; наказанието за нашия мир биде върху Него, и чрез
Неговите рани ние се изцелихме. Всички ние блуждаехме като овци,
отбихме се всеки от пътя си, - и Господ възложи върху Него греховете
на всинца ни. Той бе измъчван, но страдаше доброволно и уста Си
не отваряше; като овца биде Той заведен на клане, и както агне пред
стригачите си е безгласно, така и Той не отваряше уста Си. От затвор
и съд Той биде грабнат; но рода Му кой ще обясни? защото Той бе
изтръгнат от земята на живите; за престъпленията на Моя народ претърпя смърт“ (Ис. 53:3-8);

9. За Иисус Христовата освободителна и изцелителна мисия:

„Духът на Господа Бога е върху Мене, защото Господ Ме помаза да
благовестя на бедни, прати Ме да изцелявам съкрушени по сърце, да
проповядвам на пленени освобождение и на затворници – отваряне на
тъмница, да проповядвам благоприятната Господня година и деня за
отмъщение от нашия Бог; да утеша всички тъгуващи, да възвестя на
тъгуващите в Сион, че тям вместо пепел ще се даде украшение, вместо
плач – елейна радост, вместо отпаднал дух – славна одежда; и ще ги
нарекат силни с правда, сад на Господа за Негова слава“ (Ис. 61:1-3);

10. За обещания Месия, Господ Иисус Христос и Неговото миролюбиво царство:
„Тогава вълк ще живее заедно с агне, и леопард ще лежи заедно с козле; теле, лъвче и вол ще бъдат заедно, и малко дете ще ги кара. Крава
ще пасе с мечка, малките им ще лежат заедно, и лъвът ще яде слама
като вола. Младенец ще играе над аспидина дупка, и дете ще протегне
ръката си към змийно гнездо. Не ще правят зло и вреда по цялата Ми
света планина, защото земята ще бъде пълна с познаване Господа,
както водите пълнят морето“ (Ис. 11:6-9).

Пророк Иеремия

„И биде към мене слово Господне: преди да те образувам в утробата,
Аз те познах, и преди да излезеш из утробата, осветих те: поставих
те пророк за народите. Аз пък отговорих: о, Господи Боже! не умея да
говоря, защото съм още млад. Но Господ ми рече: не казвай: „млад
съм”, защото до всички, до които те пратя, ще идеш, и всичко, що ти
заповядам, ще кажеш. Не бой се от тях; защото Аз съм с тебе, за да те
избавям, рече Господ” (Иер. 1:4-8).

Иеремия е живял 626-580 г. пр. Хр. Той пророкувал, че в резултат на
моралното (Иер. 2-3 гл.) и духовното падение на Израил (Иер. 7-10 гл.),
Иерусалим и храмът Господен ще бъдат разрушени, страната поробена
и Израилтяните откарани във Вавилон, където ще бъдат роби 70 годи57
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ни, но ако слушат Бога и се върнат от лошите си пътища, Бог ще отмени
бедствието. Народът се присмивал на пророк Иеремия и слушал лъжепророците, които пророкували лъжи. Явно е, че Израилтяните не са се
върнали от лошите си пътища, щом Навуходоносор е разрушил храма и
Иерусалим през 586 г. пр. Хр., опустошил е страната и откарал жителите й във Вавилон, където живели в робство 70 години. В продължение
на 20 години пророк Иеремия проливал горещи сълзи и постоянно се
молел на Бога да отмени присъдата над Израил, но Бог три пъти му
заповядал да престане да пролива сълзи:
„Защото от малък до голям всеки от тях се е предал на корист, и пророк
и свещеник – всички действат лъжливо” (Иер. 6:13).

Един поглед към днешната действителност разкрива следното: Мой
познат християнин заяви, че повече няма да стъпи в православен храм,
защото като кум на едно младо семейство е платил за венчавката им 300
лева (150 евро). Една лекарка от гр. Пловдив се страхувала да кръсти
синовете си и единият от тях да бъде венчан, след като вече е сключил
граждански брак, тъй като директорът на болницата, в която работела
бил комунист, антихрист и ако научел, можел да я уволни и тя да остане
без работа. Затова заминала за едно село, близко до град Казанлък и
разговаряла с енорийския свещеник, който й поискал за всяко кръщение по 500 лв., а за венчавката – 1 000 лв. или общо 1 000 евро.
„Ето, вие се уповавате на лъжливи думи, които не ще ви принесат полза. Как! вие крадете и убивате, прелюбодействате и се кълнете в лъжа,
кадите Ваалу и ходите след други богове, които не познавате, и после
дохождате и се изправяте пред лицето Ми в тоя дом, над който е призовано Моето име, и казвате: „спасени сме”, та занапред да вършите
всички тия гнусотии! Не обърна ли се във вашите очи на разбойнишки
вертеп тоя дом, над който е призовано Моето име? Ето, Аз видях това,
казва Господ“ (Иер. 7:8-11).
„И сега, понеже вършите всички тия работи, казва Господ, и Аз ви говорих от ранно утро, а вие не слушахте, и виках ви, а вие не отговаряхте, – то Аз също тъй ще постъпя с тоя дом, над който е призовано
Моето име, на който вие се уповавате, и с мястото, което дадох вам и
на бащите ви, както постъпих със Силом. И ще ви отхвърля от лицето
Си, както отхвърлих всички ваши братя, цялото Ефремово семе. А ти
/Иеремия-б.а./ не се моли за тоя народ и не възнасяй заради него молитви и просби, и не ходатайствай пред Мене, защото няма да те чуя”
(Иер. 7:13–16).

На три места в своите пророчества пророк Иеремия предупреждава народа, че ако слушат гадатели и астролози, телата им ще бъдат тор на земята.
„В него време, казва Господ, ще изхвърлят из гробовете костите на
царете на Иуда, и костите на князете му, и костите на свещениците,
и костите на пророците, и костите на жителите иерусалимски; и ще ги
разхвърлят пред слънцето и месечината и пред цялото небесно войнство /звездите-б.а./, които са те обичали, на които са служили и след
които са ходили, които са търсили и на които са се покланяли; те не
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ще ги съберат и не ще ги погребат: те ще бъдат тор на земята. И ще
предпочитат смърт пред живот всички ония, които останат от това зло
племе навред, където ги Аз изгоня, казва Господ Саваот“ (Иер. 8:1-3);
„Речи: тъй казва Господ: и ще бъдат хвърлени труповете на людете
като тор на полето и като снопи зад жетваря, и не ще има кой да ги
събере“ (Иер. 9:22).
„Тъй казва Господ Саваот: ето, нещастието ще минава от народ към
народ, и голям вихър ще се подигне от краищата земни. И в оня ден
поразени от Господа ще има от единия край на земята до другия; те не
ще бъдат оплакани, нито прибрани и погребани, ще бъдат тор по земното лице. Ридайте, пастири, и стенете, и посипете се с пепел, вождове на стадото: защото се изпълниха дните ви, за да бъдете заклани и
разпилени, и ще паднете като скъпа съдина“ (Иер. 25:32-34).

Някои атеисти твърдят, че не е имало никакви пророци и записаното
в Библията е от събрани из Близкия Изток митове и легенди. През 1962
г. аз посетих концлагера в Бухенвалд и видях пещите, в които са горили
телата на евреите, а пепелта от изгорените тела е била използвана за
наторяване на нивите в близката на Бухенвалд низина. Телата им били
използвани за тор, точно както пророкът ги е предупредил 2 500 години
преди тези събития. Бог винаги изпълнява пророчествата, които е изговорил в Словото Си, макар и понякога да минава много време.
На няколко места в Библията откриваме, че Бог дълго търпи и чрез
своите пророци предупреждава Израилтяните да се покаят, за да не
страдат. Моисей е водел Израилтяните през пустинята в продължение
на 40 години, докато влязат в Обетованата земя. Пророците Исаия и
Иеремия са пророкували и предупреждавали народа на Израил в продължение на общо 40 години или по 20 години всеки от тях по отделно,
но народът и управниците не са се покаяли и Израил е бил предаден на
вавилонско робство и храмът Господен е бил разрушен.
Свети Иоан Кръстител и Господ Иисус Христос проповядвали покаяние на Израилевия народ около три години, а след смъртта им и възкресението на Спасителят, апостолите проповядвали същото покаяние
още 37 години. Отново 40 години Израилтяните са предупреждавани
за идещия Божи гняв, докато в 70-та година след Рождество Христово
храмът е бил разрушен, Иерусалим опустошен и народът разпръснат из
цялата Римска империя.
Свещениците и пророците в Израил били заклети врагове на пророк
Иеремия, защото той изобличавал сребролюбието, алчността и лъжите
им. Те са превърнали служенията си в професии и използвали своите
постове, за да извличат материални блага за себе си.
„И рече ми Господ: пророците пророкуват лъжа в Мое име; Аз не съм
ги пращал и не съм им давал заповеди, и не съм им говорил; те ви
проповядват лъжливи видения и гадания, суета и измислици от своето
сърце. Затова тъй казва Господ за пророците: те пророкуват в Мое
име, но Аз не съм ги пращал; те говорят: „меч и глад не ще има в тая
земя“; с меч и глад ще бъдат изтребени тия пророци“ (Иер. 14:14,15).
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„Защото и пророк и свещеник са лицемерци; дори и в Моя дом Аз намерих нечестието им, казва Господ... Но у пророците на Иерусалим
виждам нещо ужасно: те прелюбодействат и ходят в лъжа, подкрепят
ръцете на злодейци, та никой да се не отвърне от нечестието си; те
всички са пред Мене като Содом, и жителите му – като Гомора... Те
постоянно говорят на ония, които Ме не зачитат: „Господ рече: мир
ще имате“. И всекиму, който ходи по упорството на сърцето си, казват:
„зло не ще ви сполети“... Аз не съм пращал тия пророци, те сами са
се разтичали; Аз не съм им говорил, а те пророкуваха. Ако те биха
стояли в Моя съвет, то щяха да обявят на Моя народ думите Ми и
щяха да ги отклоняват от лошия им път и от лошите им дела“ (Иер.
23:11,14,17,21,22).

След като Господ Бог отхвърля, чрез пророк Иеремия, лъжливите
пастири и лъжепророците, Той обещава на народите, че от Давидовия
корен ще дойде Месията.
„Ето, настъпват дни, казва Господ, – и ще въздигна на Давида праведна Младочка, и ще се възцари Цар, Който ще постъпва мъдро и ще
върши съд и правда на земята“ (Иер. 23:5).

Същите думи са повторени и в 33:15,16. На няколко места в Новия
Завет - в евангелията от Матея и Лука, Господ Иисус Христос е наречен Син и Потомък на цар Давид. Цар Ирод се е опитал да Го погуби,
като е избил младенците във Витлеем, а по-късно император Домициан
(51–96г.) заповядал да избият всички Давидови потомци, за да осуети
изпълнението на това пророчество. Днешните потомци и последователи на тия убийци, си въобразяват и се надяват, че могат да унищожат
християнството и да осуетят възцаряването на Божия Син.
Пророк Иеремия е пророкувал, както за близкото бъдеще на Израил и
околните градове и народи, така и за събитията, които стават в наши дни.
„Тъй каза Господ: глас от смут и ужас чуваме ние, а не мир. Попитайте
и разсъдете: ражда ли мъж? А защо виждам у всеки мъж ръцете на
чреслата му като у жена, кога ражда, и лицата на всички са бледни?
О, горко! велик е оня ден, няма подобен нему; това е усилно време за
Иакова, но той ще бъде избавен от него“ (Иер. 30:5-7).

По време на Шестдневната война през 1967 г. между Израел и арабските народи, арабите са били приготвили 300 000 мечове, с които да
отрежат главите на цялото мъжко население на Израел – от пеленаче
до старец, ако завладеят еврейската държава. Когато еврейските мъже
научили за тази закана, изпаднали в смут. Това е усилното време за
Иакова, но Бог не само, че ги избавя от него, но и прави за смях стомилионния арабски свят, чрез двумилионната еврейска държава.
Пророчеството за гибелта на Вавилон, изречено от пророк Иеремия,
се изпълнява и до наши дни - град Вавилон, който се намира в днешен
Ирак, сега е едно необитаемо блато, поради греховете му.
„Меч против халдейци, казва Господ, и против жителите на Вавилон, и
против князете му, и против мъдреците му, меч против магьосниците
му, и те ще обезумеят; меч против войниците му, и те ще се изплашат...
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И ще се заселят там пустинни зверове с чакали, и ще живеят на нея
камилски птици, и не ще бъде обитаема довека и населвана от рода в
род“ (Иер. 50:35,36,39).

Персите превземат Вавилон, който се е считал за непревземаема
крепост и царят му Валтасар е бил убит. Градът е бил заграден с огромна крепостна стена, по която са могли да се разминават две колесници, но и тази стена не е могла да го опази. Войските на персийския
цар Кир отклоняват водите на река Ефрат, върху която е бил построен
градът, и успяват да проникнат в него по сухото корито на реката. Цар
Кир позволява на иудеите да се завърнат в родината си, след 70 годишно робство. Вавилонското население се опитва отново да изгради
вавилонската кула, но цар Ксеркс разрушава и кулата, и града им. В
продължение на няколко години Александър Велики (356-323 г. пр.Хр.)
се опитва да го възстанови, но там умира, а градът е завладяван и съсипван от различни нашественици, докато в 641 г. сл. Хр. е покорен от
арабите, които съсипват идолите и истуканите му.
През 1994 г. строители и монтажници от ДСО „Монтажи“ заминаваха за Ирак, за да възстановят Вавилон. Казах на някои от тях, че Бог е
казал, чрез пророк Иеремия, че Вавилон няма да бъде възстановен до
века. Някои ми се присмяха и един от тях ми отговори: „Глупости! Пишело в Библията, че Вавилон няма да бъде възстановен. Ние заминаваме
и ще видиш, че ще го изградим и възстановим“. Заминаха, но се върнаха, защото започна войната в Ирак, а Христо, който каза, че пророчествата са „глупости“ почина.

Пророк Иезекиил

Пророк Иезекиил е живял в VI век преди Христа. Той видял как в
Халдейската земя, при река Ховар, небесата се отворили и бурен вятър
от север зафучал пред погледа му. Появил се голям облак и огнени кълба, а след тях четири животни с четири лица обърнати на четири страни
и с по четири крила. Четирите лица били: човешко, лъвско, телешко и
орлово. Лицата им били озарени от огнено сияние. С двете си крила летели и с другите две крила покривали телата си. Под всяко от тях имало
колело, което блестяло като скъпоценен камък топаз. Когато живите същества се издигали, летели и се движели, и колелата се издигали и се
движели заедно с тях. В същото време се чувал глас, като на Всемогъщия. Над главите им видял престол като от камък сапфир и на подобието на престола видял подобие на човек, а в подобието на човека видял,
нещо като светнал метал, като огън вътре в него и около него.
„...а над подобието на престола имаше нещо като подобие на човек
отгоре му. И видях като че светнал метал, като че огнен изглед вътре
в него наоколо - от бедрата му и нагоре; от бедрата му и надолу видях нещо като огън, и сияние имаше около него. Както изглежда дъга
в облаци във време на дъжд, така изглеждаше това сияние наоколо“
(Иезек. 1:26-28).
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Пророк Иезекиил паднал ничком, но Бог му казва да стане и да отиде да говори на Израилевия дом, който е размирен дом, „синове с огрубяло лице и с жестоко сърце“ (Иезек. 2:4). Бог му казва да иде и да
говори, независимо дали ще слушат или не, но те ще узнаят, че има
пророк между тях. После му дава да изяде един свитък, на който било
написано: „плач, охкане и тъга“ (Иезек. 2:10). След това Господният Дух
го грабва и го занася при преселниците в Тел Авив, при река Ховар. Там
Господ го предупреждава за голямата отговорност на пророка, а то се
отнася и за всички Божии служители.
„Кога кажа на беззаконника: „бездруго ще умреш!“ а ти го не вразумяваш
и не говориш, за да предпазиш беззаконника от беззаконния му път, та
да бъде жив, – тоя беззаконник ще умре в беззаконието си, но кръвта
му Аз ще подиря от твоите ръце. Но ако ти си вразумявал беззаконника,
а той не се е отвърнал от беззаконието си и от беззаконния си път, той
ще умре в беззаконието си, а ти ще спасиш душата си. И ако праведник
отстъпи от правдата си и постъпи беззаконно, когато Аз туря отпреде му
препънка, и умре, то, ако не си го вразумявал, той ще умре поради греха
си, и не ще му се припомнят праведните му дела, що е вършил; но кръвта му Аз ще подиря от твоите ръце. Ако пък ти вразумяваш праведника,
за да не съгреши тоя праведник, и той не съгреши, то и той ще бъде жив,
защото е бил разумен, и ти си спасил душата си“ (Иезек. 3:18-21).

Бог иска от Господните служители да вразумяват беззаконника, но
да вразумяват и предупреждават и праведника, за да не съгрешава.
Дали това правят църковните служители в България?
Видението на пророк Иезекиил за четирите живи същества символизира славата на Господа Иисуса Христа и Неговото учение, което ще
се разнесе по четирите краища на света, чрез четиримата евангелисти.
Библията свидетелства, че както пророците, така и Христовите
апостоли са призвани и избрани от Бога.
„Павел, раб на Иисуса Христа, призван апостол, отреден за Божието
благовестие, което Бог от по-напред бе обещал чрез пророците Си, в
светите Писания, за Своя Син (роден по плът от Давидовото семе и
открил се за Син Божий чрез силата на чудесата, по духа на освещението, чрез възкресението от мъртвите) Иисуса Христа, Господа нашего,
чрез Когото получихме благодат и апостолство, та в Негово име да
покоряваме на вярата всички народи” (Римл. 1:1-5).
„Не вие Мене избрахте, но Аз вас избрах и ви поставих да идете и да
принасяте плод, и плодът ви да пребъдва, та, каквото и да поискате от
Отца в Мое име, да ви даде“ (Иоан. 15:16).

В

тази книга не си поставям задача да изследвам всички про рочества, но да обърна внимание, че както предсказаните благословения се изпълняват върху тези, които слушат и изпълняват Господните
заповеди, така и описаните предупреждения за наказания се изпълняват
върху непокорните. Всички Старозаветни пророци предупреждават народа, че винаги когато отстъпва от своя Бог, попада в духовна и морална
разруха, която му донася страдания, унижения, наказания и гибел.
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якои модерни учители гъделичкат слуха на слушателите си с
поучения и обещания, според които нищо лошо не може да се
случи, защото Бог е любов и никъде в Новия завет нямало пророчества
за страдания и наказания. Така ли е наистина?
Спасителят казва:
„Ако светът ви мрази, знайте, че Мене преди вас е намразил. Да бяхте
от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от света, но
Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. Помнете словото, що
ви казах Аз: няма слуга по-голям от господаря си. Ако Мене гониха, и
вас ще гонят; ако Моето слово спазиха, и вашето ще спазят. Но всичко
това ще ви сторят заради Моето име, защото не знаят Оногова, Който
Ме е пратил. Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не щяха да
имат; а сега нямат извинение за греха си. Който Мене мрази, мрази и
Отца Ми. Ако не бях сторил между тях делата, които никой друг не е
сторил, грях не щяха да имат; а сега и видяха, и намразиха, и Мене, и
Отца Ми. Но това стана, за да се сбъдне словото, писано в Закона им,
че Ме намразиха без вина“ (Иоан. 15:18-25).
„Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света скърби ще имате; но
дерзайте: Аз победих света“ (Иоан. 16:33).

Да разгледаме и друго пророчество, за което е писано в Евангелията на Матея 23:13-38 и 24:1-31; Марка 13:1-32 и Лука 21:5-28.
Спасителят казал на иудеите: „Не е ли писано: „домът Ми ще се
нарече дом молитвен за всички народи”? А вие го направихте разбойнишки вертеп”, напомняйки им за Божиите предупреждения чрез пророк
Исаия (Ис. 56:7) и пророк Иеремия (Иер. 7:11). Книжниците и първосвещениците, които добре знаели пророчествата, вместо да се опомнят и
покаят, „...гледаха, как да Го погубят” (Марк. 11:17,18).
Тогава Спасителят продължил да ги изобличава:
„Змии, рожби ехиднини, как ще избегнете осъждането за в геената?
Затова, ето, Аз пращам при вас пророци, и мъдреци, и книжници; и
едни ще убиете и разпнете, а други ще бичувате в синагогите си и ще
изгонвате от град в град, за да падне върху ви всичката кръв праведна,
проляна на земята, от кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, син Варахиин, когото убихте между храма и жертвеника. Истина
ви казвам: всичко това ще падне върху тоя род. Иерусалиме, Иерусалиме, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените при
тебе! Колко пъти съм искал да събера чедата ти, както кокошка събира
пилците си под крилете, и не рачихте! Ето, оставя се вам домът ви
пуст” (Мат. 23:33-38).

От Евангелието на светия евангелист Лука научаваме, че когато Спасителят наближавал Иерусалим, учениците Му и народът Го величаели
и славели за всички чудеса, които бяха видели, а фарисеите Му казали
да им запрети, но Той им отговорил: „Казвам ви, че, ако тия млъкнат,
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камъните ще завикат“ (Лука 19:40). И когато доближил и видял града от
Елеонския хълм, заплакал за него и казал:
„Да беше и ти узнал поне в този твой ден, какво служи за твой мир!
Но сега това е скрито от очите ти, понеже ще настанат за тебе дни, и
враговете ти ще те обиколят с окопи и ще те окръжат, и ще те стеснят
отвред, и ще съсипят тебе и децата ти в тебе, и няма да оставят в
тебе камък на камък, понеже ти не узна времето, когато беше посетен“
(Лука 19:42-44).

Когато излизали от храма, един от учениците се възхищавал на
Иерусалимския храм, който според Иоан 2:20 е строен в продължение
на 46 години, и с удивление извикал: „Учителю, погледни, какви камъни
и какви здания!” (Марк. 13:1). Спасителят му отговорил: „Виждаш ли тия
големи здания? Няма да остане тук камък на камък, който да не бъде
сринат” (Марк. 13:2).
За разрушаването на храма и жертвеника четем в пророк Амос:
„Видях Господа да стои над жертвеника, и каза: удари в горния праг на
вратата, за да се разтърсят спонците /страничните стълбове-б.а./, и ги
срути върху главите на всички тях, а останалите от тях ще избия Аз с
меч: никой от тях, който бяга, няма да избяга, и никой от тях, който иска
да се спаси, няма да се спаси. Макар да се заровят в преизподнята, и
оттам ръката Ми ще ги вземе; макар да се покачат на небето, и оттам
ще ги сваля“ (Ам. 9:1,2).

Господ предупредил учениците Си, че преди да се случи това, ще се
появят много лъжепророци и лъжеучители, които ще прелъстят мнозина.
„А кога видите Иерусалим обсаден от войски, тогава знайте, че е наближило запустяването му”(Лука 21:20). Освен това ги предупредил, че ще
чуят вести за войни и бунтове, защото ще въстанат народ против народ
и царство против царство и на места ще има мор, глад и трусове. Ще настане и морално падение на човеците и баща ще предаде чедото си на
смърт, а децата ще въстанат против родителите си и ще ги умъртвят.
Сбъднало ли се е всичко това?
Да, и то с много голяма точност!
Според „Деяния на св. апостоли“ и еврейският историк Йосиф Флавий
(37–95), преди разрушаването на Иерусалим и съсипването на всички градове на Иудея, Самария и Галилея, в Иерусалим и Палестина се появили
много лъжепророци, лъжехристи, измамници, лъжемесии и шарлатани,
магьосници и гадатели, които показвали личби и чудеса, уж вършени със
силата Божия, за някои от които научаваме и от Свещеното Писание.
Самарянинът Досидей се провъзгласил за Христос.
В Самария, един магьосник на име Симон, правел магии и смайвал
самарянския народ, говорейки, че е велик човек.
„Него го слушаха всички, мало и голямо, и казваха: този е великата
сила Божия. А слушаха го затова, защото доста време бе ги смайвал с
магиите си” (Деян. 8:10,11).

Към Тевда се присъединили около 400 души и Иуда Галилеец увля64
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къл след себе си доста народ (Деян. 5:37).
„Защото преди няколко време бе се явил Тевда, който говореше за
себе си, че е нещо, и присъединиха се към него около четиристотин
души: той бе убит, и всички, които го бяха последвали, се разпръснаха
и изчезваха. След него, когато беше преброяването, яви се Иуда Галилеец и увлече след себе си доста народ; но и той загина, и всички,
които го бяха последвали, се разпиляха“ (Деян. 5:36,37).

В Деяния на апостолите се споменава за египтянин, който извел
4000 разбойници в пустинята. А колко ли още други шарлатани е имало,
за които не са стигнали сведения до нас.
Около 900 години след вероотстъпничеството на цар Ахав (874852г.пр.Хр.), самарянският и израилският народ отново тръгват след лъжепророци и лъжливи учители. Водачите фарисеи и садукеи, не само
че не бяха се вслушали в предупрежденията на свети Иоан Кръстител,
Спасителя и апостолите, не само че не бяха се покаяли и принесли
добър плод, но бяха допуснали „горчивите корени“ и „плевелите“ на лъжепророците и лъжеучителите да заглушат житото и Израил да не може
да даде плода, който Бог очакваше от Израилтяните.
„И като видя Иоан мнозина фарисеи и садукеи, че дохождат при него
да се кръстят, рече им: рожби ехиднини! кой ви подсказа да бягате от
бъдещия гняв? Сторете, прочее, плод достоен за покаяние и не помисляйте да думате в себе си: наш отец е Авраам; защото, казвам ви, Бог
може от тия камъни да въздигне чеда Аврааму; и секирата лежи вече
при корена на дърветата; затова всяко дърво, което не дава добър
плод, бива отсичано и хвърляно в огън“ (Мат. 3:7-10).

Тогавашните иудеи знаеха за чудесата, които Господ Иисус Христос
бе извършил Сам и чрез служението на светите апостоли. Ето само някои от тях:
- възкресението на Лазар;
- възкресението на сина на наинската вдовица;
- възкресението на дъщерята на Иаир;
- възкресението на Тавита;
- изцерил слепци, между които и Вартимей;
- отворил слуха на глухи;
- изцерил бесновати, като гадаринския бесноват;
- изцерил паралитици;
- извършил хиляди други благодеяния, изцеления и чудеса.
Светият евангелист Матей пише:
„И пръсна се слух за Него по цяла Сирия; и доведоха при Него всички
немощни, налегнати от всякакви болести и недъзи, и хванати от бяс и
луничави, и разслабени, и Той ги изцери” (Мат. 4:24).

В евангелието от Марка четем:
„Когато излязоха от кораба, жителите веднага, като Го познаха, бързо
обиколиха цялата оная околност и захванаха на носилки да донасят
болните там, дето чуваха, че се намира Той. И където и да влизаше
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Той, в села ли, в градове, или в колиби, навсякъде поставяха болните
по тържищата и Го молеха, да се допрат поне до полата на дрехата Му;
и колкото души се допираха до Него, изцеряваха се” (Марк. 6:54-56).

Когато повели Господ Иисус Христос към Голгота, където щял да
бъде разпнат, жените, които Го следвали, плачели за Него. И евангелист
Лука ни съобщава:
„И след Него вървеше голямо множество народ и жени, които плачеха
и ридаеха за Него. А Иисус, като се обърна към тях, рече: дъщери иерусалимски, не плачете за Мене, а плачете за себе си и за чедата си; понеже, ето, наближават дни, когато ще се каже: блазе на неплодни, и на
утроби неродили, и на гърди некърмили! Тогава ще почнат да казват на
планините: паднете върху ни! и на хълмовете: затрупайте ни! Защото,
ако това правят със зеленото дърво, какво ще бъде със сухото?“ (Лука
23:27-31).

Общо около 40 години Свети Иоан Кръстител, Господ Иисус Христос,
светите апостоли и първите християни призовавали еврейския народ да
се покае, да се върне от лошите си пътища и да повярва в изпратения
от Бога Месия.
Тогавашните иудеи не само, че не повярвали на Спасителя и апостолите, но с ярост Го отхвърлили и наричали учението Му „назорейска ерес”,
крещели: „Разпни Го”, убили апостол Яков и дякон Стефан, преследвали
християните и разграбвали имотите им. Но, омайванията, лъжите и шарлатанствата на магьосниците и самозванците с охота приемали.
„Ако не бях сторил между тях делата, които никой друг не е сторил,
грях не щяха да имат; а сега и видяха, и намразиха, и Мене, и Отца
Ми“ (Иоан. 15:24).

Когато Пилат Понтийски заявил, че не намира никаква вина в Тоя
Праведник, измил си ръцете и добавил: „Невинен съм за кръвта на Тоя
Праведник“. Народът, подбуден от първенците, отговорил: „Кръвта Му
нека бъде върху нас и върху чедата ни” (Мат. 27:25).
Десет години след смъртта и възкресението на Спасителя, в Иудея
настанали смутни времена. Иудеите се разделили на враждуващи религиозни секти и политически партии, образували враждебни лагери,
въстанали едни срещу други и срещу езичниците. И както е казал един
от техните мъдреци: „Тогава всички бяха против всички, а заедно против
разума“. В страната настанал хаос. Мнозина умрели от гладна смърт.
Постигнали ги и природни бедствия и земетресение. Над Иерусалим се
появила комета приличаща на меч. Източната врата на храма, която се
отваряла с помощта на 20 левити, сега сама се отваряла нощно време
и се блъскала. На Петдесетница, при влизането на свещениците в храма се чул необикновен шум и властен глас, който казал: „Излизайте от
тук”. Свети Иоан Златоуст пише: „Който мисли, че това (което е казано
за бедствията в Израил) е преувеличено, той нека прочете съчиненията
на Йосиф Флавий и узнае истината”.
Малко преди войната, християните напомняли предупрежденията
66

velev_zabludi.indd 66

19.12.2009 г. 17:20:59

Големите заблуди, Велев

w

на Спасителя:
„И тъй, кога видите да стои на свето място „мерзостта на запустението”, за която е казано чрез пророк Даниила (който чете, нека разбира),
тогава ония, които се намират в Иудея, да бягат в планините” (Мат.
24:15,16).
„А кога видите Иерусалим обсаден от войски, тогава знайте, че е наближило запустяването му; тогава ония, които се намират в Иудея, да бягат
в планините; и които са в града, да излязат из него; а които са в околностите, да не влизат в него, защото тия дни са на отмъщение, за да се
изпълни всичко писано“ (Лука 21:20-22).

Освен това, християните били преследвани и те се оставяли с радост да разграбват имуществото им. „...и разграбването на вашия имот
с радост посрещнахте, знаейки, че имате за себе си на небесата подобър и траен имот“ (Евр. 10:34). Като напускали Иерусалим и Иудея,
християните минавали през река Йордан и се заселвали в пустинните
планински места.
В 66-та година, избухва войната между иудеи и римляни. През месец
май същата година, прокураторът Флор поисква от иудеите около 700
килограма злато от съкровищницата на Иерусалимския храм. Това предизвиква страшно негодувание в жителите на града. Те се разбунтуват
и унищожават римския легион в Иерусалим. Въстава целият народ и
страната бива освободена от римляните. Но от Сирия пристига Цесий
Гал и обсажда с войските си Иерусалим. Това е знака, който Спасителят
им е дал и предупреждението, че те трябва да напуснат града и околностите му. Но в самия град имало още християни. Внезапно римляните
вдигат обсадата и заминават на север. Това дава възможност на християните да излязат оттам и заедно с ония, които били в околностите му
и в планините, преминават Йордан и се заселват в Перея и град Пела.
Въстаниците нанасят поражение на войските на Цесий Гал, но разбират, че Рим няма да им прости и затова строят крепостите си и се укрепяват
в градовете. За командващ Галилея и Самария е избран Йосиф бен Мататия. Той е от царския род на Макавеите, които са управлявали страната
около 70 години преди завладяването й от Римляните през 64 г. пр. Хр.
Нови римски легиони пристигат под командването на Веспасиян
Флавий и сина му Тит и започват ожесточени сражения за всеки град.
Йосиф събира 100 000 армия, но бойците му са били необучени и
лошо въоръжени срещу опитните римски легиони. Един след друг падат
в ръцете на римляните градовете на Галилея и Самария, които са разрушени до основи. Всички жители на Гадара са избити, с изключение на
един, който остава жив, за да разкаже какво се е случило.
Аз вярвам, че този един е бил гадаринецът, който Господ Иисус
Христос освободил от легиона бесове (Лука 8:26-35). Той разказал на
своите съграждани и жители от десетоградието, какво Господ му е сторил, но в град Гадара, никой не повярвал в Спасителя. От Евангелието
според Матея научаваме, че жителите на целия град Гадара излезли, за
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да видят Иисуса и го молели да си отиде от техните предели и Той си
отишъл (Мат. 8:37).
А в Евангелието от Лука четем:
„И излязоха да видят станалото /изцелението на беснуемия гадаринец-б.а./; и като дойдоха при Иисуса, намериха човека, от когото бяха
излезли бесовете, седнал при нозете Иисусови, облечен и със здрав
ум; и се изплашиха. А ония, които бяха видели, разказаха им, как се
спаси бесният. И целият народ от Гадаринската околност Го молеше
да си отиде от тях; понеже бяха обвзети от голям страх. Той влезе в
кораба и се завърна“ (Лука 8:35-37).

Не само в Гадара, но и в едно самарянско село отказаха да Го приемат.
„И изпрати пред Себе Си вестители; те отидоха и влязоха в едно село
самарянско, за да приготвят за Него; но там Го не приеха, защото имаше вид на пътник за Иерусалим. Като видяха това учениците Му Иаков
и Иоан, рекоха: Господи, искаш ли да кажем да падне огън от небето и
да го изтреби, както и Илия направи? Но Той, като се обърна към тях,
смъмри ги и рече: не знаете, от какъв дух сте вие; защото Син Човеческий дойде, не за да погуби човешки души, а да спаси“ (Лука 9:52-56).

От тези думи на Спасителя разбираме, че не Той съсипа Гадара, Самария и Иерусалим, защото беше дошъл да им донесе спасение и мир.
Те не разбраха какво служеше за техния мир, а Го отхвърлиха и предпочетоха бунтовете, въстанията и революциите, които им донесоха 1 600
000 загинали и стотици хиляди разпръснати по цялата Римска империя.
Аз съм свидетел как в името на Господ Иисус Христос бяха освободени хора от демони и изцерени от различни болести като рак, диабет,
паркинсон, шизофрения, епилепсия и други страдания, но на тези чудеса, които Бог извърши в страната ни, гласност не се даде. Българските политици правят всичко възможно Господ Иисус Христос да напусне
пределите на българските училища и на страната ни, да не би да се
отворят духовните очи на народа.
Защото ако един народ започне да слуша гласа на своя Бог и този
народ викне за помощ към Бога, неправедните управници много бързо ще
загубят облагите си и привилегиите си и ще се сбъдне поговорката „Глас
народен, глас Божий”. Затова целта на властимащите е да се противят
на богопознанието. Те се опитват да отделят народа ни от Спасителя,
като фабрикуват богоборчески закони и оставят обществото ни да тъне
в суеверни вярвания и невежество. Така те си осигуряват дългосрочно
спокойствие, защото един библейски неграмотен и невярващ в Бога народ остава без подкрепа от небесните власти, заради неправедния си
живот, а земните власти, които вършат волята на господарите на деня, са
глухи за страданията на народа, както сте се убедили вече. И така, за да
не загубят политиците привилегиите си, както гадаринците загубиха свинете си, те няма да дадат съгласието си за духовен подем у нас. Духовно
неграмотният народ е чудесна почва за неправедните му управници.
Страхувам се, че и българите вървим по стъпките на Израелския
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народ, и рано или късно ще плащаме за суеверията и заблудите си.
Да се върнем към еврейската история. Когато Йосиф защитавал
Йотапата (Йосапад), след триседмична обсада, Веспасиян сменил тактиката като използвал така наречените „костенурки“. Римските войници
образували нещо като кола покрита отвсякъде с щитовете си, а отвътре
двама души копаели в стената, за да я пробият. Защитниците знаели за
„костенурката“ и били приготвили предварително врящо масло, което
изсипвали върху римляните, когато се доближавали до стената. Йосиф
се провикнал от стената и казал на римляните, че крепостта ще издържи 47 дни. На 47-мия ден през нощта римляните успели да проникнат в
града и избили 40 000 души, а около 1 000 били пленени. Малцина от
защитниците, заедно с Йосиф, успели да се скрият и решили да умрат,
но да не се предадат на римляните. Йосиф им обяснил, че убийството е
грях, но самоубийството е непростим грях и наредил да се строят в една
редица, и всеки трети да убива четвъртия, за да се избегне самоубийството. Накрая останали двама и той казал на приятеля си: „Ако ме убиеш, след това ще трябва да се самоубиеш и да извършиш непростим
грях“, и той се съгласил да бъде убит, а Йосиф Мататия останал жив.
Войната продължила и в другите градове. В Яфа паднали убити
27000, в Аскалон - 10 000. В Гамала загинали общо 9 000, като 5 000
сами се хвърлили от планината в пропастта. В Тарихея загинали 2 200
души, а 6 000 били пленени. Общо във войната загинали около 100
000 жители на Самария, Галилея и Иудея. Главнокомандващият римската армия Веспасиян подготвил обсадата на Иерусалим, но смъртта
на Нерон в 68 г. станала причина да се прекратят военните действия
и да се отложи разрушаването на Иерусалим. Виждайки безсмислието
на съпротивата, в 67 г. Йосиф се предал на римляните и пророкувал
на Веспасиян, че ще стане император на Римската империя. В Рим в
продължение на около три години няколко военачалници се борели за
императорския престол. Веспасиян бил провъзгласен за император от
легионите и се завърнал в Рим. За главнокомандващ назначил сина си
Тит, а Йосиф освободил и го наградил с римско гражданство и право да
носи императорската фамилия Флавий.
В настаналото затишие от войната, оцелелите жители на Галилея, Самария и Иудея избягали в Иерусалим, забравяйки Христовото предупреждение:
„А кога видите Иерусалим обсаден от войски, тогава знайте, че е наближило запустяването му; тогава ония, които се намират в Иудея, да
бягат в планините; и които са в града, да излязат из него; а които са в
околностите, да не влизат в него“ (Лука 21:20,21).

Християните и ония, които повярвали на предупреждението на Спасителя, избягали от Иерусалим и от градовете на Галилея и Иудея, преминали Йордан и се заселвали на североизток в планините. Апостолите
обикаляли Галилея и Иудея като предупреждавали населението да се
вслуша в Христовото предупреждение и да бяга в планините, но иудеите ги обвинявали, че са страхливци и дезертьори като Йосиф Флавий.
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Накрая в 69 г. след Рождество Христово, апостолите също преминали
Йордан и се заселили в град Пела.
В Иерусалим отделни партии взаимно се обвинявали и оспорвали
властта. Грабели населението като пладнешки разбойници и се разпореждали с имота и живота на гражданите. Ако някой наклеветел пред
властите съседа си, че е от сектата на назореите (християните), получавал в награда имота на християнина. Крадци разбивали и ограбвали
домовете и магазините. Посред бял ден се извършвали убийства на богати жители на Иерусалим и богатствата им били ограбвани. Изпълнило
се пророчеството на апостол Иаков:
„Дойдете сега вие, богатите; плачете и ридайте за бедите, които идат
върху вас. Богатството ви изгни, и дрехите ви молци изядоха. Златото
ви и среброто ръждяса, и ръждата им ще бъде свидетелство против
вас и ще изяде плътта ви като огън: събрали сте си съкровища за последни дни. Ето, заплатата, що сте задържали от работниците, които
пожънаха нивите ви, вика, и виковете на жетварите стигнаха до ушите
на Господа Саваота. Живяхте разкошно на земята и се наслаждавахте, угоихте сърцата си като в ден на заколение. Осъдихте, убихте праведника; той ви се не противи” (Иак. 5:1-6).

Кръв се проливала не само по улиците, но и в дворовете и пред
вратите на Иерусалимския храм. В Иерусалим започнала гражданска
война. Много бежанци, които дошли от другите поробени градове се
организирали, за да се бранят от разбойниците и от крайните фанатизирани националисти, наречени зилоти. В града настанало безвластие,
хаос и анархия.
В 70 г. Тит окупирал Иерусалим през месец април, точно срещу празника Пасха, когато градът бил изпълнен и с поклонници. Обсадата продължила четири и половина месеца. Хиляди умирали от глад. Които се опитвали
да бягат, били залавяни от римляните и веднага разпъвани на кръстове.
Околностите на Иерусалим били осеяни с хиляди разпънати бегълци. Цялата тази гледка напомняла на евреите за собственото им самопроклятие:
„Кръвта Му нека бъде върху нас и върху чедата ни“ (Мат. 27:25).
Стените на Иерусалим били високи 18 метра. Римляните построили
дървени кули високи 22 метра и от по-високото място обстрелвали града. Защитниците прокопали тунел под кулите и ги подпалили, но точно
през този тунел римляните проникнали в града и избили голяма част
от жителите му. Според Йосиф Флавий при обсадата на Иерусалим загиналите са най-малко един милион и сто хиляди, а в околностите на
града още около 240 000. Стотици хиляди били продадени в робство, но
малцина били тия, които ги купували. На един пазар за роби 30 евреи
били продадени за един сребърник, за да им напомнят оценяването на
Месията за 30 сребърника.
По внушение на Йосиф Флавий, Тит заповядал на легионите да запазят храма, който бил строен 46 години и още 20 години продължавало
украсяването му, но една „случайно“ хвърлена факла през прозорец на
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храма, попаднала в склада за дърва, които се употребявали при жертвоприношенията и храмът пламнал. Друга запалена факла прелетяла
през Златния прозорец и попаднала в Светая Светих, където се съхранявало свещеното масло и облицовката била дървена. Пожарът бързо
се разраснал, бушувал два дни и храмът бил разрушен до основи. И
както Соломоновият храм е бил разрушен на 10 август 586 г. преди Рождество Христово, така и този храм бил разрушен до основи на 10 август
70 г. след Рождество Христово, въпреки заповедта на Тит храмът да
бъде запазен, защото Господ беше казал: „...няма да остане тук камък
на камък, който да не бъде сринат” (Мат. 24:2).
Тит заповядал градът да бъде изравнен със земята, но един военачалник оставил една част от стената, защото бил предупреден насън.
Когато Тит му поискал отговор, защо не е изравнил целия град със земята, той му отговорил, че ще минат много години и хората ще знаят над
какъв силен противник римляните са постигнали победа. При тази стена
евреите от цял свят идват и с плач принасят молитвите си и затова се
нарича „Стената на плача“.
В 132 г. евреина Бар Кохба организирал въстание срещу Рим, но
римските легиони с особена жестокост потушили въстанието и избили
над 500 000 души. Страната била напълно разорена и престанала да
съществува до 15 май 1948 г.
През IV век Юлиан отстъпник, за да докаже, че Христовите думи за
запустяването на Иерусалим и сриването на храма не са истина, наредил
на иудеите да си построят храма и да възстановят Иерусалим. Разпръснатите из цялата Римска империя иудеи се завръщали с голяма радост
и започнали възстановяването на града и храма. Според свидетелствата
на езически и християнски писатели, катастрофално земетресение принудило строителите да се откажат от възстановяването на храма.
И всичко това стана, защото Израил не можа да познае времето на
Христовото посещение и не разбра какво служеше за неговия мир. Праведният Симеон позна Месията в детето Иисус и ги предупреди: „...ето,
Тоя лежи за падане и ставане на мнозина в Израиля и за предмет на
противоречия” (Лука 2:34). Иудеите се препънаха в Христос и паднаха.
Като се отметнаха от Него и пожелаха кръвта Му да бъде върху тях и
чедата им, те се лишиха от Христовата благодат и навлякоха върху себе
си и чедата си проклятие. Разпръснати по лицето на целия свят, избраните от Бога, станаха роби на чужди народи. Занизаха се за тях векове
на гонения и страдания, за които са били предупредени от Моисей в
Тората (Петокнижието) и по-конкретно в книгата Второзаконие 28 глава.
Израил се отсече от питомната маслина, както казва св. апостол Павел
в посланието си до Римляните 11 глава, за да се присадят клоните на
дивата маслина – езичниците. През Втората световна война евреите са
били преследвани, предавани и избивани във всички страни на Европа,
с изключение на Дания и България.
Това отсичане обаче не е безвъзвратно.
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„Прочее, казвам: нима се препънаха, за да паднат безвъзвратно? Съвсем не. Но чрез тяхното падане дойде спасението за езичниците, за
да се възбуди в тях ревност. Ако пък падането им е богатство за света,
и лишението им е богатство за езичниците, то колко повече ще бъде
обръщането на всички тях!... Защото, ако ти си отсечен от естествена
дива маслина, и против естеството си присаден на питомна маслина,
то колко по-лесно тия, естествените, ще бъдат присадени на своята
маслина” (Рим. 11:11,12,24).

Чувал съм някои да твърдят, че Бог завинаги е отхвърлил еврейската
нация и те вече не са Божий народ. Шестдневната война с арабския свят,
показа точно обратното, а и Божиите обещания не могат да се поклатят.
„Ще върна от плен Моя народ Израиля; те ще застроят опустелите градове и ще се поселят в тях; ще насадят лозя и ще пият вино от тях, ще
си уредят градини и ще ядат плодове от тях. И ще ги настаня в земята
им, и те няма да бъдат вече изтръгвани от земята си, която Аз им дадох,
казва Господ, Бог твой“ (Ам. 9:14,15).

През лятото на 1993 г., при посещението ми в Израел разговарях с
евреи, които бяха родени в България. Току що израелските медии бяха
съобщили, че България внася от Израел слънчоглед. Един полковник от
израелската армия ми каза, че е роден в град Ямбол и че територията
на Израел е колкото територията на Ямболски окръг. Той се чудеше как
е възможно България, която помни като китна градина, да не може сега
да си произведе слънчоглед. После ни разказа, че около Тел Авив и
Яфо е имало блата и пустиня. Те докарали от Австралия евкалиптови
дръвчета и ги засадили в блатата. Дърветата пресушили блатата и пустинята се превърнала в градина. Той се възмущаваше и питаше защо
българите превръщаме градината България в пустиня.
Отговорих му, че отговорът на този въпрос се намира в Библията,
в книгата Второзаконие. Там е написано, че народ, който слуша Господа
своя Бог, земята му ще бъде плодородна градина, а народ, който не иска
да Го слуша, земята ще му ражда тръни и бодили и ще се превърне в
пустиня. Спомням си, че преди доста години пътувах през полето около
Девня и там видях огромни площи засадени със слънчоглед, но той беше
изгорял преди да се образуват питите му, може би попарен от киселинните дъждове, които се образуваха над големите содови заводи...
Дали и ние българите не пропуснахме дните, когато бяхме посетени.
Когато десетки хиляди се стичаха по площадите със запалени свещи или
търсеха Спасителя на евангелизациите на световноизвестните евангелизатори Джони Ноер, Питър Юнгрен, Д-р Т. Озборн, Дейвид Уилкерсън
и др. Тогава се намериха хора, които ги злословеха и хулеха, а народът
повярва на хулителите и предпочете отровата на окултното семе, посято
от такива като Петър Дънов, Ванга, екстрасенси, врачки, гадатели и лъжливи окултисти, астролози, франкмасони и безчестни политици.
Не повтаряме ли грешката на иудеите?
Когато Спасителят влизал в Иерусалим възседнал осле, от хиля72
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ди гърла се изтръгвали мощните възгласи: „Благословен Царят, Който
иде в име Господне! Мир на небето и слава във висините!” (Лука 19:38).
Народът ликувал, размахвайки палмови клони и постилал дрехите си
по пътя, по който минавал техният Избавител, но евангелист Лука ни
съобщава, че точно тогава Иисус заплакал. Всред ликуващите възгласи Той доловил завистта, лицемерието и омразата на свещениците,
книжниците и фарисеите, които му казали да им запрети да викат. Той
им отговорил: „...казвам ви, че, ако тия млъкнат, камъните ще завикат”
(Лука 19:40). Той знаеше, че същите ще подбудят народа, който сега
вика „Благословен Царят”, след няколко дни да закрещи „Разпни Го!”.
„И когато се приближи и видя града, заплака за него и рече: да беше и
ти узнал поне в този твой ден, какво служи за твой мир! Но сега това е
скрито от очите ти, понеже ще настанат за тебе дни, и враговете ти ще
те обиколят с окопи и ще те окръжат, и ще те стеснят отвред, и ще съсипят тебе и децата ти в тебе, и няма да оставят в тебе камък на камък,
понеже ти не узна времето, когато беше посетен” (Лука 19:41-44).
Израил беше предупреждаван много пъти от Моисей и от пророците,
че ако не слушат Господа, своя Бог, ги очаква голямо зло и „От меч ще
умрат всички грешници измежду Моя народ, които казват: „няма да ни
постигне и няма да дойде при нас това зло!“ (Ам. 9:10).

Еврейският народ отхвърли Княза на мира и това му костваше милиони избити в продължение на около 20 века и около 200 преследвания
и гонения по лицето на целия свят. Такава беше еврейската жертва, за
да бъдат присадени днес към питомната маслина и лозницата Христос
повече от два милиарда християни. А колко са спасените през 2000-годишната история на Християнството, само Господ знае.
Не се ли изпълниха със завист и омраза и българските лицемери,
когато гледаха и слушаха хилядите по площадите да скандират: „Слава
на Бога! Бог да пази България!”. И същите не научиха ли непросветения
народ да нарича своите братя разколници и сектанти, да ги мрази, да ги
изпъди от църквите и някои да са бити, а други - убити? Дано пророчеството на Спасителя за Иерусалим и Израел не се отнася и за град София
и България. Бедствията около Рождество Христово, Нова година и Възкресение Христово, като трагедията в дискотека „Индиго“, гибелта на
войниците от Кербала, удавените деца в река Лим, потъналите кораби
и издавените моряци, сушата и наводненията през последните години,
предупредителните земетресения ни подсказват, че Божият гняв е надвиснал над нас и потомството ни.
Има откровения, че бедствията ще продължат и южната част на
град София ще се превърне в разорана нива, и държавата България ще
престане да съществува, ако народът не се покае и не се обърне към
Онзи, Когото прободоха, и не се научи да казва:
„Благословен идещият в името Господне”!
А кога и как ще се научи? Ще се научи тогава, когато в училищата
бъде въведен като задължителен предмет вероучението. Когато в неделя
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цялото семейство заедно с децата отива в църквата, да отдаде своята почит към Твореца, да Му благодари за всяко добро даване, и за всяка закрила и избавление от „случайно” преминаващото покрай дома ни бедствие...
Еврейският народ продължава да се оплаква от чудовищната омраза на антисемитизма, раздухвана от нацисти, расисти, а понякога и от
хора, които твърдят, че са християни. Истинските християни се учудваме на огромната омраза на антихристите срещу верните Христови последователи, свещеници и проповедници. Казвам „истинските“, защото
има евреи и „евреи“, има християни и „християни“. Истински са ония,
които по дух са такива, а не по плът.
Професор Божидар Димитров и професор Николай Генчев се учудват, как е възможно дякон Игнатий - Васил Левски, здрав мъж, да е живял девствен живот с висок морал. Там е причината за омразата срещу
истинските евреи и срещу истинските християни. Библията казва, че пияницата мрази трезвения и блудницата мрази девицата.
Навсякъде по света истинските евреи са били с по-висок морал от
заобикалящите ги езичници и навсякъде по света истинските християни
са били и са с по-висок морал от заобикалящите ги антихристи. Мнението на антихристите, че вероучението е суеверие и отживелица, което
ще пречи на социалното благоденствие на народа е богохулна лъжа.
И в четирите държави, които са на първите места по благоденствие в
Европа - Дания, Норвегия, Швеция и Финландия се изучава вероучение, а България е на 48-мо място, защото няма 49-то. В Дания предметът
вероучение е изписан на първо място в дипломите на учениците и студентите. Те са разбрали, че от всичко най-важно за човека е неговия
християнски морал. Повярвали са на думите на Спасителя:
„Но първом търсете царството на Бога и Неговата правда, и всичко
това ще ви се придаде“ (Мат. 6:33).

Библията свидетелства за 144 000 девственици от дванадесетте Израилеви колена, по 12 000 от всяко коляно.
„И чух броя на отбелязаните с печат: сто четирийсет и четири хиляди, отбелязани с печат от всички колена на синовете Израилеви“ (Откр. 7:4).
„И чух глас от небето като шум от много води и като звук от силен гръм;
чух глас на гуслари, които свирят на гуслите си и пеят като че ли нова
песен пред престола и пред четирите животни и старците; и никой не
можеше да научи тая песен, освен ония сто четирийсет и четири хиляди, които бяха изкупени от земята. Тия са, които се не оскверниха с
жени, защото са девствени; тия са, които вървят след Агнеца, където
и да отиде. Тия са изкупени измежду човеците, начатъци на Бога и Агнеца, и в устата им лъст се не намери: те са непорочни пред престола
Божий“ (Откр. 14:2-5).

Господа професори, щом Библията казва, че има 144 000 непорочни
мъже, защо мислите, че е невъзможно Левски да бъде непорочен като тях?
И евреи и неевреи се чудят от къде се взима толкова много омраза
срещу евреите по лицето на целия свят. Преминали през египетско и ва74
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вилонско робство, преследвани от гърци, сирийци, римляни, вавилонци,
от мюсюлмани и псевдохристияни, преживели Инквизицията и Холокоста,
мразени от палестинци и араби, евреите винаги оцеляват.
Библията казва, че всеки успех под слънцето поражда съответна завист. Дали само от завист са преследвани евреите или има някаква сатанинска намеса в омразата към тях, че са избран народ? Но апостол
Павел пише, че не всички, които са по плът Авраамово потомство, са
такива и по дух.

Д

нес, в XXI век, отново се надига антисемитизмът по целия свят.
В арабския, християнския и атеистичния свят се разпространяват в
милиони екземпляри „Протоколите на сионските мъдреци“. Отново се
обвиняват еврейските милиардери и франкмасони, че са виновни за
бедността и неправдата.
Отново евреи-антиевреи разпространяват гнусни измислици против
Господ Иисус Христос, за да настроят християните против евреите. Отново се полагат огромни усилия да се разврати младежта на гоевските
(нееврейски) нации. Отново се разпространяват хули против Мохамед,
за да настройват мюсюлманите срещу евреите, като изкушават Бога и
се надяват, че Той ще бъде на тяхна страна. Без да си дават сметка, че
Бог никога няма да застане на страната на никаква неправда прокламирана от хулители и присмиватели.
Има лекарство против антисемитизма и това е истинското покаяние
на евреите и изкореняване корена на отмъщението от сърцата им към
християните и към всички неевреи, и корена на сребролюбието и славолюбието.

[
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М ОРАЛНО И ДУХОВНО ПАДЕНИЕ

ДОКАРВАТ НАЦИОНАЛНО РОБСТВО

М

атериалното благоденствие винаги се предхожда от духовно
пробуждане и възраждане на вярата, спазване моралните
граници, смирението и другите добродетели, а бедствията и пораженията вървят след гордостта и моралното падение.
Малко преди да падне под османско робство, България се намира в състояние на морално падение. Пиянството и крайните форми на
сексуален разврат са водещи причини българският патриарх Теодосий
Търновски да забрани на християните да участват в съборите и панаирите, които завършвали с пиянски и извратени сексуални оргии. За да
избегнат атаките на блудните демони, някои християни започват да се
скопяват. Тогава църквата обявява тази дейност, която някои вършели
върху собствените си тела, за опасна ерес.
За съжаление, тази ерес се е появявала и след това през вековете. Така например през месец октомври 1936 г. списание „Православен
мисионер“ уведомява читателите си, че ереста на скопците отново се е
появила в Русия и Румъния (с.511).
Църковният клир престанал да се занимава с пастирска и мисионерска дейност и безропотно е уредил развода на цар Иван Александър
с царица Теодора, която била изпратена в манастир, за да може владетелят да се венчае за еврейката Сара.
Трябва да се прави разлика между патриарх Теодосий Търновски,
който е уредил развода на царя и преподобният Теодосий Търновски,
който е основал манастира при Килифарево, и по чието настояване е
свикан църковен събор през 1350 г.
Съществува предание, че клирът на църквата се е занимавал с въпроси като: „...колко дяволи или ангели могат да се съберат на върха
на една игла“. Презвитер Козма не е пощадил църковния клир, който
е изпаднал в празнословия и препирни, във фарисейско лицемерие,
сребролюбие и суета. Нека се замислим и чистосърдечно да отговорим
на един от въпросите му: „Защо изучавате Свещеното Писание? За да
изпълнявате Иисус Христовите заповеди или да се препирате в спорове с братята си ? Ти, който си надвил в спора брат си, какво толкова си
сторил? По-слабият ти брат, за когото Господ Иисус Христос е умрял на
кръста, си е отишъл наскърбен, а ти си се възгордял”.
Изобличенията на Презвитер Козма са актуални и днес. Те се отнасят и за нас – днешните миряни, клира и богословите. Той подлага на
жестока критика и еретиците, които отричали сътворението. Нека днешните еретици и материалисти, атеисти и антихристи, да се замислят
върху думите му:
„Било езичника, било простака, било самия дявол, запитай: Кой е
76
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творец на всичко видимо и невидимо и те ще ти отговорят: „Що може
някъде да стане без Божие повеление?” А вас, еретици, кой ви научи,
че Бог не е създал всички тези твари. Тежко на вашето неверие, защото
огън събирате върху главите си“.

Б огомилска ерес

Богомилската ерес се заражда в края на десети век и е наречена
така по името на най-ревностния й проповедник в България - поп Богомил (и за да не забравяме за „праведното му революционно учение”,
антихристите са именували и една от улиците в София на негово име).
Поп Богомил е бил разпопен поп. Учението му е груб дуализъм.
Думата „дуализъм“ означава двойствен. Според него имало един
добър и един зъл бог. Добрият бог създал невидимия, а злият бог създал видимия свят. Дуализмът е учение дошло извън християнството и
има родствени връзки с манихейската ерес, с павликянството, несторианството, с хиндуизма, с учението на Заратустра и други източни езически религии. От друга страна богомилството има родствени връзки
с всички съществуващи по онова време ереси в Европа и Мала Азия.
Учението им напълно се покрива с учението на катарите, албигойците,
моисеите, пасарените (патарени), коругерите, бабулите (бабуни) и други ереси върлуващи из Европа. Това ме кара да мисля, че родителите
на всички ереси са едни и същи антихристи.
Според богомилите злият бог се намирал в църквата и затова на
църквата не й трябвали дякони, свещеници, учители, управници, митрополити и патриарси, и тя трябвало да престане да съществува. Не е
трудно да се досетим кому пречи църквата и чий служител е поп Богомил. И днес има хора, които проповядват същата ерес, но Свещеното
Писание казва:
„И от вас Бог постави в църквата първо апостоли, второ пророци, трето
учители; после такива, които имат сили чудотворни и дарби за лекуване; след това застъпници, управници и такива, които да говорят разни
езици“ (І Кор. 12:28).

Богомилите вярвали само в невидимия свят, а видимия считали за
лъжовен, но въпреки това отричали тайнствата, отхвърляли свещеното
Предание и не почитали светиите и Света Богородица, Кръста и иконите. Проповядвали, че нямало нужда от черкви, храмове, манастири
и катедрали. Бих попитал днешните последователи на поп Богомил: А
синагоги и джамии да има ли? Ние знаем каква благотворна роля са
изиграли манастирите и черквите по време на турското робство и колко
много са помогнали за опазване на християнската ни вяра и национална идентичност. Богомилите се обявили против личната собственост
и против държавата, като се присмивали на родолюбието, а имотните
и богати хора проклинали. Много семейства се разделили, напуснали
църквата, като се настроили едни срещу други. Ереста заляла цялата
страна. Кой е желаел унищожаването на българската държава - родо77
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любците или антибългарите?
Богомилската ерес е заимствала много неща от манихейската ерес
и от павликянството, които са съществували още през ІІ век, или както
казва Петър Константинов: „Богомилството е местна трансформация на
ереси от Предна Азия - манихейството и павликянството“. Много е интересно къде поп Богомил е изучавал манихейството и павликянството?10
Вавилонският езически лъжеучител Мани (Манес, Манихей – живял
около 215-277 г.) учел, че властта във вселената е поделена между две
начала - Светлината (доброто) и Тъмнината (злото), които били в непрестанна борба. Творец и владетел на Светлината е Бог, а Злото се е
сътворило от само себе си. Той също учел, че на земята добрите сили
са пленени от злите сили и само чрез много усилия и просвета човек
може да се освободи от силите на мрака. Той проповядвал пет закона и
три печата, които се покриват с моисеевите заповеди. Според него душата била затворена в греховна плът и обречена на страдания и мъчения. Човечеството не трябвало да очаква нищо добро. Манихейството е
религия на песимизма.
В богомилството има и плевели от персийския учител Заратустра за
двете начала. Той учел, че добрият бог на светлината, правдата и доброто, и злият бог, предводител на мрака, лъжата и неправдата, са в постоянна борба. С добри мисли, думи и дела хората можели да увеличат
силата на добрия бог в тях, а със зли мисли, думи и дела - силата на злия
бог. Богомилската ерес учи, че има добър и зъл бог, но човек не може по
никакъв начин да помогне да се увеличи доброто или злото на земята.
Павликенската ерес възниква в Сирия и Армения през VІІ век. Павликените отхвърляли всички степени на свещенство и свещенодействия. Под кръщение с вода и дух разбирали само приемане вярата в
Христа; под причестяване – постоянното пребъдване в Христовото учение. Отхвърляли всяка външна обредност и почитане на кръста, иконите, мощите и храмовете. Тенденцията им била да реформират църквата
по образеца на апостолските времена и затова търсели доводи от посланията на апостол Павел, но ги тълкували едностранчиво или превратно. Наричали се павлови или павликени. Заменяли светските си имена
с такива от съратниците на апостол Павел като: Силуам, Тимотей, Тит,
Епафродит и др. Главен представител на павликянството бил Сергий –
Тихик, който буквално подражавал на апостол Павел и обиколил всички
места, където е проповядвал Христовия апостол, в продължение на 34
години. Проповедите му имали огромен успех и стотици хиляди приемали павликянството. Тихик създавал общини и ръкополагал апостоли
и апостолски спътници, които били надзиратели или пастири, както и
астати – пътуващи мисионери или пратеници на църквите по примера на пътуващите Христови апостоли. Също така учредил нотарии –
лица, които били задължени да правят преписи на новозаветните книги
10 Петър Константинов, „История на България с някои премълчавани до сега
исторически факти 681-1996”
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и да ги разпространяват между народа. Павликяните водели активен,
войнстващ живот. Сергий проповядвал да се живее скромно, по примера на апостол Павел, служителите в църквата да се издържат от труда
на собствените си ръце. Така и той сечел дърва и от тях правел дъски,
които продавал, за да издържа себе си и да помага на немощните. Бил
убит от гърците в 835 г.
В началото център на павликянството бил град Кивоса в Армения,
където била основана и тяхната първа община. Макар и да се наричат
последователи на апостол Павел, те отричат установения в Християнската църква ред и йерархия, за които говори апостол Павел в посланията си - Римляни 12:5-8, І Коринтяни 12:27-30, Ефесяни 4:11-13. Това
е главната причина византийската църква и византийското правителство да започнат жестоко преследване на павликянството. Преследвали и избивали техните учители и пастири. Разселвали ги на други места
из империята и по този начин помагали да се разпространява ереста.
Хиляди били избити и загивали като мъчениците, а това привличало
нови последователи. Византийското правителство успяло да унищожи
общините на павликяните до края на ХІІ век.
Несторианството е възникнало в Антиохийската богословска школа като ерес. Несторий е усвоил това учение, което е приело неговото
име. Тази ерес твърди, че Иисус Христос не е бил Богочовек, а обикновен човек, надарен с особени благодатни дарби. Бог-Слово обитавал в
Иисус по благодат, както обитава и в храма. От старозаветните и новозаветните праведници, Христос се различавал само по това, че Нему
била дадена в по-голяма степен от благодатните дарове и затова не
трябвало на Го наричаме Богочовек, а Богоносец. Също и Дева Мария
не трябвало да я наричаме Богородица, а човекородица или Христородица. Това учение отрича изкуплението на човешкия род от Богочовека
Иисус Христос, тъй като смъртта на един обикновен човек не може да
послужи за изкуплението на целия човешки род.
Църквата се разделя на две и започва духовна война срещу ереста. Следват няколко вселенски събора, на които Несторий е осъден и
лишен от свещенически сан. Несторияни и православни взаимно се
анатемосват. На четвъртия вселенски събор (451 г.), който по-късно се
премества в Халкедон, е определена следната догматическа формула
за двете естества на Иисуса Христа:
„Следвайки св. св. Отци всички съгласно поучаваме да се изповядва един и същ Син, Господ наш Иисус Христос, съвършен в Божество и
съвършен в човечество, истински Бог и истински човек, с разумна душа
и тяло, единосъщен на Отца по Божество и единосъщен нам по човечество, във всичко подобен на нас, освен в греха, роден преди вековете
от Отца по Божество, а в последни дни, заради нас и заради нашето
спасение роден от Мария Дева, Богородица, по човечество, един и същия Христос, Син, Господ единороден, познаван в две естества несливно, неизменно, неразделно, неразлъчно, неразделим или разсичан на
79
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две лица, но един и същ Син и единороден Бог, Слово, Господ Иисус
Христос“ 11
Според богомилите, при сътворението на Вселената Всевишният
имал за главен помощник Сатанаил, който ако и да имал високо положение, не бил доволен, разбунтувал се и казал, че всичко във Вселената
е негово и ще се възвиси по-високо от Бога. Бог го превърнал в грозно
същество с човешко лице, но с рога, копита и с опашка. С опашката си
повлякъл една трета от ангелите. След това създал Луната, Земята и
звездите и материята, с която тормози човешката душа и господства над
нея. После заповядал на ангела от третото небе да влезе в глинено тяло
и така бил създаден Адам. От части на Адамовото тяло била сътворена
жената, в която се вселил ангелът от второто небе. Когато ангелите видели, че са различни по вид и смъртни – много плакали. Бог бил създал
само две неща: слънцето и човешката душа, която освещавала тялото,
сътворено от дявола. Само слънцето било на особена почит у тях, а покъсно и у дъновистите, на което сутрин се кланяли както езичниците.
„През ІV-ти век срещу християните в Персия било предприето жестоко гонение. Персийският цар Сапор ги подозирал в държавна измяна.
Той бил във враждебни отношения с византийския император. Езическите жреци и иудеите в Персия поддържали подозрението на царя и
го уверявали, че Ктезифонският епископ Симеон съобщава на гърците в Цариград всичко, що става в Персия. Сапор започнал жестоко да
притеснява християните... Сапор започнал да убеждава Симеона да се
отрече от Христа и да се поклони на слънцето... На Разпети петък извели от тъмницата около сто християни и ги закарали на определеното
място, където трябвало да бъдат убити... един от жреците се обърнал
към осъдените християни и високо извикал: „Ако някой от вас иска да
остане жив, нека се поклони на слънцето и ще бъде освободен”. Нито
един не се отзовал на тези думи. Всички предпочели да умрат за Христа
и да придобият вечен живот“ 12
В тайната книга на богомилите се твърди, че дяволът сътворил рая и
въвел там Адам и Ева, но им завидял, превърнал се в змия и задоволил
похотта си с Ева. Затова хората не трябвало да се наричат Божии чеда, а
рожби на дявола, родени от Ева и змията. Затова, който искал да се спаси, трябвало да се разведе с жена си и да не се докосва до жена.
Сатанаил започнал жестокото си властване с помощта на падналите ангели, които били превърнати в зли духове, бесове или демони.
Властването му щяло да продължи седем века. Когато Бог разбрал, че
Сатанаил Го е измамил, изпратил Христос да спаси човешката душа.
Всичко свързано с името, раждането, кръщението, служението, мъченията, смъртта, възкресението, възнесението, властта, силата и чудесата на Христос е напълно чуждо на богомилите. Те учели, че всеки
човек може да срещне Христос, да Го приеме и да Го роди, като сам
11
12
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стане богородица. Такива „богородици“ имало и при Петър Дънов. Богомилите отричали водното кръщение и се подигравали с него. Според
тях то е само едно омиване, къпане или поръсване с вода, и нито помагало, нито пречело, затова било излишно, защото свещениците, които
го извършвали били греховни и недостойни. Отхвърляли причастието,
което според тях, било обикновен хляб и обикновено вино, подлежащи
на развала. Те често се престрували на православни и взимали причастие, а после го изплювали и тъпчели, като се гордеели с кощунството си.
Ненавиждали Господния кръст и го наричали враг на Бога, апокалиптичен знак и бесилка. Наричали иконите идоли и се подигравали с мощите
на светиите.
Съвременните иконоборци и последователи на поп Богомил твърдят, че иконите ограничават въображението на човека. Посетете „Третяковската галерия“ в Москва, „Ермитажа“ в Петербург, „Лувъра“ в Париж,
Дрезденската художествена галерия, храма-паметника „Св. Александър
Невски“ и хилядите православни и католически храмове и вижте дали
наистина художниците, които са нарисували картините с библейски сюжети са с ограничено въображение!
Богомилските братства се разделят в три категории:
1. Съвършени, които били запознати с всички тайнства на ереста;
2. Посветени - запознати с учението и кръстени в Св. Дух;
3. Слушатели – които споделяли идеите на ереста.
Слушателите можели да станат вярващи и посветени под ръководството на съвършените, след като бъдат посветени в кръщението със
Светия Дух. Посвещаването ставало по следния начин: на главата на
посвещаващия се поставяли Евангелието според свети Иоан, запявали Господната молитва и призовавали Светия Дух. Заедно с песента
изговаряли дяволско заклинание, с което призовавали дявола да го изпълни с енергия. След това го заплювали и измивали с мръсна вода,
за да го очистят от светото православно кръщение, ако е бил кръстен в
Православна църква. После всички поставяли ръцете си върху главата
му, обръщали лицето му на изток, изпявали някакъв химн и посвещението завършвало. След това посветеният трябвало да бъде подложен на
строги изпитания в суров живот, чрез пост и молитви, за израстване към
съвършенство.
Този обред се изпълнявал и при катарите и албигойците и получил
названието „консуломенто“ или духовно кръщение, а „консуломентум“
означавало утешение.
На богомилите било забранено да вкусват месо и вино. Безбрачието
било път към небесното царство и който искал да отиде там, трябвало
да напусне жена си, за да се спаси. Богомилите се изповядвали и пред
жени, които били допускани до свещенодействия.
Според свети Иоан Златоуст, производителите на ереси имали един
адрес - еврейските синагоги, а най-изявените били в Цариградската
синагога. И днес евреите пишат с особена омраза срещу свети Иоан
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Златоуст, наричайки го антисемит. Но е напълно възможно и богомилството, и адамитството, и варлаамството да са възникнали в България
с тяхна помощ, както и днес възникват и се разпространяват различни
иудействащи ереси като мормони, йеховисти, бахаисти, мунисти, кришнари и други подобни.
Свети Иоан Златоуст много добре е знаел, както и ние винаги трябва да помним, че Моисей и пророците, Господ Иисус Христос, апостолите Христови и първите християни са били евреи. Но не трябва никога да
забравяме, че Иуда Искариотски също е бил евреин...
Въпреки че Българската църква е осъдила богомилството, адамитството, варлаамството и другите ереси на многолюдните църковни събори през 1350 г. и 1355 г., тази духовна отрова продължавала да се
разпространява и да разстройва живота, както на църквата, така и на
държавността в България. От страна на цар Иван Александър, с помощта на втората му жена - еврейката Сара, е имало по-голяма толерантност към тях и затова България е станала център на богомилството.
Тези ереси успяват да прекосят границите на страната ни и да се заселят във Византия, Южна Италия, Южна Франция, и да достигнат до Северна Испания. Там техните последователи са известни под името катари и албигойци. 14 богомилски общини в Западна Европа водят своя
произход от България. В новата държава Босна богомилството получава статут на свободна, официална и държавна религия. Босненските
богомили били известни с пословична честност, но и Православната и
Католическата църква ги обявяват за еретици - дуалисти. Босненци наричали богомилите „пасарели” (пасарени). Те били на голямо уважение
и хората им се покланяли при среща с тях, което католиците наричали
„поклонение на еретици”.
Пасарелите вярвали, че най-близката до тях религия е исляма. Приликите в ученията им били много повече от разликите. И едните и другите не ядели свинско месо и не пиели вино, и имали около 145 дни
пости в годината. Това станало причина по-късно населението на Босна
доброволно да приеме исляма.
По време на тоталитарния режим в България беше обичайно нещо
да се напада и критикува църквата. Тогава се появи научен интерес към
учението на поп Богомил. Комунистите на Априлския пленум го обявиха
за първия реформатор на християнството и на Православната църква.
Някои от тогавашните „научни изследователи“ твърдят че:
„Богомилството е най-силната и организирана политическа и религиозна партия в България, чиято програма цели установяването на независими
политически КОМУНИ“, и с това признават, че комунистите са еретици.
ЦК на БКП взима решение революционното учение на поп Богомил
внимателно да бъде проучено. И „учените“ започват да цитират поп Богомил: „Църквите са кръстопътища, а литургиите, които се извършват в
тях – многодумие. Свещениците живеят плътски, а не духовно. Православните духовници са слепи фарисеи и лаят като псета по конник. Ако
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сте светци, защо не живеете като такива. Епископът трябва да бъде честен, целомъдрен, мъж на една жена, а ние не виждаме да сте такива.
Затова считаме, че църквата, епископите и свещениците са излишни“.
С поп Богомил ли се оправдавате вие, които след 9 септември 1944
г., избихте по най-жесток начин над 600 от най-достойните епископи
и свещеници в България, а други изпратихте по концлагерите?
Наред с хан Аспарух, цар Симеон, цар Шишман, отец Паисий, дякон
Левски, Стефан Караджа, Георги Димитров и Димитър Благоев, в пантеона на великите българи е нареден и богомилът Василий Врач. Той
15 години е изучавал богомилството, а около 40 години го проповядвал
из Балканския полуостров и Южна Европа, до своята смърт на кладата,
изгорен на хиподрума в Константинопол през 1114 г. Освен с проповядването на ереста, Василий Врач се занимавал и с лекуване на болни,
от където е получил името Врач. Богомилите го величаели и говорели,
че той се ръководел директно от Светия Дух. Византийският император
Алексий І Комнин (1081-1118) обаче успява да го заблуди, че иска да
стане богомил и Византия да приеме богомилството. Тогава Василий
„избълвал догмите на ереста“, както пише дъщерята на императора Анна Комнина в „Алексиада“. По-късно тя става богомилка, но по заповед на баща си е подстригана и изпратена в манастир.
Императорът посещавал Василий в затвора и надълго разговарял
с него, като искал да узнае за тайното учение на богомилите, уж че самият той иска да стане богомил. Уверявал го, че ако се откаже от ереста ще получи висок сан в Православната църква, но еретикът оставал
твърд. Заплашвал го, че ще бъде изгорен на клада, но отговорът бил, че
ангелите могат и от огъня да го извадят.
Заедно с Василий Врач били арестувани и изпратени в затвора много
богомили, но и такива, които твърдели, че не са еретици, а са наклеветени.
Тогава Алексий I Комнин постъпил по примера на цар Соломон.
Той наредил да се направят две клади, като на едната бил забит голям
железен кръст. Когато, от името на императора и от името на вселенския патриарх Леон Мъдри, присъдата била произнесена, на ония които
твърдели, че са православни, им се разрешавало да изгорят на кладата
с железния кръст, а на богомилите, които мразели кръста – на кладата
без кръст. Всеки от осъдените трябвало сам да избере на коя клада
да бъде изгорен. Когато огънят се разгорял и осъдените тръгнали към
кладите, от императорската ложа се развяло бяло знаме и екзекуцията била отменена за следващия ден. Всички, които се отправили към
кладата с кръста, били освободени. Когато кладата с кръста загасвала,
а другата се разгаряла, императорът отишъл при богомилите и един
архиерей от Православната църква прочел пред тях заповедта на императора, в която се казвало: „Василевс Алексий І Комнин постановява:
ония, които Божията благодат е осенила и огънят провери като верни
чеда на Свободната православна църква, да се пуснат на свобода; ако
други от заблудените се осъзнаят на този час, поискат прощение, като
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целунат светия кръст и приемат тайнството кръщение, да им се подари
живот, но да се държат заключени, докато се удостовери искреността на
разкаянието им; непреклонните – на огън“. И едните и другите били върнати в затвора. Една част от богомилите се разкаяли и целунали кръста,
но осем души останали твърди и изгорели на кладата.
Тези и други събития около борбата с богомилите са описани в
„Алексиада“ на Анна Комнина, дъщеря на Алексий І Комнин.
От историята на България знаем, че богомилите са били преследвани и избивани от българския цар Борил (1207-1218). През лятото на
1207 г. цар Калоян обсажда с войските си град Солун, но заговорници го
убиват в палатката му. В дъното на заговора стои неговата съпруга-куманка и сестриния му син Борил, който узурпира властта и се самопровъзгласява за цар. На Събора на Българската Православна Църква
през 1211 г., ръководен от цар Борил, богомилите не само са осъдени,
но и по внушение на тесногръди православни фанатици, са избити по
най-жесток начин над 450 000 българи. Те са били привърженици на цар
Калоян, на унията с католиците и противници на Борил, голяма част от
които несправедливо са били обвинени, че са богомили. Някои фанатици обвиняват Католическата църква, че е виновна за Инквизицията, а
това не е ли инквизиция? Византийският цар Василий ІІ е наречен българоубиец, затова че в 1014 г. ослепява 15 хиляди български войници,
като оставя на всеки сто по един с едно око, за да ги води. А цар Борил
като избива 450 хиляди българи не е ли българоубиец? По-късно, цар
Иван Александър вместо да се покае за зверствата на цар Борил, ще
продължи обезкървяването на нацията като преследва и избива униатите, за да стане България лесна плячка на настъпващите на Балканския
полуостров селджукски турци.
И днес фанатизирани православни семинаристи и богослови се гордеят с Бориловия синодик, в който се анатемосват еретиците в неделята на
православието. Каква страшна заблуда – български семинаристи да се гордеят с един българоубиец! Те не си дават сметка, че Светият Бог няма да
чуе анатемите на един узурпатор и българоубиец, какъвто е цар Борил.
Божията заповед към еретиците е не да ги преследваме, анатемосваме, горим на клада или да ги избиваме, а само да страним от тях, защото те сами себе си анатемосват, като изопачават Свещените Писания
(виж Гал. 1:7-9).
„Страни от еретик, след като го посъветваш веднъж и дваж, знаейки,
че такъв човек се е извратил и греши, като сам осъжда себе си“ (Тит.
3:10,11).

Католиците са наричали богомилите катари. Думата „катар” произлиза от котка, на немски език - Die Katze. Така ги наричали, като ги сравнявали с котките, които според тях, имали дяволско, лукаво поведение.
По-късно катарите са наречени албигойци от името Алби – област в
Южна Франция, където са били най-разпространени.
Описанието на богомилите от българският църковен писател през84
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витер Козма, в неговата „Беседа против богомилите”, е същото като
описанието на катарите, направено три века по-късно, през 1250 г. от
италианския инквизитор Райнер Сакони, който 17 години заемал ръководно място в катарското общество, но се отрекъл от ереста и влязъл
в Доминиканския монашески орден. Той твърдял, че катарите идват от
България. Определението „Bougre” – българин било обидно и сравнявано с хомосексуалист. Това се правело, за да може богомилът – българин
максимално да бъде очернен и оплют.
Както всички еретици, така и катарите (албигойците) са претендирали, че са единствените истински християни. За тях видимият свят е
станал жертва на моралното падение и на разложението, а невидимият
е съвършен. Ако душата не е готова за невидимия свят, тя се превъплъщавала (вселявала) в друг човек. И богомилите и албигойците вярвали
в прераждането. Учели, че когато хората умирали и душите напускали
телесната обвивка, те били подстрекавани от дяволите да се вселяват в
други човеци и това продължавало много време, докато в някое от преражданията си човек като чуел Божието слово и го приемел, щял да се
спаси. И накрая всички щели да чуят и всички щели да бъдат спасени.
Целта на „превъплъщението“ и на „прераждането“ е да се отрече възкресението. Според богомилската ерес, Бог създал определено количество души. Едни от тях били праведни и се спасили, а другите трябвало
много пъти да се прераждат и да страдат, за да изкупят греховете си.
Прераждането отрича изкупление чрез Христовата жертва на кръста.
Според катарите и албигойците човешката душа няма пол и затова жените
имали право да проповядват, да свещенодействат и да спасяват човешки
души. В Южна Франция се появява така нареченото движение „куртоазия“,
което поставя жената на много високо ниво и трубадурите я възпявали и величаели. Любовта била съюз между душите, а брака - съюз между телата.
В началото на XIII век албигойците са спечелили за своята кауза първенците, които са имали по-свободно виждане за религията. Били са толерирани от управлението и населението до 1209 г., когато папа Инокентий ІІІ издава указ за преследването им и те минават в нелегалност.
Арнолт, абатът на Сито, а впоследствие архиепископ на Нарбона,
организира и ръководи кръстоносен похот срещу албигойците, в който
се включват немски и австрийски военни. Албигойският кръстоносен поход е наричан още Катарски кръстоносен поход (1209-1229 г.). Албигойците се укрепват в град Безие, където имало около 100 хиляди души.
След превземането на града, военните узнават, че в града освен еретици има евреи и правоверни християни и питат абата Арнолд:
„Какво да правим отче? Не знаем как да различаваме добрите от
лошите?“ И тогава абатът, боейки се да не би еретиците пред страх от
смъртта, да се присъединят към правоверните, а после пак да се върнат
към своето суеверие казва: „Убивайте ги всички, тъй като Господ ще
познае Своите“. И било избито огромно множество“ 13
13
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Така на 21 юни 1209 г. в град Безие кръстоносците избиват около
20 000 албигойци, християни и евреи. Симон дьо Монфор предвожда
кръстоносците, които убиват жителите на много населени места в Южна
Франция. В някои градове изважда очите на хората и оставя по няколко
зрящи да ги развеждат из града. Симон дьо Монфор загива при обсадата на Тулуза, убит от жена.
Една от причините за появата на ересите е поведението на част от
духовенството. То водело живот на благоденствие и разкош, което наистина противоречи на Христовото учение.
В 1233 г. папа Григорий ІХ поверява на доминиканците, които живеели бедно, опростено и смирено, да започнат борбата срещу ереста
на албигойците. Доминиканците, от изповедници и свещенослужители,
по-късно ще се превърнат в инквизитори, които са използвали изповедите на каещите се като доказателства пред съда. Народът ги наричал
„кучетата на Бога“.
В същата 1233 г., Пабло Кристияни - покръстен евреин, доминиканец, успява да убеди испанския крал Яков І Арагонски да присъства на
публичен диспут в Барселона с известния със своите тълкувателски и
кабалистични коментари на Талмуда Моше Бен Нахман, познат между
евреите като Нахманид. На диспута Пабло Кристияни излага аргументи от Свещеното Писание и от Талмуда, че Иисус Христос е Месията.
Нахманид пита, как би могъл Йешу да бъде Мешиях, щом продължават
войните между народите. Пришествието на Месията ще бъде съпроводено с ера на мир и щастие. Ако Месията е дошъл, всички крале и князе
трябва да захвърлят мечовете и да сключат световен мир. Кралят не
присъжда победа никому. По-късно Нахманид е осъден на изгнание и
той заминава за Израил.
Ние сме свидетели колко много конгреси за мир бяха проведени в
близкото минало, но на нито един от тях не беше поканен Князът на
мира, Господ Иисус Христос. Една от измамите, с която Антихрист ще
излъже евреите е, че той ще установи световен мир.
В 1235 г. папа Григорий ІХ официално създава Инквизицията. Първоначалната й цел е измамените и заблудени еретици, окултисти и магьосници да бъдат освободени от заблудите, за да бъдат спасени душите им. Думата инквизиция идва от латински и означава „разпитване”.
Инквизиторите били професионалисти, които работели във време, когато свободата на съвестта не съществувала. Обвиняемите нямали право
на защита, нито на обжалване.
Оторизираният от папата инквизитор бил изповедник, следовател,
прокурор и съдия. Той бил независим от местния управител или епископ - нещо като SS-овец, КГБ или партиен секретар. Разпитваният е бил
задължен да предаде родителите си и роднините си. Ако откажел да
издаде баща си, майка си, брат си и сестра си, отивал на кладата.
Инквизицията се изродила в религиозен и политически тоталитаризъм. По време на тоталитарното минало в Русия и България са били
86
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внедрени свещеници и пастири, които са вършили същата гнусна предателска работа.
Етиен дьо Бурбон (1195-1261) е бил виден доминиканец, който впоследствие е станал инквизитор и е проповядвал кръстоносен поход против еретиците. Той ги наричал валденси и албигойци, патарени или булгари, кацари или катаристи. Според него ереста е дошла от персиеца
Манес и главното им убежище е било в България. Той твърди, че правоверният католик може да стане еретик, но никога еретикът не може
да стане правоверен, както виното може да стане на оцет, но оцетът не
става на вино.14

П

о-долу препечатвам извадки от исторически хроники от ХІІІ век за
мнението на църковни служители за албигойците и катарите.
Из „Голямата хроника“ на Матей Парижки
„Год. 1236. За еретическата заблуда на патараните или булгарите.
През онези дни се засили еретическата заблуда на онези, които народът
нарича патарани или булгари в трансалпийските области. Чрез старателната служба на францисканците, на богословите и особено на брата Боберт, който по прякор се нарича Бугър, понеже се отказа от ереста, стана
монах-проповедник и се наричаше чук за еретиците, беше разкрита тяхната заблуда и суеверие и бяха разобличени техните грехове. В продължение на два-три месеца той изгори и погреба живи около 50 еретика.
Год. 1238. За проповедника, който се нарича Роберт Бугър. Докато минаваха тези дни, един от ордена на проповедниците, на име Роберт и с прякор Бугър, мъж наистина много начетен, опитен и начетен в
проповедническата си дейност, откри във френското кралство мнозина
опетнени от еретическата заблуда и предимно във Фландрия, където по
обичай жителите се славеха повече от останалите народи с лихварския
порок. Всички тях, след като старателно ги разследва по отношение на
вярата, но те оставаха да се колебаят и се отклоняваха от нея, същият Роберт подпомогнат от светската власт и с подкрепата на господаря
френския крал, ги изпрати на кладата... Същият Роберт, преди да стане монах е бил бугър, поради което познаваше всичките им участници
и стана техен обвинител, чук и смъртен враг. Най-сетне, злоупотребявайки с дадената му власт и прекрачвайки границите на скромността и
законността, горд, силен и страшен, той смесваше добрите със злите
и наказваше невинните и простите хора. Той беше посъветван решително от папската власт да действа точно и не извън своите права, да
не беснее и убива... Впоследствие, щом се изясниха по-добре неговите
провинения, които смятам по-скоро да премълча, отколкото да разкрия,
той беше осъден на вечен затвор.“
14
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Из „Хрониката на монаха Алберих“
„Год. 1239, 13 май. През тази година в седмицата преди Петдесетница, в петък се извърши голямо жертвоприношение чрез изгаряне
на булгари. И наистина бяха изгорени 183 булгари в присъствието на
баварския крал и бароните на Шампан... Между тях (булгарите) имаше
една старица от Прован, на име Гилса, която се наричаше абатиса. Нейната смърт беше отложена, понеже беше обещала на брата Роберт, че
ще издаде още мнозина други. Една друга жена призна, благодарение
на старанието на брата Роберт, че самата тя на разпети петък е била
прехвърлена чак в Милано, за да прислужва на трапеза на булгарите, а
при мъжа си оставила дявола, превърнат в нейно подобие. Какви схващания и какви твърдения имат тези еретици, които произхождат от проклетия Манихей, или какво вършат те тайно, не е необходимо да се
изяснява, понеже е отвратително и ужасно, и понеже те така вонят, че
разумните ги откриват по вонята им...“
От 1254 г. Римокатолическата църква разрешава използване на
мъчение в хода на разследването, т.е. изтезание. Само в град Тулуза
инквизиторите са разследвали, т.е. изтезавали около 30 000 албигойци.
В Испания около 15% от населението е било разследвано и засегнато
от Инквизицията. Евреите, които са изповядвали вярата си в иудаизма,
не са били преследвани, но и не са били допускани до високи държавни
постове. Които се покръствали, ставали равноправни граждани и можели да заемат високи постове. Ония, които се покръствали формално, а
продължавали да изпълняват обредите на иудаизма, като обрязването
и проповядването на мистичната магьосническа кабала, били жестоко
преследвани за лицемерието си.
Според Инквизицията не е възможно да се покръстиш и после отново да станеш иудеин, и да се занимаваш с магьосничество. Не вярвам,
че и днес някой сериозен християнин ще одобри покръстен човек да се
занимава с магьосническа кабала. Това означава, че такъв човек пие
от Христовата чаша, но пие и от бесовската чаша. Трябва да имаме в
предвид, че еретиците са се гаврели с причастието.
Катарите са практикували „ендурата“. Болните еретици са отказвали да ядат, а само пиели по малко вода докато умирали. Църквата е
обявила ендурата за самоубийство.
Група инквизитори са били избити от катарски въоръжен отряд от
Монте Гьо. Това става причина една година по-късно, през пролетта на
1243 г., кралската армия да обкръжи Монте Гьо, непревзимаема цитадела, което в превод означава „Сигурната планина”. Цитаделата е била
превърната в главно седалище на катарската община. Около 2 000
кръстоносци в продължение на 11 месеца атакуват крепостта, в която
е имало около 80 албигойци. Трима албигойци успяват да се измъкнат
през тайни подземни тунели и легендата разказва, че те са изнесли съ88
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кровищата и еретическите си писания. Някои твърдят, че съкровището
е бил самия свещен граал. Всички останали в крепостта са изгорени на
голяма клада, като към тях се присъединяват още около 20 души, може
би роднини на осъдените, и изгарят заедно с тях. Предполага се, че защитниците на Монте Гьо са били тамплиери.
Отстъплението на християнска Европа от Христовото учение и приемането на различни ереси не остава безнаказано, а води до анатема,
което означава отлъчване от църквата и проклятие.
„Но ако дори ние, или Ангел от небето ви благовестеше нещо по-друго
от това, що ние ви благовестихме, анатема да бъде” (Гал. 1:8).

Това проклятие започва с появата на „черната смърт” – чумата през
1348 г. из целия Балкански полуостров, където вилнеели богомили,
варлаами и адамити, патарени, бабули, драговичи. После преминава в
Италия и Франция, като постепенно залива цяла Европа. Една четвърт
от населението на континента измира от чума. Но евреите почти не заболявали от тази болест. Така те били обвинени за възникването на
чумата. Тогава антисемитите започнали жестоко да ги преследват, както навремето инквизицията - еретиците. Изглежда че антисемитите са
взели пример от историята – в І век Нерон обвинил християните, че са
виновни за запалването на Рим, а през ІІІ век император Деций обвинил
християните, че са виновни за появата на чумата в империята.
Предполага се, че евреите не се разболявали, защото са спазвали
правилата, определени в Библията за лична и жилищна хигиена, както и
изпълняването на забраната да се яде нечиста храна от нечисти животни.
Във Франция ми разказаха, че по времето на „черната смърт” жителите на град Лион, като си спомнят за свети Ириней Лионски от книгите
му „Пет книги против ересите”, решително се противопоставят на всички
ереси. Когато решават да построят катедрала на името на света Богородица, чумата веднага престава. Свети Ириней е бил епископ на град
Лион от 177 до 202 г. По-късно през XVIII век, когато войските на Прусия
са пред стените на Лион, жителите на града постят и се молят, и става
така че прусаците се оттеглят в друга посока.
От тези исторически факти разбираме, че когато хората се отказват
от ересите и се молят на Бога, Той е готов да им прости и да ги защити,
както от напасти, така и от войни.
За съжаление и в град Лион ревностни Христови последователи,
наричани валденси или лионски бедняци, по-късно отстъпват от Църквата и отлъчени от нея, се заквасват с различни ереси.
Според инквизиторът Бернар Гвидон (живял в началото на ХІV в.),
валденсите в град Лион са последователи на Валдезий или Валденс.
Валдезий бил богат лионски гражданин, който се отказал от богатствата
си и живеел в бедност и съблюдавал Евангелието, както са го съблюдавали апостолите. Той наредил да му преведат на народен език Евангелието и други книги от Библията, както и съчинения на св. Августин, св.
89
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Иероним и св. Григорий..., тъй като той и неговите последователи ги четели, но не ги разбирали добре, защото са били написани на латински.
Валденсите си присвоили апостолската служба и тръгнали по села и
градове да проповядват Евангелието. Валдезий ръкополагал за апостоли и мъже и жени, и ги изпращал като Христови ученици да проповядват
по къщите, по улиците и дори в църквите. Когато лионският архиепископ
им забранил да проповядват, те отговорили, че повече трябва да се подчиняват на Бога, отколкото на хората и че Бог е предписал на апостолите да разгласяват Евангелието на всички твари. Затова били отлъчени и
изгонени от града и отечеството им. Така били разпръснати из близките
и гранични области на Ломбардия. Откъснати от църквата, валденсите
се смесили с другите ереси и всмукнали заблудите и лъжеученията на
съществуващите преди това еретически учения. Те имали началник над
себе си, когото наричали Majoralis. Всички обещавали да му се подчиняват и да се придържат към евангелската бедност, да спазват чистотата на
нравите и да нямат собственост. Длъжни били да продават всичко, което
имат и да използват парите общо, като живеят от милостиня, която им се
дава от техните вярващи и съчувственици.15
Според валденсите църквата е отпаднала, когато по времето на папа
Силвестър се е разделила на Източна и Западна. Валденсите отричат
чистилището и преданията на светите отци. Според тях не е възможно
съдия или властник да осъди човек на смърт и да не извърши грях, и
никой не може да произнесе клетва без да извърши смъртен грях. И те,
както и всички еретици, вярват че никой извън тяхната църква не може
да се спаси.
Църквата си спомня предупреждението на свети Иоан Златоуст, че
главните производители на ереси се намират в еврейските синагоги. По
тази причина през 1488 г. испанската кралица Изабел и крал Форинат получават разрешение да следят покръстените евреи. Пет години по-късно
170 000 евреи са изгонени от Испания по внушение на известен францисканец, който по народност е бил евреин. Голяма роля за изгонването
на евреите от Испания и ликвидирането на катарите е изиграл и Томас
де Торкемада (1420-1498), велик папски инквизитор, който бил полуевреин и то обрязан. Неговият приемник Диего де Деса, чистокръвен евреин,
се покръстил и станал главен инквизитор. Кардинал Хуан Торкемада бил
чистокръвен покръстен евреин и чичо на Томас де Торкенада. Днешните
евреи наричат тези покръстени евреи „семити антисемити“.
След изгонването на евреите от Испания, кръстоносците избиват
останалите в страната еретици. Евреите са обвинени от кралицата, че
заедно с катарите и албигойците са помагали на мюсюлманите и маврите по време на освободителните войни. Впоследствие Испания е освободена от мюсюлманите и маврите, а Европа - от катарите и албигойците. Сбъдва се пророчеството на еврейския учител Гамалиил:
15 Михаил Йонов, Йордан Николов, „Христоматия по история на средните
векове”, том ІІ, с.272-273
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„...Защото, ако тоя замисъл или това дело е от човеци, ще се разруши“
(Деян. 5:38).

Гледах едно предаване по Балкан Българска Телевизия (ВВТ), в което водещият твърдеше, че завладяването на Испания и Португалия от
мюсюлманите е бил закономерен исторически процес, благодарение на
който „иберийците-варвари” уж били запознати с елинската, иудейска
и ислямска култура. Той обясняваше на зрителите как в продължение
на пет века поробителите-маври, християни и евреи живеели в мир,
радост и щастие, но изгонването на маврите и евреите от Испания и
Португалия било варварски акт. Бих попитал водещият: Избиването на
иберийските християни през пет вековното ислямско робство, нормален
исторически процес ли е? И нас ни убеждават, че по време на петвековното „османско присъствие” християни, евреи, турци и други етноси сме
живели в мир, радост и щастие. Дали не са забравили, че само през
Априлското въстание (1876 г.) са били избити над 30 000 българи, около
80 селища са опожарени и 200 селища разграбени и опустошени?
За ликвидирането на Инквизицията голяма роля изиграва Наполеон
Бонапарт. В 1808 г. той превзема град Мадрид и конфискува архивите
й. През 1809 г. Наполеон Бонапарт се обявява за император и заповядва всички документи на Инквизицията да му се изпратят веднага. Макар
много да са унищожени, 29 сандъка с 120 000 документа пристигат при
него. Същата година Франция обявява края на съществуването на институцията Инквизиция. На евреите, държани до тогава в гета, вече им се
разрешава да живеят, където пожелаят и свободно да изповядват религията си. В знак на благодарност евреите съчиняват специална молитва
към Йехова за Наполеон, но видно е че Бог не я е приел, защото не му
помогна нито в Русия, нито при Ватерлоо. В испанските владения Инквизицията продължава да съществува още 62 години до 20 септември 1870
г., когато италианската армия завладява Рим, който е бил във владение
на Испания. Тогава град Рим става столица на новата държава Италия.
Инквизицията е съществувала в Европа повече от 630 години, през
което време са осъдени и изгорени на клада, според едни историци,
над 12 000 еретици и магьосници, а според други – 30 000. Не казвам,
че са малко, защото според Христовото учение изгарянето дори на един
човек е престъпление. Но в сравнение с 6 милиона евреи, 11 милиона
германци, 66 милиона съветски и 70 милиона китайски граждани, избити през ХХ век, са като капка в морето.
За да оправдае безумието на войнолюбците относно войните и революциите, авторът на еретическата книга „Шифърът на Леонардо”,
Дан Браун лъже, че по време на инквизицията „Църквата бе изгорила
на клада пет милиона жени“ 16
По време на Великата чистка в СССР, наричана „борбата против
бандитизма“, в 13-ти отдел на НКВД (КГБ) е докладвано, че по достовер16 Паул Майер, Ханк Ханеграаф, „Дан Браун и Шифърът на Леонардо исторически факти“
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ни източници, по време на Инквизицията в Европа са ликвидирани около
30 хиляди еретици. По-късно увеличават броя им на 300 хиляди. Накрая
обявяват, че по време на лова на вещици в Европа са ликвидирани над 9
милиона. Когато началникът на 13-ти отдел на НКВД докладва на Сталин,
че 90 процента от еретиците в СССР са безобидни хора, но 10 процента
от тях са виновни за всичките престъпления на човечеството, Сталин
отсича: „Изгони ги всичките в Сибир. И светците и грешниците!“ 17
По времето на чистката в СССР, по подобие на Инквизицията, се
въвежда нова професия в НКВД – теломеханик. Задачата му е да използва нови методи за физическо въздействие, т.е. изтезания. Той трябва да принуди арестуваните да признаят, че са контрареволюционери,
шпиони, терористи, вредители и диверсанти. Твърди се, че само за три
години са били ликвидирани около 9 милиона „вредители“18
И днес има българи, които се гордеят с това, че сме „изнесли” за
много страни на Европа и Америка някои ереси, между които са „богомилството” и „дъновизма”, рекламирани от същите тайни общества и до
наши дни. Те не си дават сметка, че сме изнесли духовна чума (която е
една от причините, българската държава да престане да съществува в
продължение на 500 години).
Еретиците почти винаги са свързани с окултизма. Думата „окултно” произлиза от латинския език и означава „тайно”, „скрито”, „тъмно”,
„мистично”. Окултистите претендират, че със своите езически практики,
дошли от древните „познания” в Египет, Вавилон и Индия, проникват в
тайните на битието и на „небитието” или „отвъдното”. Според Талмуда,
ако произхода на суеверията се раздели на десет части, то девет части
идват от Египет и една - от останалия свят.
За съжаление, и днес чуваме от някои „социалисти” и „демократи”
да рекламират ереста на богомилите, а поп Богомил да го величаят като
първия реформатор на християнството преди францисканците, бенедиктинци, августинци и други реформатори, които живели и работели по
същото време и се стараели да проповядват истината на Евангелието
и авторитета на Библията да бъде възстановен, за разлика от еретиците, които се стараят да изопачават Христовото учение и да сриват
авторитета на Библията. Нежеланието на Римокатолическата църква да
признае нуждата от предлаганите реформи довело до застой, а той направил неизбежна Реформацията на Калвин, Цвингли, Мартин Лютер,
Еразъм Ротердамски, Блез Паскал и други.
И в днешна България застоят в Българската православна църква
не е ли причина за появата на различните ереси, които тровят душите на наивните и непросветените?
От учението на поп Богомил на комунистите и социалистите им харесват отричането на частната собственост и да се живее бедно и опростено, но те никак не се стараят да се отричат от нея и да живеят
17
18
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бедно и опростено. На демократите пък се харесва дуализмът – бог на
доброто и бог на злото, наричани в източните философии „Ян“ и „Ин“,
мъжкото и женското начало, положителното и отрицателното, светлината и сянката, топлината и студенината. Според това учение на двете
противоположности, Ян и Ин се събират и разделят, и създават разнообразието в природата, като преминават едно в друго, както видимият
свят преминава в невидимия и обратно. Докато източните философи
не противопоставят Ян на Ин, то богомилите ги противопоставят и конфронтират. Те твърдят, че видимият свят е създаден от дявола, а невидимият от Бога и те са във вечна война.
Спомнете си, защитници на ереста за мъжкото и женското начало, че
и Фридрих Ницше проповядва двете начала „аполоновото“ и „дионисовото“ и особено последното, което е „дръзновено и буйно“ и което щяло да
докаже, че „Бог е мъртъв“, след като възроди древната митология. Двуполюсният модел в управлението не е ли рожба на Ян и Ин, на положителното и отрицателното, на демократичното и републиканското начало,
които според еретиците са създали хармонията във вселената?
„Не се впрягайте заедно с неверните; защото какво общуване има между правда и беззаконие? Какво общо има между светлина и тъмнина?
Какво съгласие може да има между Христа и Велиара? Или какво общо
има верният с неверния?“ (ІІ Кор. 6:14,15).

Едва ли поп Богомил се е занимавал с източни философии. По-вероятно е някои антихристи, вдъхновени от дявола в борбата им срещу
християнството, да са му ги подсказали и да са му забъркали ума...
Заблуждавате се, господа еретици. Още по времето на светите
апостоли в Христовата църква е имало мнозина като поп Богомил, но
всички са изчезнали, а Църквата си стои, защото Господ е казал: „...и
портите адови няма да й надделеят” (Мат.16:18).
„Противно на възхвалите, които им отправяха марксистките учени,
богомилите не носят нищо позитивно в България. Напротив, чрез своите
проповеди против официалната църква и законната власт, те демобилизират българското общество и спомагат за разделението му в навечерието на големия двубой с Византия в края на Х и началото на ХІ век.” 19
Един ден, когато проповядва в аулата на университета, Ницше написва на дъската: „Бог е мъртъв! Подпис: Ницше“. Години по-късно, един
негов студент написва на същата дъска: „Ницше е мъртъв. Подпис: Бог“.

А

дамити
В обстановка на духовно отстъпление и морално падение се появили проповедници, които наричали себе си адамити. За основател
на опасната ерес се счита някой си Кирил. Той кръстосвал страната и
проповядвал безсрамие, безбрачие и безделие, а неговият помощник
Лазар ходел гол, като Адам, от където идва и името на ереста. По градо19
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ве и села адамитите образували адамитски дружини. Последователите
им напускали полуголи домовете си, жените си, мъжете си и децата си
и се събирали по горите и пещерите на нощни „молитви и бдения”, но
в действителност на всенощни блудства и бесувания. Семействата се
разпадали. Адамитски шайки нападали домовете на християните и ги
разграбвали. Те ругаели Спасителя, Света Богородица и светиите, тъпчели Кръста и се подигравали с църквата.
На една евангелска конференция в зала Фестивална видях американка да се разхожда на трибуната и да проповядва по шорти (къси
панталони), с явно намерение да насади адамитските гнусотии между
християните в България. Появиха се и „проповедници“, които проповядват, че блудството не било грях, а любовна игра и удоволствие, от което
младежите не бивало да се срамуват и лишават. Децата и младежите
трябвало да се освободят от моралните задръжки и да се разкрепостяват от тях. По църквите се появяват полуголи момичета, а понякога и
възрастни жени, с голи бедра, гърбове и кореми. Те си намират оправдания от Свещеното Писание, че пророк Осия се оженил за блудница, а
Самсон след като бил при блудница, грабнал портите на филистимския
град и ги занесъл на хълма, но Светият Дух не бил напуснал нито пророк Осия, нито Самсон.
Преди години в евангелска църква, по време на молитвено събрание, влезе по бански млада, красива жена. Сестра Мария Димова отиде
при нея и й каза: „Като взема една пръчка да те нажуля, ще ти дам да се
разбереш, мръснице такава! Напусни веднага църквата!”. Жената тръгна към вратата с гордо вдигната глава, като се подсмиваше... Сестра
Мария се обърна към мен с широко отворени очи: „Господ ми каза: Бяс
с пръчка не излиза.“ Адамитите и днешните им последователи са били
и са насилвани от сексуални бесове.
Не вярвам, че на сватбената вечеря на Спасителя в небето ще присъстват жени в минижуп, с разголени бедра, бюстове и кореми.
Предупреден съм насън, че отстъпниците от Светия Завет изпращат по евангелските и православните църкви съблазнители, които се
стараят да съблазняват дъщери на пастири, свещеници и порядъчни
християнски семейства. Също така, по църквите се подвизават платени проститутки, които съблазняват пастири, свещеници и синовете им.
Християни, пазете дъщерите и синовете си от модерните адамити.
Отстъпниците от Светия Завет отново са се нагърбили да развратят
човечеството, за да го поробят и не си дават сметка, че плачат за нова и
още по-жестока инквизиция. А чие дело е проектът за Новият семеен кодекс, с който се надяват съвсем да разрушат българското семейство?

В

арлаами
Един монах на име Теодосий бил изгонен от Света Гора, поради заниманията си с магьосничества, заклинания и проповядване на еретически учения. Той отричал Христовата църква. Учел хората да се кланят
94
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и да принасят жертви (агнета и овце) на един дъб, близо до Търново,
като по този начин правел себе си и хората, които учел идолопоклонници. По нареждане на патриарх Теодосий Търновски дъбът бил отсечен,
но еретиците продължавали да проповядват и да вярват, че дървото
и корените му лекували всякакви болести. И днес последователите на
съвременните варлаами – дъновистите се надяват дърветата, близо до
В.Търново, да ги изпълнят със здраве и енергия.
Брат Кирил Йотов ми разказа, че когато посетил една църква на теософи в Швейцария, бил заведен в мазето на църквата и там му показали
един пън с корените, за който се държали теософите и проповядвали,
че от корените на дървото получават сила, здраве и дълголетие. Безумни и слепи водачи на слепци!
Преди години видях в местността Кръстова гора как мнозина българи се бяха хванали за корените на едно дърво и ги стискаха с двете
си ръце, надявайки се да бъдат изцелени от болестите си. Сестра Бойка Джамбазова се провикна: „Тия хора сигурно скоро ще започнат да
светят.” Невежеството на варлаамите продължава да разнася духовна
тъмнина в страната ни.
Гледах по БНТ предаване на дъновист, който учеше хората, че е
много важно да прегърнеш и нежно да погалиш дъбово дърво, за да се
заредиш с енергия. Модерният, съвременен адамит лъжеше слушателите, че когато се разхождаме из гората дърветата ни наблюдават, и ако
ги обичаме и прегръщаме, ще се заредим с положителна енергия, със
здраве и дълголетие. Горко на работниците в дърводобива...
Вярата на един народ в ереси и лъжеучения го отдалечава от изпълнението на Божиите заповеди, а това води до морално и духовно падение.
Неизпълнението на Божието слово от Цар Иван Александър става
причина за разпокъсването на Българската държава. Той разделя България на две, като поставя първородния си син Иван Страцимир за цар
на Видинското царство, а Търновското царство оставя за полуевреина
Иван Шишман, от брака му с еврейката Сара. Царят е нарушил Божията
заповед и не е дал първенство на първородния.
„Ако някой има две жени – една обична, а друга необична, и му народят
синове както обичната, тъй и необичната, и първородният бъде син на
необичната, - то, кога дели имота си между синовете си, той не може да
даде първенство на сина от обичната жена пред първородния син на
необичната; но той е длъжен да признае за първороден сина от необичната (и) да му даде двоен дял от всичкия си имот, понеже той е начатък
на силата му; нему се пада правото на първородство“ (Вт. 21:15-17).

Заветът на хан Кубрат за силата на единството е забравен. Потомците на Добротица управляват Добруджанското деспотство, Деян Велбъждското, Момчил – Родопското, а Хрельо е деспот на Струмица,
Щип и областта на Струма до Рилския манастир. България е напълно
разпокъсана, за да стане лесна плячка за нахлуващите на Балканския
полуостров селджукски турци.
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Чрез новата царица Сара, наричана от евреите „новата Естир”, в
Търново се настанява окултно (тайно) еврейско общество. То използва еврейската магьосническа кабала и помага за разпространението на
други ереси и различни видове гадания, уж на урим и тумим, които са
отстъпление от Христовото учение и носят проклятие на всички, които
ги одобряват. Светият Дух, чрез апостол Павел, ни предупреждава:
„Но ако дори ние, или Ангел от небето ви благовестеше нещо по-друго
от това, що ние ви благовестихме, анатема да бъде” (Гал. 1:8).

Българската история много прилича на Израилската. Когато Израил
слуша гласа на Бога – преуспява, а когато се връща към езичеството и
идолопоклонството – катастрофира. Същото се случва и с България. Израел е преминал през египетско, гръцко, римско, сирийско, вавилонско,
арабско и нацистко робство, а България – през византийско и турско робство. Евреите бяха разпръснати по целия свят. В момента над един милион и половина българи напуснаха България и са разпръснати по лицето
на цялата земя. Според проф. Божидар Димитров в момента около четири милиона етнически българи живеят извън територията на България.
Това е пророкувано в Библията, в книгата Второзаконие 28 глава.
Някой ще попита: „А защо и Сърбия бе застигната от същата участ?”
Причините са идентични. Същите ереси са се развихрили и там. След
смъртта на крал Стефан Душан в 1355 г., започва разпадането на сръбската държава. Западна Македония с югозападните български земи, с
център Прилеп е отделена от Вълкашин, бащата на Крали Марко. Серската област - от Иван Углеша, който е брат на Вълкашин; Северна Македония и Краище от Западна България - от Иван и Константин Драгаш,
синове на Деян; друга област се управлява от Урош.
Във Византия избухва война за престола между Иоан Кантакузин и
Иоан V Палеолог. Увлечени от междуособици в борбата си за власт и
благополучие, владетелите на балканските държави са заслепени и не
виждат, че така раздробени на малки воеводства, деспотства, княжества и царства, лесно ще паднат в ръцете на настъпващите селджукски
турци. Йоан Кантакузин предлага на българите и сърбите военен съюз
срещу общия враг, но според „Българска хроника“ от началото на XV
век, те му се присмиват и го псуват на майка и жена. В своите мемоари той предрича на Иван Александър бъдещата гибел на българската
държава под ударите на варварите и заявява, че ще дойде ден, когато
царят ще се кае за проявеното безразсъдство.
Днешното разпокъсване на Югославия не се ли осъществява от
правнуците на ония, които разпокъсаха България и Сърбия?
Папа Урбан V (1352–1370) предлага военна помощ на балканските
държави, при условие че приемат унията под върховенството на папата.
Предложението е отхвърлено. Вместо благодарност, цар Иван Александър предлага целия православен свят да се обедини за борба против
унията и нейните привърженици. С други думи, православните христия96
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ни трябвало да се опълчат срещу останалите християни, да ги преследват и да ги хулят. Така от християни, последователите на това решение
на царя, се превърнали в православни антихристи.
Ако някой християнин мрази, преследва, хули и е против други християни, той дори да нарича себе си християнин, в действителност е антихрист.
Същото е извършил и Йосиф Висарионович Сталин. По негова заповед са избити всички униати и техни привърженици в Украйна. Тази
негова заповед православен християнин ли го прави или антихрист? Но
Библията казва, че кръвта на убитите не се измива с нищо освен с друга
кръв (Числа 35:33). Униатите са православни християни, които служат
според каноните на Православната църква, но признават върховенството
на папата. За кръвта на униатите и техните привърженици Украйна плати
с пет милиона загинали от катастрофата в Чернобил през 1986 година.
Вероятно Сталин е изпълнил секретното завещание на Ленин, който една година преди смъртта си - през февруари 1923 г., е завещал
в най-близко бъдеще да бъдат обречени на поголовно физическо изтребление религиозните дейци: епископи, православни и католически
свещеници, равини, дякони, монаси, църковни диригенти, църковни старейшини..., членове на религиозни секти и общини (особено баптисти).
Това завещание на Ленин, християнин ли го прави?
Освен политическото безразсъдство, владетелите на балканските
държави са и духовно слепи. Независимо от това, че се наричат православни християни, те или не знаят, или са забравили предупреждението
на Господ Иисус Христос:
„Всяко царство, разделено на части една против друга, запустява; и
всеки град или дом, разделен на части една против друга, няма да
устои” (Мат. 12:25).

Цар Иван Александър е бил щедър дарител на Православната църква. В Българската държава са били построени нови църкви и манастири.
По негова поръка е създаден и ръкописа на Четвероевангелието, което
е оцеляло до наши дни. То се нарича Лондонското евангелие поради
местонахождението си – Британската библиотека в Лондон. Състои се
от препис на четирите евангелия на светите евангелисти Матея, Марко,
Лука и Иоана на 284 пергаментни листа. Текстът му е украсен със златни заглавия и е илюстриран с 366 цветни миниатюри, между които е и
една с портрет на царското семейство.
Независимо от това, че е притежавал Четвероевангелието, което покъсно се съхранява от сина му Иван Шишман, и съвременниците на цар
Иван Александър да го величаят и да го сравняват с Александър Македонски, той се проявява като антихрист, щом като се опълчва против
християни, католици и униати. Подлага ги на преследване. Проявява
се и като недалновиден баща и владетел, след като разделя дома си и
царството си. Иван Александър подценява духовните закони, вероятно
поради духовна слепота или поради невъзможност да пресече чужди
влияния, имащи интерес християните да се хулят едни други, за да бъ97
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дат разделени сами срещу себе си... Кой около царя би могъл да бъде
вдъхновител на старата максима „Разделяй и владей“?
Не проявяват ли престъпно безразсъдство днешните ни управници,
увлечени в борбата си за власт и за собствено благополучие, независимо от това, че може да притежават светата Библия?
Не виждат ли, че голяма част от народа живее в недоимък и мизерия, а младите българи се пръснаха по целия свят да продават труда
и знанията си за по-разумно заплащане, съобразено със стандарта на
живот? Не са ли духовно слепи управниците ни, като се противят на
вероучението в българските училища?
Не виждат ли и не чуват ли за омразата, която се шири срещу католици, униати и протестанти, изобилно посявана в душите на православните християни? Сигурен съм, че ще дойде ден, в който ще се каят за
деянията си, но тогава вече ще бъде късно.
През юни 1963 г. в околностите на Белград „случайно“ се срещнах и
разговарях с адютант на Тито. Той сподели пред мен, че когато Георги
Димитров е заминал да се лекува в Москва „Тита е сълза поронил...“.
Разказа ми също за опасението на Тито, че след неговата смърт враговете на Югославия ще разпокъсат страната, като настроят едни срещу
други отделните, мирно живеещи, етноси. Сръбският патриарх Павле
многократно е предупреждавал сърбите да престанат да псуват Бога и
да Го разгневяват. Свидетели сме как това опасение на Тито започна да
се изпълнява, след неговата смърт през 1980 г. В наши дни Югославия
е разпокъсана на парчета, а българските управници бързат да признаят
отделянето на Косово от Сърбия. Това не е ли нов план за поробване на
Балканските народи? Предполагам, че е така и с други държави.
Руският народ не се е съобразил с пророчеството дадено от Бога на
св. Иоан Кронщадски на 1 януари 1908 г. Той е видял реки от човешка
кръв и планини от човешки трупове. Руската интелигенция не е повярвала на предупрежденията на Достоевски за разрушителното действие
на бесовете. Резултатът е 101 милиона загинали съветски граждани,
според данни на филма „Русия, която загубихме“, излъчен по Руската
телевизия и по БНТ, и изявлението на генерал Лебед по случай 84-та
годишнина от Октомврийската революция. През Втората световна война и експериментите на съветските ръководители върху собствените си
армии с атомни и водородни бомби са загинали 35 милиона души. А
по време на революцията, контрареволюцията и борбата против бандитизма са загинали 66 милиона. Наскоро след тази декларация на 28
април 2002 г., генерал Лебед загина при вертолетна катастрофа.
На 18 май 1922 г. на специално заседание на политбюро заплатите
на работниците в ГПУ са увеличени три пъти и Ленин ги съветва „...да
положат максимум усилия за регистрация на враговете, за да им нанесат съкрушителен удар, когато му дойде времето“.
Враговете са разделени на три категории:
1. Членове на бивши политически партии и организации;
98
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2. Сътрудници на царските учреждения и министерства, прокуратура, съдилища и всички офицери и подофицери без изключение;
3. Тайни врагове – всеки заподозрян враг на съветската власт, между които 30 милиона християни (православни, католически и евангелски) и милион и половина евреи.
В наши дни Русия е залята от слугите на сатаната: магьосници, гадатели, екстрасенси, сатанисти от „църквата“ на дявола, уфолози – поклонници на НЛО и извънземни, и други такива. Като гъби след дъжд
никнат в Русия окултни центрове, асоциации, „училища“, „институти“ и
„академии“. Например: Асоциация „Екология на непознатото“, „Институт
за резервните възможности на човека”, „Академия по парапсихология”,
„Академия по биоенергоинформационни науки”, училища за екстрасенси, центрове по уфология, училища и школи по източни бойни изкуства
и други такива. Те подготвят убийци на човешки души, „когато му дойде времето“, като и сами себе си безусловно погубват, ако не потърсят
Спасителя и не се покаят. Мислите ли, че всичко това е случайно?
През 30-те години на миналия век, германците отказват да послушат
немския богослов Карл Барт и католическите епископи, които ги предупреждават, че ако Хитлер започне световна война, това ще донесе страхотни разрушения и страдания за германския народ. Те предпочитат да
слушат антрополози, антихристи, сатанисти, както и еретика Алфред
Розенберг, който възражда германската езическа митология. Нарича
Моисей лъжец, а Господ Иисус Христос магьосник, Който според него
бил допуснал голяма грешка, учейки хората на кротост и смирение, което блокирало тяхната деятелност, вместо да ги учи на чест и величие.
Според Розенберг, Папата е антихрист, който пречи на германското величие. Вероотстъпничеството е налице и катастрофата е неминуема,
защото е писано:
„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 7:26,27).
„защото не слушателите на закона са праведни пред Бога, а изпълнителите на закона ще бъдат оправдани“ (Рим. 2:13).

През 1909 г. като младеж Хитлер посещава Столичния музей във
Виена и му прави изключително впечатление една картина от германската митология на свръхчовек с изключително дълго копие. Дълго стои
пред картината и после заявява, че още тогава е разбрал, че в живота
му настава един изключителен момент. „Когато стоях пред свръхчовека,
аз му предложих своята душа, която да стане инструмент в неговата
воля“. Когато през 1938 г. Австрия е присъединена към Райха, той отново
посещава музея и стои в продължение на два часа пред същата картина.
Хитлер не вярвал в Християнския Бог, но вярвал в германската митология, в окултизма и в астрологията. Някои твърдят, че бил сключил 15,
а други – 13 годишен договор със сатаната, през което време да вземе
99
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съдбата на света в своите ръце за добро или за зло. Но тъй като от 1914
до 1945 г. срещу него са били направени повече от 50 опита да бъде убит
и нито един не е успял, възможно е още през 1914 г. да се е съюзил със
сатаната. Математиците изчисляват, че шансът му да остане жив през
период от 30 години след 50 покушения е 1 на 50 трилиона. През 1920
г. срещу него са извършени шест покушения. По-късно католикът Морис
Баво стреля с пистолет от три метра и не го улучва. В него се цели снайперист и в последния момент ръката му трепнала и пак не е улучен. Хитлер вярвал, че е посланик свише и временно е безсмъртен.
На 20 януари 1942 г. в Берлин се провежда съвещание на ръководителите на нацистката партия и членове на германското правителство,
на което е изработен подробен план за избиването на евреите в Европа. Планът е да бъдат унищожени 11 милиона евреи. Това съвещание
е известно в историята като „Ванзейска конференция“. Но във Втората
световна война загиват близо 11 милиона германци. С каквато мярка са
мерили, със същата им е било отмерено.
Немските протестантски богослови вярвали, че ако Библията, която
е словото на Бога, стане настолна книга на целия народ, Германия ще
бъде благословена от Бога страна. И те успели да направят Библията
„народна книга“, която да се чете от целия народ. Въпреки това, Германия стигна до национална катастрофа през Втората световна война.
Библията е свята книга, в която е записано Божието откровение за човека чрез Моисей, пророците, Господ Иисус Христос и светите апостоли. Ако ние знаем какво е записано в нея и какво Бог иска от нас да
изпълним, но не го изпълняваме, тя не само че няма да ни ползва, но
ще свидетелства против нас.
„Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не щяха да имат; а сега
нямат извинение за греха си. Който Мене мрази, мрази и Отца Ми“
(Иоан. 15: 22,23).

В края на XIX и първата половина на XX век светът е залят от опасната епидемия на окултната плесен и мистичната вълна. Развихрят се
спиритизмът, теософията, бахаизмът, розенкройцерството, християнски
комунизъм и дъновизъм, които увличат след себе си все повече и повече хора. Има сведения, че в някои църкви в Чехия, Русия и България,
са правени молебени „християнският“ комунизъм по-скоро да дойде на
власт. Пастир Димитър Русинов ми разказа, че в тяхната Петдесятна
евангелка църква имало един „християнин“, който на всяко молитвено
събрание високо се молел „неговия човек“ да спечели войната. Когато
го попитал: „Кой е твоя човек?“, той отговорил: „Хитлер“. Духовни съветници на Хитлер са тибетски окултисти и магьосници. Дяволът е излъгал
Хитлер, че ще го направи световен господар, както всички излъгани преди него. Така ще излъже и всички след него. Безусловно той ще излъже
всички, които му вярват и се надяват да ги направи световни господари.
Сам сатана се надява да стане световен господар и господар на вселената, и няма да даде славата си нито на Хитлер, нито на Сталин, нито
100

velev_zabludi.indd 100

19.12.2009 г. 17:21:04

Големите заблуди, Велев

w

на Мао, нито на Висарион, нито на „Бийтълс“, нито на който и да е.
Славата е принадлежала, принадлежи и винаги ще принадлежи на
Единствения и Всемогъщ Господ Бог.
Голяма част от окултистите и медиумите завършват живота си със
самоубийство. В Русия ги наричат „дезертьори от живота”. Много голяма
част от розенкройцерите също се самоубиват. Адолф Хитлер не прави
изключение. За неговата смърт се разпространяват различни версии,
една от които е, че се е застрелял и черепът му е бил занесен на Сталин, а по-късно прибран и пазен в сейф на КГБ.
Безумието на отчуждилото се от Бога човечество е причина за гибелта на 200 милиона души през XX век.
Ако всички човеци, които изповядват юдаизма, исляма и християнството бяха изпълнили само една от Десетте Божии заповеди, записана
в Библията, Корана и Тората - не убивай, тези 200 милиона човеци нямаше да загинат.
След Втората световна война мнозина се връщат към медиумите и
спиритизма, търсейки чрез сатанински методи, изгубените си роднини
и приятели по време на революциите и войните. Разочаровани от комунистическите си идоли и „светлото бъдеще”, което им се обещаваше на
всеки 20 години, атеистите, материалистите и комунистите се юрнаха
след новите, но в действителност много стари суеверия на гадателите,
ясновидците, врачките и магьосниците. Старите проповедници на суеверията се нарекоха с модерни, тайнствени названия като: контактьори,
екстрасенси, магове, парапсихолози, синестети, геронтолози, радиестезисти, такива, които предлагат хапчета „антиостаряване”, астрални пътешественици и астрални лечители, ретропознаватели и специалисти
по йога, рейки, „лечебни биоенергии”, „космически лъчения”, автогенни
тренинги и други подобни.
В края на XX и началото на XXI век историята се повтаря и окултната
плесен пак залива света, за да вкара човечеството отново под проклятие. Във всяка страна от бившия комунистически блок се появиха нови
„иезавели”. В Русия величаят до небесата езичницата Джуна. Руският
народ се обработва чрез масови хипнози от слугите на дявола Кашпировски, Чомак, Висарион и други като тях.
Врачката Ванга е на голяма почит в някои среди от интелигенцията и
управляващата върхушка на България, които от духовна слепота, предлагат тя да бъде канонизирана за „светица” или „пророчица”, и така да
се извърши едно кощунство с Божиите светии и пророци. Президентът
на България награди с орден - специално отличие, екстрасенската Вера
Кочовска. Днес в България се прави всичко възможно, да се възродят
езическите суеверия и езическата митология.
Българските окултисти претендират да са наследници на тракийските, славянски и прабългарски „божества”. В град София има училище за
гадатели и магьосници „Маг”, което редовно протяга ръце към духовно
непросветения ни народ с реклами по медиите.
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Училища за екстрасенси, астролози и контактьори, запитвачи на
мъртви, бесове и „извънземни”, подготвят жреци на Антихриста и сатаната. Като гъби след дъжд никнат из цяла България гадатели на кафе,
карти, боб, хляб, ръка (хиромантия), гадания по вътрешности на животни,
по облаците, луната, звездите, по лицеизраза, чрез леене на восък или
олово (куршум), по цветя, на снимка, мозайка, икона и други такива. Те
предлагат псевдолечения с биоенергии, с космически лъчения и биотокове, развалят магии, освобождават от уроки, „развързват” късмети, „изгонват” демони и подготвят проклятието над духовно невежия ни народ.
Българските окултисти се опитват да се представят за православни
християни. Те украсяват стаите си и телата си с красиви икони и кръстове. Твърдят че имат контакти с пророци, като пророк Илия, светите братя
Козма и Дамян, светите отци и дори със Света Богородица, но в еретическите им проповеди липсват Господ Иисус Христос и Неговото Евангелие.
Те се обединяват в национални и международни организации, фондации
и центрове, където едни други се величаят и превъзнасят до небесата,
както в пословицата: „Кога куче величае куче, го нарича лъв”.
Награждават се със златни статуетки, ордени, медали и значки за
големите им „постижения в борбата с негативните влияния и сили”, без
да си дават сметка, поради духовната си слепота, че самите те са найголемите проводници на негативни сили и сатанински влияния върху
всички, които отиват при тях. Това означава, че окултистите, които са
отпаднали от Христовата вяра, са прегърнали духа на Иезавел.
„Не се обръщайте към ония, които извикват мъртъвци, и при магьосници не ходете, и не се оставяйте да ви осквернят. Аз съм Господ, Бог
ваш” (Лев. 19:31).

Много често окултистите, медиумите, гадателите и магьосниците се
заблуждават и мислят, че те вършат Божията воля. Ето какво е Божието
отношение към тях:
„И ако някоя душа се обърне към ония, които извикват мъртъвци, и към
магьосници, за да ги последва в блудството им, Аз ще обърна лицето
Си против оная душа и ще я изтребя измежду народа й” (Лев. 20:6).

Крайно време е, господа окултисти, гадатели, астролози, екстрасенси, контактьори и други такива слуги на сатаната в България, да престанете да пасете свинете на атеистите и антихристите и да съблечете
от вас и домовете си дрипите на еретиците. Докато е ден на спасение,
върнете се при нашия Небесен Отец, Който ви чака, за да ви прегърне
и облече в новите премени на оправдание, чрез вяра в нашия Господ и
Спасител Иисус Христос. Побързайте и последвайте примера на покаялите се магьосници в град Ефес.
„Някои пък от иудейските заклинатели-скитници наченаха да изговарят
името на Господа Иисуса над ония, които имаха зли духове, и казваха:
заклеваме ви в Иисуса, Когото Павел проповядва. Това правеха някои
си седем сина на иудейския първосвещеник Скева. А злият дух отговори и рече: Иисуса познавам и Павла зная; но вие кои сте? И скочи
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върху им човекът, у когото имаше зъл дух и, като ги завладя, прояви
срещу тях такава сила, че те, голи и ранени, избягаха от оная къща.
Това стана известно на всички иудеи и елини, които живееха в Ефес,
и всички тях нападна страх; а името на Господа Иисуса се величаеше.
И много от повярвалите идваха, та се изповядваха и откриваха делата
си. А мнозина от ония, които правеха магии, като събраха книгите си,
горяха ги пред всички; при това пресметнаха цената им и намериха, че
достигна до петдесет хиляди драхми сребро” (Деян. 19:13-19).

Един сребърник е бил равен на четири сребърни драхми. Това означава, че цената на изгорените магьоснически книги е била равна на 50
000 драхми разделени на 4, т.е. 12 500 сребърника.
Да си спомним, че Иуда Искариотски предаде своя Учител за 30 сребърника, с които можеше да се купи една нива. С цената на изгорените
книги от магьосниците в град Ефес е могло да се купят 416 такива ниви.
Днешните християни се скъпят да изгорят една или друга окултна, еретическа или магьосническа книга, която струва около 10 лева, и се чудят
защо не получават освобождение от депресиите и главоболията.

[
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Д ЪНОВИЗЪМ
„Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овча кожа,
а отвътре са вълци грабители“ (Мат.7:15).
„А Духът ясно говори, че в последните времена някои ще отстъпят от
вярата, като се предават на мамливи духове и бесовски учения чрез
лицемерието на ония, които говорят лъжа и имат жигосана съвест“ (I
Тим. 4:1,2).

О

т ереста на Петър Дънов са омаяни много духовно непросветени българи, които са горди, че са последователи на „учителя”,
без да си дават сметка, защото най-вероятно не знаят, че тази ерес ги
вкарва под анатема. В България еретикът Дънов има около 3 000 последователи. Ако те не се покаят от опасната ерес, когато затворят очи ще
бъдат жестоко изненадани, че душите им са попаднали в геената огнена.
Учението на Петър Дънов е смесица от окултизъм, пантеизъм, езически
суеверия, лъжлив материализъм, теософия и наивен мистицизъм.
Когато един народ се отчужди от Бога и отпадне от благодатта Христова всред него се появяват много ереси, които дори да се наричат с
нови имена, в действителност са много стари, защото в Еклисиаст е
казано: „...няма нищо ново под слънцето“ (Екл. 1:9).
Целта на ересите е християните да бъдат отклонени от извора на
живота и да бъдат лишени от благодатта, за да отпаднат от Църквата,
която Господ Иисус Христос Сам придоби с цената на Собствената Си
кръв. Това няма как да стане, господа еретици, защото Този, на Когото е
дадена цялата власт на небето и земята е казал, че портите адови няма
да надделеят над Църквата. Такива еретици е имало още в древността,
като Арий, Аполинарий, Несторий, Маркел, Фотин, павликенска ерес,
иконоборческа ерес, и други ереси обединени под названието „гнозис“,
което означава „знание”. Те претендират, че най-добре тълкуват Свещеното Писание и си позволяват да изопачават думите на живия Бог,
записани в Библията. Има ги в наши дни, но с нови имена.
Напоследък се издига в култ толерантността. Обвиняват ни, че не
сме толерантни към еретиците, към мъжеложците (гейовете), към антихристите и сатанистите. Трябва ли да станем с крадците – крадци, с
лъжците – лъжци, с атеистите – атеисти, с еретиците - еретици и с убийците - убийци, та да бъдем с всички толерантни? Не! Но едно трябва да
правим за тях - трябва да се молим и да се опитаме да им помогнем да
познаят истината, за да намерят спасение на душите си. Светият Дух ни
предупреждава чрез апостол Павел:
„А Духът ясно говори, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата,
като се предават на мамливи духове и бесовски учения чрез лицемерието
на ония, които говорят лъжа и имат жигосана съвест, които забраняват да се
встъпва в брак и съветват въздържане от ястия, що Бог е създал да ги ядат с
благодарност верните, и ония, които са познали истината“ (І Тим. 4:1-3).
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Как да им помогнем? Като им разкрием истината и изобличим лъжата. Точно това се старая и аз да направя с тази книга. Ще сгрешите,
ако ме обвините, че мразя дъновистите и еретиците, но не мога да имам
доверие на вълци, облечени в овчи кожи.
При мен дойде поетът Коста Чакъров. Подари ми негови стихосбирки. В стихотворенията му не може да се отрече поетичния му талант.
Каза ми, че е изпратен от ясновидката „леля Славка”. Тя му открила, че
аз съм имал директна връзка със светиите и съм можел да го свържа с
някой Христов апостол, който да му бъде водач и учител. Прочетох му
от посланието на апостол Павел до Галатяните:
„Но ако дори ние, или Ангел от небето ви благовестеше нещо по-друго
от това, що ние ви благовестихме, анатема да бъде. Както по-горе казахме, и сега пак казвам: който ви благовества нещо по-друго от това,
що приехте, анатема да бъде” (Гал. 1:8,9).

Той скочи от стола, удари по масата и се развика: „Какво ми цитираш
апостол Павел, аз съм преродилия се апостол Павел!”. Отговорих му: „Щом
си апостол Павел, който е един от най-големите християнски учители, за
какво ти е притрябвало аз да те свързвам с друг апостол, за да ти бъде
водач и учител?”. Призна, че е последовател на „учителя” Петър Дънов.
Кой е Петър Дънов и какво е неговото учение?
Неговите ученици вярват, че уж бил преродилият се Христос. Дънов
казва, че не само той, но и всеки, който желае може да бъде Христос.
Някои го наричат българския Григорий Распутин. Господ Иисус Христос
казва: „Ако Аз свидетелствам за Себе Си, свидетелството Ми не е истинско“ (Иоан. 5: 31).
Дънов е един от многото предтечи на Антихриста.
Петър Дънов е роден в град Варна през 1866 г. Неговите родители
са българи. Баща му Константин Дъновски е служел като православен
свещеник в гр. Варна. Петър заедно със сестра си преминават в протестантска евангелска църква и оттам е изпратен да учи богословие и
медицина в Америка. Но вместо това, там започнал да се занимава със
спиритизъм, френология, хиромантия и лечение чрез внушение и самовнушение, според ученията на източните еретически култове. Има и
сведения, че е бил посветен от Розенкройцерите в тайните на масонството. Когато се завръща от Америка, напуска евангелската църква и
създава свое учение, което е изградено главно върху основата на пантеистичен материализъм, отдавна осъдена от църквата ерес.
Поканиха ме в един дом, за да се молим за изцелението на болно
дете. Веднага след мен пристигна и свещеникът от квартал Ботунец със
съпругата си. Тя се усмихна и ме попита: „Искаш ли, брат Петре, да
чуеш какво е мнението на Бога за теб?”, „Разбира се” - казах аз, а тя
продължи: „Тогава подай си дясната ръка на отец Христо”. Докато си подавах ръката се помолих: „Господи, ако духът който говори от този човек
е Божия Дух - говори, защото слугата Ти слуша, но ако не е от Божия
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Дух - да млъкне и нищо да не може да каже за мен”. Държахме си ръцете над масата и мълчахме няколко минути. Попадията рече: „Хайде бе,
Христо! Защо мълчиш?”. Той отговори: „Нищо не мога да кажа, защото
той се е помолил”. После седнахме на масата и попадията започна да
разказва: „Знаеш ли, брат Петре, че в миналия си живот, отец Христо е
бил цар на България, аз пък съм била принцеса?”.
Щом като последователите на еретика Петър Дънов вярват на лъжите му, че той е преродилият се Христос, защо да не си повярват, че те
са преродили се апостоли, царе и принцеси.
Много дъновисти твърдят, че Дънов никога не е писал, че той е преродилия се (реинкарниран) Христос. Но мнозина негови последователи
са го чули да говори за себе си, че ще им докаже, че е прероден Христос, като им се яви на 40-я ден след смъртта си, както Христос се е явил
на учениците си и се възнесе пред очите им.
В книгата „Где е истината” Дънов пише за себе си: „Аз съм готов още
един път да умра, хиляди и хиляди пъти съм готов да умра за това учение, знаят ли те това? Но Господ сега не иска смъртта на праведника...
Ще кажете сега: Дали Христос говори в този човек или дяволът? Ако
аз си замина един ден от България, тогава ще знаете кой говори: дали
Христос е говорил или не... И тъй, като излезем на улицата и аз изчезна
(т.е. като се възнесе-б.а.), тогава ще познаете“.
Когато умрял Дънов, учениците му чакали на 40-тия ден да им се яви.
Събрало се голямо множество. Минал денят, минала и нощта, но нито
лик, нито звук. Мнозина разбрали, че са били измамени.
И понеже след като е умрял и е погребан, не е възкръснал, не се е
явил на 40-тия ден и не се е възнесъл, явно е, че той не е Христос. Тъй
като Христос не може да лъже, а Дънов очевидно лъже, ние разбираме
„дали Христос е говорил или не“.
В същата книга „учителят“ продължава да лъже, че след като се възнесе: „Втори път няма да дойда вече! Десет милиона свещи да ми запалите, няма да дойда, разбирате ли?”. След това той се превъзнася до
небесата и заявява, че и слънцето ще потъмнее пред неговата душа.20
Редакторът на списание „Всемирна летопис“, нарисувал Дънов на
кориците на своето списание потънал в „астрално поле“ над всемира, а
под Дънов - слънцето, луната и звездите.
Банковият чиновник Белев твърди, че чрез „вътрешно прозрение“
успял да открие, че Петър Дънов е „Христос, Който се е прераждал много пъти“. Според лъжливото учение на Дънов това е последното прераждане на Христос в лицето на „учителя“.
За да поддържа лъжливото си учение за прераждането и че той е
преродилия се Христос, той си избрал 12 апостоли, като ги нарекъл с
имената на Христовите апостоли и всяка година срещу 15 август имитирал Тайната вечеря. Той също имал няколко преродени „богородици”
и няколко дузини „Еви”. Негови последователки са били офицерски, и
���������������������������������
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дори генералски жени и дъщери. От рапорт № 7050 от 25 юни 1917 г. на
столичния градоначалник до министъра на Вътрешните работи и Народното здраве научаваме, че г-жа генерал Стоянова (съпруга на адютант
на Н. В. Царя) и г-жа генерал Недялкова са поискали от градоначалника
да не разпитват и унижават „учителят“ Дънов.
В същото време, в Софийската митрополия постъпват оплаквания на
много мъже от жените си и на жени – от мъжете си, че ставайки последователи на учението на Дънов, изоставят семействата си и тръгват да си търсят „сродни души“. В „Църковен вестник“ се появяват статии, в които Дънов
е сравняван с Григорий Разпутин, а учението му с богомилската ерес.
Дънов отговаря: „Сега искат някои да ме съдят. За какво ще ме съдят? В България свещениците могат ли да ме съдят? За да ме съдят,
трябва да бъдат по-чисти и по-умни от мене”21.
Когато умира Иоан, един от „апостолите” на Дънов, учениците му го
молят да го възкреси. Той им казва: „Аз мога да го възкреся. Разговарях
с Иоан, но той не иска да възкръсне”.
След смъртта на Димитър Голов, ревностен разпространител на
книгите на Дънов, между дъновистите в София сериозно започва да се
говори, че „учителят“ ще го възкреси точно на Димитровден, на годишнината от смъртта му, но и Голов „отказва” да възкръсне.
Преди около 30 години посетих една възрастна, болна и ослепяла
жена, която ми каза, че е бивша дъновистка. В една негова проповед в
Борисовата градина, тя е чула от устата му да казва: „Аз съм преродилият се Христос“. Веднага след тази декларация Дънов е започнал да
реве с нечовешки глас, като рикаещ лъв и слушателите ги нападнал
такъв страх, че се разбягали из храстите на градината. Тогава в нея се
появило съмнението, че Дънов е излъгал и затова е бил нападнат от
демони или наказан от Ангел Божий, щом ревял като звяр.
Нека видим какво казва Свещеното Писание по този въпрос.
„Отговаряйки им, Иисус почна да говори: пазете се да ви не прелъсти
някой. Защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки, че съм Аз; и
ще прелъстят мнозина“ (Марк. 13:5,6).
„Тогава, ако някой ви каже: ето, тук е Христос, или там е – не вярвайте;
защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци и ще покажат големи
личби и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, и избраните. Ето,
казах ви отнапред. И тъй, ако ви кажат: ето, в пустинята е Той, не
излизайте; ето, в скришните стаи е, не вярвайте; защото, както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, тъй ще бъде пришествието на Сина Човечески“ (Мат. 24:23-27).
„Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това
дохожда гневът Божий върху синовете на неверието“ (Еф. 5:6).
„Никой да ви не прелъсти по никой начин; защото оня ден не ще настъпи, докле първом не дойде отстъплението и се не открие човекът
на греха, синът на погибелта, който се противи и се превъзнася над
всичко, що се нарича Бог, или светиня, за да седне като бог в Божия
�����������������������������
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храм, показвайки себе си, че е бог” (ІІ Сол. 2:3,4).

Дънов признава, че вярва в Бог, Иисус Христос, Ангели, дяволи, светии и апостоли, но говори за тях така, както дяволът чете Евангелието.
Като взима отделни стихове и ги изважда от контекста на Свещеното
Писание, и ги размесва с теософия, мистицизъм, пантеизъм, окултизъм
и свои „откровения”, той ги представя за нещо ново, съвременно допълнение към учението на Църквата. Но всъщност той си е създал свое
учение, различно от Христовото учение и прилича на дявол, който чете
и проповядва Евангелието. Като проповядва материалистичното разбиране за произхода на света и на видовете, той отрича сътворението.
Като гадае по лицеизраза (френология) и по линиите на ръката (хиромантия), прави себе си „гнусен” на Бога (Вт. 18:10-12). Дънов твърди, че
Христос не е историческа личност, а някакъв Божествен принцип, който
не е бил нито от мъжки, нито от женски пол.
„Като говоря за творчески принцип, аз не разбирам онзи творчески
принцип, който от нищо може да създаде нещо – за Твореца, а за туй
същество от мъжки и женски пол, туй, което в Християнската философия наричаме Христос – Богочовек“22
„Христос, това е висшият Дух, висшият принцип“23
„Иисус Христос – двете думи означават две различни точки. Иисус
– това е страдащият човек на земята, човешката душа, която страда,
която изработва спасение; Христос е човекът, който е победител, който
служи на Бога, който е готов да се жертва. Следователно и вие можете
да бъдете Иисус и Христос. Ама някой ще каже: Той е Иисус. Да, Иисус
всеки може да бъде, като страда и като герой носи страданията“ 24
Дънов никъде не е нарекъл Иисус Христос Господ. Когато помоля
някой дъновист да повтори след мен думите: „Кръвта на Господ Иисус
Христос ме очиства от всеки грях“, той или прескача думата Господ, или
не може да каже това толкова лесно изречение.
„Затова ви обаждам, че никой, който говори чрез Дух Божий, не казва
анатема на Иисуса, и никой не може да нарече Иисуса Господ, освен
чрез Духа Светаго“ (І Кор. 12:3).
„Защото, ако с устата си изповядваш Господа Иисуса, и със сърцето си
повярваш, че Бог Го възкреси от мъртвите, ще се спасиш“ (Римл. 10:9).

Дънов казва, че не само той, но и всеки друг може да бъде Христос,
и каквото Христос е правел и той може да го направи. Така например
той можел да възкресява мъртви, но мъртвите не искали да възкръсват.
Почти същото твърди и съвременният „месия“ Сан Мюн Мун. Явно е, че
и двамата са родени от едни и същи „духовни“ родители – враговете на
Христовата църква.
Според Дънов раждането на човек става само, ако душата си пожелае да се роди на тая земя, и след земния си живот да се всели в по�������������������������������
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висш дух. Той твърди, че хората някога са били животни и след много
прераждания са еволюирали до такава степен, че са станали двуполови, така че и мъжете и жените са започнали да раждат и тогава светът
бил в „отлично състояние”. Но „...когато мъжете отказали да раждат,
светът се развалил”. Може би днешните хомосексуалисти, като сключват помежду си бракове, се надяват да започнат да раждат и отново да
докарат света в „отлично състояние”.
Предполагам, че Дънов е използвал едно мнение на св. Григорий
Ниски, който счита, че Адам е бил идеалния човек, който нямал пол,
като ангелите, но след създаването на Ева, според думите „И сътвори
Бог човека по Свой образ, по Божий образ го сътвори; мъж и жена ги
сътвори” (Бит. 1:27), Бог е направил Адам мъж, а Ева жена. Но Бог ги
сътвори мъж и жена, а не са стигнали до там чрез много прераждания.
Повлияни от лъжата на Петър Дънов за двуполовия Адам, екстрасенсите Димитър Кекеменов, Димитър Сираков, уфоложката (специалист
по НЛО) Елисавета Логинова, радиестезистът Дора Петрова и врачката
Ванга, подмамиха офицерите от Генералния щаб на Българската армия
да сътворят секретен проект за търсене голямото съкровище на цар
Самуил и гробницата на първия двуполов човек, дошъл от космоса и се
заселил до село Царичина.
Историята започнала със съня на асансьорния техник Димитър Кекеменов, който е роден в село Царичина, близо до София. В неговото семейство, от поколение на поколение, се предавала легендата, че
в околностите на селото е заровено съкровището на цар Самуил със
стотици златни предмети и скъпоценности от царската хазна. Иманяри
ровили и търсили, но нищо не намерили. През ноември 1990 г. Кекеменов сънувал, че срещнал Иван Вазов, Левски, Ботев и Раковски и те уж
потвърдили, че там е заровеното царско съкровище.
Кекеманов решил да сподели тайната си с военните, на които единствено имал доверие. Шефът на асоциация „Феномени“ Стамен Стаменов го свързал с полковник Петко Кънев, бивш преподавател на Стаменов във Военно въздушното училище, който през 1990 г. бил заместник
началник на научния отдел в Генералния Щаб на Българската Армия.
На 4 декември 1990 г. Димитър Кекеменов разказал „откровението“
си пред висши военни от Генералния Щаб и пред екстрасенси-уфолози,
представители на асоциация „Феномени“. Той твърдял, че знае точно
мястото, където се намирало съкровището на цар Самуил.
Полковник Кънев докладвал на своя шеф, тогавашния началник на
Генералния Щаб на Българската армия, генерал Ради Минчев. Същата
вечер екстрасенската Елисавета Логинова, чийто съпруг работел в Генералния Щаб, поискала среща с генерал Минчев. Логинова обяснила, че
получава по телепатичен път (чрез автоматично писане - окултна практика отдавна осъдена от църквата-б.а.) данни от космически информационен канал, които показвали, че наистина при с. Царичина съществува съкровище. Генерал Минчев заповядал военни и екстрасенси да направят
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velev_zabludi.indd 109

19.12.2009 г. 17:21:06

w

Дъновизъм

проучване в областта на въпросното село. Полковник Делчо Наплатанов,
началник на научния отдел на оперативното управление на Генералния
Щаб, събрал екип от уфолози, екстрасенси и висши военни, на които
разкрил секретния проект. На следващият ден в Царичина пристигнали
полковник Кънев, екстрасенсът Димитър Сираков и радиестезистът Дора
Петрова. Те докладвали на генерал Минчев, че в посоченото място, наистина имало съкровище. Генералът похвалил „изследователите“ за добре свършената работа. Той нарекъл секретния проект „Слава“, без да си
дава сметка, че славата принадлежи само на Бога и че този проект ще
донесе позор, а не слава на българската армия.
На следващият ден, 6 декември 1990 г., който е и празникът на св. Николай, архиепископ Мирликийски (Никулден), селото било окупирано от военни машини и офицерите започнали да копаят и търсят съкровището на цар
Самуил. Обектът бил обявен за секретен и строго охраняван от войници.
В екипа участвал и генерал Динев, който получавал пряка информация за секретния обект от врачката Ванга.
За главен уфолог е назначена сержант Елисавета Логинова. Тя докладва на началника на Генералния Щаб ген. Минчев, че в Царичина се
намира гробницата на първото човешко същество, което е живяло на
земята. То било двуполово и високо два и половина метра. Скелетът
му имал каменна обковка, която го опазила през хилядолетията. Откриването на извънземното можело да превърне България, с помощта на
извънземните цивилизации, в най-проспериращата и велика страна на
света. Извънземните можели да ни открият начин за трансформиране и
черпене на енергия от слънцето.
По онова време генерал Стоян Андреев бил съветник на президента Жельо Желев, който погледнал на разкопките много сериозно.
Тогавашният министър на отбраната Димитър Луджев също подкрепял
секретната операция и посетил обекта. Той изпратил сержант Логинова в Израел, където да разчетат тетрадките с йероглифите й, написани
чрез автоматично писане. Там й предложили да остане една година, но
ген. Андреев не се съгласил, защото извънземната информация давала
приоритет на България, който не трябвало да губим.
В изкопаните 170 метра спираловидни тунели около село Царичина
офицерите не намерили нищо. Напразно са копали по 12 часа на ден
в продължение на две години. Напразно са похарчени и 16 милиона
лева на българските данъкоплатци. Напразни са и самоубийствата на
екстрасенската Марина Наплатанова и на баща й - полковник Делчо
Наплатанов. Такава е цената на заблудата, получена от лукавите сили
чрез екстрасенсите и врачката Ванга.
Представяте ли си, братя и сестри, ако пък бяха открили съкровището на цар Самуил, колко управници и офицери, сержанти-уфолози,
гадатели, контактьори и еретици, как щяха да се прославят и да се пооблажат от него. Сигурно щяха да оставят някоя и друга троха и за народа, та България от последна по жизнен стандарт в Европейския съюз
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да дръпне напред и да отиде поне на предпоследно място. Сигурно са
мислели, че с откриването на „извънземното“ ще нанесат страшен удар
на Християнството, на Библията и най-вече на Самия Бог, Творец на
небето, земята и човека, на всичко видимо и невидимо.
Усилията на участниците и на всички високопоставени държавници,
които са ги подкрепяли в секретния проект за откриване скелета на извънземния, доказват нещо много важно и то е:
До каква голяма заблуда могат да бъдат доведени президент, министри, генерали, полковници и управници на България, когато слушат и
приемат съвети от: еретици, астролози, врачки, екстрасенси, уфолози,
радиестезисти, контактьори и други слуги на дявола.
В края на 1992 г. около 40 учени са били запознати с работата до този
момент. Те е трябвало да дадат становище дали има смисъл работата да
продължава. Учените не открили никакви следи от артефакти и разумна
дейност под земята. Министърът на отбраната Александър Сталийски
подписал заповед на 4 ноември 1992 г. за консервиране на обекта. И така
на 19 ноември в дупката били изсипани няколко камиона чакъл и бетон.
Проектът е дълбоко засекретен и всички документи изчезват. Министерството на отбраната няма становище по въпроса. Прокуратурата твърди, че
няма престъпление, тъй като документацията липсва и няма доказателства.
Благодарим на Бога, че се намери един кръстен християнин - министър Александър Сталийски, за да спре това безумие, въпреки съпротивата на целия Генерален Щаб на Българската Армия. Разбирате ли,
драги читателю, колко е важно за една държава, нейните държавници
да бъдат духовно просветени. Когато управниците са духовно невежи,
те лесно попадат в капаните на дявола и неговите слуги – еретици, екстрасенси, врачки, астролози, гадатели, ясновидци, контактьори и др.
Преди десетина години, когато излезе второто издание на книгата
ми „По пътя към Иисуса“, започнаха да ми се обаждат иманяри от различни градове на страната и да ме питат къде се намира мястото на
съкровището описано в книгата. Отговарях им, че това е откровение за
притчата на Господ Иисус за Божието царство, което прилича на човек,
който намери съкровище в една нива. Но те не се съгласяваха. Настояваха да им покажа точното място на съкровището, което съм видял насън. Казвах им, че не знам къде е, но те не вярваха. Наскоро отново ме
посетиха двама непознати иманяри и ме увериха, че нищо лошо няма
да ми се случи, тъй като те имали специално разрешение от президента
Първанов да търсят съкровищата на Филип и Александър Македонски,
които били скрити на територията на България. Опитах се да ги убедя,
че нищо не знам, но те не ми повярваха. Мина известно време и апартаментът ми беше разбит и разхвърлен. Предполагам, че са търсели
картите и плановете на съкровищата.
Преди около 30 години сънувах, че вадя картофи в една нива. Изведнъж пред мен изскочи от земята едно човече, високо около един метър. Попитах го: „Кой си ти?“ и то отговори: „Аз съм извънземен“. Тогава
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чух глас, който каза: „Това е последната лъжа на дявола, че човек не е
сътворен от Бога, а е дошъл от друга планета“. Човечето в миг изчезна.
Умишлено не казвам къде се намира мястото, което сънувах, да не би
да хукнат дъновистите и уфолозите да търсят скелета на двуполовото
извънземно и да похарчат нови милиони на българските данъкоплатци.
Мислите ли, драги читателю, че след резила при с. Царичина, управниците и учените българи са се отказали да търсят извънземни? През
ноември 2009 г., заместник-директорът на Института по космически изследвания към БАН, Лъчезар Филипов твърди пред в.„Новинар”, че той
и негови колеги са разговаряли с извънземни и те са им отговорили на
30 въпроса. По думите му, нямало да успеем да достигнем до съществата, прослушвайки космическия ефир с помощта на радиотелескопи. Самите извънземни били категорични, че връзката с тях нямало да
стане чрез радиовълните, а чрез мисълта. Предстояло „експертите“ да
анализират и разшифроват получените, чрез пиктограми (т.нар. житни
кръгове) и рисунки, отговори на въпросите им. След това щели да изготвят стратегията си за следващия контакт.
Много жалко! Тези български учени не осъзнават, че връзката с извънземни, било чрез автоматично писане и рисуване, или по друг начин, не
е нищо друго освен спиритичен сеанс, на който се установява директен
контакт с бесовете. Така някои учени се превръщат в бесовъпрошатели.
Лукавият използва любопитството на духовно слепи хора, които искат да намерят отговори на въпроси като: какво предстои в бъдещето,
има ли живот след смъртта и какъв е той, душите прераждат ли се и др.,
извън Божественото откровение в Библията. Такива хора стават лесна плячка на дявола и като вярват на лъжите му, наивно се доверяват
на измислиците на еретици, лъжеучители и лъжепророци. Теориите за
извънземни цивилизации, за прераждания и вселявания на душите, са
само малка част от хилядите сатанински лъжи и хитрости.
Само от проповедите на Петър Дънов за прераждането разбираме,
че и той е един от многото еретици и лъжепророци.
Логично е, че ако има прераждане, както твърди Петър Дънов, преди да се прероди един човек той трябва да е мъртъв, но Христос не е
мъртъв, а е жив и Неговият гроб е празен. Така че нито Дънов, нито Мун,
нито Висарион могат да парадират, че са преродени христосовци.
Иска им се на антихристите гробът на Господ Иисус Христос да е
пълен и затова фабрикуват лъжите за някакъв уж намерен гроб на Христос, „жена“ Му и Неговите роднини. Истината е, че гробовете на всички
„велики” „учени“, „учители“, „просветители“, „вождове“, „гурувци“, както и
гробът на Дънов, са пълни и чакат възкресението на мъртвите, когато ще
се изправят пред големия бял престол, за да получат праведна присъда.
Дънов казва: „Всички души излезли някога от небето са били все
двойки и тези души се търсят и любят. Някоя мома намери някой момък,
омъжи се за него и казва: Той е моят. Но, след месец – два, казва: Не е
той. Мъжът се ожени за някоя жена и след някой и друг месец казва: Не е
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тя!”25 На същата страница Дънов твърди, че мъжът е чист докато не се е
оженил, ожени ли се, той става нечист и може да се жени колкото си иска.
Блудството и прелюбодейството, според него, е „разнообразие в любовта”. Дънов следва съвета на масоните и анархистите за разрушаване на
семейството, държавата и обществото.
Той съветва своите последователи да се женят само, ако са достатъчно умни, добри и здрави, за да създадат здраво поколение. Ония,
които не са достатъчно умни, добри и здрави, не трябва да се женят, а
да се прераждат, докато дойде шестата раса.
„В бъдеще, когато шестата раса дойде на земята, кандидатите за
женене ще се подготвят специално. Те ще отиват на Небето, в специална школа за обучение на кандидатите за женитба. Те ще прекарат в
това училище десет години. Като свършат този курс, ще ги изпратят на
земята, дето могат да встъпят в брак. Който няма диплома от този университет, няма право да се жени“26. Кандидатите за женитба ги изпраща
да се допитват до астролози и гадатели.
„Когато иска някой да знае да се жени или не, нека отиде при някой
астролог, да му плати и той ще му каже кога да се жени, кой месец, за
коя жена или изобщо дали да се жени... Практически този въпрос е решен, само че трябва да намериш човек, който да ти каже“27
„На някои телата са положителни, а на други – отрицателни. Ако се
съберат двама само с положително или само с отрицателно електричество, те непременно ще се отблъснат, и в тях ще се появи неразположение на духа и недоволство. Ако единият от тях не може да си промени електричеството от положително в отрицателно, тогава те трябва
съзнателно да се разделят и всеки от тях да си потърси друг другар с
електричество противоположно на своето...“ 28
Дънов, както и неговият ученик Висарион, твърди че „законът за
прелюбодеянието касае само тези, които са обвързани в брачен съюз.
Той не се касае за разведените“.
Какво казва Свещеното Писание по този въпрос?
„...Господ беше свидетел между тебе и жената на твоите младини, към
която ти постъпи вероломно, когато тя е твоя другарка и твоя законна
жена. Но не направи ли същото и един друг, в когото пребъдваше превъзходен дух? А какво направи тоя друг? Той искаше да получи от Бога
потомство. И тъй, пазете духа си, и никой да не постъпва вероломно с
жената на младините си. Ако от омраза я напуснеш, казва Господ Бог
Израилев, безчестие ще покрие дрехата ти, казва Господ Саваот; затова вардете духа си, не постъпвайте вероломно” (Мал. 2:14-16).
„Защото са се вмъкнали някои човеци, чието осъждане е отдавна предназначено, нечестивци, които обръщат благодатта на Бога нашего в
разпътство и се отричат от едничкия Владика Бога и Господа нашего
������������������������������
„Где е истината?”, с.287
�������������������������������������
„Школата на Беинса Дуно“, с.146
������������������������������
„Школата на Беинса Дуно”
28 пак там.
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Иисуса Христа. Искам да ви напомня, - макар да знаете вече това, - че
Господ, като избави народа от Египетската земя, погуби отпосле ония,
които не вярваха; ангелите пък, които не опазиха своето началство,
а напуснаха жилището си, запази във вечни окови, в мрак, за съда
на великия ден. Както Содом и Гомора и околните градове, които по
същия начин като тях блудстваха и налитаха на друга плът, станаха за
пример с това, че бидоха наказани с вечен огън“ (Иуда 1:4-7).
„А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменуват между вас, както прилича на светии, нито пък срамни и празни
думи и смехории, които са неприлични, а наопаки, да се чува благодарение. Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист,
или користолюбец, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи,
защото заради всичко това дохожда гневът Божий върху синовете на
неверието; и тъй, не ставайте техни съучастници... Вие, жените, покорявайте се на мъжете си, като на Господа, защото мъжът е глава
на жената, както и Христос е глава на църквата, и Той е Спасител на
тялото. Но както църквата се покорява на Христа, така и жените да се
покоряват на мъжете си във всичко. Вие, мъжете, обичайте жените си,
както и Христос обикна църквата и предаде Себе Си за нея, за да я освети, като я очисти с водната баня чрез словото; за да я представи на
Себе Си славна църква, която няма петно, или порок, или нещо подобно, но да бъде света и непорочна. Тъй са длъжни мъжете да обичат
жените си, както обичат телата си: който обича жена си, себе си обича.
Защото никой никога не е намразил плътта си, а я храни и сгрява,
както и Господ – църквата, понеже ние сме членове на тялото Му – от
плътта Му и от костите Му. „Затова ще остави човек баща си и майка
си и ще се прилепи към жена си, и ще бъдат двамата една плът”. Тази
тайна е велика; но аз говоря за Христа и за църквата. Тъй и всеки един
от вас така да обича жена си, както обича себе си, а жената да се бои
от мъжа си” (Еф. 5:3-7,22-33).
„Или не знаете, че неправедници няма да наследят царството Божие?
Не се лъжете: нито блудници, ни идолослужители, ни прелюбодейци,
нито малакийци, ни мъжеложници, нито крадци, ни користолюбци, ни
пияници, нито хулители, ни грабители няма да наследят царството Божие. ...Нима не знаете, че телата ви са Христови членове? И тъй, да
взема ли членовете на Христа и да ги направя членове на блудница?
Съвсем не! Или не знаете, че, който се съединява с блудница, става
едно тяло с нея? Защото казано е: „ще бъдат двамата една плът”. А
който се съединява с Господа, един дух е с Него. Избягвайте блудството; всеки грях, що прави човек, е извън тялото, а блудникът против
собственото си тяло греши. Или не знаете, че тялото ви е храм на Духа
Светаго, Който живее във вас и Когото имате от Бога, и че не принадлежите на себе си” (І Кор. 6:9-10,15-19).
„А на женените заповядвам – не аз, а Господ – жена да се не разделя
от мъж, - ако пък се и раздели, да остане неомъжена, или да се примири с мъжа си, - и мъж да не оставя жена си” (І Кор. 7:10,11).
„Казано бе също: „ако някой напусне жена си, нека й даде разводно писмо”. Аз /Иисус-б.а./ пък ви казвам: който напусне жена си, не поради пре-
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любодеяние, той я прави да прелюбодейства; и който се ожени за напусната, той прелюбодейства” (Мат. 5:31-32).
„Прочее, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва” (Мат. 19:6).

Една сестра се изповядала пред православен свещеник и признала,
че е разведена. Той я успокоил и казал: „Е, имаш право още четири пъти
да се омъжваш“. Като твърди, че човекът не е най-съвършеното творение на земята, Дънов сам се определя като лъжепророк: „Да не лъжем
себе си и Бога, ние не сме венец на творението; ние още крякаме в блатото, ние сме жаби, жабички, а не образ и подобие на Бога”.
В Откровението на свети Иоан четем: „И видях да излизат от устата
на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророка три нечисти
духа, подобни на жаби: това са бесовски духове, които вършат личби...”
(Откр. 16:13,14)
„След това рече Бог: да сътворим човек по Наш образ, (и) по Наше
подобие... И сътвори Бог човека по Свой образ, по Божий образ го
сътвори; мъж и жена ги сътвори” (Бит. 1:26-27).

Лъжата за прераждането лесно се вярва от онези, които са повярвали на лъжата за еволюцията. Дънов казва: „Колкото по-висока е еволюцията на дадена форма на живот, толкова по-високо интелигентни са
атомите, които я съставят. За да дойде до по-голямо развитие, атомът
трябва да мине през четири царства – минерално, растително, животинско и царството на човека... Колкото по-устойчиви са атомите на дадени
елементи, които влизат в състава на човешкия организъм, толкова подобри качества придават на характера на човека“ 29
Щом като от минерал, растение и маймуна може да се роди човек,
защо един грешник да не се прероди в ангел или бог? Дънов твърди, че
човек може да се усъвършенства чрез прераждане, но може и да се върне
назад от еволюция към революция, от прогрес към регрес. Така например
жените, които са упорити и непокорни щели да се преродят в говеда.
Дънов твърди, че на Слънцето, на Луната, на другите планети и на
звездите има живот. Как е възможно да има живот на Слънцето, когато
температурата на повърхността му е около 6000 градуса? „Топлината на
Слънцето е отвън, в Слънцето има отлична атмосфера, най-красивият
живот е там. От България още никой не е ходил там, но има индуси, които са ходили. От Европа само Сведенберг е ходил. Той е бил и на Венера, и на Юпитер. На Сириус има една култура два пъти по-възвишена,
отколкото на Слънцето, а пък на другите звезди има култура три пъти
по-възвишена от тази на Слънцето. Животът на Луната е под кората й.
Тези кратери, които виждате, са изкуствено построени от жителите на
Луната – те са кондензатори на слънчева енергия... Около сто хиляди
души живеят на Луната. Един ден Земята ще бъде като Луната. Ще има
минус 150 градуса студ. На Луната хората са все учени, живеят под кората й. Имат градини с плодни дръвчета. Използват слънчевата светли���� „Младежки окултен клас”, година V, лекция 13, „Реални величини“, 7 Февруари 1926 г.
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на, вкарват си я под кората. Там няма микроби и хората живеят колкото
си искат. Земята е изтеглила влагата от Луната, затова там няма пара.
Има много малко влага и тамошните жители я употребяват много малко.
Страхуват се от хората на Земята, защото били размирни и със специални парашути са ги свалили през пространството, като им съградили
специални тела, а изпращачите им се върнали отново на Луната и сега
ни наблюдават. Но някой път идват по-близо да ни наблюдават. Има
живот и на Слънцето, и на Луната. Земята е най-ниското положение, до
което човек е слязъл. Земните типове са крайни материалисти“.
Наистина сме слезнали много ниско, и особено ония българи, които избраха Петър Дънов за втория най-велик българин. Чуйте какво казва за тях
техният учител: „Животът се проявява между полюси, т.е. между контрасти.
Колкото по-мъдър е човек, толкова по-големи глупаци го обикалят’.30
Три дни след смъртта на цар Борис ІІІ, в беседата си на 1 септември
1943 г., Дънов казва: „Сега Борис е тук, в салона и ми каза, че никога повече няма да пожелае да стане цар, на която и да е държава, и да носи всичките кармични тежести на един народ“. В книгата Левит, Бог категорично
забранява на живите да разговарят с мъртвите (Лев. 20:27). Според Дънов
еврейският цар Соломон се бил преродил в Пилат Понтийски, а след това
в неговия ученик Любомир Лулчев, който бил мъдър като Соломон.
Онзи, който вярва в сътворението, вярва, че цялото слово Божие е
истина и че всичкото Свещено Писание е боговдъхновено, а то казва :
„И както на човеците е отредено да умрат ЕДИН ПЪТ, а след това СЪД” (Евр. 9:27).

Дънов отрича тайнствата и дарбите на Светия Дух. За знанието той
казва, че то не се получава по благодат от Бога, а само чрез много труд
и настойчивост. Ние не отричаме труда и постоянството, но виждаме
колко много хора около нас „...всякога се учат и никога не могат да стигнат до познание на истината” (ІІ Тим. 3:7) и в същото време „...безразсъдно се гордее с плътския си ум” (Кол. 2:18).
Дънов твърди, че дяволите са духовете на умрелите зли човеци, а ангелите – на добрите човеци. Наистина Господ казва на изкушаващите Го иудеи:
„Заблуждавате се, като не знаете Писанията, ни силата Божия; защото
при възкресението нито се женят, нито се мъжат, но пребъдват като
Ангели Божии на небесата” (Мат. 22:29,30).

Едно е да пребъдваш като Ангел Божий, а друго е да си Ангел, пък
и възкресението още не е станало. Според Дънов дяволите, които били
отлични „учители”, незаслужено били охулени. Тогава защо дъновистите се сърдят когато ги наричат слуги на дявола. Ако дъновистите са православни християни, за каквито се представят, би следвало редовно да
се молят с молитвата „Отче наш”. В тази молитва Спасителят ни учи да
се молим Бог да ни избави от лукавия. Ако лукавият е чак толкова добър
учител, защо трябва да се молим да бъдем избавени от него?
���������������������������������������������������������
Христо Дочев, „Път към съвършенство”, с.160,162,171
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Според Дънов излиза, че Господ Иисус Христос е допуснал грешка
като е казал:
„Ваш баща е дяволът; и вие искате да изпълнявате похотите на баща
си. Той си беше открай човекоубиец и не устоя в истината, понеже в
него няма истина. Кога говори лъжа, своето говори, защото е лъжец и
баща на лъжата” (Иоан. 8:44).

Много интересно е това, че последователите на Ню Ейдж и франкмасоните твърдят, че точно този стих от Писанието бил прибавен от църквата и това било много голяма грешка на християните, които не почитали
Луцифер наравно с Христос, и ако този стих бъде изхвърлен от Библията,
тогава човеците щели да повярват, че Луцифер бил брат на Христос.
Като разсъждава за успехите на дявола в съвременното общество,
ето какво пише Дънов в книгата си „Бисера”: „Някои се опълчват против
дявола, но съвременното общество не знае колко много дължи на него.
Вие трябва да благодарите на дявола и ако той би изчезнал само за
един миг от света, би настанал голям смут”.
Господа дъновисти, бъдете сигурни, че вашият „добър“ учител – дяволът ще изчезне от земята и тогава във вашите души ще настане голям
смут. (Ако сте искрени, признайте пред себе си, че и сега в душите ви е
голям смут.) Когато дяволът изчезне от земята, ще изчезнат похотта на
плътта, похотта на очите и гордостта житейска и всичката човешка слава, репутация, ордени, титли и медали ще станат на прах. Тогава всички ще застанем пред Божия съд, за да отговаряме за мислите, думите
и делата си, а дяволът ще бъде вързан за хиляда години и по-късно
хвърлен в огненото езеро, заедно с неговите поклонници и служители. А
това, че Петър Дънов е негов поклонник и приятел разбираме от собствената му изповед: „Днес говорят за дявола, че бил много лош... А пък
аз ви казвам, този дявол е един отличен учител. Някой път го срещам,
поздравявам го и го питам: Къде си ходил?, а той отговаря: живея между тия културни хора... аз ги уча на едно, а те вършат друго, а после се
оплакват на Баща си, че все аз съм бил виновен за техните грешки“.
Ако дяволът е добър, защо Господ и апостолите ни предупреждават да
се пазим от него, да не му даваме място в живота ни и да му се противим.
„И рече Господ: Симоне, Симоне! Ето, сатаната поиска да ви сее като
пшеница; но Аз се молих за тебе, да не оскъднее вярата ти; и ти някога,
кога се обърнеш, утвърди братята си“ (Лука 22:31,32).
„И тъй, покорете се Богу; опълчете се против дявола, и той ще побегне
от вас“ (Иак. 4:7).
„Който прави грях, от дявола е, защото открай време дяволът съгрешава.
Затова се и яви Син Божий, за да разруши делата на дявола“ (І Иоан. 3:8).
„Бъдете трезвени, бъдете бодри, защото вашият противник, дяволът,
като рикащ лъв обикаля и търси кого да глътне; противостойте му с
твърда вяра, като знаете, че такива също страдания сполетяват и братята ви в света“ (І Петр. 5:8,9).
„Гневете се, но не грешете: слънце да ви не залязва гневни; нито давайте място на дявола“ (Еф. 4:26,27).
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Тук искам да отбележа, че мнозина новоповярвали, научавайки кой
и какъв е дяволът, започват да го хулят, наричат го нищожество, червей,
гъсеница и с други унизителни думи, като го тъпчат с крака или му нанасят боксови удари, замахвайки във въздуха и така влизат в пряк контакт
с него. Те го подценяват, заблуждават се, че със свои сили могат да го
победят и попадат в капаните му.
Дяволът не е нито гъсеница, нито червей. Свещеното Писание го
оприличава на рикаещ лъв, вълк, голям змей, княз на този свят, баща
на лъжата, клеветник, враг на Бога и човека, имащ власт над смъртта
и тъмнината, зъл дух, който действа в синовете на неверието и воюва
срещу Бога и Божиите Ангели, Църквата и християните. Той е бил засеняващ херувим, печат на съвършенство, Денница, Луцифер – преносител на светлината, но се е разбунтувал срещу Бога и е съборен в
поднебесната. Победен е от Господ Иисус Христос и ще бъде хвърлен в
огненото езеро. И да се нарича един херувим, макар и паднал, макар и
враг на човека, червей или гъсеница, също е грях.
„А Михаил Архангел, когато се препираше с дявола за Моисеевото тяло,
не посмея да произнесе хулна присъда, а рече: Господ да ти забрани. А
тия хулят това, що не знаят; което пък по природа като безсловесните
животни знаят, в него се разтляват“ (Иуда 1:9,10).

В момента, в който някой призове сатаната и започне да му говори
или да го хули, той става негов сътрудник и негов пленник.
Едно младо момиче, след като призовава дявола и му казва: „Дяволе, не ставай смешен!“, той успява да го заблуди да проповядва, че уж
дяволът има голям дял в спасението на човешката душа. Това момиче
се самоуби. Един младеж решил да извика дявола: „Сатана, ела да се
разберем“. С този свой експеримент, той съсипа младостта и живота си
в жестока многогодишна борба и страдания до освобождаването си.
От Свещеното Писание научаваме как ще изчезне дяволът.
„Видях, че от небето слизаше Ангел, който имаше ключа от бездната
и голяма верига в ръката си; той хвана змея, древната змия, която е
дявол и сатана – и го свърза за хиляда години; след това го хвърли в
бездната и го заключи, като тури печат върху му, за да не прелъстява
вече народите до свършека на хилядата години, след което той трябва
да бъде пуснат за малко време... А кога се свършат хилядата години,
сатаната ще бъде пуснат от тъмницата си, и ще излезе да прелъсти
народите по четирите краища на земята, Гога и Магога, и да ги събере
за война; броят им е колкото морският пясък. Те възлязоха по ширината земна и заобиколиха стана на светиите и възлюбения град; падна
от Бога огън небесен и ги погълна; а дяволът, който ги лъстеше, биде
хвърлен в огненото и жупелно езеро, дето е звярът и лъжепророкът;
те ще бъдат мъчени денем и нощем вовеки веков... а смъртта и адът
бидоха хвърлени в огненото езеро. Тази е втората смърт. И който не
бе записан в книгата на живота, биде хвърлен в огненото езеро” (Откр.
20:1-3,7-10,14,15).
„Който прави грях, от дявола е, защото открай време дяволът съгре-
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шава. Затова се и яви Син Божий, за да разруши делата на дявола“ (І
Иоан. 3:8).

Дънов твърди, че „Всеки може да бъде и Иисус и Христос. Христос
е туй, което в християнската философия наричаме Богочовек”. Ето към
какво се старае лукавият учител – да го почитаме вместо Господ Иисус
Христос и да му се покланяме. Не се ли домогват до това всички лъжливи учители? Нали това е целта на сатана и на духа на антихриста.
Какво значи Богочовек? Немският богослов Карл Барт, който преди Втората световна война е изобличил нацистите и расистите, които
също са искали техния лидер Адолф Хитлер да бъде почитан и да му
се кланят като на месия, казва че „Личността Иисус Христос е колкото
истински Бог за човека, толкова и съвършен Човек, Който истински служи на Бога, колкото е Господ, принизен да общува с човека, толкова е и
Служител, Който истински общува с Бога“.
Богочовекът Иисус Христос е истински Бог и истински човек, Бог
съвършен и човек съвършен, у Когото двете природи – божествена и
човешка – са съединени неразделно, неразлъчно и неизменно, според
определението на Халкедонския вселенски събор (451 г.).
Не е случайно и това, че последователите на Петър Дънов са хора,
които се стремят към славата. Това са артисти, художници, поети, политици, естрадни певци и певици, астролози, магове и гадатели и други
като тях, които не разбират, че чрез ламтеж за слава не се стига до истинска слава. На тях много им харесва в „миналия си живот” да са били
царе и принцеси. Те забравят молитвата „Отче наш”, в която е казано:
„...защото Твое е царството, и силата, и славата”.
Дънов не е открил топлата вода като казва, че човек може с прераждане да стане бог. Нека прочетем какво казва бащата на лъжата на
първата жена Ева:
„...не, няма да умрете; но Бог знае, че в деня, в който вкусите от тях,
ще ви се отворят очите, и ще бъдете като богове, знаещи добро и зло”
(Бит. 3:4,5).

Защитниците на прераждането твърдят, че в Библията е имало стихове, които говорели за прераждане, но висшият клир на Католическата
и Православната църква ги премахва от Свещеното Писание, та само
те да се прераждат в царе, принцеси и богове, а простият народ да се
преражда в овчари и говедари. Освен Православната и Католическата
църква, съществуват и отделените от тях: църква на коптите в Египет,
Сирийската църква, Етиопската църква и Арменската църква. В нито
една от Библиите, които тези църкви ползват, няма и намек за прераждане, нито в някое от преданията им. Защото всички те вярват във възкресението на мъртвите, което е в противоречие с прераждането. Ако
Дънов и последователите му вярват, че цялото Писание е боговдъхновено, как ще обяснят думите: „И както на човеците е отредено да умрат
един път, а след това – съд“ (Евр. 9:27)?
Господа дъновисти, ако вярвате, че Христос се е преродил в Дънов и че
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„ако мъртви не възкръсват, и Христос не е възкръснал; ако пък Христос не е
възкръснал, суетна е вярата ви: вие сте си още в греховете” (І Кор. 15:16,17).
Учението за „кармата”, според което всеки човек ще трябва да изкупи всеки волен или неволен грях, чрез лично страдание през многото си
прераждания, се опитва да измести изкупителната жертва на Божия Агнец на кръста. Винаги трябва да помним, че всяко учение, философия
или религия, които се стараят да изместят или отричат изкупителната
смърт на Господ Иисус Христос на кръста, е опасна, пагубна ерес.
Такава е и ереста на С. Н. Лазарев, един от най-големите авторитети на екстрасензориката. Той признава в книгата си „Диагностика на
кармата“, че причината на заболяването не може да се премахне чрез
екстрасензорната корекция и болестта във всеки момент може да се
върне или да засегне друго място. Защо? Защото според Божието слово
причината за заболяването много често е грехът, а той не може да се
премахне чрез екстрасензорна корекция. Толкова ли ви е трудно, господа дъновисти, окултисти и лазаревци, да повярвате, че грехът може да
се премахне само чрез вяра в изкупителната жертва на Господа Иисуса
Христа. Трудно ви е, защото ви пречи гордостта.
„Гледайте, братя, да ви не увлече някой с философия и с празна измама според човешкото предание, според стихиите световни, а не според Христа” (Кол. 2:8).
„...та да не бъдем вече младенци, люлеени и увличани от всеки вятър
на лъжливо учение, по лукавството на човеците, по хитрото изкуство
на измамата” (Еф. 4:14).
„Не се увличайте от разни и чужди учения; защото добре е с благодат
да се укрепява сърцето, а не с ястия, от които полза не получиха ония,
които ги употребиха” (Евр. 13:9).

Всяко учение, което предлага изкупление и спасение на човека чрез
вяра в Господ Иисус Христос, но и още нещо, е лъжливо учение, защото
вярва, че жертвата на Божият Агнец е недостатъчна.
С окултното си учение за вселяванията, Дънов се опитва хитро да
отхвърли възкресението на Спасителя. Той твърди, че в бъдеще човеците няма да се женят и да раждат, а ще се вселяват. За да докаже, че има
вселявания, той подлагал на следната сатанинска практика някои млади
момичета. Събличал момичето голо, масажирал му корема, хващал го за
пъпа и го дърпал, като му обяснявал, че в него се вселявала душата на
починал светия. Наистина в някои момичета се вселили различни духове,
но не на светии, а на бесове. В София, Варна, Велико Търново, Пловдив,
Стара Загора и други градове из страната, се появили умопомрачени ученички с надписи на гърбовете: „Аз съм жертва на Дънов”.
Тази сатанинска измислица за вселяванията хитро се рекламира и
от някои латиноамерикански сапунени сериали. Какво се опитват да ни
докажат антихристите с тази лъжа? Ако след смъртта си добрият човек
може да се всели в тялото на друг човек, то тогава Господ Иисус Христос не е възкръснал, а се е вселил в тялото на друг човек и чрез него се
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е явил на учениците Си, а Неговото тяло учениците са го откраднали и
пренесли на друго място.
Дънов проповядва поклонение на творенията и особено на слънцето
и звездите - като на идоли. Бог категорично забранява на Своя народ подобна дейност и предупреждава, че който нарушава тази заповед, ще бъде
наказан не само той, но и потомството му до трета и четвърта рода.
„Да нямаш други богове пред лицето Ми. Не си прави кумир и никакво
изображение на това, що е на небето горе, и що е на земята долу, и що
е във водите под земята, не им се кланяй и не им служи; защото Аз съм
Господ, Бог твой, Бог ревнител, Който, за греха на бащите, наказвам до
трето и четвърто поколение децата, които Ме мразят, и Който показвам
милост до хиляди поколения към ония, които Ме обичат и пазят Моите
заповеди” (Вт. 5:7-10).

Поклонението на слънцето, луната и звездите е грях за смърт (виж
Вт. 17:2-5). Запознаха ме с млада жена, окултна ученичка на Дънов. Тя
всяка сутрин гледала в слънцето с надежда да получи „пророческа дарба”, но вместо това ослепяла, а по-късно научих, че е починала.
„Понеже те, като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му
благодариха, а се заблудиха в своите помисли, и неразумното им сърце се помрачи; наричайки себе си мъдри, те обезумяха, и славата на
нетленния Бог измениха в образ, подобен на тленен човек, на птици,
на четвероноги и на влечуги, - затова и Бог, според похотите на сърцата им, предаде ги на нечистотата, за да се безчестят телата им сами в
себе си; те замениха истината Божия с лъжа, и се поклониха и служиха
на творението повече, отколкото на Твореца, Който е благословен вовеки. Амин.“ (Рим. 1:21-25).

Ето коя е причината, поради която някои от тия, за които се молихме
не получиха освобождение от депресиите си. Те упорито отказваха да
се разделят с еретическите учения и останаха да следват нечестивите
окултни съвети на Петър Дънов в лъжливата му „библия”, като отхвърлиха „Мирният договор на грешника с Небесното царство”. Други обаче
се покаяха и получиха освобождение и изцеление от депресиите си,
завърнаха се на работните места и станаха полезни за себе си, за семействата си и за обществото. Те очистиха домовете си от еретическите
писания на Дънов, Лиана Антонова, Кубрат Томов, Ванга, Елена Блаватска, сем. Рьорих и други еретици и сега се радват на добро здраве.
Повече от петдесет години в България се проповядваше безбожен
материализъм. Това доведе до вакуум в духовната просвета на народа
ни. След демократичните промени през 1989 г., антихристи се опитват да
запълнят този вакуум с лъжливи еретически „духовни“ учения, като ереста на поп Богомил, на албигойците, катарите, розенкройцерите и други
подобни. Известно е от историята, че богомилите и адамитите помагат,
с разложителното си действие, да вкарат българите, черногорците, босненците и сърбите под проклятие, за да паднат под турско робство. Така
албигойците и катарите, по същия начин, в Португалия, Испания и Южна
Франция косвено помагат на маврите да ги покорят. Освобождаването на
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Испания от мюсюлманите маври започва с превземането на град Толедо
от християните (1085 г.) и продължава до края на ХV век.
Не случайно апостол Павел предупреждава, че трябва да се запушват устата на еретиците, и особено на обрязаните странстващи евреи.
От друга страна да си припомним, че първата църква е от евреи. След
унищожаването на еврейската държава и разпръсването на евреите из
цялата римска империя, евреите християни разнасят учението на Господ Иисус Христос. Онези евреи, които не са приели Месията, се борят срещу Него като преследват християните, наричайки ги „назорейски
еретици”, а сами те фабрикуват лъжливи еретически учения. Такъв гонител на християните е бил и Савел, който след срещата си с Господа
пред Дамаск се покайва и става апостол Павел - един от най-великите
проповедници на Евангелието. По-късно когато го съдят, някой си ритор
(оратор) Тертил го нарича водач на назорейската ерес.
„Понеже намерихме, че тоя човек /апостол Павел-б.а./ е зараза и че
подига бунтове между всички иудеи по вселената и че е водач на назорейската ерес” (Деян. 24:5).

Един пастир в своя статия твърдеше, че ако човек мрази дори един евреин, той е антисемит. Като че ли в това изказване има известна логика.
Ние християните не бива да мразим нито един човек, бил той евреин или не, защото всеки човек е сътворен по Божий образ и подобие и
който го хули или мрази няма да бъде почетен от Бога. В същата тази
статия се призоваваха християните да обичат и почитат всички евреи и
ако някой похули или оскърби дори един евреин, той оскърбява и хули
самия Господ Иисус Христос, Който е евреин. Добре, но аз искам да
попитам автора на статията: Да обичаме и почитаме ли Иуда Симонов
Искариотски, който също е евреин? Да обичаме и да почитаме ли цар
Ирод, който обезглави свети Иоан Кръстител, а Господ го нарече „лисица”, защото също е евреин? И ако не ги обичаме, антисемити ли сме?
Господ Иисус Христос каза на спорещите с Него евреи, които бяха Негови сънародници по плът: „Ваш баща е дяволът; и вие искате да изпълнявате похотите на баща си. Той си беше открай човекоубиец и не устоя
в истината, понеже в него няма истина. Кога говори лъжа, своето говори,
защото е лъжец и баща на лъжата” (Иоан. 8:44). И Спасителят ли е антисемит? Когато Господ Иисус Христос изобличи фарисеите, садукеите,
книжниците и законниците, които бяха евреи и подготвяха убийството
Му, антисемит ли стана?
Подобно на масоните и комунистите, Дънов счита, че национализма е мръсна дума и че националистите са лоши хора, а те според мен
просто са патриоти, които обичат своята родина и своя народ. Той твърди, че патриотизмът щял да разруши света. Ето какво казва Библията
по тоя въпрос:
„Как да пеем Господня песен на чужда земя? Ако те забравя, Иерусалиме, - нека ме забрави десницата ми; нека прилепне езикът ми о небцето ми, ако те не помня, ако не поставя Иерусалим начело на моето
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веселие“ (Пс. 136:4-6).

Близо 2 000 години евреите живяха пръснати в над 100 страни по
света, но оцеляха защото бяха националисти. Обичаха своя народ, обичаха обетованата земя, обичаха и Иерусалим. Един от белезите на последното време е събирането на Израил.
„...Който разпиля Израиля, Той ще го и събере и ще го пази, както пастир - стадото си” (Иер. 31:10).
„Ако някой се не грижи за своите, а особено за домашните си, той се е
отрекъл от вярата и е по- лош от неверник” (І Тим. 5:8).

Мнозина бъркат национализма с нацизма. Националистът обича
своята нация и уважава всички други нации, а нацистът обожава своята
нация и мрази останалите нации.
В статията си „Свобода на Духа” Дънов твърди, че Христос и Светият Дух са едно и също нещо. Тук се спъват мнозина тълкуватели на
единството на Светата Троица, като твърдят, че Отец, Сина и Светият
Дух са едно и също нещо. Те наистина са единосъщни и са Един Бог, но
в три лица, защото Сина е в Отца и Отец е в Сина, но Отец не е Син и
Сина не е Отец и Светият Дух не е Сина и не е Отец. Не Отец и не Светият Дух бяха разпнати на Кръста, а Сина. Всеки човек има дух, душа
и тяло и те са едно, но духът не е тяло или душа, и тялото не е дух или
душа, и душата не е тяло или дух. Когато човек умре, тялото се връща
в пръстта, а душата е спасена или осъдена.
„И ако някой каже дума против Сина Човечески, ще му се прости; но
ако някой каже против Духа Светаго, няма да му се прости ни на този,
ни на онзи свят” (Мат 12:32).
„А Утешителят, Дух Светий, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви
научи на всичко и ще ви напомни всичко, що съм ви говорил... Чухте, че
Аз ви рекох: отивам от вас, и пак ще дойда при вас. Да Ме бяхте любили,
щяхте да се възрадвате, че рекох, отивам при Отца; защото Моят Отец е
по-голям от Мене“ (Иоан. 14:26,28).

Дънов твърди, че има ад, но там не било лошо място. Срещам християни, които изповядват, че вярват да има рай, но не вярват да има ад.
Предполагам, че са попаднали под влияние на измислиците на Петър
Дънов. Ето какво пише той: „Да, ако аз отида в огъня в ада, там ще пея.
Няма лошо място, то е нещо относително. Адът е място, където Господ
учи хората да разсъждават“ .31
Когато се молим за изцелението на хора, които твърдят, че няма ад
или ако има, то е добро място, те не получават изцеления.
Учудвате се защо? Причината е в това, че със своите твърдения,
те правят Господ Иисус Христос лъжец, а после искат Той да ги изцели.
Когато вие, драги читателю, сте болен, бихте ли казали на лекуващия
ви лекар: „Докторе, аз не вярвам на знанията ти, но сега те моля да ме
изцериш!“.
Това учение, че няма ад или ако има, то там не е лошо място, а е
����������������������������
„Ново основание“, с.28
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място, където уж Господ учел хората да разсъждават е пагубно приспивателно за хората, които са под влияние на дух на самоубийство. Такива хора си казват: „Какво като отида в ада, нали учителят Дънов казва,
че там не е лошо място и там Бог ще ни научи да разсъждаваме и да си
пеем...“. Всяка година в България се самоубиват около хиляда и петстотин души. Разговарял съм с такива, които са правели опити да се самоубият. Те са били под насилието на демони и твърдят, че са изпитвали
страхотна душевна мъка или отчаяние и са вярвали, че самоубийството
е решение на проблема им.
Петромир Кметски от град Елена твърди, че когато се е намирал под
влияние на демоничните сили, състоянието му е било толкова ужасно,
че ако не е вярвал, че има ад, отдавна да се е самоубил.
Антихристите лъжат, че по-често се самоубивали вярващите и ония,
които ходели на църква. Това твърдеше и доцент Попов от болницата
„Св. Марина“ в гр. Варна, през месец март 2008 г. от ефира на Нова Телевизия, тъй като там за три месеца се бяха самоубили 20 души. Искам
да попитам доцент Попов и антихристите следното: Комунистическите
писатели и поети Маяковски, Есенин, Блок, Шолохов, Веселин Андреев,
Православната, Католическата и Евангелската църква ли ги научиха да
се самоубият? Каква страшна сатанинска заблуда - че се самоубиват
ония, които вярват в Бога и ходят на църква!
Знам, че в село Долно Камарци се самоубиха повече от 20 души,
между които един партиен секретар на селото, но нито един от тях не
беше християнин.
Нека видим какво казва Свещеното Писание и лично Господ Иисус
Христос по въпроса, дали има ад и там добро място ли е.
„Умря сиромахът, и занесоха го Ангелите в лоното Авраамово; умря и
богаташът, и го погребаха; и в ада, когато беше на мъки, подигна очите
си, видя Авраама отдалеч и Лазаря в лоното му и, като извика, рече:
отче Аврааме, смили се над мене, и прати Лазаря да намокри края на
пръста си във вода и да ми разхлади езика, защото се мъча в тоя пламък. Авраам пък рече: чедо, спомни си, че ти получи вече доброто си
приживе, а Лазар – злото: сега пък той тук се утешава, а ти се мъчиш”
(Лука 16:22-25).

Някои твърдят, че това е притча, която Господ разказал на иудеите, за
да ги уплаши да не грешат, по подобен начин, както ние плашим децата
с „баба Яга”. Такова твърдение е явна лъжа. Когато Спасителят разказва
притча, Той започва обикновено с думите: „Царството небесно прилича
на...“ или „На какво да оприлича...”, но когато говори за Лазар, Той говори
за точно определена личност, чието име е записано на небесата. Господ
Иисус е Истина и Той не може да има нищо общо с каквато и да е лъжа.
Адът е вечен огън приготвен за мъчение на дявола, неговите ангели
и неговите служители.
„Тогава /Господ-б.а./ ще каже и на ония, които са от лява страна: идете
от Мене, проклети, в огън вечний, приготвен за дявола и неговите ан-
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гели” (Мат. 25:41).
„И не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да
убият; а бойте се повече от Оногова, Който може и душата и тялото да
погуби в геената” (Мат. 10:28).
„И трети Ангел ги последва, като говореше с висок глас: който се поклони на звяра и на образа му, и получи белег на челото си или на ръката
си, той ще пие от виното на яростта Божия, вино неразводнено, наляно
в чашата на гнева Му, и ще бъде измъчен с огън и жупел пред светите
Ангели и пред Агнеца” (Откр. 14:9,10).
„Звярът биде хванат, а с него заедно и лъжепророкът, който бе вършил
личби пред него, та заблуди ония, които бяха приели белега на звяра и
се кланяха на образа му: и двамата бидоха живи хвърлени в огненото
езеро със запален жупел” (Откр. 19:20).
„И който не бе записан в книгата на живота, биде хвърлен в огненото
езеро” (Откр. 20:15).
„И ако те съблазнява ръката ти, отсечи я: по-добре е за тебе без ръка
да влезеш в живота, отколкото да имаш две ръце, и да отидеш в геената, в неугасимия огън, дето червеят им не умира, и огънят не угасва.
И ако те съблазнява ногата ти, отсечи я: по-добре е за тебе хром да
влезеш в живота, отколкото да имаш две нозе, и да бъдеш хвърлен
в геената, в неугасимия огън, дето червеят им не умира, и огънят не
угасва. И ако те съблазнява окото ти, извади го; по-добре е за тебе с
едно око да влезеш в царството Божие, отколкото да имаш две очи, и
да бъдеш хвърлен в огнената геена, дето червеят им не умира, и огънят не угасва“ (Марк. 9:43-48).

Като знаем, че Господ Иисус Христос е Божията Истина дошла в
плът, помислете кого ще слушате и кому ще вярвате!
„Защото ще дойде време, когато човеците не ще търпят здравото учение, но, водени от своите похоти, ще си насъберат учители да им гъделичкат слуха; те ще отвърнат слуха си от истината и към басни ще се
обърнат“ (ІІ Тим. 4:3,4).

На повече от 60 страници в своята книга „Модерният човек пред живота, смъртта и безсмъртието“, известният „православен“ богослов д-р
Иван Г. Панчовски се опитва да докаже, че учението на църквата за ада
и думите на Спасителя са измислица. Той пише:
„Това учение за ада е най-безобразна, най-безбожна, най-антихристка и най-сатанинска кошмарна измислица. Може би, някога, във времето на духовна и нравствена изостаналост и грубост на човечеството, то
да е привеждало людете към Бога и Църквата, но в днешното време на
духовна и нравствена издигнатост, то се е превърнало в камък за препъване на модерния човек в неговия път към Бога и Църквата... Който
се опита да погледне на ада и на вечното проклятие от гледище на Бога,
неизбежно ще признае, че адът е не само непонятен и възмутителен,
но и недопустим. Кой може смислено да съгласува вечното проклятие с
учението за Божията любов.
Какъв ще е този Бог - „Небесен баща“, който приготовлява ад и вечни мъчения за човеците, своите „любими чада“ създадени от безмерна
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любов по Негов образ и подобие?“ 32.
Когато четях тези думи „случайно“ по телевизията вървеше предаване от Софийския затвор. Директорът на затвора каза, че всички серийни убийци, които са с доживотни присъди твърдели, че са невинни.
Може би Петър Дънов, проф. Панчовски, дъновистите и адвентистите,
които отричат съществуването на осъдителните присъди на Божия съд,
ще кажат: „Къде са любовта и грижите на българските власти към „своите любими чеда“, серийните убийци, та не ги пуснат на свобода и не ги
изпратят на почивка, ами са ги осъдили на доживотен затвор?“
За Неговите чеда Бог е приготвил не ад, а рай. Спасителят казва,
че е отишъл да им приготви място и пак ще дойде, за да ги вземе да бъдат там, където е и Той. Но за дявола и неговите чеда е приготвен ад, и
ония, които вече са „заспали“, са се убедили, че Господ казва истината.
Поканиха ме да се молим за изцелението на всички живущи в един
дом, които бяха болни. През нощта сънувах, че изпод спалнята в този
дом излиза бял дим и ги задушава. Когато пристигнах, ги попитах какво
има в спалнята им под кревата. Те ми отговориха, че в пакети са опаковани книгите на учителя Петър Дънов. Казах им: „Проблемите ви идват
точно от там“. Те не се съгласиха. Твърдяха, че в произведенията на
Петър Дънов има много полезни неща, като различни гимнастически
упражнения, съвети за правилно хранене, излизане често в природата и
стремеж към чистота, святост и любов. Предпочетоха да си останат болни, но да не се разделят с книгите на „учителя“. Това, което твърдяха е
истина, но когато духът на човека е болен и замърсен, гимнастиката на
йогите, медитацията и самовнушението няма да може да му помогне.
Борис Стефанов, дякон в Петдесятната Евангелска църква, ме покани да отидем в един дом и да се молим за освобождаването на две
сестри, които страдаха от постоянна депресия. През нощта преди уговорената среща сънувах, че влизаме в една скромна къща, но вътре е
пълна с черни сажди, които задушават двете сестри. Казано ми беше,
че тези две сестри са в приятелски отношения с генерал Славчо Трънски. Сестрите ни посрещнаха много учтиво и спомням си, че едната от
тях се казваше Естир. Попитах ги дали не са еврейки, а те ми отговориха, че са българки от Пловдив, но сега живеят в София. В разговора от
дума на дума стигнахме и до „учителя“ Петър Дънов. Когато им казах,
че той е опасен еретик, те промениха отношението си към мен и направо се разкрещяха, а аз ги напуснах без да се моля за изцелението им и
мисля, че такава беше Божията воля.
Помолих Господ, ако е волята Му, да ми открие какво има в учението
на Петър Дънов, което трови душите на последователите му. Сънувах,
че Петър Дънов е продавач пред вратите на Младежкия Театър. На сергията му имаше хляб, кифли, пасти и торти, алкохол, цигари и отрова.
Чух глас, който каза: „При него има всичко“. Хлябът са цитатите от Божието слово, кифлите – подсладените му проповеди, пастите и тортите
����������������������������������
Д-р Иван Г. Панчовски, с.210
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– съблазни, алкохола и цигарите – омайванията, а отровата – лъжите.
Разбира се, че на пазара всички тези неща се продават и всеки си купува
това, което му е необходимо, но когато са събрани на едно място и до тях
имат достъп децата, каквито в духовно отношение са по-голяма част от българите, те могат да нанесат опасни духовни поражения на душите им.
Такова поражение беше нанесло учението на Дънов върху душата
на моя колега Иван Лапанов, с който работехме в една бригада, в завод
„6-ти септември“. Дяволът го беше излъгал, че в миналия си живот, преди
последното си прераждане, той е бил еничарин и е избивал невинни
жени и деца. И сега трябва много да страда, не само в тоя си живот, но
и в бъдещите си прераждания, докато изкупи вината си. Опитвах се да
го убедя, че той не е убивал никакви жени и деца и че за греховете му
е платено на Голгота от Божият Агнец, Господ Иисус Христос, но той не
искаше да чуе тази истина, защото твърдо беше повярвал в лъжите на
Дънов. Лапанов беше депресиран, измъчван и лъган от лъжлив окултен
дух. Когато му говорех да повярва в Иисус Христос, Който е страдал
вместо него, Иван казваше, че го мразя и не искам той да изкупи вината
си. На едно тържествено събрание по случай рождения ден на Ленин,
Лапанов попита партийния отговорник, дали Ленин е ходил до тоалетна,
за което беше дисциплинарно уволнен. Той се радваше, че го уволняват
и ще страда, за да изкупи вината си.
Поканиха ни в квартал Обеля да се молим за депресирани майка и
дъщеря, чиито заболявания не се влияели от никакви лечения. Посетихме ги с брат Димчо. От разговора с тях разбрахме, че са се отклонили
от чистото и пълно Христово учение, като са търсили помощ, освен от
медицината и при ясновидци, врачки и гледачки. Майката се покая и
се съгласи да сключи Мирен договор с Небесното Христово царство,
прие Господ Иисус Христос за свой личен Господ, Спасител и универсален Лекар на духа, душата и тялото си. Светият Дух я изпълни с мир
и радост. Дъщеря й избяга в друга стая и не пожела да се откаже от
ясновидците и гледачките, и да се помири с Бога. В стаята й имаше пантеистични, окултни картини. Тя призна, че е последователка на Петър
Дънов и никога няма да се откаже от неговото учение. И ние и майка й
я убеждавахме, че депресията ще я остави, веднага щом се откаже от
ересите и окултизма, но тя остана непреклонна в заблудата си, измамена от лъжливите пантеистични вярвания на „учителя“.
Дънов също е пророкувал за бъдещето на човечеството. Така например
той твърдял, че когато започнат да рисуват червената петолъчка с двата
лъча нагоре, комунизма ще си отиде, защото се е превърнал в сатанизъм
и петолъчката наподобява глава на козел. Двата лъча нагоре са рогата му,
двата хоризонтални – ушите му и единият лъч надолу е брадата му.
„След войната ще се заговори за Съединени европейски щати и тая
идея ще се осъществи“33
„В ХХІІ век ще се възстанови Царството Христово на Земята“.
������������������������������������
Беседа на Дънов, 1 май 1940 г.
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„Днес светът се намира пред наказание и ликвидация, затова будни
бъдете. До 1999 година светът ще види това, което никога не е видял“
34
. За същото говори и Нострадамус, но очевидно е, че и двамата са
лъжливи пророци.
„В Европа идва едно земетресение, което ще започне от север, ще
разтърси цяла Европа, така че ще се говори с хиляди години“. Обяснява
се и причината за това земетресение: „Гледайте де не станат вашите
дела и мисли толкова лоши, че да не може Земята да ви търпи“ 35.
Не само в Европа, но и по другите континенти са ставали и ще стават катастрофални земетресения. Библията казва, че земята ще се люлее като пияна поради греховете ни:
„Земята се клати като пиян и се люлее като люлка, и беззаконието й
тежи върху нея; тя ще падне - и вече няма да стане” (Ис. 24:20).

В друго пророчество Дънов предрича изчезването на християнството и настъпването на „Новата ера“:
„Жизненият елексир идва от далече, минава през Слънцето, и слиза
на земята на всеки две хиляди години, и носи нов живот, нова култура,
нова епоха. След три години Слънцето влиза в нов знак, в нова епоха
(Ню Ейдж-б.а.), която ще трае 24 хиляди години. Този знак е Водолей.
Когато Слънцето влезе в този знак, в душите на хората ще се вложи
нещо ново - нов подтик, нов стремеж“. Това „пророчество“ Дънов е изказал през 1923 г., а веднага след това твърди, че човечеството вече
е напуснало ерата на рибите и „сега сме в епохата на Водолея, което
значи чистота. Астралният свят вече е почистен“36

Б

иблията нарича ереста духовно блудство, което погубва много
ценни души. Учението за прераждането, проповядвано в България от
Петър Дънов, е погубило душите на добри, благочестиви, уважавани и
добродетелни човеци.
Такъв човек беше и покойният Петър Димков.

[
������������������������������
Беседа на Дънов, 1939 г.
��������������
пак там.
�������������������������������������������������
Христо Дочев, „Път към съвършенство”, с.183
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П ЕТЪР ДИМКОВ - ПРИРОДОЛЕЧИТЕЛ №1 НА БЪЛГАРИЯ

П

ознавах лично природолечителя и от него помня някои мъдри съвети, но се чудя – как е възможно този толкова мъдър
и образован човек да не знае, че „...на човеците е отредено да умрат
един път, а след това – съд“ (Евр. 9:27), а да вярва, че човек може да
се усъвършенства чрез прераждане. Той твърдеше, че е православен
християнин, че вярва в Бога и в Господ Иисус Христос. Малко преди да
напусне този свят, Димков пожела да прочете книгата на д-р Озборн за
изцеленията чрез вяра. Дадох му я, но по време на пътуването до неговия дом, книгата изчезнала от колата. Явно придружаващите го дъновисти са я взели и унищожили.
През нощта, когато Петър Димков си отиде от този свят сънувах, че
се намирам на площада до Семинарията и там имаше два самолета
готови за излитане. Между тях се разхождаше Димков и отиваше ту при
единия самолет, който беше черен, ту при другия, който беше бял. Колебанието кой самолет да избере, се повтори няколко пъти. Накрая избра
черния самолет, качи се на него и отлетя. Сутринта научих, че Петър
Димков е починал. Съновидението показва, че Той се е намирал в съмнение относно възкресението и прераждането дори до края на живота
си, и накрая е бил поставен пред най-важния избор.
За да оправдаят вярата в прераждането, дъновисти твърдят, че до
Петия Вселенски събор християните вярвали в прераждане, но това
няма как да е вярно, тъй като противоречи на Божието слово. А на Петия Вселенски събор, състоял се през 553 г., лъжеучението за прераждането е анатемосано.
На дъновистите, които са приели лъжеучението за еволюцията и произхода на видовете, което отхвърля „сътворението“, им се иска да има и
еволюция на душите. След последните открития около човешкия геном,
всички искрени учени са убедени, че е невъзможно преминаването на
един животински вид в друг, макар в българските училища да продължават да пълнят главите на децата с лъжите за произхода на видовете.
Дъновистите считат крайно несправедливо едни души да отиват в
рая, а други във вечен ад и предпочитат да вярват, че няма ад.
За Димков се сбъдна пословицата, че „доброто е враг на най-доброто“. Като добър човек, който обичаше да прави добро на хората през целия си живот, той не можа да приеме, че има и такива, които през целия
си живот са правили зло и заслужават да бъдат отлъчени от Бога. Ако
някой до последния си дъх се закоравява в греха и не желае да призове
името Господне, за да бъде помилван, Бог насила няма да го спаси, защото му е дал свободна воля.
В списание „Православен мисионер“ от 1947 г., архимандрит Инокентий дава следния отговор по този въпрос:
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Петър Димков - природолечител №1 в България

„Както по пътя към доброто, човешкия дух може да се усъвършенства до богоподобие, така също и по пътя на злото – той може да
достигне до уподобяване на злоначалника – дявола. Както любовта към
доброто постепенно възраства в човека, закрепва и се усилва до пълно
превъзмогване на злото, така и злобата може да възраства постепенно
и да се усилва до степен – изцяло да се отрече доброто. По такъв начин, според свойството на човешкия дух, за него е възможно и нему е
предназначено вечното преуспяване, усъвършенстване в доброто, както у ангелите, но е възможно у него и вечното застояване и безспирно
възрастване в злото, както у демоните... Душата изнесла от тоя живот
дълбокото и закоравяло стремление към злото, и зад пределите на тоя
живот, ще продължава и ще усилва това си стремление. Така, злобата
в постоянния си стремеж по своя път, постепенно ще възраства и ще
се усилва, а в съществото, което е потънало в зло, ще изчезне самата
нравствена възможност към доброто и ще пребъдват там в ожесточение
и неразкаяност. Адските мъки, следователно, не са възмездие, а последица на изживяното... И можем ли да си представим, че същество, с
вкоренена горделива вражда срещу Бога, презиращо Божиите дарове
и обещания, ще се примири с Бога за ония мъки, на които то ще бъде
подхвърлено според справедливия Божи съд? По такъв начин, щом разумното същество може да остане за вечни времена в състояние на неразкаяна злоба и непримирима вражда с Бога, тогава, като неспособно
за блажено единение с Бога същество, то трябва да бъде отдалечено
от Него и като изпълнено със злоба същество, то трябва да бъде ограничено в злата си деятелност, да бъде заключено в тъмница и при това
за вечни времена, защото и злобата на такова същество е неразкаяна и
непримирима злоба – злоба, която никога не ще се прекрати, но ще трае
и ще се усилва на вечни времена. Следователно, за вечните неразкаени
Божии врагове и мъките трябва да бъдат вечни, както и за непоправимите на земята престъпници се признават като необходими доживотен
затвор или заточение. И тъй, съществуването, както на ада, на вечния
огън, така и на вечните мъки, не противоречи на Божията благост“.
В книгата си „Видения за отвъдния свят“ Саду Сундар Синг твърди,
че е имал видение как един непокаян убиец е бил изправен пред Божия
съд. Когато Бог извикал духа на жертвата, за да свидетелства, духът на
убиеца се нахвърлил върху духа на жертвата, но не можел нищо да му
стори. Тогава се отдръпнал и сам се хвърлил в бездната.
Димков е бил озадачен и от думите на Спасителя:
„Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята; не мир дойдох да
донеса, а меч; защото дойдох да разлъча човек от баща му, и дъщеря
от майка й, и снаха от свекърва й. И врагове на човека са неговите
домашни“ (Мат. 10:34-36).

Той е вярвал, че тези думи на Спасителя са прибавени към Библията от преписвачи или преводачи, или „от някой скрит враг на християнството“. Следващите думи ни дават отговора, защо Господ Иисус
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Христос ги е казал:
„Който обича баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене;
и който обича син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене“
(Мат. 10:37).

Всички, които са преминали през това изпитание – да избереш някой от най-близките си и любими роднини или Христос знаят, че тези
думи на Господ Иисус Христос са сто процентова истина и че това е духовна закономерност. Познавам такива братя и сестри, които трябваше
да избират между баща си и Христос, майка си или Христос, мъжа си
или Христос, сина си или Христос и те избраха Господ Иисус Христос.
И когато направиха правилния избор, роднините им повярваха в Бога и
вярвам, че са спасени. Ако бяха избрали роднините си и се бяха отрекли от Спасителя, и Той щеше да се отрече от тях, защото е казал:
„а който се отрече от Мене пред човеците, и Аз ще се отрека от него
пред Моя Отец Небесен“ (Мат. 10:33).

Димков счита, че точно тези „прибавени“ думи в Евангелието са причината за двете страшни инквизиции в Европа: зверски избитите албигойци, катари, квакери, евреи и протестанти от страна на Католическата
църква, и българската „Вартоломеева нощ“ - над 450 000 българи униати, богомили и други „еретици“, цвета на нацията, са избити от узурпатора цар Борил, с благословията на тесногръди, фанатизирани православни калугери. Димков вярва, че точно тези зверства са причина
България да се натовари с много тежка „карма“, която да изплаща през
700 годишното византийско и османско робство37
Тази „карма“ много лесно може да бъде платена, ако българският
народ искрено се покае и повярва в жертвата на Спасителя, Господ Иисус Христос. В противен случай ще трябва да платим за всяка капка
кръв, пролята на територията на България, защото Писанието ни предупреждава:
„Не осквернявайте земята, на която (ще живеете); защото кръвта осквернява земята, и земята се не очистя от проляната върху нея кръв
инак, освен с кръвта на оногова, който я е пролял“ (Числ. 35:33).

Димков вярваше на Ванга и на „ясновидци“ като нея. Използваше
ирисовата диагностика и е споделял пред приятели, че му се „казва“
каква е болестта. Изразът „казва ми се“, се употребява от окултистите и
ясновидците, но хората не знаят, че информацията не е от Бога.

����������������������������������������������
Яков Янакиев, „Чудесата на Петър Димков“
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В АНГА
„А Духът ясно говори, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата, като се предават на мамливи духове и бесовски учения“ (І Тим. 4:1).
„А лукави човеци и измамници ще напредват в злото, като заблуждават и биват заблуждавани“ (ІІ Тим. 3:13).

К

акто нечестивия Израилски цар Иеровоам беше разбрал и
повярвал, че по-лесно се управлява един невеж народ, който
вярва в суеверия и чрез тях може да бъде манипулиран, така и българските управници умишлено издигнаха култа към гледачката Ванга,
опитвайки се да заблудят духовно непросветения ни народ, като я представят за истинска пророчица, православна християнка и дори светица.
Истината е, че тя е българската Иезавел и е нанесла по-голяма вреда
на народа ни от финикийската принцеса Иезавел.
Вангелия Гущерова (Ванга) е родена в българския град Струмица,
който сега се намира в Република Македония. На 12 годишна възраст
е грабната от вихрушка и захвърлена в тръни. Вследствие на това пренасяне от вихрушката ослепява. Тя твърди, че разговаря с мъртвите,
които понякога се представят за някои от починалите светии, а друг път
за починали роднини на отишлия при нея, да търси помощ за изцеление или утешение. Истината е, че това не са душите на починалите, а
духове подчинени на сатаната, които се стараят да обладаят тялото
на непросветените и да въвеждат в заблуда любопитните, които търсят
знание за отвъдния свят, чрез забранените от Бога дейности.
Светата Библия категорично забранява такава дейност:
„Кога влезеш в земята, която Господ, Бог твой, ти дава, да се не учиш
да вършиш гнусотии, каквито са вършили тия народи; не бива да се
намира у тебе (такъв), който прекарва сина си или дъщеря си през
огън, предсказвач, гадател, вражач /врачка-б.а./, магьосник, омайник,
ни който извиква духове, ни вълшебник, нито който пита мъртви; защото, всеки, който върши това, е гнусен пред Господа, и тъкмо поради тия
гнусотии Господ, Бог твой, ги изгонва отпреде ти” (Вт. 18:9-12).
„Не се обръщайте към ония, които извикват мъртъвци, и при магьосници не ходете, и не се оставяйте да ви осквернят. Аз съм Господ, Бог
ваш“ (Лев. 19:31).
„И ако някоя душа се обърне към ония, които извикват мъртъвци, и към
магьосници, за да ги последва в блудството им, Аз ще обърна лицето
Си против оная душа и ще я изтребя измежду народа й“ (Лев. 20:6).

Разговарях с близка приятелка на Ванга, която е била нейна домашна помощничка. Тя ми каза, че врачката по цели нощи не е можела да
спи, защото злите предсказвателни духове не й давали мира. Вдигали
са я по няколко пъти нощем с думите: „Хайде ставай, обличай се, че ни
чака много работа”. Мир и спокойствие намирала, само когато влизала
в църквата, но щом излизала оттам, духовете отново я обсебвали.
132

velev_zabludi.indd 132

19.12.2009 г. 17:21:10

Големите заблуди, Велев

w

Гледах предаване по телевизията с Нешка Робева, в което рекламираха Ванга. Треньорката разказа, че преди някакво първенство по
художествена гимнастика, в което и тя участвала, е отишла да се допита до Ванга как ще се представят. Врачката й казала, че ще изпуснат
бухалките и точно така се случило.
Какво се е случило?
Предсказвателният демон е предложил плана си за провал на гимнастичките - да изпуснат бухалките. Нешка Робева го е повярвала, а щом
го е приела, така се е случило. Тя се учудва, как бухалката се е измъкнала измежду ръцете й... За мен това никак не е чудно. Тя се е съгласила
със сатанинския план и демонът е съборил бухалката й. Сатана е искал,
не българските, а съветските гимнастички да получат земната слава, защото техните антихристи са се „потрудили” много повече от българските
им колеги. В Съветския Съюз са били разрушени 25 000 християнски
храмове, а в НР България само двайсетина. Там са били избити десетки
хиляди свещеници и монаси, а в България - шестотин и трима... Предаването завърши с едно свидетелство, как Ванга разговаряла с югославянин, който й дал пет стодоларови банкноти за „ценния“ съвет.
Господните пророци не пророкуват за пари.
Ванга беше на голяма почит в окултния кръг на Людмила Живкова,
където се опитваха да съчетаят масонските измислици, лъжите за прераждането и комунистическите илюзии, без вяра във възкръсналия Господ Иисус Христос. Врачката заявява, че няма рай, нито ад, че не вярва
в безсмъртието на човешката душа и във възкресението, но няколко дни
преди смъртта си заяви:
„Боже, Боже, като отида долу, какви страшни мъки ме чакат...”.
Къде е това „долу” и къде са тия „страшни мъки” знаем от светото
Евангелие. Затова предупреждавам всички врачки, гадатели, астролози,
ясновидци, контактьори, екстрасенси, спиритисти, сатанисти, окултисти
и бесовъпрошатели, че ако не се покаят, след смъртта им Ванга ще ги
„посрещне… там долу, където страшни мъки ги чакат”.
За съжаление, покойният епископ Партений и други епископи, митрополити и свещеници я прокламираха на храмовите празници и твърдяха, че нейното служене е едно доказателство за съществуването на Бога.
Написах писмо до един от епископите и той ми отговори, че отначало Бог
й говорил, но след като започнала да взима пари, тогава започнал да я
ръководи предсказвателен дяволски дух. Други вярващи хора и свещенослужители твърдяха, че макар да я ръководят демони, Господ я бил
използвал, за да покаже на атеистите, че съществува задгробен живот. Те
казваха, че някъде било писано в Библията: „Сатана, и ти ще послужиш
на живия Бог”, но аз не съм срещал такова твърдение. Не се съмнявах,
че Ванга служи на антихристите, но въпреки това помолих Господ да ми
открие дали Ванга има нещо общо с Православната църква и с вярата ни
в живия Бог, след като се представя за православна християнка.
Тогава сънувах сън, че пътувам в автобус заедно с няколко жени, които
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следваха епископ Партений по храмовите празници. Те казаха, че Ванга
ще проповядва Евангелието на планината, а една моя вярваща роднина,
православна християнка, им отговори: „Не знаете какво говорите”. Тогава
се обърнах и видях, че Господ Иисус Христос пътува с нас. Той отиде при
първите жени, седна срещу тях и с много голяма любов им каза:
„Между Мен и Ванга няма нищо общо. Това са две съвсем различни
и противоположни неща. На атеистите и на антихристите Ванга не им
пречи, но Аз им преча”.
Съвсем различен и противоположен на Господ Иисус Христос е Антихриста. Ето на кой дух служеше Ванга.
Трябва да се знае, че тя гадаеше на захарче. От този, който в незнанието си е решил да се оскверни от нейното гадание, тя изискваше
захарче, върху което той е спал през нощта. Не само захарчета, но изобщо кристалите се използват от окултистите при техните гадания. Питам
ония православни свещеници и епископи, които я рекламират: има ли
такова нещо в Свещеното Писание, в светото Предание, в историята на
църквата или в решенията на Вселенските събори? Когато някой има
нужда от утешение, освобождение, изцеление, спасение или каквато
и да е друга нужда, носел ли е захарче на някой пророк, апостол или
свещеник, за да му гадае по него?
Светата Библия ни предупреждава, че всички гадатели са гнусни
пред Бога, независимо дали гадаят на захарче, на кристална чаша, на
сфера, пирамида, отвес, снимка, мозайка, картина, по вътрешностите
на животните, по облаците, звездите или дори на икона.
Господа окултисти и привърженици на гадателката Ванга, между вас
и Господ Иисус Христос няма нищо общо, дори и да влизате в църквите,
да палите свещи и да се кръстите, дори да сте окичили домовете си с
кръстове, икони и кандила. Вие сте на съвсем противоположната страна, а там е духът на антихриста, сатана и лъжепророка.
Бившият директор на музея в Благоевград, Илия Йовков, който е
бил личен приятел на Людмила Живкова, споделя пред местен вестник,
че когато дъщерята на Тодор Живков е ходела при Ванга, винаги след
това се е чувствала много зле. Ето думите му: „Не понасям сектите ти,
нито Ванга. Как можеш да й вярваш, не чувстваш ли, че разговорите
ти с нея изпиват силата ти и те правят като парцал? Съжалявам те, че
си губиш времето с нея. Аз трябва пак да отида при Ванга – отговори
Людмила и избяга към Рупите. Вечерта бяхме в Кордопуловата къща в
Мелник, тя пристигна, но от слабост нямаше сили да се качи по стълбите и аз й помогнах. Наистина се чувстваше като парцал, след трите часа
прекарани с Ванга. Беше съсипана. И как няма – оная жена да ти крещи
три часа на главата и да ти мъти мозъка, кой няма да се съсипе”.
Предполагам, че Ванга е казала на Людмила Живкова датата на
нейната смърт, а това е бил дяволският план за нейното унищожаване и
щом Л. Живкова е повярвала, той е пристъпил към изпълнението му.
На един мой приятел и брат в Христа Иисуса, сестра му пострада
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при трудова злополука. По настояване на майката, той замина при Ванга да я пита дали сестра му ще оздравее. Когато застанал срещу нея тя
се смутила, а всичко каквото му казала, не било истина и той заявил, че
не е вярно. Тогава тя се ядосала и му извикала:
„Ти, който си благословен от Господ, какво търсиш при мен?”
Чувате ли братя и сестри християни, които сте благословени от Господа? Какво търсите при врачките, астролозите, гадателите, магьосниците
и другите слуги на дявола? И вие ли чакате врачките да ви изобличат?
На един мой познат му изчезна касетофона и той отиде при Ванга,
за да се допита къде е. Тя му отговорила, че в момента е дошла покойната му баба, която ще каже къде се намира касетофона. Той й възразил, че не желае да разговаря с мъртвата си баба, а врачката му казала,
че тя чрез разговор с мъртвите познава.
Преди време по телефона ми се обади един мъж от град Дупница и
ме помоли за помощ. Каза че по професия бил учител. Неговата дъщеря, също учителка, имала сериозни проблеми, а лекарите не могли да й
помогнат. Молихме се за освобождаване на тази млада жена, но нямаше резултат. Бащата често се обаждаше по телефона и продължаваше
да ме моли за помощ. Тогава ги поканих да дойдат на нашето молитвено събрание. Когато пристигнаха, разказаха ми следното: от едно известно време болната получавала натрапчиви мисли и чувала гласове,
които й говорели гнусни неща и лъжливи обвинения. Когато споделила
с роднини и лекари, никой не й повярвал. Твърдели, че тя си ги внушава
и измисля. Това я изкарвало от равновесие. Казах, че аз вярвам, че това
се е случило с нея, защото е извършила някакъв окултен грях и с това е
отворила врата на падналите ангели, които сега я тероризират. Ако иска
да бъде освободена, трябва да признае какъв окултен грях е извършила, да се покае и тогава ще се молим за нейното освобождаване. Когато
започнах да й изреждам окултните грехове, тя заяви че нищо от това,
не е извършила. Отказа да влезе на нашето събрание, а обеща да ме
чака отвън, за да поговорим отново. Започнахме богослужението. Една
сестра от Монтана стана и се оплака, че й правели магии. Постоянно
я атакували натрапчиви мисли, имала главоболия и много неприятности. Попитах я какви книги чете, а тя отговори: „Нося ги в чантата си и
постоянно ги чета. Това са книгите на Лиана Антонова за отвъдното, на
Петър Дънов и на Ванга”. Казах й: „Сестро, ти си носиш магиите в чантата. Докато четеш тези книги, няма да имаш мир”. Тогава учителката
от Дупница, застанала при вратата, се обади: „Може ли да ми обърнете
малко внимание?”
Поканих я да дойде напред и да говори. А тя каза: „Сетих се откъде
ми дойде това зло. Бях на Рупите, на гроба на Ванга и си купих лечебни
пръстени, гривни, и кръстче, но като си тръгнах оттам, ми заговориха
тия отвратителни гласове”. Тази жена се покая, молихме се за нейното
освобождаване и те си заминаха за Дупница радостни и обнадеждени.
Повече не се обадиха. Ако тези учители бяха учили вероучение и знаеха
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за пагубното влияние на врачките, нямаше да имат подобни проблеми.
Някои ни обвиняват в „мракобесие”, защото съветваме хората да не
четат книгите на еретици и богохулници, а да ги унищожават. Ако жената от Монтана, не беше чела книгите на еретиците, тя нямаше да има
такива неприятности и да си мисли, че й правят магии.
Колко ли млади и стари наши сънародници и чужденци, след посещението им в Рупите на гроба на Ванга, си тръгват оттам разстроени и
уплашени, чувайки неидентифицираните гласове на бесовете, които ги
водят към психиатричните клиники, където ги очакват диагнозите „Слухова халюцинация“ или „Шизофрения“.
Всички, които съзнателно поддържате култа към Ванга и рекламирате капището й на Рупите, попадате под проклятие, докато не се покаете
(вж. Гал. 1:8,9).
Генерал Динев се съветва с Ванга относно секретния проект „Царичина дупка“, когато висшите военни офицери вече са изкопали около
100 метра спираловиден тунел. Тя му казва, че село Царичина е зона
от Космоса с много важно значение. (Като че ли останалата територия
на Земята е зона извън Космоса). Когато я пита, да продължават ли да
копаят и да търсят скелета на първия извънземен човек, който е дошъл
от Космоса и е живял при с. Царичина, Ванга се обръща към „духовете
от Атон“ с думите:
„Ще ми кажете ли, стари монаси от Атон, да продължават ли да търсят скелета на извънземния при Царичина?“ и после с променен мъжки глас (това вече е бил гласа на обладалия я демон–б.а.) продължава:
„Монасите от Атон, не могат да кажат нищо по този въпрос“. Тогава Ванга
пита генерал Динев и главния уфолог на проекта - Елисавета Логинова:
„За какво ви е тая жълта маймуна, която е била ни жена, ни мъж?“. После
ги съветва да продължат копаенето, като им обещава, че като стигнат
„стълбите“ ще бъдат близо до целта. В продължение на две години само
висши офицери, оборудвани с противогази и защитно облекло, копаят по
12 часа на ден и стигат до дълбочина 170 метра, но нищо не откриват.
Призовани са на помощ и известни учени, археолози, историци и антрополози, но всички твърдят, че няма никакво откритие и че никакви стълби
не са намерени, а това са пясъчници и стълбите са се о20 май. Те носят
в себе си икона 20 май. Те носят в себе си икона 20 май. Те носят в себе
си икона формили от тия, които са копали тунелите.
През 2004 г. българска експедиция от алпинисти тръгва да покорява
връх Еверест. Тримата, които стигат до върха са: Петко Тотев - на 19 май,
Николай Петков и Дойчин Боянов - на 20 май. Те носят в себе си икона
на свети Иван Рилски, оставят я на върха и се завръщат благополучно в
лагера. Четвъртият алпинист, който атакува Еверест - Христо Христов,
носи със себе си „иконата” на неканонизираната Ванга, нарисувана от
Светлин Русев. Христов е видян за последно на 50 м. под върха, от
слизащите към лагера алпинисти Петков и Боянов. Оттогава Христов е
в неизвестност и остава под снеговете на Еверест. На него и Ванга не
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можа да му помогне. Но за този факт медиите и вестниците мълчат.
Някои мои познати, които са посетили Ванга, твърдят че тя е употребявала цинични думи и е наричала жените с грозни и обидни епитети.
Така ли са говорели святите жени? Може ли да си представите някоя
светица да нарича един православен епископ „Маскара с маскара”, както тя нарече епископ Натанаил?
Ванга не може да бъде светица, защото светиите мислят и говорят за
святи неща или вършат святи дела. Никой светия не е бил канонизиран за
такъв, понеже е гадаел на захарчета и е разговарял с душите на мъртвите.
Ванга не може да бъде канонизирана за безсребърница, защото безсребърниците не се занимават със злато и сребро. И за чудесата си, за
утешенията и изцеленията, извършвани от Божия Свети Дух чрез тяхното
служение, не получават заплати, а тя за гаданията си взимаше пари.
Ванга не може да бъде канонизирана за чудотворка, защото чудотворците са вършели личби и чудеса в името на Господ Иисус Христос, чрез
Светия Дух, а тя твърди че й говори някакъв конник, а друг път - Иоан
Златоуст, Ленин, Николай Рьорих, Брама. Като най-силен дух тя приема
духа на еретичката Елена Блаватска, създателката на теософията.
Ванга не може да бъде канонизирана за пророчица, защото всички пророци от Моисей и насетне пророкуват и насочват човеците към
покаяние и вяра в Господ Иисус Христос. Духът на пророчеството е да
свидетелстваме за Спасителя, докато свидетелството на Ванга за Христос е, че Той няма образ, а е като огромно огнено кълбо, което е чиста
лъжа. Апостол Павел пише, че Иисус Христос е образ на невидимия Бог.
Нейните лъжливи предсказания нямат край: на финала на световното
първенство по футбол в САЩ през 1994 г. пророкува, че ще играят България и Бразилия; че СССР ще окупира Чили; че България ще влезе в
СССР; че Русия ще бъде пълен господар на света и т.н.
Ванга не е била православна християнка, защото е заявила, че се е
прераждала няколко пъти и е говорела за някакво всемирно бяло братство, което ще покори целия свят. Неговото учение нарича „огнената
Библия”. Такова учение в Православната църква няма.
Ванга умира на 10 август 1996 г. На погребението й присъства президентът на Република България заедно с целия политически елит, с
изключение на Иван Костов.
На 10 август 70 г. сл. Хр. е разрушен Храма в Иерусалим от римските легиони. Също на 10 август 586 г. пр. Хр. е разрушен и първият
храм, построен от Соломон в Иерусалим. Разрушава го Вавилонският
цар Навуходоносор. Не съм суеверен и не се страхувам от числа и дати,
но вярвам, че съвпаденията не са случайни.
Опитът на Людмила Живкова да създаде нова световна религия от
окултизма на Ванга, езическите учения на Изтока, масонските измами, суеверията на „православните” атеисти и фалшивите комунисти е неуспешен,
защото не му беше дошло времето. Такава „религия” ще бъде сътворена
от отстъпниците от Светия Завет, за да възцарят личността Антихрист, но
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верните християни не могат и не бива да имат нищо общо с нея.
Култът към Ванга умишлено се поддържа от окултисти, маскирани като
„православни”, и с комерсиални цели от туристически фирми, които се обогатяват като използват духовното невежество на народа ни. Горко им!
Ванга е мъртва, мъртви са и нейните лъжепророчества. Дано Бог
се смили над душата й, но бесовете, които са действали чрез нея не са
мъртви. Те търсят наивници, които да предоставят телата си и живота
си на тях, за да мамят и погубват душите на невежите. Вратите през
които минават бесовете и са действали чрез Ванга са: поклонението на
Рупите и гроба на Ванга, четене на книгата за нея, вярване и рекламиране на култа към нея.
Архимандрит доц. Павел Стефанов от Шуменския университет пише
в статията си в списание „Прозорец”, че над един милион българи са се
осквернили от гаданията на Ванга и други продължават да се оскверняват, четейки книгите с нейните лъжи и лъжливи пророчества. В статията
„Духовете не ми дават мира“ архимандрит Стефанов казва следното:
„Възгласът „Вечная памят“, с който завършва всяко православно
опело, звучи като ирония, тъй като за голяма част от покойниците си
спомнят само най-близките им роднини, а не след дълго ги забравят и
те. Редки изключения са хората, чиято слава, за добро или за зло, не
само не помръква след смъртта, но нараства. А при някои дори придобива болезнени и уродливи размери.
Един пример за такава слава е Вангелия Гущерова, по-известна като
„петричката врачка“, „леля Ванга“, „баба Ванга“, а напоследък все по-често наричана от медиите „светицата Ванга“. Още като дете тя обича да
гадае с момите по празници, да скрива предмети и да ги намира със завързани очи и т.н. На 12-годишна възраст, когато е на полето със сестра
си, се извива вихрушка, която я помита и я отнася на 2 километра. Този
момент трябва да се подчертае, защото народното суеверие олицетворява вихрушката със зла сила, която може да убие човека или да събуди
у него лудост. Ванга не умира и не полудява, но ослепява. В началото
на 1941 г. й се явява конник, който излъчва светлина и се представя за
Иоан Кръстител (по други източници за Иоан Златоуст). Казва й, че тя ще
започне да предсказва, а той ще бъде до нея, за да й предава информацията от отвъдния свят. Вместо да се посъветва с духовник и да отхвърли
съблазънта, Ванга изпада под влиянието на явилия й се дух.
Още през април 1941 г., когато Вермахтът нахлува в Югославия,
Ванга започва да изговаря пророчества със силно променени лице и
глас. Тя раздава и рецепти за лекуване предимно с билки. Нейната слава се разнася из града (Струмица) и цяла Македония. На 8 април 1942
г. я посещава самият цар Борис ІІІ, който е склонен към мистицизъм и
постоянно се съветва с дъновиста Лулчев. Твърденията, че при Ванга
идва самия Хитлер, са абсурдни. След бягството на Рудолф Хес в Англия през 1941 г., Фюрерът заповядва да арестуват всички астролози и
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гадатели в Германия, защото „предателят“ се е съветвал с астролог.
През 1942 г. Ванга се омъжва за Димитър Гущеров и се преселва
в Петрич. Семейният й живот е нещастен. Нито има деца, нито успява
да повлияе на собствения си съпруг, който става алкохолик и умира от
цироза на 40-годишна възраст. Ванга живее в Петрич, но приема посетители в местността Рупите, където в древността е имало езическо
капище. Откарват я в София, за да говори с комунистическия диктатор
Тодор Живков. Първоначално той е скептичен, но е впечатлен от разговорите им и от 1967 г. разрешава посещенията при нея да бъдат конституционализирани и платени. Част от таксата се събира от държавата.
Обикновено Ванга приема по 100-120 души на ден и за целия период на
врачуване се е срещнала с над един милион души.
Проучват я нашумелият по това време сугестолог проф. Георги Лозанов и други учени, за нея са заснети филми, написани са не малко
книги, особено от племенницата й Красимира Стоянова. В края на 70-те
и началото на 80-те години Ванга е привлечена в окултисткия кръг на
Людмила Живкова, който се стреми да съчетае комунистическите догми
с Агни йога на масона Николай Рьорих...
Баба Ванга умира 1996 г. Погребана е до построената от нея църква
„Св. Петка“ в Рупите, където активно се поддържа култът към нея. Сега
там е изграден манастирски комплекс и се предвижда да има огромна
ботаническа градина, парк и езеро.
Полуграмотна Ванга твърди, че е православна вярваща, но нейните
възгледи за религията нямат нищо общо с християнството. На въпроса
дали вярва в Бога, тя отговаря объркано: „Бог не може да има на света,
Бог е този свят. Няма Бог в човека, но има човек в Бога.“ Ванга отхвърля
традиционното християнско разбиране за рая и ада: „Това са различни
страни на живота без тяло. Ако умрелият е важен за живите – това е
рай.“ По отношение за Спасителя, Ванга фантазира, че Христос „няма
фигура“, а е „огромно огнено кълбо“. За най-голям светец тя признава
руския монах Сергий Родонежки, който „се превърнал в светлина“. Според баба Ванга всички религии ще отпаднат и ще остане само учението
на Бялото братство (на Рьорих), което ще завоюва света, като тръгне
от Русия. Тя нарича това учение „огнена Библия“. Ванга не вярва в безсмъртието на душата и възкресението, а в източния мит за прераждането. Според нейните думи първата й майка била фараонка в Египет, а
тя самата няколко пъти се прераждала. Твърди, че съветските ракети
„очистват“ и „освежават“ космоса над Русия.
Някои хора в България и чужбина са заинтересовани да увековечат антихристиянския култ около покойната врачка Ванга от Петрич, да я представят едва ли не за светица и богиня, за да се противопоставят на здравото
традиционно християнство. Дали ще успеят, зависи от всички нас. Нека се
вслушаме в трезвото предупреждение на апостол Павел: „да не бъдем вече
младенци, люлеени и увличани от всеки вятър на лъжливо учение, по лу139
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кавството на човеците, по хитрото изкуство на измамата“ (Еф. 4:14)”38

Е то някои белези, по които можем да познаем лъжепророците:

1. Пророкуват за пари и за своя слава;
2. Говорят от свое име или от името на мъртвите;
3. Не могат да нарекат Иисус Христос свой Господ;
4. Постъпват лицемерно, като търсят изгода за себе си и казват на
посетителите това, което им се иска да чуят;
5. Не приканват хората да се покаят и да се обърнат към Бога, а с
лъжите си ги заблуждават и отклоняват от вярата им;
6. Лъжливите им пророчества не се сбъдват, защото са получени
като дезинформация от злите духове;
7. Лъжепророците са на почит в родината си, при роднините си и
при вероотстъпниците;
8. Прославяни от неверниците, но унизени и погубени от Бога.
Защо Бог допусна, така наричащите се „прогресивни” и „свободомислещи” атеисти, да вярват на врачки, гадатели, астролози, магьосници, екстрасенси и подобни на тях слуги на дявола? Отговорът се намира в Свещеното Писание:
„Тогава и ще се открие беззаконникът /Антихристът-б.а./, когото Господ
Иисус ще убие с дъха на устата Си, и чрез блясъка на Своето пришествие ще изтреби тогова, чието явяване, по действие на сатаната,
е с всяка сила и с поличби и лъжливи чудеса, и с всяко неправедно
прелъстяване ония, които загиват, задето не са приели любовта на истината за свое спасение. И затова Бог ще им прати действие на заблуда, за да повярват на лъжата, та да бъдат осъдени всички, които не са
повярвали в истината, а обикнали неправдата” (ІІ Сол. 2:8-12).

К ои са белезите на истинските пророци?

1. Не приемат пари и подаръци заради служението си;
2. Говорят Божието слово, което чуват директно от Божия Дух;
3. Изобличават греха и водят хората към скръб по Бога, което довежда до спасително покаяние;
4. Не търсят своята, а Божията слава;
5. Пророчествата им се сбъдват, защото са вярната информация,
получена от Бога;
6. Сочат към Спасителя Иисуса Христа и го наричат Господ;
7. Пророците не са без почит, освен в родината си и между своите близки;
8. Мразени и унижавани от хората, но прославени от Бога.

З ащо хората отиват при врачки, гледачки и магьосници?

1. Първата причина – от нужда за изцеление или утешение, когато
отникъде няма помощ. При мен дойде един приятел, с който се познаваме повече от 40 години, като изповядваме и двамата вяра в Светата
�������������������������������
Списание „Прозорец“ 3/2005
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Троица. Той ме попита: „Ако си болен и лекарите, природолечителите
и екстрасенсите ти казват, че не могат да ти помогнат, ще потърсиш ли
помощ от врачките и магьосниците, за да разтурят магията и да бъдеш
изцелен?” Отговорих му, че ще потърся помощ от Бога.
2. От любопитство към неизвестното;
3. За късмет и успех в живота;
4. Желание за разговор с мъртвите;
5. Желание за отмъщение;
6. Поради невежество и наивност;
7. Защото не познават Божието слово, нито силата Божия.

П реподобна Стойна
„Преподобна Стойна“ не е канонизирана от Българската Православна Църква, но за нея леля Ванга казва: „Стойна е три пъти по-високо от
мене! Она целио живот го е страдала ката светица. Яз пийнувам, такива
работи, а она нищо, ни месо е турила в уста, ни ракия, само водичка. А
и светите работи она със свети Георги ги е правила“ (Думи на Зоя Величкова, внучка на Стойна).
Нямам никакви откровения за преподобна Стойна и независимо от
това, че Ванга я поставя три пъти по-високо от себе си, съмнявам се, че
духът, който я е ръководил е подобен на този, който е ръководил Ванга.
И едната и другата са ослепели и тогава са получили съмнителни видения. Библията, която е словото на истината, никъде не говори, че за да
стане човек Господен пророк трябва да ослепее.
Далеч съм от мисълта да се отнасям с недоверие към човек, който е
незрящ, но в Свещеното Писание няма такива пророци. За Ванга Господ ми
говори насън и ми каза, че между Него и Ванга няма нищо общо и че това са
две съвсем противоположни неща, а противоположното на Христовия Дух
е духа на антихриста. И защо християни трябва да търсят помощ от съмнителни ясновидци и ясновидки, когато сме поканени от Всемогъщия Бог:

2

„Дойдете при Мене всички отрудени и обременени,
и Аз ще ви успокоя“ (Мат. 11:28).
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Н АУКАТА ЩЯЛА ДА ПОБЕДИ ПРИРОДАТА
„А ти, Данииле, скрий тия думи и запечатай тая книга до последно време; мнозина ще я прочитат, и знанието ще се умножи“ (Дан.12:4).

У

чените хора твърдят, че за около хиляда години знанието се е
увеличило двойно. По-късно, за около 40 години отново се е
удвоило. След това, удвояването е станало за десет години и накрая на
всеки три години знанието се удвоява...
Бог е вложил във всеки човек стремеж към опознаване на света, към
обогатяване на ума, но едно е човек да е умен, друго е да е разумен и
трето е да е мъдър. Бог дава знание на разумни и мъдрост на мъдри.
При сътворението Бог заповяда на човеците:
„И благослови ги Бог, като им рече: плодете се и множете се, пълнете земята и обладайте я и господарувайте над морските риби
(и над зверовете), над небесните птици (и над всякакъв добитък,
над цялата земя) и над всякакви животни, които пълзят по земята“ (Бит. 1:28).
„И даде човекът имена на всички добитъци и небесни птици и на
всички полски зверове“ (Бит. 2:20).

Стоян Михайловски казва: „Напред науката е слънце, което в душите грей...“. Но как знанието да огрее духовно мъртвите и ония, които не
искат да прогледнат?
Хората се надяват, че само с умножаването на знанието ще си осигурят здраве, дълголетие, сигурност и щастие. Фактите говорят точно
обратното. Въпреки огромните средства, които се изразходват за здравеопазване, броят на заболелите от неизлечими болести, според медицинската наука, непрекъснато се увеличава и се измерва в десетки
и стотици милиони. По сведения на Световната здравна организация,
през 2007 г. регистрираните болни от диабет са 248 милиона, а колко са
нерегистрираните? През 2000 г., 10 милиона души са заболели от рак,
а 6 милиона са починали. Тогава прогнозите за 2008 г. бяха, че ще се
разболеят 15 милиона, а 10 милиона ще починат.
Католическият свещеник и лекар свети Луи Куне казва: „Откакто напредна развитието на фармацията и медицината, не останаха здрави
хора на планетата“.
Истината е, че отделени от Бога, хората са склонни да употребяват знанията си неразумно. Да си спомним стотиците милиони избити
във войните, чудовищната зверщина в лагерите на смъртта: Освиенцим, Бухенвалд, Гулаг, Белене и много други. Достоевски е казал да не
обиждаме зверовете, защото никой звяр не върши безобразията, които
вършат злите, обладани от бесове човеци. Може да ги сравняваме само
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с човекоубиеца сатана и неговите демони.
Планетата Земя е сътворена от Бога по чуден начин, за да живеят
Неговите творения на нея в хармония. В атмосферата се намират различни газове, които задържат слънчевата топлина и така се затопля повърхността на Земята. Ако те липсват в атмосферата, световният океан
ще замръзне и животът на планетата ще загине. Техническата революция, изградена на постиженията на науката, стана причина за т. нар.
глобално затопляне. Глобалното затопляне е резултат от повишеното
съдържание на парникови газове в атмосферата, поради изсичането на
огромен брой гори и използването на фреоните.
Парниковите газове, като въглероден диоксид, диазотен оксид и
метан, позволяват на слънчевите лъчи да достигнат до повърхността
на Земята, но възпрепятстват излъчването на топлината обратно. Това
води до затопляне на повърхността на Земята и на долната част на атмосферата. Ако Земята продължи да се затопля, ледовете от полюсите
ще се разтопят, и според прогнозите това може да доведе до покачване
на океанското ниво с повече от метър до края на следващото столетие,
тъй като ледените шапки и глетчерите се топят. Това би означавало тотално изчезване на цели островни нации и наводняване на крайбрежните региони. Например страни като Холандия и Бангладеш, северните
части на Германия и Египет, териториите около делтите на големите
реки, и много острови ще се окажат под водата. Затоплянето ще предизвика горски пожари и опустошителни суши на много места по Земята, а
сушата от своя страна ще докара глад и мор. На други места пък, резултатът ще е непрогнозируеми стихийни наводнения и урагани.
Бог така е сътворил Земята, че в стратосферата, на височина от 10
до 80 километра, е поставил тънък слой от озон, който представлява
три съединени атома кислород. Този тънък слой озон пази хората, фауната и флората на Земята от пагубното влияние на ултравиолетовите
слънчеви лъчи. Отделящите се фреони, които досега са били използвани за производство на климатици, хладилници, противопожарна пяна,
изолационни материали и аерозолни препарати, са стабилни и не се
разрушават в ниските слоеве на атмосферата, но увличани от теченията те достигат до стратосферата и взаимодействат с озоновите молекули, като в резултат на това ги разрушават. Така се образуват озонови
дупки, като най-голямата е над Южния полюс.
Всички тези негативни последици върху климата на Земята, са поради
неправилното използване на знанията, придобити от напредъка на науката.
Отделните клонове на науката, които се занимават с материалната действителност, със закономерностите и промените в нея, атеистите
наричат „положителни науки”, а богословието – отрицателна наука или
отживелица. Такива положителни науки са математиката, геометрията,
химията, физиката, ботаниката, зоологията, биологията, геологията, астрономията и други такива. С това сме съгласни и ние вярващите християни, но заобикалящата ни действителност не е само материална, а е
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също така и духовна. Постиженията на науката могат да бъдат употребени, както за благото и доброто на хората, така също и за страданието
и нещастието им. Със законите и промените в човешката душа се занимава психологията или науката за душата. Проблемите на съвременната психология са в това, че тя се опитва да обясни промените в човешката душа с материалистични средства, а това е невъзможно. А как да
ги обясни, когато по-голямата част от психолозите не вярват, че човек
има душа? Не може с движението на материята да се обясни очистването на съвестта чрез покаянието, освобождаването от греховете и пороците, раждането от вода и Дух, моралното извисяване и освещаване,
душевния мир, религиозната радост, любовта към Бога и ближния, както
и обратния процес - моралното падение на една личност, нация и дори
цивилизация, и появата на безпричинен страх (страхова невроза), шизофрения и внушения за самоубийство и убийство, и всякакви други
душевни заболявания.
Веднага трябва да ви предупредя, че съществува една опасна ерес,
която се нарича „Християнска наука“, но не е нито християнска, нито
наука, тъй като има много противоречия със Свещеното Писание. За
основателка на „Християнска наука“ се смята американката Мери Ан
Бейкър, останала вдовица само седем месеца, след началото на брака си. Тя се омъжва втори път, развежда се, омъжва се трети път за
Аса Еди и отново остава вдовица. Изследователите на Мери Ан Еди
твърдят, че тя е заимствала „Християнската си наука“ от Финиъс Куимби, самозван изцерител и хипнотизатор. Макар да твърди, че смъртта
е илюзия, че болестите и смъртта могат да бъдат превъзмогнати чрез
нашите духовни сили, тя умира на 89- годишна възраст. Умират и нейните последователи.
Ето някои от лъжите в „Християнска наука“ на Мери Ан Еди:
Иисус е идеален човек, а Христос е истинската идея на Бога. Тя
разделя Господ Иисус Христос на части. Същото твърди и Дънов, като
казва, че Иисус е човек, а Христос Божествен принцип, а не второто
лице на Светата Троица. Спасителят е изместен от спазване на различни принципи и „откровения“ за здраве и изцеление.
Госпожа Еди не вярва в троичността на Бога. Тя твърди, че нейното
откровение, дадено й от Бога, е последното и непроменимото.
Грехът, според нея, е илюзия и следователно няма нужда от изкупление.
Преди няколко години в София се появи една американка, която
учела жените, че тялото ни е дадено за удоволствие, а изневярата е
само илюзия. Някои жени, неукрепнали във вярата, я послушали. Започнали да изневеряват на мъжете си и били разкрити в тези деяния.
Резултатът - разбити семейства и почернен живот. Една от тези жени,
която считаше прелюбодейството за илюзия, ми каза, че паленето на
свещ в православните и католическите църкви било смъртен грях...
Нека да се върнем към положителните науки, чрез които атеистите
смятат да победят света и да построят рай на земята, или както те го
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наричат „светлото социалистическо бъдеще“. Вапцаров е казал, че „ще
строим завод на живота“, но за съжаление построихме, и то с неимоверни усилия и много жертви, заводи на смъртта.
Не е вярно, че по времето на тоталитарния режим в България, всички журналисти, писатели и специалисти са били казионни, номенклатурни мижитурки. Още през 1959 г. в списание „Лов и риболов“, д-р Алеко
Томов и д-р Стефан Антонов предупреждават, че химическите препарати, които се използват срещу гризачи са отровни за дивеча и рибата.
„Само десет милиграма цинков фосфид са в състояние да отровят
птица с живо тегло 1 кг., а за едно пиле или пъдпъдък ще е необходим 1 мг.,
което означава, че няколко прашинки от тази отрова могат да предизвикат
смърт у домашни и диви дребни птици... Достатъчно е да отбележим, че
годишно в нашата страна се тровят не по-малко от 50 000 домашни птици.
Без съмнение жертва на тази отрова стават и дивите бозайници“.
Много добре си спомням статии във вестник „Вечерни новини“ със
заглавия от рода на: „Ще стане ли Старозагорското поле пустиня?“, „Медодобивният комбинат ще унищожи ли китните подбалкански полета
на Пирдоп, Златица, Челопеч, Мирково, Буново и другите села от Пирдопска околия?“, „Ще бъдат ли унищожени плодородните полета около
Пазарджик чрез отровите на Оловно-цинковия завод?“, „Златна Панега
вече не е златна, а черна“, „Металургичният комбинат в Кремиковци замърсява въздуха и почвата не само на град София и Софийското поле,
но дори и на Черни връх“. Специалисти от института по почвознание „Н.
Пушкаров“, химици и агрономи „биеха тревога“, както те обичаха да се
изразяват, че плодородната почва на България се окислява от отровите
на заводите и ако не се вземат мерки, тя ще стане негодна за производство на зеленчуци, плодове и зърнени храни. Но никой не им обръщаше
внимание. Отговаряха им, че пречиствателните съоръжения били много
скъпи. А земята на България евтина ли е, а здравето на народа евтино
ли е, безумни и слепи водачи?
Спомням си, че преди около 60 години, в учебника ми по литература
беше записано за писателя Стоян Михайловски, че той бил затънал в
блатото на религиозния мистицизъм. Точно тази хула против него ме
накара да проява по-голям интерес към живота и творчеството му. Ето
какво казва той в една своя беседа през 1927 г. за науката: „Науката е
неутрална в морала. Тя върши добро и зло безразлично. Тя ранява и
лекува. Във войната тя дава оръжие за изтребление, а също така всички улеснения и удобства за човечеството... Науката въоръжава човека,
но не е в състояние да го управлява. Тя осветлява пътищата му, но не
му дава сила да ги извърви... Когато науката е вършила велики неща,
тя е действала несамостоятелно – била е оръдие на мощни характери
и възпитани воли. Знанието, в услуга на силна воля и чиста съвест, създава цивилизация“. „...Науката е ключ на много добри работи, казват
любознателните хорица, но ключът на една къща може да се намира в
ръцете на собственика или на разбойника”. „...Сухата наука, сухото об145
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разование на ума, когато не е спрегнато с възпитанието на характера,
няма никаква културна стойност. Статистиката във всички европейски
държави показва, че между учените, но безнравствени хора, излизат
най-опасните обществени злодеи... Тогава къде да дирим оная подкрепа, която ще ни ободрява, оная светлина, която ще ни ръководи по пътя
на саможертвата за благото на другите? Отговарям: в религията”, а аз
добавям: във вероучението.
Колко са актуални думите на Михайловски и днес, след повече от 80
години. Светът е пълен с учени престъпници и образовани, но корумпирани управници. Един о.з. генерал от МВР заяви от електронна медия:
„Корупцията, като раково образование, е обхванала с опасни метастази
всички институции и етажи в управлението на страната”. Защо? Защото
науката не може да дава на учените морал. Това прави вероучението.
Ключът на знанието може и да не е в ръцете на разбойника, а на
стопанина, но ако този стопанин не е благословен от Господа, той също
може да нанесе страхотни поражения на човечеството. Да си спомним
аварията от 26 април 1986 г. в атомната електрическа централа в град
Чернобил. Загинали са 5 милиона души – 30 хиляди от тях са отстранявали аварията, а други 30 хиляди са останали трайни инвалиди до края
на живота си. А кой може да изчисли какви са пораженията в страните
от Източна Европа, върху които паднаха радиоактивните дъждове?
В същата беседа от 1927 г., Стоян Михайловски казва, че „ако направите от един безбожник велик химик, той ще стане опасен отровач”.
Затъналият, според антихристите, в „религиозния мистицизъм” Стоян
Михайловски се оказа пророк. В средата на миналия век много се заговори за борбата на науката срещу вредните насекоми и плевели, които
унищожавали около 20 процента от реколтата. В тази борба науката използваше отровните химикали – инсектициди, между които е и известният в целия свят препарат ДДТ (дихлордифенилтрихлорметилметан).
Откривателят на ДДТ Паул Мюлер е удостоен с Нобелова награда
за медицина през 1948 г. В учебника по „Общая Химия” от 1964 г. на
страница 453 е записано, че през 1970 г. в СССР ще бъдат произведени
между 800 и 900 милиона килограма инсектициди или по около 3.5 килограма за всеки гражданин на СССР.
Голяма част от механизаторите и въобще селскостопанските работници в бившата СССР и социалистическите страни, си отидоха от този
свят преди да достигнат до половината на дните си, отровени от ДДТ и
други инсектициди, а какво поражение са дали върху здравето на хората
и живите обитатели на планетата, които са употребявали отровените селскостопански продукти, едва ли можем да си представим, след като ДДТ
е било открито в умрели китове, моржове и дори в телата на пингвини...
През лятото на 1976 г. сънувах, че полето в с. Долно Камарци е
пълно с ученици, насядали на чинове. Появи се един самолет от селскостопанската авиация, слезе ниско над полето, започна да стреля и изби
голяма част от децата. На следващия ден в действителност се появи
146
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такъв самолет и изсипа облаци от бледожълт прах над блоковете засадени с картофи. Тълкуванието на този сън е ясно. Този бледожълт прах
не убива само дивеч и птици, но и деца. Разказах това на мои приятели
и роднини. Един от тях попитал агронома дали няма да станат отровни
картофите, а той му отговорил, че тези картофи не са за населението
на селото, а са за пазара. Тогава председателят на АПК „Горна Малина”
заявява, че полето може да побелее от изкуствени торове и химикали,
но на него са му необходими високи добиви. Сега полето на Долно Камарци е запустяло и няма никакви добиви.
Ето една от причините, поради която болниците в България и целия
свят са претъпкани. Ключът на познанието е попаднал в ръцете на безсъвестни хора и волно или неволно, те стават косвени убийци на деца и
възрастни, на животни, птици и насекоми.
Дали ще могат природозащитните организации да се преборят с
безумието на безсъвестните управници? Библията казва, че няма да
могат. „Защото знаем, че всички твари заедно стенат и се мъчат досега”,
поради безумието на човеците (Римл. 8:22).
Какво да кажем за безумието на военното въоръжаване, за атомните, неутронните, или вакуумните бомби, за лазерни, акустични, радиочестотни оръжия, ултразвукови и микровълнови оръжия, поразяващи
хората? От Международният червен кръст се опасяват, че най-новите
технологични разработки на генетична основа са най-опасните оръжия
за масово изтребление.
Какво да кажем и за биотехнологичните оръжия, които избирателно
могат да унищожават само африканци или само азиатци? Твърденията
на военните, че всичко това се произвежда, за да осигури безопасността на човечеството, е пълна лъжа. Безопасността на човечеството може
да бъде осигурена само тогава, когато всички човеци от всички религии
и философски системи изпълнят шестата Божия заповед: „Не убивай!“.
Антихристите се опитват да победят вярата в Триединния Бог с всевъзможни хипотези, които твърдят, че са научни теории. Такава теория,
която задължително се налага в училищата по целия свят е „теорията
на Дарвин за произхода на видовете”. Все повече учени доказват, че
Дарвинизмът не е теория, а невярна хипотеза. В книгата си „Теорията на
интелигентния дизайн срещу теорията на еволюцията на Дарвин”, академик Божидар Палюшев доказва с факти, че дарвинизмът е последния
бастион на материалистическата наука и като теория е обречен.
„Със задълбочаването на нашето знание и експерименти върху
структурата на материята, пространството и времето опираме до факти, логическото обяснение на които е съществуването на ръката на
Твореца. Това е една научно обоснована хипотеза, която вече е сериозна теория” - казва академик Палюшев.
Напоследък мнозина учени твърдят, че ако Дарвин е знаел за чудното устройство на човешкия геном, който гарантира уникалността на
всеки отделен човек, той едва ли би и помислил за еволюция.
147
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Твърдението на еволюционистите, че в утробата на майка си човек
преминава през развитието на всички животински видове, от ембриона
до окосмена маймуна, и накрая космите и опашката от маймунския зародиш изчезват и се ражда човек, е чиста сатанинска лъжа. В телевизионно предаване показаха учебник по биология, в който тази лъжа е
записана, за да се изучава задължително в средните училища на България. Може ли здравомислещ човек да повярва, че като изчезнала храната на сушата, вълците започнали да влизат в моретата и океаните, за
да си търсят храна и така се превърнали в делфини, а носорозите по
същия начин станали китове...
Вярата на хората в еволюцията им пречи да повярват в сътворението. Когато се сблъскат с психично разстройство, те са безпомощни и
тичат при невярващи психиатри и психоаналитици, които често са толкова безпомощни, колкото и самите пациенти. Някои лекари се опитват
да лекуват депресираните и душевноболните чрез изповед – откровен
разговор с нуждаещия се. На прав път сте, господа, само че това е половината от пътя. Наркоманите и техните родители предпочитат християнските комуни за лечение, където служат свещеници, пред атеистичните
комуни, където ги лекуват психоаналитици, защото голяма част от психиатрите използват окултни практики, които демонизират болните.
Каква е разликата между свещениците и психиатрите?
Добрите психиатри имат големи познания върху поведението на човека, според анатомията и физиологията му, а свещениците нямат чак
такива знания. Но свещениците добре разбират душевните процеси и
им е дадена власт свише над изповядващите се, да им простят греховете в името на Господ Иисус Христос, и така причината за заболяването
да бъде премахната. Психиатрите, и особено ако са атеисти, нямат такава власт да прощават греховете на болните и да премахват причините за депресиите и болестите. Нещо повече, много често психиатрите
заявяват, че причината за заболяването е неизвестна. А щом не знаете
причината, как ще лекувате болестта?
Вместо да се покаят, някои психиатри се опитват да вземат власт
над бесовете чрез медитация, внушения, вуду магия и други окултни
практики и вкарват под проклятие себе си и пациентите си. Учителки
споделиха, че в детските педагогически стаи на някои училища работят
психиатри, които правят опити да лекуват психичните разстройства у
децата чрез окултизъм. Освен това, чрез откровение от Господа ви казвам, че много от лекарствата, които употребяват душевно болните, се
превръщат в наркотици. Болните стават зависими и до края на живота
си трябва да дават половината от мизерните си пенсии, за да си купуват
предписаните им лекарства, което си е чиста проба конспирация срещу
здравето на хората.
Премахването на причините за душевните (психични) разстройства
става чрез усърдна молитва на свещенослужителите и роднините на
болните към Всемогъщия Бог. За съжаление срещнах депресирани мла148
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дежи, на които психиатрите са внушили, че те са болни, защото са повярвали в Бога и за да оздравеят трябвало да не четат Библията, да не ходят
на църква, да не се молят и да престанат да вярват в Бога и в Господ
Иисус Христос, а да вярват само на тях. Не се учудвам, че такива не получават освобождение. На едно молитвено събрание попитахме Господ
защо въпреки усърдните молитви за някои хора, те не получават изцеление. Той ни отговори чрез откровение. „Идват в църквата, за да получат
изцеление и освобождение, а оттам отиват при врачки, гадатели и екстрасенси, а родителите им ги водят при психиатри окултисти“. „Никому няма
да позволя да тъпче Закона Ми“ и „Славата Си няма да дам никому“.
Какво да кажем за лекари, които си правят експерименти с пациентите си или се опитват да ги зомбират? Ако не се покаят и не спрат с
тези сатанински практики ще погинат завинаги!
Ако психиатрите не знаят истинската причина за заболяването, как
ще го премахнат? Те се стараят да лекуват само симптомите на заболяването, а това не води до оздравяване, а до зарибяване на пациентите,
които да пълнят касите на лекари и фармацевти.
Във в. „Ню Йорк Таймс“ от 28 март 2004 г., д-р Матиас Рат развива
тезата, че днешната гигантска фармацевтична индустрия се гради върху
стремежа да има повече и по-разнообразни болести, а не да бъдат премахнати. „Основата на индустрията е възможността да се патентоват
нови синтетични лекарства, които са насочени само срещу симптомите,
а не срещу причинителя на болестите“. Д-р Рат твърди, че страничните ефекти на фармацевтичните лекарства убиват повече американци
ежегодно, отколкото са загиналите във Втората световна война и във
Виетнамската война взети заедно.
На 29 януари 2004 г. Ватикана заклеймява действията на фармацевтичния картел като „геноцид“ с опустошителни последствия за бедните39
Според изследване на Американския конгрес, в САЩ са били извършени над 2 милиона и 400 хиляди операции, които не са били необходими от терапевтична гледна точка. Тези операции са стрували 4 милиарда долара – пари, които здравната система е получила от оперираните,
без нужда, пациенти 40.
При мен дойде болен от епилепсия и ми разказа, че след като години наред е ходел от болница в болница, накрая му предложили да му
отворят черепа, за да видят причината за болестта и той се съгласил.
След операцията му казали, че нищо не могли да открият и че не е било
необходимо да му отварят черепа. Истината е, че Владко беше вързан
от дух на епилепсия, който не може да бъде видян по никакъв начин и с
никакви средства на медицинската техника, но какво да се прави, като
хирурзите, които са го оперирали се оказали атеисти.
Единственият скенер за откриване на зли духове е Божието Слово!
������������������������������������������������
Волен Сидеров, „Властта на мамона”, с.240
���������������������������������������������������������������
Д-р Атанас Гълъбов, „Световна конспирация срещу здравето“
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Някога Господ Иисус Христос каза на законниците:

„Горко вам, законници, задето взехте ключа на познанието: сами не
влязохте, и на влизащите попречихте” (Лука 11:52).

След такива случаи, като ненужната операция на Владко, разбираме че невярващите психиатри, подобно на врачките, гадателите, екстрасенсите, понякога само гадаят за причините на заболяването. Далеч съм от мисълта, че всички психиатри са безбожници. Има и такива,
които изповядват вярата си в живия Бог и насърчават болните да търсят
и помощ от Господа.
Закриването на мошенически уебсайтове от Европейския съюз, за
да бъдат защитени потребителите от измами, говори че последните постижения на науката се използват и от учени-мошеници за нелоялна
конкуренция. Дали така не са закрити и сайтове, които казват неудобната за някои хора истина?
Наближава времето, когато от телевизионния екран в домовете ни
ще влязат холографски образи на човеци в цял ръст, които трудно ще
можем да кажем дали те са реални или не. Това ще стане чрез нови телевизионни програми с триизмерни изображения, и жилищата ни ще се
напълнят с нахални квартиранти. Ние ще можем не само да ги гледаме,
но и да им задаваме въпроси и те да ни отговарят, а по-късно сигурно и
да ни управляват по волята на режисьора...
Уверен съм, че и днес много деца и възрастни сами разболяват душите си като влизат в директна връзка с демоните и ги приемат чрез окултните и порнографски филми. След това не могат да се избавят от тях
нито чрез лекарства, нито чрез упражненията на йогите, нито чрез разваляне на магии при магьосници и ходжи. Окултните и блудни демони
започват да ги водят към греховното робство на малакийци, блудници,
убийци и антихристи. И когато, според последната книга на Библията „Откровение“ на свети Иоана, върху земята се излеят язвите на огъня,
гръмотевиците, земетресенията, огнената градушка, вулканите, неизлечимите болести, огъня, дима и жупела, вързаните от демони човеци
няма да могат да се покаят.
„И останалите човеци, които не загинаха от тия порази, не се и покаяха
за делата на ръцете си, та да се не покланят на бесове и на златни,
сребърни, медни, каменни и дървени идоли, които не могат нито да
виждат, нито да чуват, нито да ходят; и не се покаяха за убийствата си,
нито за магьосничествата си, нито за блудството си, нито за кражбите
си“ (Откр. 9:20,21).

Напоследък забелязвам, че в домовете на евангелски християни,
където липсват икони с образите на Спасителя или на Божието домочадие, по стените им висят африкански, кубински, мексикански, индиански и китайски маски. Същите цитират втората Божия заповед - да не си
правим никакви изображения, а това по стените им какво е?
Не бива да подценяваме сатана и неговия духовен син Антихрист
в плановете им да подчинят под контрол човеците, чиито имена не са
записани в книгата на живота, и хората които са продали душите си на
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дявола. Сатана ще използва последните постижения на науката и техниката за осъществяване на човекоубийствения си план. Макар Антихрист все още да не е възцарен, антихристите подготвят човечеството
за последното изпитание, преди Христовото пришествие. Брюкселският
мегакомпютър, наречен „Звярът“, е готов да приема данните на всички
жители на планетата. Ако ключът на мегакомпютъра е в ръцете на добрите стопани на планетата, постиженията на науката ще бъдат използвани за доброто на човечеството. Но ако ключът е в ръцете на крадци и
разбойници, това постижение на науката ще помогне на Антихриста да
контролира, подчини и погуби всички жители на планетата, чиито имена
не са записани в книгата на живота.
Не се страхувайте, братя и сестри, от постиженията на науката и от
Брюкселския мегакомпютър „Звярът“, нито от „чиповете“ на антихристите. Бог, Който е сътворил Вселената, лесно може да отвори земята и „Звярът“ заедно със служителите на Антихриста да се озоват живи в ада.
А тия, чиито имена са записани в книгата на живота, няма да се
уплашат от Звяра и няма да бъдат победени от никаква наука, защото
„ще видят лицето Му /на Бога-б.а./, а името Му ще бъде на челата им“
(Откр. 22:4).
„Кой ще ни отлъчи от любовта Божия: скръб ли, притеснение ли, или
гонение, глад ли, или голотия, опасност ли, или меч? както е писано:
„заради Тебе весден ни умъртвяват; смятат ни като овци за клане“. Но
във всичко това удържаме преголяма победа чрез Оногова, Който ни
възлюби. Защото аз съм уверен, че ни смърт, нито живот, ни Ангели, ни
Власти, нито Сили, ни настояще, нито бъдеще, ни височина, ни дълбочина, нито друга някоя твар ще може да ни отлъчи от любовта Божия в
Христа Иисуса, нашия Господ“ (Рим. 8:35-39).

Твърдението на атеистите, че учените вярват само на постиженията
на науката, но не вярват в Бога, е чиста лъжа. Плеяда велики учени не
са скривали вярата си в живия Бог, а са вярвали и са знаели, че природата винаги се подчинява на всемогъществото и властта на Бога, защото е Негово творение.

И звадка от биографията на един велик учен:
„Беше прекрасен октомврийски ден на 1890 г. В бързия влак от Лион
за Париж пътуваха двама души – белобрад старец на около 65 години
и един 25-годишен младеж. Между двамата се повежда разговор. Младият човек Гастон Леру разказва, че завършил естествени науки и сега
пътува за Париж за специализация в института на прочутия проф. Луи
Пастьор. Като чу това очите на стареца светнаха и той каза на младежа: „Радвам се за Вас, ученолюбиви господине. Науката, която сте
избрали за ваша специалност, е повече от интересна. Тя ще Ви достави много случаи да се убедите в чудната премъдрост на Твореца. Вие
сигурно сте религиозен човек, нали?“ Неприятно изненадан, младежът
си помисли, че събеседникът му е някой неук от старото поколение и с
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насмешка отговори: „Религиозен ли? Не! Мисля, че науката върши работата си и без Бога. Аз, който завърших висше образование, никога
досега не съм имал нужда от религия“. Старецът не очакваше подобен
отговор, но добави спокойно: „О, за себе си, вие сте прав. И не са малко
интелектуалците като вас, които мислят същото. Но науката, драги господине, науката, чистата, истинската наука...“, „Съжалявам – прекъсна
го неучтиво младежът - но не съм съгласен с Вас. Както изглежда, говорите за наука, която вече не съществува, която отдавна си е изпяла
песента. Днешната наука е друга. Днес ние буквално летим напред, без
да имаме каквато и да било нужда от Бога или тем подобни предразсъдъци“. И като запали цигара, той самодоволно се облегна на седалката. Старецът разбра, че е безполезно да разговаря с този млад учен,
въздъхна, извади от чантата си малка Библия, отвори я, благоговейно
се помоли и се задълбочи в четене... Времето летеше. Младежът изпуши доста цигари, а старецът прочете доста страници от Светата Книга.
Скоро влакът спря на парижката гара. Докато младежът се занимаваше
с куфарите си, старецът му подаде визитната си картичка и любезно
му каза: „Когато постъпите в института, драги господине, обадете ми
се. Въпреки разликата в нашите възгледи, може би ще ви бъда в нещо
полезен“. И той изчезна всред навалицата. Младежът хвърли небрежен
поглед върху картичката и с много голяма изненада прочете на нея името: Професор Луи Пастьор. Едва тогава той си спомни, че това лице
наистина му бе познато. Ядосан от непочтителното си държание към
своя бъдещ професор, той беше силно озадачен от факта, че този световноизвестен учен, истински корифей на положителната наука, беше
дълбоко вярващ в Бога човек“ („Християнска етика“, с.40,41).
Макс Планк, основоположник на квантовата теория твърди, че найвеликите открития и постижения в науката, в изкуствата и в социалната
област са дошли от хора, имащи чиста вяра в живия Бог.
Блез Паскал, създателят на първата сметачна машина казва: „Иисус изтърпява в страданията Си мъченията, нанесени Му от хората, но в
предсмъртните си часове, Той изтърпява мъчения, които Сам приема.
Мъчение не от човешка, а от Всемогъща ръка и за да го понесеш, трябва да си Всемогъщ. Иисус е в градина, но не в градината на блаженствата, където Адам погуби себе си и целия човешки род, а в градината на
изтезанията, където Той спаси Себе Си и целия човешки род. Два вида
хора познават Бога: хората със смирено сърце, които обичат да се принизяват, колкото и да са умни или глупави и хората, които са достатъчно
умни, за да видят истината, каквито и възражения да имат“ (Проф. д-р
Исак Паси, „Блез Паскал. Мисли“).
За Християнската религия Блез Паскал пише: „Християнската религия запознава хората едновременно с две истини: че има Бог, Когото
са способни да познаят, и че в тяхната природа е заложена греховност,
която ги прави недостойни за Него. Еднакво важно за тях е да знаят и
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едната, и другата истина. И еднакво опасно е за човека, както да познава Бога без да съзнава нищожеството си, така и да съзнава нищожеството си, без да знае за Изкупителя, Който може да го избави от
него. Знанието само на една от тези истини, поражда било гордостта на
философите, познали Бога, но не и нищожеството си, или отчаянието
на атеистите, които съзнават нищожеството си, но не познават Изкупителя“ („Блез Паскал. Мисли“).
Напоследък се заговори, че науката щяла да открие Бога. Световно
известен учен бил удостоен с Нобелова награда, за откритието му, че
човек освен тяло имал и душа. Не знам как е стигнал до това откритие
„великият“ учен, но знам, че преди 3 500 години Моисей е записал в Битие, която е първата книга на Библията, следното:
„И сътвори Бог човека по Свой образ, по Божий образ го сътвори; мъж
и жена ги сътвори“ (Бит. 1:27).
„И създаде Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна в лицето му
дихание за живот; и стана човекът жива душа“ (Бит. 2:7).

Библията говори на повече от 350 места за човешката душа, и в
последната й книга - Откровението четем:
„А когато сне петия печат, видях под жертвеника душите на закланите
за словото Божие и за свидетелството, що имаха; и викаха с висок
глас, думайки: докога, Владико Светий и Истинний, не ще съдиш и не
ще отмъстяваш за нашата кръв на ония, които живеят на земята? И
всекиму от тях се дадоха бели дрехи, и им се каза да починат още
малко време, докле се допълни броят на съслужителите и братята им,
които ще бъдат убити, както и те“ (Откр. 6:9-11).
„И видях престоли и седналите на тях, на които бе дадено да съдят;
видях и душите на обезглавените заради свидетелството Иисусово и
заради словото Божие, и ония, които се не поклониха на звяра, нито на
образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си. Те оживяха
и царуваха с Христа през хилядата години“ (Откр. 20:4).

Вместо да отричаме постиженията на науката или пък да ги използваме, за да оборваме вярата, по-добре ще направим да ги обединим,
защото и знанието и вярата идват от Вездесъщият Бог. Или както казва
Тома Аквински (1225-1274) в своята велика творба „Същността на богословието“:
„Да се стремим да свържем разума и вярата в една цялост на истината, тъй като и вярата и разумът произлизат от Бога и между тях
не може да има същностни противоречия” (Ърл Кернс, „Християнството
през вековете”, с.245).
Спасителят казва: „защото всякой, който иска, получава, и който
търси, намира...” (Мат. 7:8), но това искане и търсене трябва да бъде искрено. Ако разумът искрено търси пътя към Бога, той рано или късно ще
стигне до вярата във въплъщението, живота, смъртта и възкресението
на Господ Иисус Христос. Точно тази вяра води към познанието на Бога
и към вечен живот. От въплъщението до възкресението и възнесението
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на Спасителя, животът Му е низ от чудеса и велика тайна, скривана през
вековете, но открита на искрено вярващите. Тази тайна и чудесата са
непонятни и недостижими за човешкия разум, но те не му противоречат.
Ако разумът потърси светлината, която иде от вярата, той ще открие, че
това което е чудо за природата е само една духовна тайна.
Християнин и атеист разговаряли, седнали под сянката на една
круша. Атеистът казал: „Днес има агрономи, които успяват да сътворят
такива сортове круши и ябълки, които да раждат все по-едри и по-едри плодове. Идва времето, когато учените ще създадат такива круши и
ябълки, че плодовете им ще са големи като дини и тикви”. В този момент
паднала една круша и ударила атеиста по главата, а християнинът отбелязал: „Добре, че не беше като диня или тиква”.

[
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А СТРОЛОГИЯ
„И затова Бог ще им прати действие на заблуда, за да повярват на лъжата, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали в истината, а
обикнали неправдата“ (ІІ Сол. 2:11,12).
Апостол Павел пише до Тимотей :
„О, Тимотее! пази онова, що ти е предадено, и се отвръщай от скверното празнодумство и от възраженията на лъжовната наука, с която,
като се занимават, някои се отклониха от вярата. Благодатта да бъде с
тебе. Амин“ (І Тим. 6:20,21).

В

някои протестантски издания на Библията думите: „лъжовната
наука” са преведени като „така нареченото знание”, или „криво
нареченото знание”, или „фалшивото знание”, срещу което се опълчват
антихристите и твърдят, че Библията уж учела, че знанието не било важно, а само вярата била важна. Убеден съм в това, че вярата е много
важна и едва ли има човек, който в нищо да не вярва, но трябва да знаем, че има вяра спасителна, но има и вяра, която води в погибел.
Истинското знание също е много важно, но има знание за Бога, което
води във вечен живот, но има и дяволско знание, което води в погибел.
Който има истинското знание лесно ще разбере и познае фалшивите
претенции на лъжовната наука, но онези, които не искат да повярват
в истината, ще обикнат неправдата и точно затова Светият Дух, чрез
апостол Павел, ни предупреждава, че ония, които са се занимавали с
възраженията на лъжовната наука, са се отклонили от вярата. Такава
опасност има и за нас.
Лъжовната наука включва в себе си всички лъжливи философски
системи, които отричат словото на Бога, изопачават го или нямат нищо
общо с Истината. Тук влизат и така наречените „тайни (окултни) науки”,
които не се изучават в училищата и университетите (поне до днес). Те
претендират, че източникът им на знания е космосът, звездите, слънцето, „природата”, душите на умрелите, „ангелите”, а някои признават, че
получават информация директно от сатана.
Астрологията не е наука. Тя няма нищо общо с астрономията.
Ако истинската наука, не може да даде сила на безсъвестния човек в
борбата му с пороците и греха, ще може ли лъжливата наука астрология
да му даде такава сила? Напротив, вярата в астрологията парализира
силите му в тази борба и го учи да се остави в ръцете на бездушните
зодии. Ако човекът е вярващ християнин и гадае по небесните тела, има
голяма опасност да се отклони от вярата, да попадне под проклятие и
да бъде обладан от предсказвателни, окултни бесове, които да започнат да му „говорят”, а психиатрите да му поставят безутешната диагноза
„шизофрения”, вследствие на „слухови халюцинации”.
Волята на Бога е всички хора да се спасят. Той има план за всеки
човек да чуе Благата вест за своето спасение, а след като чуе - сам да
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избере съдбата си за вечността. Бог говори на човека чрез различните
дарби и служения на Светия Дух.
„Бог говори веднаж и, ако това не забележат, още веднаж: на сън, в
нощно видение, когато сън наляга човеците, във време, кога дремят
на леглото. Тогава Той открива на човека ухото и запечатва Своето
наставление, за да отведе човека от някое предприятие и да отстрани
от него гордостта, за да отведе душата му от пропаст и живота му от
поражение с меч. Или бива вразумяван с болест на постелката си и с
люта болка във всичките си кости, - и животът му се отвръща от хляба,
и душата му – от обичната храна. Плътта на него изчезва, тъй че не
се вижда; костите му, които се не виждат, се подават. Душата му се
приближава към гроба, и животът му – към смъртта. Ако има у него
Ангел-наставник, един от хиляда, за да показва на човека правия му
път, - Бог ще се умилостиви над него и ще каже: освободи го от гроба;
Аз намерих откуп. Тогава тялото му ще се освежи повече, отколкото
на младини; той ще се върне към дните на младините си. Ще се моли
Богу, и Той ще бъде милостив към него; с радост поглежда лицето му и
възвръща на човека праведността му. Той ще гледа людете и ще казва: „грешил съм и кривил съм правдата, и не ми е въздадено; Той освободи душата ми от гроба, и животът ми вижда светлина.” Ето, всичко
това Бог върши два-три пъти с човека, за да отведе душата му от гроба
и да го просвети със светлината на живите” (Иов 33:14-30).

Едва ли има човек, който да не е минал поне през две или три премеждия, когато животът му да е висял, както се казва, на косъм от смъртта и Някой невидим му е помогнал, и по чуден начин го е избавил.
Друг начин за намиране на Истината е безпристрастно да разглеждаме и изучаваме творенията. Като гледаме заобикалящия ни свят, да
си задаваме въпроси и да търсим отговорите в Библията, защото другаде ги няма.
„Небесата проповядват славата на Бога, и за делата на ръцете Му възвестява твърдта” (Пс. 18:1).
„Гневът Божий се открива от небето върху всяко нечестие и неправда на
човеците, които държат истината в неправда; тъй като онова, що може
да се знае за Бога, тям е явно, понеже Бог им го откри. Защото онова,
що е невидимо у Него, сиреч, вечната Му сила и Божеството, се вижда
още от създание мира чрез разглеждане творенията; тъй че те са неизвиняеми” (Рим. 1:18-20) .

Свети Августин пита ония, които почитат творението повече от Твореца: „Какво обичаш ти, че не обичаш Бога? Възлюби, ако е възможно,
каквото и да е, което Той не е създал! Огледай се и виж цялото творение.
И където и да те поробва някаква страст и да ти пречи да обичаш Твореца, винаги става въпрос за нещо, сътворено от Този, Когото ти пренебрегваш“ (Проф. д-р Яцек Салий, „Беседи със Свети Августин”, с.118).
Когато папа Иоан Павел ІІ посети Мексико и се срещна с индианците, у нас писаха, че той се кланял на слънцето заедно с индианците. Оказа се, че истината е друга. Когато индианците се поклонили на
слънцето, Папата ги попитал: „Искате ли сега да се поклоним на Онзи,
Който е сътворил слънцето?“ и индианците извикали радостно: „Иска156
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ме, искаме“ и заедно се поклонили на Твореца на слънцето и земята, на
звездите и планетите.
Сатана има план за всеки човек да го съблазни и да го погуби. Първата му задача е да отклони човека от пътя на Истината. Мнозина, които
бяха изцелени от неизлечими, според медицината, болести, или освободени от различни пороци, изповядват и казват: „Търсех Истината, но
попадах на погрешни адреси”.
От много голямо значение е в какво точно вярва човек. Сатана знае
това и изпраща различни свои служители (врачки, екстрасенси, ясновидци, модерни представители на древни ереси), за да предложат на повярвалия в Бога човек да приеме плана му. Като повярва в онова, което
дяволският пратеник му предлага, се стартира програмата за неговото
пленяване и погубване.
Мой роднина - Иван получи инфаркт и лекарите бяха на мнение, че
той ще живее само няколко дни. Иван, съпругата, тъщата и църквата повярвахме, че той ще живее не няколко дни, а много години. Иван изживя
Божествено изцеление и десетина години беше жив и здрав. Преди Бог
да го върне към живот, той се покая, отрече се от наследствени грехове
и прие Иисус Христос за свой личен Господ и Спасител. Няколко години
след изцелението му, астролог му пророкувал, че той ще влезе в 21-ви
век, но няма да живее в него. Иван и съпругата му повярвали на дяволския план. Няколко минути след Новата 2001 г., Иван получи втори инфаркт и почина. Възниква въпросът: Защо Господ не попречи на дявола
да изпълни плана си за смъртта на Иван? Защото той и съпругата му
бяха повярвали в дяволския план, подхвърлен им от астролога.
Бог е дал свободна воля на човека да вярва в истината и живота, за да
живее или да избере да вярва на лъжите на дявола, за да бъде погубен.
Един генерал ми разказа, че през Втората световна война като бил
на фронта, неговият заместник дошъл една вечер при него и го помолил да присъства на погребението му и да утеши съпругата му, тъй като
имал „откровение”, че тази нощ ще бъде убит. Отначало му отказвал, но
накрая за да се отърве от него му казал: „Добре”. През нощта и генералът получил „откровение” - минала му мисъл, че тази нощ ще бъде убит,
но той отхвърлил „откровението”. Настанала битка. Противникът атакувал тяхната част и заместник командирът загинал, а генералът оцелял.
Защо? Защото заместник командирът приел и повярвал в плана на дявола, а командирът го отхвърлил.
Дерек Принс разказва, че при него дошла жена с „откровение“ и казала: „Виждам Ви в кола, която се е ударила в дърво“, на което той отговорил: „Ти предсказвателни душе, аз отхвърлям това, не го приемам.
Нямам намерение да бъда в никаква кола, която се е разбила в дърво,
в Името на Иисус!“. И пояснява: „Ако бях казал: О, ще бъда в кола, която ще се разбие в дърво, щях да се покоря на волята на сатана за моя
живот“ (Дерек Принс, „Защита от заблудата”).
Планът на сатана е да унищожи всички човеци.
157
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Спасителят го нарича: „човекоубиец“ (Иоан. 8:44). Такива са и неговите служители. Затова е толкова опасно човек да вярва на врачки, гадатели, астролози, магьосници, екстрасенси, чародейци и други подобни
слуги на дявола, защото те ще му предложат плана на господаря си за
неговата гибел. В Своето слово Библията, Бог категорично ни предупреждава, че астрологията е идолопоклонство и лъжеучение. В пророчеството на пророк Исаия за гибелта на Вавилон е записано следното:
„Слез и седни на праха, о девице, дъще Вавилонска; седи на земята:
престол няма, дъще Халдейска, и занапред няма да те наричат нежна
и разкошна. Вземи хромели /ръчна мелница-б.а./ и мели брашно; свали
булото си, запретни поли, разголи крака, гази реки: твоята голота ще се
открие, и ще се виждат дори твоите срамоти. Ще отмъстя и никого не ще
пожаля. Нашият Изкупител – името Му е Господ Саваот – е Светият Израилев. Седи мълком и прибери се в тъмницата, дъще Халдейска, защото
занапред няма да те наричат господарка на царствата. Аз се разгневих
на Моя народ, унизих Моето наследие и ги предадох в твои ръце; а ти не
им оказа милосърдие, на старец налага най-тежкото си иго. И си казваше:
„вечно ще бъда господарка”, а на ум си не туряше това, не помисляше,
какво ще бъде отпосле. Но сега изслушай това, ти, изнежена, която живееш безгрижно, която си казваш в сърцето: „аз съм, и няма друга като
мене: няма да седя вдовица, нито ще изпитам загуба на деца” . Но внезапно, в един ден ще те сполети едното и другото – загуба на деца и
вдовство; в пълна мярка ще те сполетят те, при всичкото множество на
твоите вражби и голямата сила на твоите магии. Защото ти се надяваше
на злодейството си и казваше: „никой ме не види”. Твоята мъдрост и твоето знание – те те отклониха от пътя, и ти си думаше в сърце: „аз съм, и
няма никоя освен мене”. И ще те сполети бедствие: не ще узнаеш, откъде
ще се подигне то, и ще те връхлети беда, която не ще бъдеш в сила да
отблъснеш; и внезапно ще те сполети гибел, за която и не мислиш. Стой
си прочее с твоите магии и с многото си вражби /чародейства и омайвания-б.а./, с които си се занимавала от младини: може би – ще си помогнеш, може би – ще устоиш. Ти си уморена от многото си кроежи; нека
излязат ония, които наблюдават небесата, звездобройци и предсказвачи
по новолуния /астролозите-б.а./, и да те спасят от онова, що трябва да ти
се случи. Ето, те са като слама: огън ги изгори; не избавиха душата си от
пламъка; не остана въглен да се погрее някой, нито огън, да си поседи
пред него. Такива са станали за тебе ония, с които си се трудила, с които
си търгувала от младините си. Всеки ударил по свой път; никой те не
спасява” (Ис. 47:1-15).
„И каза ми: видиш ли, сине човешки? обърни се, и ще видиш още поголеми гнусотии. И въведе ме във вътрешния двор на дома Господен, и
ето при вратата на храма Господен, между притвора на жертвеника, до
двайсет и пет мъже стоят с гърба си към храма Господен, а с лицето си
към изток, и се кланят към изток на слънцето. И каза ми: видиш ли, сине
човешки? малко ли е за дома Иудин, да вършат такива гнусотии, каквито
вършат тук? но те и земята напълниха с нечестие, и двойно Ме разгневяват; и ето, те поднасят вейки към носовете си. Затова и Аз ще почна да
действам с ярост; окото Ми не ще пожали, и не ще се смиля; и макар те
да викат със силен глас на ушите Ми, – не ще ги чуя” (Иезек. 8:15-18).
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Господа астролози, звездобройци, предсказвачи по новолуние, дъновисти и окултисти, докога ще вършите гнусотии като гадаете и се кланяте на слънцето, планетите и звездите? Покайте се и престанете да
лъжете народа ни, защото иде видов ден, когато никой няма да може да
ви помогне. Възхищавайте се на звездите и планетите, на слънцето и
луната, но отдайте слава на Бога, Който ги е сътворил – единосъщната
и свята Троица - Отец, Син и Светия Дух.
Поклонението на слънцето, луната и съзвездията е смъртен грях.
„Ако се намери среди тебе в някое от твоите жилища, що Господ, Бог
твой, ти дава, мъж или жена, които да сторят зло пред Господа, твоя Бог,
като престъпят завета Му, па тръгнат и почнат да служат на други богове,
и се поклонят тям, или на слънцето, или на месечината, или на всичкото
небесно войнство, каквото аз не съм заповядал, и ти бъде обадено, и ти
чуеш, – то разузнай добре; и ако това е чиста истина, ако е сторена тая
гнусота в Израиля, – изведи оня мъж, или оная жена, които са сторили
това зло, при вратата си и ги пребий с камъни, да умрат“ (Вт. 17:2-5).

Един богат французин атеист решил да опази сина си от вярата в
Бога. Той го затворил в един замък с учителите му, на които наредил да
го възпитават според дарвиновата еволюция, като им забранил пред
детето да се произнася думата Бог. Един ден, като се разхождали из
градината на замъка, детето попитало баща си: „Татко, кой е сътворил
слънцето?“ Бащата отговорил: „Никой не го е сътворил. Ти не знаеш ли
за теорията според еволюцията на Дарвин?“ „Знам – отговорило момчето – но ако ти познаваш Този, Който е сътворил слънцето, кажи Му, че
аз много Го обичам!“.
Хората са много любопитни да узнаят по някакъв начин бъдещето
си и това на човечеството, но то е скрито у Бога и Той го открива на
когото си иска, чрез Светия Дух, Който още от стари времена е говорил чрез пророците, Божия Син, апостолите и евангелистите. Техните
пророчества са записани в Свещеното Писание. Бог и днес говори чрез
дарбата пророчество, която се разпределя между човеците от Светия
Дух, третото лице на Божеството, както Му е угодно.
„Съдбите Господни са истина – всички са праведни“ (Пс. 18:10).
„По среднощ ставах да Те славословя заради Твоите праведни съдби“
(Пс. 118:62).
„Избрах пътя на истината, турих пред себе си Твоите съдби“ (Пс.
118:30).

Философът Морис Метерлинк (1862–1949) мечтае: „...в мозъка на
всеки човек да има една разместена мозъчна клетка, една Браунова
гънка, ориентирана по друг начин, една тънка мрежа от нерви, прибавена към тия, които образуват нашето съзнание, за да се развие пред нас
бъдещето със същата яснота, със същата величава и неизменна пълнота, каквато разстила миналото, не само на хоризонта на индивидуалния
ни живот, но и на живота, на вида, към който принадлежим“.
Господа материалисти, потомци на садукеите, които не вярваха в
духа и във възкресението, направете си такива клетки, гънки и нерви и
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си ги монтирайте във вашите мозъци. Може би ще узнаете бъдещето си
и това на цялото човечество, но ние знаем от Божието слово, че „плътта
нищо не ползва”, а „Духът е, който животвори”, но как да ви се помогне,
като не вярвате, че освен тяло, има и дух?
Дяволът е имитатор и той се опитва да се прави на „пророк” и за целта използва непросветени или възгордели се човеци, като им помага да
станат гадатели, врачки, прорицатели, екстрасенси, контактьори, астролози, запитвачи на мъртви или на бесове и други подобни. Антихристът,
който евреите ще приемат за месия, ще дойде, защото Господ е казал, но
това никой, включително и сатана, не знае кога ще стане това.
„А Той им отговори: не се пада вам да знаете времената или годините,
които Отец е положил в Своя власт” (Деян. 1:7) .

В Свещеното Писание е записано, че никой не знае деня и часа на
Второто пришествие на Христос - нито Божият Син, нито апостолите,
нито ангелите. Сатана е успял да излъже астролога Нострадамус (15031566), като му е внушил, че той го знае. Преди години тълкувателите на
Нострадамус твърдяха как той бил пророкувал, че:
През 1995 г. държавата Израел щяла да изчезне. Явно е, че така им
се е искало.
„В годината 1999, на седмия месец, от небето ще дойде един ужасен
Водач, в който ще се въплъти великият Атила... В страната победителка
Арабия ще се роди мощен мюсюлмански водач, той ще победи испанците и ще завладее Гренада и Италия.”
Може би иракският президент Садаам Хюсеин (1937-2006) е вярвал на Нострадамус и си е мислел до последния момент от живота си,
че той е великият мюсюлмански водач, но както вече знаем увисна на
бесилото. Добре ще сторят и другите велики мюсюлмански водачи да
си вземат поука от края на Саддам Хюсеин. Нито държавата Израел е
престанала да съществува, нито „мощния мюсюлмански водач” е завладял Испания, Гренада и Италия в 1999 г. Когато предсказанията на
предсказвател или астролог не се сбъдват, той е лъжепророк, дори да
твърди, че говори от името на Бога.
„Който пък пророк се осмели да говори от Мое име, каквото не съм му
заповядал да говори, и който говори от име на други богове, такъв пророк да бъде погубен. Но ще кажеш в сърцето си: как ще узнаем думите,
които Господ не е говорил? Ето как ще узнаете: ако пророкът говори от
името на Господа, и думите му се не сбъднат и не изпълнят, то Господ
не е говорил тия думи, а ги е говорил пророкът по своя дързост – и не
бой се от него” (Вт. 18:20-22).

Нострадамус твърди, че предсказанията му са в резултат на изследване движенията на планетите и звездите, и взаимодействието между
тях. Така например, към края на хилядолетието мюсюлманите щели да
завладеят Европа, която щяла да бъде наводнена от „жълтите”, тоест
от „жълтата раса” още през 1700 г. и Китай щял да покори цялата северна част на Земята. От това предсказание е дошла лъжата, която се
разпространява между невежите, че през 2000 г. ще дойде краят на све160
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та и жълтата раса ще завладее света, което уж го пишело в Библията.
Такива лъжи в Библията няма.
„Арабската мощ ще завладее Европа – пише Нострадамус – ще запали пожари и ще убива, грамадни армии ще дойдат от Изтока по море
и по земя и Кръстът ще бъде поразен”. Много им се иска на мюсюлманите и на отстъпниците от Светия Завет - франкмасоните, това да
се случи по-скоро, но няма да го бъде. Нострадамус се е застраховал
като е предупредил всички „варвари, профани и простаци”, че ако четат
предсказанията му и не ги вярват, „заслужено ще бъдат проклети”, но е
забравил, че напразни клетви нашият Бог не изпълнява.
„...Настоящето и миналото ще бъдат съдени от Бога, Който ще се отврати от стария свят и ще произнесе присъдата Си срещу отреклото се от
Него свещеничество... Това ще бъде Второто Пришествие”. А срещу отреклите се от Бога гадатели и астролози, Бог няма ли да произнесе присъда,
след като ги е предупредил да не се занимават с такива мерзости?
Свети Августин пише за астролозите и техните твърдения, че ако
съдбите на хората зависят единствено от звездите, независимо от Божията воля, от това какво ще правим, какви блага ще имаме и какви
бедствия ще преживеем, не бивало да почитаме никакъв бог.
„Тези хора (астролозите) никога не са могли реално да обяснят откъде идва разликата в съдбите на близнаците, които имат един и същ
хороскоп: в техните действия, приключения, занимания, склонността им
към определени изкуства, в общественото им положение и много други
области от живота им. Така че много хора, които нямат родство помежду
си, понякога си приличат много повече, отколкото близнаците, които са
родени в незначителен промеждутък от времето, а са заченати от едни
и същи родители в един и същи миг... Когато претеглиш фактите, без
да искаш стигаш до извода, че когато астролозите дават удивителни по
своята истинност предсказания, това се случва чрез тайното внушение
на злите духове, които се опитват да внедрят и утвърдят в човешките
умове тези измамни и вредни вярвания, че съдбата се диктува от звездите“ (Проф. д-р Яцек Салий, „Беседи със Свети Августин”).
Щом като астролозите предсказват чрез злите духове, те не са поразлични от бесовъпрошателите и магьосниците.
Един студент от Сорбоната в Париж трябвало да защити докторската си дисертация на тема „Психология на суеверието“. Като разбрал, че
повече от 50% от французите вярват на лъжите на астролозите, той пуснал обява във вестниците, че е астролог и срещу предплатена сума от
2 000 франка, всеки желаещ може да получи подробен хороскоп. След
като получил много заявки, на всички податели изпратил един и същи
хороскоп, като се стараел при изработката му да е с възможно най-добри черти на характера, което се приема със задоволство от мнозина,
изразите му да са по възможност неопределени, но и с общо значение.
Или с други думи, желаещите да научат съдбата си, да прочетат това,
което им се иска да чуят за себе си. Въпреки че на всички изпратил един
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и същи хороскоп, самозваният астролог получил много благодарствени
писма, като с получените пари продължил образованието си, а с изводите от писмата - успял да защити дисертацията си.
Този пример беше повторен преди няколко години от Немската Национална Телевизия. Изпратени били хиляди хороскопи на жители от
цяла Германия с молба за обратен отговор до телевизията. Около 90%
от анкетираните отговорили, че хороскопът, който им е изпратен е точно копие на характера и темперамента им. Тогава по телевизията бил
прочетен хороскопът, който бил един и същ за всички анкетирани. Според немската телевизия около 60% от германците вярват в лъжите на
астролозите.
Немското астрономическо дружество публикува следното съобщение за астрологията:
„На своя конгрес в град Бон, Астрономическото дружество взе решение да предупреди обществеността за все по-широко разпространяващото се безумие на астрологията. Твърденията, че положението на
небесните тела при рождението на човека влияе върху неговия житейски път и човек може за различни лични и обществени дела да се съветва какво предвещават звездите за тях, се основават на една астрономическа представа за всемира, че земята и човекът заедно с нея са в
центъра на процесите в космоса.
Тази представа за всемира отдавна е променена. Това, което днес
се представя като астрология, космическа биология и т.н., не е нищо
друго освен една смесица от суеверие, шарлатанство и бизнес. Вярно
е, че има групи астролози, които се разграничават от общоизвестните
и много разпространени печатни анализи за чертите на характера и съвети за всяка житейска ситуация, но на тези безсмислици те противопоставят своята собствена, представа като „научна“ астрология. И до
днес обаче астрологията не е успяла да представи необходимите доказателства, че тя е наука и работи с научни методи. Това обстоятелство
не може да бъде променено и от случайните сбъдвания на някои астрологически предсказания. Астрологията остава система от безразборно
приети правила. Една такава система не може да претендира, че прави
научнообосновани предвиждания в сферата на личните и обществените дела. Университетските обсерватории и работещите в тях астрономи
постоянно са търсени от частни и длъжностни лица за преценки и заключения във връзка с астрологията. Тези заключения не могат да се
различават от тук изложеното становище на астрономическото дружество, което официално публикуваме“.
Въпреки, че в САЩ 80% от населението на страната твърдят, че са
християни, около 40% от тях вярват в лъжите на астролозите. Около
200 000 регистрирани астролози, от които 10 000 се водят високо квалифицирани „професионалисти“, печелят стотици милиони долари от
гаданието чрез астрологията. Американските астролози са обединени в
„Американска федерация на астролозите“. Продават се книги и сборни162

velev_zabludi.indd 162

19.12.2009 г. 17:21:15

Големите заблуди, Велев

w

ци с хороскопи дори за съдбата на кучета и котки.
В България този процент не е по-малък. Познавам православни
християни, които трескаво се занимаваха с печат и разпространение на
хороскопи, като си вярваха, че вършат Божието дело. Всички страдаха
от неизлечими, според медицината, болести. Когато се покаяха и изгориха хороскопите, получиха чудесни божествени изцеления.
През 1972 г. бях около четири месеца в Египет. Всяка сутрин, всички служители в Търговското представителство, веднага щом получеха
вестниците си от България, отваряха ги на предпоследната страница и
забиваха погледите си в астрологическите лъжи на своите хороскопи.
Над 90% от тях бяха членове на БКП.
Почти всички вестници публикуват хороскопи. Разпространяват се
книги по астрология и сборници с хороскопи. Националната телевизия,
освен с другите лъжи, лъже народа и с предавания от лъженауката астрология. Астролозите си вярват, че на всеки 26 000 години се повтаря
цикъла на историческото развитие на човечеството, което е преминало
през много такива „ери“. Според тях сега сме в „Ерата на Рибите“, която символизирала християнството. Тъй като просветените християни,
които от опит знаят Божията воля и познават Свещените Писания, не
вярват на лъжите на астролозите, нормално е и астролозите да говорят
с най-отрицателни епитети за Христовата църква. А кой може да хули и
да бъде против Христос и Неговата църква, ако не Антихриста и неговите служители?
Интересно е, че астролози и окултисти са единомислени, че с настъпването на „ерата Водолея“, християнството щяло да изчезне и да
настъпи епохата на окултизма, хуманизма, свободата на човешката личност и толерантността между всички народи и религии, с изключение на
християнството. Колко много им си иска на сатана и антихристите да се
случи това, но планът на дявола, няма да го бъде.
Първите, които няма да се съгласят с ерата на Водолея са истински вярващите евреи, които са сключили Завет с единствения Бог и
няма да признаят и няма да се поклонят на никакъв друг бог, освен на
единствения Бог, Който се е открил на Моисей и пророците. Ако бъдат
принуждавани да се кланят на мюсюлмански, християнски, нацистки,
комунистически и каквито и да са лидери (водачи), включително и на
Антихриста, те няма да се съгласят и поклонят, а това означава възраждане на антисемитизма. За съжаление голяма част от евреите ще
приемат „оня, който ще дойде в свое име“ – лъжливият месия, който ще
бъде възцарен от отстъпниците на Светия Завет.
Истинските християни, които се кланят на Триединния Бог, също
ще бъдат гонени и преследвани от маскираните антихристи. Трябва да
запомним, че както Божият Дух, чрез верните Божии служители, дава
знание и информация за истината в живота на човеците и на Вселената,
така сатана и неговите служители дават дезинформация за живота на
човеците и на Вселената.
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През ХХ век измамници са написали окултни съчинения като: „Евангелието на Иисуса от ерата на Водолея“ от някой си евреин Леви, който твърдял, че получил информация за тайния живот на Спасителя от
някакъв „ангел“; „Неизвестният живот на Христа“ от Нотович, който пък
заявил, че е получил информацията от старшия Лама на манастира в
Хималаите. Но когато група изследователи посетили манастира, Ламата се заклел, че никога не се е срещал с Нотович, а за написаното в
книгата му извикал: „Лъжа, лъжа, нищо, освен лъжа!“.
Документираните лъжливи и несбъднати предсказания на съвременните астролози нямат край. Задачата им е да разколебаят вярата
на християните и да отклоняват хората от Господ Иисус Христос.

Даниил

Книгата на пророк Даниил е апокалиптична, защото проследява живота на света до неговия край. Докато другите пророци разглеждат съдбата на Израил и околните му народи, Даниил разглежда историята на
всичките народи в изпълнението на Божиите намерения за целия свят,
сътворен и контролиран от Бога. Божиите намерения за Израел и Христовата църква не могат да бъдат спрени от никого и нищо. Това е огромна привилегия за вярващите евреи и християни. Всеки евреин и всеки
християнин трябва добре да помни това. Тази истина много добре я знаеха комунистите и антихристите в България. По време на тоталитарния
режим Комитетът по вероизповедание беше забранил на евангелските
пастири да проповядват върху книгите Даниил и Откровение, та ако е
възможно евреите и християните да забравят своите духовни привилегии над антихристите. Що се отнасяше до православните свещеници,
на тях не им позволяваха да проповядват повече от пет минути. Тази
забрана продължава за някои от тях и днес, в XXІ-ви век.
Вавилонският цар Навуходоносор мислел какво ли ще бъде след
него и какво ли е бъдещето на света. И Всемогъщият и Вездесъщ Бог,
без да монтира допълнителни клетки, гънки и нерви за гледане в бъдещето, му дал сън, в който открил идещите дни на човечеството. Тогава
царят заповядал да се съберат всички мъдреци, тайноведци, астролози,
магьосници и гадатели и им казал: „Сънувах сън, и духът ми се вълнува;
желая да зная тоя сън” (Дан. 2:3). Те му отговорили, че на земята няма
човек, който би узнал какво царят е сънувал. Нека царят разкаже съня,
а те ще кажат значението му. Царят се ядосал и заповядал да изтребят
всички вавилонски мъдреци. Като научил това, пророк Даниил разказал на другарите си Анания, Мисаила и Азария, за да просят милост от
Бога за тази тайна, та да не загинат заедно с вавилонските гадатели и
астролози. Тогава Бог открил тайната на Даниил в нощно видение и той
благословил Небесния Бог:
„да бъде благословено името на Господа отвека и довека, защото у
Него има мъдрост и сила; Той променя времена и години, сваля царе и
поставя царе, дава мъдрост на мъдри и знание на разумни; Той открива, що е дълбоко и съкровено, знае, що е в мрака, и светлината живее
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с Него. Славя Те и величая, Боже на отците ми, задето ми дарува мъдрост и сила и ми откри онова, за което Те молихме; защото Ти ни откри
делото на царя” (Дан. 2:20-23).

Тогава Даниил се явил пред царя и той го попитал :
„Можеш ли ми каза съня, който видях, и какво значи той?” Даниил
отговори на царя и рече: „тайната, за която царят пита, не могат откри
на царя ни мъдреци, ни магьосници, ни тайноведци, ни гледачи. Но на
небесата има Бог, Който открива тайни; и Той откри на цар Навуходоносора, какво ще бъде в последните дни. Сънят ти и онова, що е видяла главата ти на твоето легло, беше това: ти, царю, на леглото си
мислеше, какво ли ще бъде след това, и Оня, Който открива тайни, ти
показа какво ще бъде. Но мене тая тайна биде открита, не за да бъда
по-мъдър от всички живи, а за да бъде на царя открит смисълът, и за да
узнаеш помислите на сърцето си. Твоето видение, царю, беше такова:
ето, някакъв си голям истукан; огромен беше този истукан, той стоеше
в извънреден блясък пред тебе, и видът му беше страшен. Главата на
този истукан беше от чисто злато, гърдите му и ръцете му – от сребро,
коремът и бедрата му – медни, пищелите му железни, нозете му част
железни, част глинени. Ти го гледаше, докле се камък откъсна от планината, без да го е ръка съборила, удари в истукана, в неговите железни
и глинени нозе, и ги разби. Тогава всичко заедно се раздроби: желязо,
глина, мед, сребро и злато станаха като прах на лятно гумно; вятърът ги
отнесе, и диря от тях не остана; а камъкът, който разби истукана, стана
голяма планина и изпълни цяла земя. Ето сънят! Ще кажем пред царя,
и какво той значи“ (Дан. 2:26–36).
Чухте ли добре,
гадатели и магьосници, разбра ли и ти, драги читателю:

„...тайната, за която царят пита, не могат откри на царя ни мъдреци, ни
магьосници, ни тайноведци, ни гледачи. Но на небесата има Бог, Който
открива тайни” (Дан. 2:27,28).
„Той променя времена и години, сваля царе и поставя царе“ (Дан. 2:21).

Бог е Който променя времената и годините, сваля и поставя
управниците, а не бездушните звезди и планети. И не вие гадатели,
врачки, астролози, политици, франкмасони, глобалисти и лъжепророци,
които сте си въобразили, че от вас зависи бъдещето на човечеството.
„Той /Бог-б.а./ дава мъдрост на мъдри и знание на разумни; Той открива, що е дълбоко и съкровено, знае, що е в мрака, и светлината живее
с Него“ (Дан. 2:21,22).

Нека проследим и значението на този сън, който разкрива бъдещето
на човечеството, така както Бог го е открил на пророк Даниил.
„Ти, царю, цар на царете, комуто Бог Небесний дарува царство, власт,
сила и слава, и в ръцете ти даде всички синове човешки, дето и да
живеят, всички зверове земни и птици небесни и те постави господар
над всички тях, – ти си тая златна глава! После тебе ще се дигне друго
царство, по-долно от твоето, и още трето царство, медно, което ще
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владее над цяла земя. А четвъртото царство ще бъде яко като желязо;
защото, както желязото троши и дроби всичко, тъй и то, като всесъкрушаващо желязо, ще дроби и съкрушава. А дето си видял нозете и
пръстите на нозете, направени част от грънчарска глина, и част от желязо, то ще е царство разделено, и в него ще остане нещо от якостта
на желязото, понеже ти си видял желязо, смесено с грънчарска глина.
И както пръстите на нозете бяха част от желязо, а част от глина, тъй
и царството ще бъде отчаст яко, отчаст крехко. А дето си видял желязо, смесено с грънчарска глина, това значи, че те ще се смесят чрез
човешкото семе, но не ще се слеят едно с друго, както желязо се не
смесва с глина. И в дните на ония царства Бог Небесний ще въздигне
царство, което вовеки не ще се разруши, и това царство няма да бъде
предадено на друг народ; то ще съкруши и разруши всички царства,
а само ще стои вечно, понеже ти видя, че камъкът биде откъснат от
планината не с ръце и раздроби желязо, мед, глина, сребро и злато.
Великият Бог даде на царя да знае, какво ще бъде след това. И верен
е тоя сън, и точно е неговото изтълкуване!” Тогава цар Навуходоносор
падна ничком и се поклони на Даниила и заповяда да му донесат дарове и благовонни кадива; и каза царят на Даниила: „наистина, вашият
Бог е Бог на боговете и Господар на царете, Който открива тайни, щом
ти можа да откриеш тази тайна!“ (Дан. 2:37-47).

Кое ли ще е това велико царство, което ще разруши и унищожи
всички земни царства? Елена Блаватска (1831-1891), Николай Рьорих
(1874-1974), Петър Дънов (1864-1944) и Ванга (1911-1996) казват, че
това е „Бялото братство” на човеците, които са се прераждали хиляди
пъти и са побелели от святост и затова ходят с бели дрехи.
Еврейските ционисти вярват, че това е еврейската държава, която
ще завладее всички земни царства и евреите ще управляват света, защото е писано, че светиите ще управляват света. Има хиляди по хиляди
евреи, които са светии, но има и такива, които Спасителят нарича:
„Змии, рожби ехиднини, как ще избегнете осъждането за в геената?
Затова, ето, Аз пращам при вас пророци, и мъдреци, и книжници; и
едни ще убиете и разпнете, а други ще бичувате в синагогите си и ще
изгонвате от град в град, за да падне върху ви всичката кръв праведна, проляна на земята, от кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, син Варахиин, когото убихте между храма и жертвеника” (Мат.
23:33-35).

Франкмасоните вярват, че това е тяхното глобално царство, което засега е тайно, но когато стане явно, техният световен Диктатор ще
унищожи всички земни царства. Нацистите вярваха, че това е тяхната
избрана арийска раса, начело с техния вожд Адолф Хитлер и те ще установят „нов ред на земята”.
Комунистите си вярват, че това е тяхното царство, организирано от
вождовете Маркс (1818-1883), Енгелс (1820-1895), Ленин (1870-1924)
и Сталин (1879-1953). И когато революционният процес се развие до
такава степен, че на цялата земя се построи най-висшето човешко общество, наречено комунизъм, те ще управляват света. Покойният кому166
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нист Андрей Луканов (1938-1996) заяви: „Може и след 300 години, но
комунизъм ще бъде построен“.
Анархистите си вярват, че това ще бъде царството на хаоса и анархията, където правото е на страната на силния. Сатанистите си вярват,
че техният вожд Луцифер щял да победи Бога и ще даде абсолютно
разкрепостяване и освобождаване от всякакви морални норми и ограничения, и хората ще правят каквото си искат, имащи абсолютната свобода, без да си дават сметка, че „абсолютната“ свобода ще ги направи
роби на греха.
На много места в България възрастни хора знаят, че голяма част от
тези, които са посрещнали с хляб и сол хитлеристките войски, по същия
начин са посрещнали и съветските войски. Може би това се дължи на
традиционното българско гостоприемство или са вярвали, че Хитлер
ще стане световен диктатор. Когато обаче той се провали, са повярвали, че такъв ще бъде Сталин. Преди около 50 години в квартал „Васил
Левски“ живееха двама братя. По-големият се казваше Хитлер, а брат
му – Сталин. Казваха им Хико и Стако. Сигурно и вие познавате Сталинки, Ленинки, Уляновки, Будьоновци, Маленковци и други такива, чиито
родители вярваха, че техните идоли ще установят „нов ред на земята“.
Не се ли стремят към същото и днешните глобалисти?

Б

иблията ни дава отговора Кой е Царят на царете и Господ на господарите - Господ Иисус Христос, Който има всичката власт на небето и
земята, и Неговото Царство е вечно.
„И като се приближи Иисус, заговори и им рече: даде Ми се всяка власт
на небето и на земята“ (Мат. 28:18).
„На дрехата и на бедрото Му бе написано името: Цар на царете и Господар на господарите“ (Откр. 19:16)

Кой е недоволен от Божия ред на небето и земята, та иска да прави
„нов ред“? Помислете! Възмущаваме се, че в конституцията на Европейския Съюз не се споменавало за Бог, за християнски ценности и за
християнски добродетели. Имаше ли такива неща в конституцията на
Съветския Съюз? Не са ли Европейският Съюз и Съветският Съюз братя, родени от едни и същи антихристи?
В наше време ония, които викаха: „Долу НАТО“, подписаха договора
с НАТО. И едните и другите не са повярвали, че Камъкът, който ще изпълни цялата земя е царството на Господ Иисус Христос. Истината е, че
това царство не е от този свят и се нарича Небесно царство, което като
дойде, ще срине и направи на пух и прах царството на лъжата, измамата, насилието и разврата и ще установи на Земята вечното Христово
царство, царство на правда и святост, както в момента е на небесата.
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Бог поругаван не бива

Б ОГ ПОРУГАВАН НЕ БИВА“

„

М

ного църкви и манастири в България бяха ограбени, а в чужбина направо продадени. Много ценни икони, богослужебни
книги и предмети изчезнаха от църквите. Евангелието, подарено от царя
Освободител Александър ІІ (1845-1894) на столичния храм „Свети Александър Невски“, също изчезна от църковния амвон. Големият железен
кръст, подарен на Кръстова гора от цар Борис ІІІ (1894-1943), също изчезнал и бил нарязан на парчета, за да бъде предаден за претопяване,
но по-късно бил заварен и върнат на мястото му. Защо ли?
Уверен съм, че тия, които посягат на църковното имущество нямат
вяра и страх от Бога. Такъв е бил и цар Валтасар. Нека узнаем какво се
е случило на Валтасаровия пир.
„Цар Валтасар даде голям пир на хиляда свои велможи и пред очите на хилядата пи вино. Като вкуси от виното, Валтасар заповяда да
донесат златните и сребърните съдове, които Навуходоносор, баща
му, бе изнесъл из Иерусалимския храм, за да пият от тях царят, велможите му, жените му и наложниците му. Тогава донесоха златните
съдове, които бяха взети из светилището на Дома Божий в Иерусалим;
и пиеха от тях царят и велможите му, жените му и наложниците му, –
пиеха вино, и славеха боговете златни и сребърни, медни и железни,
дървени и каменни. В този същи час подадоха се пръсти от човешка
ръка и пишеха срещу светилника върху мазилката на стената на царския дворец, и царят видя пръстите на ръката, която пишеше. Тогава царят промени лице: мислите му го смутиха, ставите на бедрата
му отслабнаха и коленете му взеха да се удрят едно о друго. Завика
царят силно, за да доведат магьосници, халдейци и гледачи; царят
проговори и каза на мъдреците вавилонски: „който прочете това, що е
написано, и ми обясни, какво значи то, ще бъде облечен в багреница,
и на шията му ще бъде златна верижка, и в царството ми ще бъде
трети властник“. И влязоха всички мъдреци цареви, ала не можаха да
прочетат написаното и да обяснят на царя значението му. Цар Валтасар се развълнува твърде много, и видът на лицето му се измени, и
велможите му се смутиха. А царицата, по повод думите на царя и на
велможите му, влезе в стаята, дето беше пирът; проговори царицата
и рече: „царю, жив да си вовеки! да те не смущават мислите ти, и да
се не изменя видът на лицето ти. В царството ти има мъж, в когото е
Духът на Бога Светий; в дните на баща ти намери се в него светлина,
разум и мъдрост, като мъдростта на боговете, и цар Навуходоносор,
баща ти, го постави глава на тайноведците, магьосниците, халдейците
и гледачите, – сам баща ти, царят, защото в него, в Даниила, комуто царят промени името на Валтасар, се намери висок дух, знание
и разум, способен да разкрива сънища, да тълкува загадъчното и да
развързва възли. Затова нека повикат Даниила, – и той ще обясни значението“. Тогава въведоха Даниила при царя, и царят проговори и каза
на Даниила: „ти ли си Даниил, един от пленените синове иудейски,
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които баща ми – царят – доведе от Иудея? Слушал съм за тебе, че в
тебе има Дух Божий, и светлина, и разум, и висока мъдрост се намира
в тебе. Ето, доведоха ми мъдреци и магьосници, за да прочетат това,
що е написано, и да ми обяснят, какво значи то; но те не можаха да ми
го обяснят. А за тебе съм слушал, че можеш да обясняваш значението
и да развързваш възли; и тъй, ако можеш да прочетеш това, що е написано, и ми обясниш, какво значи, ще бъдеш облечен в багреница, и
на шията ти ще бъде златна верижка, и в царството ще бъдеш трети
властник“. Тогава Даниил отговори и рече на царя: „даровете ти нека
останат у тебе, и почестите отдай другиму; а написаното ще прочета
на царя и значението ще му обясня“ (Дан. 5:1-17).

И Даниил казва на цар Валтасар защо са се появили тези пръсти и
тази ръка, и какво е значението на написаното от нея на стената.
„Царю, Всевишният Бог бе дарувал на баща ти Навуходоносора царство, величие, чест и слава. Пред величието, що му бе дал Той, всички
народи, племена и езици трепереха и му се бояха: когото си искаше,
убиваше, и когото си искаше, оставяше го жив; когото си искаше, въздигаше, и когото си искаше, унижаваше. Но когато сърцето му се възгордя, и духът му се ожесточи до дързост, той биде свален от царския
си престол и лишен от славата си, и биде отлъчен от синовете човешки, и сърцето му заприлича на зверско, и живя той с диви осли; храниха го с трева като вол, и тялото му се оросяваше от небесна роса,
докле позна, че над човешкото царство владичества Всевишният Бог и
поставя над него, когото си иска. И ти, негов сине, Валтасаре, не смири
сърцето си, ако и да знаеше всичко това, а се въздигна против Господа
Небесни, и съдовете от Дома Му ти донесоха, и ти и твоите велможи,
твоите жени и наложници пихте от тях вино, и ти славеше боговете
сребърни и златни, медни и железни, дървени и каменни, които нито
виждат, нито слушат, нито разумяват; а Бога, в Чиито ръце е твоето дишане, и у Когото са всички твои пътища, ти не прослави. Заради това
са и проводени от Него тия ръчни пръсти и е начертано това писмо.
И ето, що е начертано: мене, мене, текел, упарсин.
Ето и значението на думите:
мене – изброи Бог царството ти и му тури край;
текел – претеглен си на къпоните и си намерен твърде лек;
перес – царството ти е разделено и е дадено на мидяни и перси“ (Дан.
5:18-28).

Тогава цар Валтасар заповядва да облекат Даниил в багреница, да
турят на врата му златна верижка и го провъзгласява за трети властник в
царството. Същата нощ халдейският цар Валтасар е убит и царството е
превзето от Дарий Мидянин. Властниците и управниците на държавата и
църквата забравят, че те често са претегляни на везните и ако бъдат намерени твърде леки, властта им се отнема и се дава на други човеци.
Може би ще си кажете: „Какво толкова е направил Валтасар, че
трябваше да бъде убит?“ Валтасар се възгордя и се опита да унижи
Бога, като пи вино от осветените съдове на Божия храм и даде и на наложниците си да пият от тях, но „Бог поругаван не бива“ (Гал. 6:7).
169
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На 12 април 1967 г., на тържеството по случай деня на космонавтиката, първият космонавт Юрий Гагарин заяви: „Летях в космоса, но никъде не видях Бога, нито престола Божий“. След една година, седмица
преди деня на космонавтиката, БНТ съобщи че Юрий Гагарин е загинал
при изпълнение на тренировъчен полет. Какво толкова е съгрешил прославеният съветски космонавт? Възгордя се от голямата слава и се опита да унижи Бога, но „Бог поругаван не бива“, а и царството, и силата,
и славата са Негови.
През 1984 г. постъпих на нова работа в ДСО „Монтажи“. Няколко
дни след това един от работниците, Асен, каза на всеослушание: „Някои вярват в Бога“. Друг от колегите – Костадин, напсува Бога. Разбрах,
че веднага са докладвали за мен, че съм християнин, но не бързах да
се разкривам. Колегата, който напсува Бога замина в командировка за
Бургас, но не се завърна на работа. В хотела получил инфаркт и умрял.
Не след много време Асен започна да повтаря: „Колеги, знаете ли, че
бай Пешо е набожен?“, но никой не му отговаряше. Началникът на отдела му каза: „Асене, ти си глупак! Бай Пешо не е набожен, а е вярващ.
Аз съм атеист, но майка ми е вярваща и ако продължаваш да унижаваш
вярващите, ще те изгоня от отдела“.
Но Асен не преставаше да хули вярващите. Той отишъл на евангелизация, и там чул някои християни да величаят Бога и да говорят
на неразбираеми езици, и той ги нарече луди и побъркани. Попитах го:
„Асене, къде е Коце?“ а той отговори: „Коце изгни!“ „И това му се случи,
защото напсува Бога“. „Глупости, глупости, няма никакъв Бог“. След около един месец и Асен почина. „Бог поругаван не бива“.
Любен от село Рударци напсува Бога. След един месец на вратата му
видях некролога на сина му. Синът му се напил и паднал от терасата с
главата надолу на плочите, и починал на място. „Бог поругаван не бива“.
Петър Боргов, петдесятен християнин, се разболя от рак. Една сестра имаше откровение, в което й бе казано: „Петър Велев да застане
утре в 5 часа сутринта на молитва и ще му бъде открито защо Петър
Боргов е болен“. На другия ден, точно в 5 часа сутринта попитах: „Господи, защо е болен?“ Чух ясен, властен глас: „Грехът му е като грехът
на пастир Георги Бакалов . Присмял се е на богослужението в Православната църква“. Когато споделих това пред молитвеното събрание,
същата сестра каза, че е имала ново откровение. Бог й казал, че Петър
Велев трябва да вземе двама свидетели, пред които да се потвърди
всяка дума, и да разкаже пред тях на болния какво Господ му е казал.
Когато с братята Димитър Куличев и Христо Петров тръгнахме, сестра
Здравка Петрова пожела да дойде с нас, защото и тя имала откровение
за него. Петър Боргов ме изслуша внимателно и призна, че наистина
се е присмивал на митрите (короните), които носят митрополитите по
време на богослужението. Опитах се да му обясня, че такава корона
е носил и Аарон, и тя е била изработена по образец, даден от Бога на
Моисей. Той ми отговори, че това е в Стария Завет и никой от апосто170
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лите не е носил подобни корони, което е истина. Тогава сестра Здравка
се обади и каза, че на нея Господ й е открил, че е съгрешавал като е
учел хората да не наричат Иисус Христовата Майка Света Богородица.
Той каза: „Тя не е спасителка“, на което брат Димитър Куличев отговори:
„Да, но е родила Спасителя“. Молихме се усърдно за изцелението на
болния, но изцеление не се получи. Защо? Защото на Божественото
изцеление най-много пречат гордостта и осъдителният дух.
Аз се надявам, че като вярващ в Господа Иисуса Христа, той е получил прошка на греховете и спасение на душата си, но поради осъдителните проповеди срещу православните служители, се лиши от изцеление.
В историята на Църквата има една ерес, която се казва несторианство. Несторий учел, че Иисус Христовата майка не трябва да се нарича
Богородица, а Христородица. Голяма част от евангелските християни са
повлияни от тази ерес и се страхуват да произнесат думата Богородица.
От тях е бил повлиян и брат Петър Боргов.
През 1983 г. се събрахме християни от всички християнски вероизповедания на молитвено събрание, в малкия салон на Първа евангелска църква в гр. София. Съвсем осезателно чувствахме присъствието и
помазанието на Светия Дух, Който ни изпълни с голяма радост. Веднага
след това събрание по всички църкви започнаха да проповядват омраза
против „другите“, които не са от „нашите“ църкви. Католиците бяха наречени еретици, православните – номинални християни, а протестантските църкви – секти.
Разбирахме, че сеенето на омраза между християните се диктува
от една и съща централа, но аз не разбирах защо свещениците и пастирите се бяха хванали на въдицата на антихристите. Като посещавах
различни църкви и питах коя е най-правата църква, където се проповядва пълното и чисто Христово учение, получавах един и същи отговор: „нашата“. В същото време желаех по-често да вкусвам от силата на
Божия Дух и затова се помолих на Бога да ми открие кое християнско
вероизповедание и коя църква е най-жива, изпълвана със Светия Дух.
Получих отговор в няколко съновидения:
Сънувах, че се намирам на кръстовището на улиците „Христо Ботев“
и „Пиротска“ в град София. От кръстовището до площад „Възраждане“
се намираше един голям кораб. Качих се на кораба и влязох в огромна
зала. Тя беше празна, отпред имаше амвон, а зад амвона лозунг, на
който пишеше: „Слава на БКП“. Намерих една стълба, качих се на нея
и започнах да свалям лозунга. Точно в този момент в залата влязоха
двама мъже и аз си помислих, че са отрядници и ще ме арестуват, но
те застанаха до вратата и ми наредиха да донеса лозунга, дадоха ми
един навит на руло картон, широк около метър, и казаха да го закача на
стената над амвона, а след това да отида при тях. Покорно изпълних
заповедта им, като очаквах, че ще ми простят своеволието и няма да ме
арестуват. Когато застанах до вратата при двамата мъже и погледнах
към закачения на стената чист, бял картон, изведнъж върху картона се
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появиха пръсти на невидима ръка, които започнаха да пишат с големи
букви следното:
„Всички вероизповедания, църкви и деноминации в България са отпаднали от силата на Божия Дух, защото ръководствата им са извършили предателства“.
Уважаеми църковни ръководители, които сте станали предатели, цар Валтасар нямаше време за покаяние, но вие които все още сте
живи имате този шанс. Използвайте го, за да живеете не само тук на земята, но и във вечността, защото вечността е безкрайно дълга, а Господ
ми каза на сън, че „наказанието за предателство е смърт“.
Не се мамете, в Небесното царство няма да има християни и християнки, които да са били доносници, предатели, крадци, лъжесвидетели, убийци, блудници, прелюбодейци, мъжеложци, лесбийки, хомосексуалисти, малакийци, идолопоклонници и т.н., и не са се покаяли.
Една от най-големите заблуди на християните е, че можем да обичаме до ревност Бога и в същото време да мразим ближния си. През
февруари 2008 г. чух Светият Дух да ми казва:
„Много християни заявяват, че Ме обичат, а в същото време мразят ближните си. Те лъжат, че Ме обичат и ако не се покаят, ще отпаднат от вярата“.
Свещеното Писание казва:
„Който каже: „любя Бога“, а мрази брата си, лъжец е; защото, който
не люби брата си, когото е видял, как може да люби Бога, Когото не е
видял?“ (І Иоан. 4:20).

Сънувах и втори сън за Божията сила. Намирах се на фронта. Там
бяха строени представителни части на всички родове войски, заедно
със знамената си. В други съновидения ми беше показано, че отделните
вероизповедания са различни родове войски, с различно предназначение. Така например православните християни бяха пехотинци; униатите
– санитарни войски и на знамето им пишеше: „Братя и сестри сме само,
ако си помагаме с любов и мир“; методистите, баптистите и конгрешаните бяха различни видове артилерия; петдесятните – танкисти; Българска Божия църква – кавалерия; адвентистите – полиция – пазители
на закона. Изведнъж пред строените представителни части се появиха
войници, облечени в черни дрехи с черни качулки на главите. Те грабнаха знамето на петдесятните и побягнаха. Една жена ми каза: „Брат
Петре, помогни ми да спасим знамето“. Затичахме се с нея и когато черните войници видяха, че ги преследваме, хвърлиха знамето и избягаха.
Вдигнах знамето и го дадох на жената, а тя отиде и застана в строя при
танкистите. В този момент се чу глас от небето, който каза: „Победа!
Победа! Победа! Главнокомандващият идва да поздрави войските“. Помислих си: „Може да ме поздрави, че съм участвал в спасяване знамето на Петдесятната евангелска църква“. Изведнъж срещу мен застана
Главнокомандващият в генералска униформа. Той ме погледна строго,
с пронизващите си сини очи, посочи ме и каза:
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„Няма никаква сила, нито в знамената ви, нито в имената ви. Силата
е в името на вашия Небесен Отец“.
Сега нека да разсъждаваме върху тези думи. Ако негово светейшество Папата каже на болен от рак: „В името на Римокатолическата
църква бъди здрав!“, болният ще оздравее ли? Ако негово светейшество вселенският Патриарх каже на парализиран: „В името на Православната църква, стани и ходи!“, парализираният ще стане ли? Ще може
ли да бъде изцерен болен в името на Петдесятната, Баптистката, Лютеранската, Англиканската, Конгрешанската, Методистката, Адвентната
църква и други измислени от човеци имена?
Може ли в името на Петър Дънов, Мун, Висарион, Бахай, Николай
Рьорих, Елена Блаватска, Ванга, Джуна и каквото и да е друго име, колкото и да е известно, да бъде възкресен и изцерен мъртъв човек, освен
в Името на Триединния Бог?
Помислете!
След като няма никаква сила за изцеление, ще има ли сила за спасение в друго име, освен в Името на единствения Спасител - Господ
Иисус Христос?
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Е КСТРАСЕНСИ

Т

ъй като заниманието с вълшебство е осъдено на VІ-тия Вселенски събор (680-681) и вълшебниците подлежат на шестгодишна епитимия (наказание), а според правилата на св. Василий
Велики, хората които се занимават с вълшебство трябва да бъдат наказвани като убийци, то днес вълшебниците се нарекоха екстрасенси. В
действителност те са окултисти.
Една вярваща сестра, която е бивш екстрасенс, и е завършила училището за екстрасенси в гр. Пловдив, разказа пред мен и свои роднини,
че нейните учители били ученици на Джуна от Русия. Те я предупредили, че щом започне да се занимава с екстрасензорика, може да бъде
нападната от духове, които представлявали души на починали човеци.
Посъветвали я в такива моменти да се моли. Когато попитала на кого
да се моли, те отговорили: „Как на кого? На духовете, разбира се!“. И когато тя започнала практически занимания, духовете пристигнали, но не
нападнали нея, а се настанили в 13 годишния й син, който бил обсебен,
престанал да се храни и онемял.
В момента, в който окултният ученик, кандидат–екстрасенс, започне да се моли на духовете, които са паднали ангели, той вече е техен
сътрудник и роб.
Единственият Освободител на духовните роби е Господ Иисус Христос и ако екстрасенсът иска да бъде освободен, той трябва да се моли
не на дяволите, а на Спасителя.
Татяна Караиванова от гр. Варна е жив пример, че екстрасенсите са
сътрудници на сатана. Тя започва разказа си с думите: „Извършила съм
много грехове, много... И като логически завършек на грешния ми живот
е заниманието ми с окултизъм“. Ето нейното свидетелство:
„Работех в пансион за извънбрачни деца като помощник възпитател,
когато на шега започнах да питам извънземни с местенето на клечки, което е един чисто окултистки трик известен още от времето на Вавилон, с
така наречените багети. Много се интересувах къде отиват душите след
смъртта и затова исках да вляза във връзка с извънземни същества,
като се надявах да ми помогнат“.
Тайните, скрити сили на екстрасенсите лежат в основата на магьосничеството, към което принадлежат също спиритизъм, окултизъм, както
и биоенергетика (форма на психотерапия) – предаване на енергия между живи системи.
Екстрасенската Ана З. дойде в молитвеното събрание за изцеление
чрез вяра в Бога. Оплака се, че в дома й е ад. Дъщеря й катастрофирала
и едва оцеляла, мъжът й - болен, тя - болна, внукът й - болен, зетът й ги
напуснал и фирмата им фалирала. Похвали се, че дъщеря й е ученичка
на Джуна и двете са екстрасенси, и помагат на много хора, особено на
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деца. Опитах се да я убедя, че от техните псевдолечения, чрез окултни
практики, са всичките им проблеми. Тя пожела да се моля на Бога, да ми
открие, дали наистина дейността им е противна на Бога и обеща, че ще
се покори на откровението. Молих се за техния проблем и сънувах, че
се намирам в техния дом. Прозорците бяха широко отворени, някакъв
непознат мъж удряше и чупеше всичко, което е пред него. Попитах го:
„Питам те в името на Живия Бог, кой си ти?“ Той се сви в един ъгъл и
отговори: „Аз съм сатана“. Разбрах, че Ана З. и дъщеря й са медиуми.
Разказах й откровението, но тя ми отговори, че нищо не разбирам от
тяхното служение, което според нея било от Бога. Обясних й, че ако
греши против човеци, ще се молим за нея и Бог ще й прости, но когато
греши срещу Бога и служи на сатана, Бог няма да я изцери, та чрез врага на човешкия род да продължава да уврежда деца и възрастни. Тя не
се промени. Продължи с окултната си дейност. Мъжът й почина, състоянието й се влоши. Обади ми се по телефона с властен, заповеднически
тон: „Ти ще се молиш ли за мене или няма да се молиш?“. И аз отговорих: „Моля се за теб Бог да ти подари дух на покаяние, за да се откажеш
от сатанинската си служба и да разбереш, че си преминала на чужда
територия, а там аз нямам работа. Ако пък не се откажеш, изцеление
няма да има“. Тя рече: „Ти, като четеш Библията, мислиш ли че всичко
знаеш?“ и затвори телефона. След няколко дни прочетох в столичен
вестник съобщението: „Екстрасенската Ана З. внезапно почина“.
В молитвеното ни събрание дойде Елена И., бивша преподавателка
в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“. Имах откровение,
че тази вечер Господ ще изцери болни от диабет. Няколко пъти попитах,
дали има болни от диабет, защото Господ иска да ги изцери. Знаех, че
в събранието има болни от диабет, но те не повярваха на думите ми.
Тогава се изправи сестра Елена и каза, че идва за първи път между нас,
болна е от диабет и псориазис. Молихме се за спасение на душата й и
изцеление на тялото й, и Господ й подари чудесно изцеление. Нейната
лична лекарка обаче, вече 17 години я убеждава да повярва, че не е
излекувана, (въпреки нормалните стойности на кръвната захар и липса
на белези за псориазис), защото това били неизлечими болести.
След изцелението, сестра Елена ни разказа следното:
Около 30 преподаватели от Софийския Университет „Свети
Климент Охридски“ решили да се лекуват при екстрасенската Пенка Михайлова. Когато пристигнали при нея, тя им заповядала да се
съблекат голи до кръста. Дамите се почувствали притеснени, но изпълнили командата. Чрез подобни команди, гуруто взима власт над
покорните пациенти. След първите сеанси всички преподаватели
получили леко подобрение, но след около месец състоянието им се
влошило. Екстрасенската ги успокоявала, че това е нормална реакция на тялото, но сестра Елена толкова се влошила, че постъпила в
болница и там изпаднала в клинична смърт. Апаратурата показвала
нулево деление на кръвното налягане и сърдечната дейност. За да
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заработи сърцето, лекарите употребили сърдечен масаж и силно я
ударили в областта на сърцето. С Божията помощ, тя се върнала
към живота, но дълго време била зле и на системи. Един ден чула
лекарите да си говорят, какво по-напред да лекуват – сърцето, диабета, туберкулозата или рака. В това състояние била повече от
пет месеца и имала достатъчно време за размисъл. Разбрала, че е
търсила изцеление на погрешни адреси – при екстрасенсите. След
като напуснала болницата, посетила една църква и там научила за
изцелителните ни събрания. Господ й помогнал да ни намери, а тя
намери Спасителя, Който й подари Божествено изцеление от неизлечимите, според медицината, болести: диабет и псориазис.
Историята с гадателката Тотка Тотевска от гр. Плевен ни показва
какви поражения могат да нанесат услугите на екстрасенсите и гадателите. Съвсем наскоро гадателката е арестувана за измама в особено
големи размери след оплакване от нейна „пациентка“. Разследването
започнало, след като 38-годишна жена от Враца се оплакала, че Тотевска й поискала 100 000 лева, за да я излекува в 60 сеанса от гинекологично заболяване. Чак след като платила 60 000 лева и състоянието й
се влошило „пациентката“ се обърнала към полицията. Врачката вече е
осъдена за друг подобен случай и има условна присъда от две години и
половина с 4-годишен изпитателен срок.

НЛО
НЛО са първите букви на „феномена“ „Неидентифициран Летящ
Обект“ или неоткрит, неразкрит, неизвестен летящ обект.
През 70-те години на XX век се появиха публикации за поява на НЛО
на много места по света, включително и в България. Разговарях с генерал Димитров, който по това време беше командир на военното летище в с. Доброславци, близо до гр. София. Той каза, че неговите летци,
дежурещи по границите ни, са докладвали за поява на НЛО-та около
град Петрич, които при опит изтребителите да ги доближат, мигновено
са изчезвали. Обърнете внимание къде в България се появяват НЛО!
Около град Петрич, може би точно над Рупите? Попитах генерал Димитров, защо не наредите при поява на НЛО, да стрелят по него, за да
бъде свалено и военните да узнаят дали не е някакво ново оръжие. Той
ми отговори, че разузнаването не разполага с подобни данни, но повероятно е да са извънземни и ако летците стрелят по тях, може да ги
разгневят и да си изпатим.
Точно там, около гр. Петрич, през 1955 г. бе свален от български изтребител еврейски пътнически самолет, който бе нарушил въздушното
пространство на НРБ и всички пътници и екипажа загинаха. Възможно
ли е летците да са го взели за НЛО?
Гледах по Руската телевизия два примера за появили се НЛО в Русия. При единия случай беше сниман летящ пътнически самолет, който
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променяше формата си на дължина и ширина. При втория случай показаха обект във формата на голяма чиния, променяща формата си и
подобно на голям човек, се спусна и стъпи на земята, а след това внезапно изчезна. От Руската Академия на науките пристигнаха специалисти с
различна апаратура. Изследваха мястото на приземяването на НЛО, но
нищо не откриха. Предполагам, че изследователите са били от така наречения Уфологически център, който се занимава с изследване на НЛО и
поведението на извънземните (разбирай поднебесните паднали ангели).
Уфология – от английски език UFO (НЛО) – изследване на извънземни. Тъй като уфолозите не са стигнали до никакви реални открития,
уфологията не може да бъде наречена наука. Подобни „науки“ са и:
Сциентология – човек сам да реши здравословните си и финансови проблеми, чрез самопознание, като се старае да не пречи и да не
вреди на другите, като търси помощта на божеството Тетан.
Парапсихология – занимава се с паранормални явления, като ясновидство, телепатия, телекинеза и др., които са необясними според
известните закони и принципи.
Напразни са усилията на подобни псевдонауки да разрешат и обяснят
с материални средства духовните неща, защото духовните тайни се изследват духовно и душевният човек не може да ги разбере (І Кор. 2:14).
Известни са пораженията, които нанесе на много младежи и възрастни дяволът „Кики“, който се представяше за извънземен. Някои духовно слепи журналисти му предоставиха време на изява и по Българската национална телевизия, за да оскверни колкото е възможно повече
зрители. Къде сте господа уфолози, парапсихолози и журналисти, за
да помогнете и освободите от тоя дявол нещастната Даниела от град
Пловдив? Вие шумно рекламирахте „извънземния Кики“, като показвахте как Даниела разговаря с него чрез почукване по масата.
По националното радио чух един професор психиатър да успокоява
майката на Даниела като каза, че „Кики“ бил един добър домашен дух
и ако сменят квартирата си, той щял да я остави, но майката отговори
през сълзи, че са сменили много квартири в няколко града, но „добрият“
дух не я оставя на мира. Щом един български лекар, и то професор, се
намира в духовен мрак и дава такива съвети, какво да кажем за обикновените, необразовани и непросветени хора.
Ако родителите на Даниела искат дъщеря им да бъде освободена,
трябва да отхвърлят всички лъжливи утешители и да се обърнат с цялото си сърце и с всичкия си разум към Всемогъщия Бог и Неговата
църква. Господ Иисус Христос може и иска да я освободи, но тя трябва
да Го потърси, защото Той на никого не се натрапва.
Йеромонах Анатолий - лекар и свещеник, доктор на медицинските
науки пише: „С удивление забелязах, че моите познати, които започнаха
да се интересуват от НЛО, скоро или се разболяха от тежки психични
разстройства, или завършиха живота си със самоубийства, или трагично загинаха“. Американският писател Сидни Шелдън също установил,
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че 25 души, занимаващи се с НЛО са загинали. Случайно ли е това?
(Йеромонах Анатолий (Берестов), „Числото на звяра”).
По време на изкопните работи в село Царичина, по секретния проект
на Министерството на отбраната, за търсене гробницата на първия двуполов човек, дошъл от извънземна цивилизация, се самоубиват екстрасенската Марина Наплатанова и баща й полковник Делчо Наплатанов,
шеф на научния отдел на оперативното управление на Генералния щаб
на Българската армия. Измъчвана от демоните, а според екстрасенсите
и уфолозите - „психично разстроена чрез психотропно оръжие“, Марина
се хвърля от шестия етаж, а баща й от моста в квартал „Дружба-1“.
Изследователите при с. Царичина твърдят, че са видели близо до
селото НЛО. Има и свидетелства на космонавти, които по време на полет в космоса са виждали и са снимали големи влечуги. Те рязко променяли формата си и изчезвали. Учените ги наричат „космически влечуги“.
Според мен, НЛО и „космическите влечуги“ са пуснатите от бездната
губители, описани в книгата Откровение, чиито цар е Авадон, а по гръцки – Аполион (губител). Те мъчат и погубват ония човеци, които нямат
Божия печат на челата си (Откр. 9:4). Губителите са демони на катастрофите и смъртта, причиняващи космически, самолетни, автомобилни и
други катастрофи. Хора, които са обременени с лични и наследствени
грехове и проклятия, и такива, които търсят контакти с извънземни сили,
попадат под ударите на губителите.
Всяка година в САЩ загиват около 40 000 души от автомобилни катастрофи, а в България тази цифра е над 1 000. В началото на 2007
г. министърът на МВР и началникът на КАТ обещаха по националната
телевизия, че ще намалят броя на загиналите по пътищата с 50%, но
годината приключи с 1 300 загинали. Журналисти твърдят, че за три години по пътищата на България са загинали повече, отколкото са жертвите на американските войници във войната в Ирак. Никакви мерки на
министъра на МВР и ръководителите на КАТ няма да могат да намалят
катастрофите, тъй като те не са в състояние да променят волята на
Всевишния.
„Нали от устата на Всевишния произлиза злощастие и благополучие?“
(Пл. Иер. 3:38).
„Става ли в град злополука, която да не е допуснал Господ?“ (Ам.
3:6).
„Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което
е станало“ (Иоан. 1:3).

Искате ли, господа управници на Република България, броят на загиналите по пътищата да бъде намален? Въведете вероучението като
задължителен предмет в училищата и университетите и изобличете и
забранете практикуването на всички форми на окултизъм. Призовете
водачите на МПС да се покаят и да сключат мир с Небесното царство.
И изпълнявайте препоръките на Библията:
„Нека тече като вода правосъдието, и правдата, като силен поток!“ (Ам.
5:24).
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„Благ е Господ към ония, които се Нему надяват, към душата, която Го
търси... Пратил ли е неволя, Той и ще помилува по великата Си благост. Защото Той не по изволение на сърцето Си наказва и огорчава
синовете човешки. Но кога тъпчат с нозе всички затворници на земята,
кога неправедно съдят човека пред лицето на Всевишния, кога притесняват човека в неговата работа: нима Господ не види?“ (Пл. Иер.
3:25,32-36).

Н ароде български,

искаш ли да не гинеш от катастрофи, мор, суша, пожари и наводнения, и реколтата ти да не я пояждат скакалци и чужденци, изпълни това,
което Всевишният иска, а то не е невъзможно:
„Ако заключа небето и няма дъжд, ако заповядам на скакалци да изпоядат земята, или напратя мор върху Моя народ, и Моят народ, който
се именува с Мое име, се смири, почне да се моли, да търси лицето
Ми и се отвърне от лошите си пътища, Аз ще чуя от небето, ще простя
греховете му и ще изцеля земята му“ (ІІ Пар. 7:13,14).

А дали главната причина за толкова много загинали по пътищата на
България, Русия, Европа и Америка не е от слугуването на човекоубиеца сатана чрез окултизма?

[
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О БСЕБВАНЕ ОТ БЕСОВЕ

К

ои хора са обсебени? Какво значи „демонично натоварване и
обладаване“? Библията говори на много места за хора, които
са били обсебени и измъчвани от бесове. Католиците и протестантите
предпочитат да ги наричат демони.
Бог категорично забранява на човеците да влизат в контакт с бесовете. Такъв, който контактува с бесовете е наречен „бесовъпрошател“. Бесовъпрошатели са всички магьосници, гадатели, баячи, гледачи, хипнотизатори, омайници, контактьори с извънземни, екстрасенси,
спиритисти, окултисти и всички, които пристъпват към окултни практики.
Волята на такива хора постепенно се обсебва от бесовете и ако някой
реши да търси освобождение от тях, те започват да го измъчват и го
тикат към самоубийство, та сам да си затвори вратата към свободата и
небесното царство.
Човек може да не се е занимавал с окултни практики и пак да е
обсебен или вързан от бесове, които наричаме „пороци“. Такива са: алкохолна и никотинова зависимост, сексуална извратеност, клептомания,
наркомания и много други. Какво се е случило с такива човеци? Волята
им е пленена и подчинена на един или друг бяс, а при случая с гадаринеца – от цял легион или най-малко 2 000 демона (Марк. 5:1-16).
Около една четвърт от семействата в България са жестоко измъчвани от нахлуването на бесове в дома им. В предаване по Нова Телевизия
съобщиха, че всеки трети българин е преживял или се намира в депресия. Отчуждаването на народа ни от животворящия Бог отвори вратата
за бесовете, които носят най-различни проклетии. Така например около
250 000 български семейства са бездетни. Свидетел съм на семейства,
които се покаяха и Бог ги надари с чеда. Библията казва, че Бог е, Който
отваря и затваря утробите на жените (Бит. 20:18; Бит. 29:31; І Цар. 1:5,6).
Нека си спомним от Библията, как Бог надари с чеда Сара, която е майката на Исаак, Ана – майката на пророк Самуил, Анна – майката на св.
Дева Мария, Елисавета – майката на св. Иоан Кръстител.
Демонично натоварените хора чувстват насилието на бесовете чрез
симптоми като: главоболие, световъртеж, безсъние, смущения в мислите и говора, безпричинно разгневяване, физически натиск върху различни части на тялото, постоянно безпокойство и безпричинен страх,
видения на кръвожадни животни, ужасяващи образи на дяволи или самия сатана, и други такива, но те не са обсебени, докато волята им е
свободна и могат да се противят на бесовете и да се отказват от внушенията и заплахите им.
Духовната война се води в ума и представите.
Бесовете се стараят да завладеят ума и чувствата ни. Чрез сетивата
получаваме огромно количество информация, която минава през под180
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съзнанието. В съзнанието тази информация се оформя като представи
или желания, които волята приема или отхвърля. Задачата на съзнанието е внимателно да прецени всяко чувство, желание и представа дали
са чисти и угодни на Бога или са нечисти и греховни – предложени ни от
бесовете. За религиозния, вярващ човек еталонът е Свещеното Писание, но за невярващия и духовно непросветен човек това е труден проблем. Духовният човек е обучил чувствата и представите си и от опит
знае каква е благата Божия воля. Затова е толкова важно всеки човек,
още от малък, да получи духовна просвета чрез вероучението, която
ще го облече в Божието всеоръжие и ще му даде духовна защита, ако
той желае. Вярващият ще запита себе си: „Господ Иисус Христос би ли
казал това, би ли извършил онова?“ Ако няма сила да се съпротивява
на изкушенията, вярващият се моли на Бога и Той го подкрепя. Срамът
при атаката на демоните, и особено на сексуалните бесове, е в помощ
на дявола, защото чрез срама нуждаещият се помага на противника да
се крие. За да бъде прогонен, той трябва да бъде разкрит като крадец и
насилник. Помни, че нечистите мисли, които лукавият ти внушава, може
да изглеждат като твои, но това не си ти. Затова в такива моменти не се
срамувай, но разкрий противника и призови Спасителя на помощ.
Докато християните воюват против бесовете с Божието всеоръжие,
има някои „вярващи“ и невярващи, които волно или неволно стават проводници в утвърждаването на чисто езически ритуали и обичаи, като например кукерството. Антихристите, подобно на българския княз Владимир Расате, се надяват да възродят езичеството. Електронните медии,
които са в услуга на антихристите, ако има как да изсмучат от пръстите
си някое езическо вярване, са готови да го рекламират, но за Божието
всеоръжие мълчат. И докато Божиите угодници се стремят към равноангелски живот, антихристите се чудят как да заприличат на зверовете и
бесовете. Те се маскират, като страховити зверове. Обличат се с чудати
дрехи с вълната навън, слагат си рогове на главите и маски с огромни
зъби на лицата, опасват се с много чанове през кръста. Като изпълняват езически ритуали по Сирни заговезни, се заблуждават че „плашат”
дяволите и бесовете.
„Всяка година в някои градове на страната се провеждат национални кукерски маскаради под претекст „запазване на националните традиции“. В град Ямбол присъства и премиерът на страната, който лично
зарязва първата лоза на площада. Домакините го окичват с венец от лозови пръчки и той заедно с областните управители наблюдават зрелището на маскирани кукери от всички краища на страната” (Архимандрит
Касиан, „Суеверията – безобидни и смъртоносни“). Това християнство
ли е или е езическа митология?
Къде е Господ Иисус Христос в такива ритуали и обичаи?
Какво цели дяволът с маскарадите? Да омаскари човека, който е
сътворен по Божий образ и с това да оскърби Бога.
Бог е дал на всеки човек, бил той вярващ или невярващ, един ан181

velev_zabludi.indd 181

19.12.2009 г. 17:21:17

w

Обсебване от бесове

гел, който му подсказва, що е добро и що е зло. Този ангел е нашата
съвест. Когато някой много пъти е предупреждаван да не върши определени грехове, а той ги върши, за такъв човек се казва, че съвестта му
е прегоряла или е приспана. Той много лесно може да попадне в плен
на бесовете, защото неговото подсъзнание и съзнание са замъглени и
отворени за внушенията на всеки бяс. Съвестта може да бъде приспана
и съзнанието замъглено чрез употреба на алкохол, никотин, наркотици,
чрез хипноза, сексуална неморалност, духовен натиск, духовна агресия
или контрол, от гордост, от инат, от закоравяване, както и от композиране
и изпълнение на бесовска музика и танци или от упражнения на йогите.
Бесовете знаят, че човеците с приспана съвест и замъглено съзнание,
лесно могат да извършат смъртен или непростим грях. Такива хора отварят широко вратите на ума и сърцето си за нашествие от бесове, които
да се промъкнат през замъгленото им съзнание като крадци, за да ги
обсебят и направят телата им свърталище на демони, а живота им - ад.

1

Демонично натоварване, в резултат на притежаване, четене и
разпространяване на окултна, еретическа и сатанинска литература, аудио, видео касети и DVD дискове с окултно съдържание, окултни картини и предмети, чрез муски, талисмани и др.
Съпругата на брат Теньо от Стара Загора беше парализирана. Посетихме болната и преди да се молим за изцеление, във видение видях,
че върху една книга в семейната библиотека пулсира червена светлина. Помолих брата да ми покаже тази книга. Той ми каза, че авторът е
окултист, но понеже бил негов съученик и на книгата имало автограф,
те не искали да я унищожат. Бяхме с брат Иван Бабулев и решихме, че
е безсмислено да се молим за изцелението на сестрата, докато те не
се откажат от тази книга. За подобна литература, Бог предупреждава
Неговите люде в Библията, да не внасят никаква гнусота в домовете си.
След няколко години срещнах същата сестра, в много по-добро състояние. Попитах я какво се е случило. Каза ми, че са изгорили окултната
книга и веднага след това настъпило подобрението.
Петромир Кметски беше измъчван от много силен демон. Той си
беше направил рискован експеримент, като повикал дявола да му се
яви, за да му помага в изпитите докато следва. Така станал негов пленник. След една молитва за освобождаването му, видях във видение,
че след него върви черна сянка и чух глас, който ми каза: „Той няма
да бъде освободен, докато не унищожи книгата, от която е бил съблазнен да извика сатаната.” Когато му казах това, той изплака и отговори:
„Няма такава книга“, но след като се прибра в родното си място ми изпрати книгата „Доктор Фауст“ от Гьоте (1749-1832). Отворих я и започнах
да чета. Там прочетох богохулни реплики на Мефистофел. Накъсахме
книгата на парчета и я изхвърлихме в контейнера. Наскоро, след като
книгата отиде в боклука, Петромир се обади по телефона и ми каза, че
е освободен. После разбрах, че вече е много добре и работи. По-къс182
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но прочетох, че композиторът Шарл Гуно (1818-1893), преди да напише
операта „Доктор Фауст“, е изхвърлил от либретото всички богохулни реплики на Мефистофел. За съжаление тази книга се изучава в българските средни училища и учениците, които нямат духовна защита, лесно
могат да отворят подсъзнанието си за бесовете, а родителите им после
да се чудят откъде ги е сполетяло това зло.
Преди известно време започнах да страдам от безсъние. След заспиване спях най-много по два или три часа. В едно предаване по БНТ
на дъновисти, чух, че възрастните хора се наспивали за три или четири
часа, и им повярвах. За безсънието си, упреквах и вярващите, които
ми звъняха и разговаряхме по телефона по цели часове. Телефонните
обаждания намаляха, но безсънието продължи. Вечер започнах да чета
от Библията и да се моля продължително. Тогава заспивах спокойно.
Една нощ сънувах, че зад главата ми, на шкафчето, лежи жена облечена в черно трико. Когато погледнах, какво има върху този шкаф, намерих книгата „С Априлско вдъхновение в борбата за мир и социализъм,
за единство, творчество и красота” на Людмила Живкова (1942-1981).
Тази книга беше от поредицата „Видни строители на Народна Република България”. Изхвърлих книгата и вече спя спокойно.

2

Демонично натоварване от членуване в партии и организации на
антихристи, както и почитане на техните „величия“ .
Сестра Васка беше изживяла опитността на новорождение и духовно кръщение, беше вкусила от силата на Светия Дух и радостта от опрощението на греховете. Тя беше учителка по професия. Когато БСП
спечели изборите през 1994 г. директорката на училището й казала, че в
училището ще има съкращения и онези, които не са членове на БСП ще
бъдат съкратени. Предложила й готова молба да стане член на партията, а подписът върху този лист хартия бил формалност. Сестра Васка
се подписала. Скоро след това радостта на спасението изчезнала и тя
изпаднала в депресия. Молила се на Бога, но отговор на молитвите й
нямало. Дойде и в молитвеното ни събрание. Молихме се за освобождаването от депресията, но изцеление не се получи.
Сестра Елена беше искрена християнка и мечтаеше да стане мисионерка в чужбина. Тогава тя беше студентка в трети курс, френска
филология. Майка й, сестра Блага, ме покани да посетя дома им, за да
се молим за Елена, защото изпаднала в депресия и говорела с омраза против майка си и против християните. Посетих ги и се молихме за
освобождаването й, но нямаше резултат. Когато помолих Спасителя да
открие защо демонът я измъчва, получих отговор от Светия Дух, Който
ми каза: „Няма да бъде освободена и изцелена, защото стана член на
БКП“. Срещнах майка й, казах й даденото ми откровение от Бога, а тя се
стресна, спря се и каза: „Истина е, и то не на БСП, а на БКП“.
Искам да успокоя членовете на БСП и БКП, че Спасителят е милостив към всеки човек, но Господ предупреждава, че не може да се
183
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служи на двама господари, на Христос и на Антихриста. Когато някой се
определи и приеме да служи на Господ Иисус Христос, той става негов
слуга, а Иисус Христос - негов Господар, Спасител и универсален Лекар. Спасителят е обещал, че никой, който дойде при Него няма да бъде
изпъден (Иоан. 6:37). За съжаление има много хора, които мислят, че са
християни, но служат на духа на антихриста.
Брат Димчо ме покани да отидем и се молим за изцелението на
втората съпруга на дядо му, която умираше от рак. Болната Блага беше
дългогодишна членка на БКП, а после на БСП, както и съпругът й. Той
ни посрещна сдържано и каза: „Вие знаете моето становище относно
вашето верую“, като ни даваше да разберем, че е атеист. Помолих го
да отиде в другата стая, за да не пречи на изцелението. Той се съгласи.
Намерихме болната Блага свита на леглото, много отслабнала и изтощена. Трудно й беше да говори, не можеше нищо да поглъща, защото
ракът в стомаха й беше запушил червата с много разсейки. Тя беше
завършила Лесотехническия университет, имаше голям житейски опит
и проплака, че изживява последните си дни, тъй като никой вече не можел да й помогне. Казах, че има Един, Който може да й помогне и иска
да я изцери, но тя трябва да се откаже от всички лъжливи учения, философии и партии, от сатана и духа на антихриста, и да приеме Господ
Иисус Христос за свой личен Спасител и Лекар.
Тя отговори, че се отказва от всички и всичко, само да престанат
ужасните болки и да бъде изцелена. Когато повтаряше след мен „Мирният договор на грешника с Небесното царство“, брат Димчо ме попита:
„Брат Петре, чувстваш ли нещо?“ „Да, чувствам, че цялата стая се изпълва със сила и топлина“. Блага каза: „Аз също чувствам, че ме залива голяма сила и топлина“. Предложих й да стане, а тя отговори: „Не мога“. Но
аз настоях: „Ставай, можеш!“. Тя се изправи до леглото, постоя малко и
тръгна из стаята, като славеше Бога. След около един месец, брат Димчо
радостно ми съобщи, че баба му Блага е изцерена от Бога, храни се нормално и дори е ходила на „парти“, за да се срещне със свои връстници.
Моята първа братовчедка Ана Христова Велева се разболя от рак.
Господ ми каза, че тя няма да бъде изцелена, ако не изхвърли от мазето
си портретите на Ленин. Когато й казах това, тя ми отговори, че наистина мазето й е пълно с такива портрети. Нейният зет беше преподавател
във ВМИ „Ленин“ и когато стана промяната след 10 ноември 1989 г., той
събрал портретите, с които бил окичен Института и ги складирал в мазето на тъщата си. Братовчедката ми ме убеждаваше, че Бог няма да я
лиши от изцеление, заради някакви си портрети. Тя посещаваше евангелската църква „Ново поколение“ и мнозина постеха и се молеха за
изцелението й. Молех се и аз, но изцеление не се получи и Ана почина.
Искам да ви предупредя, че ако Господ постави някакво условие
пред болния, което Той иска да бъде изпълнено, никакви молитви, никакви пости, никой и нищо не може да го отмени. С подобни случаи,
искам да ви обърна внимание, че както внасянето на портрети на ан184
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тихристи в домовете на християните има значение за нас и не е угодно
на Светия Бог, така и внасянето на портрети на Божието домочадие в
домовете ни, има значение за нас и Му е угодно.
Извикаха ни да се молим за изцелението на млад лекар, болен от
рак на белия дроб. След първата молитва болният получи значително
подобрение, но след това се влоши. Започнахме по-често да го посещаваме и да се молим за пълно Божествено изцеление. Когато бяхме
при него, той се подобряваше, но щом си отивахме - отново се влошаваше. Молих се Господ да открие каква е причината за връщането на
болестта. Сънувах сън, в който ми беше казано, че в дома на болния
има икона, която съпругата и майка му слагат на стената, преди да отидем, но я свалят след като си тръгнем. Решихме да ги посетим, без да
ги предупреждаваме. Иконата я нямаше на стената. Попитах майката:
„Тук имахте хубава икона на Господ Иисус Христос, защо я няма сега?“.
Тя разтвори един шкаф, извади иконата от него и каза: „Идват колеги на
сина ми от болницата, за да го видят, и повечето от тях са атеисти. За да
не спорят и да не го разстройват, решихме със съпругата му да сваляме
иконата от стената и да я прибираме“. За съжаление лекарят не получи
изцеление и почина. Спасителят казва:
„Защото, който се срами от Мене и от думите Ми в тоя прелюбодеен и
грешен род, и Син Човечески ще се срами от него, кога дойде в славата на Отца Си със светите Ангели“ (Марк. 8:38).

Поканиха ме да се молим за изцелението на 13-годишно момче, което имаше тумор в главата. Наскоро Господ беше изцерил от тумор в главата сестра Пенка от град Ямбол и родителите се надяваха, че синът им
също ще бъде изцелен. По време на молитвата ми бе казано: „Няма да
бъде изцелен, защото родителите му са членове на франкмасонската
ложа, но не казвай на родителите.” След известно време майката дойде
в събранието ни. Молихме се всички, а след молитвата за нейното дете,
при мен дойде една сестра и сподели: „Каза ми се, че това дете няма да
бъде изцелено, но аз да не съобщавам това пред събранието, а да го
кажа само на вас“. Отговорих й: „Знам“.

3

Демонично натоварване, когато християни гласуват за антихристи и продават вота си (съвестта си) за пари, блага или придобивки. Брат Стефан беше активен евангелски християнин от конгрешанската църква в град Самоков. Една зима се обадиха по телефона и ме
помолиха веднага да замина за Самоков, защото брат Стефан се парализирал. Когато го посетих, съпругата му каза, че след като е гласувал
на изборите, прилошало му и на другия ден се парализирал. Попитах
го за кого е гласувал, а той ми отговори, че е гласувал за БСП, защото и между комунистите имало честни и добри хора. Братът, който ме
заведе у тях го попита: „Забравил ли си за „Черната скала“, от която
комунистите хвърлиха в пропастта много честни и много добри жители
на Самоков?“ Съпругата му заплака и каза, че го е молила изобщо да не
185

velev_zabludi.indd 185

19.12.2009 г. 17:21:18

w

Обсебване от бесове

гласува, но той не я послушал, а послушал агитаторите на БСП, които
го излъгали, че ако гласува за тях, ще му повишат пенсията. Молихме
се за изцелението му и той каза, че е почувствал тръпки да лазят по
безжизнените му крака. Зарадвахме се и очаквахме изцелението му, но
скоро след това той почина.
Пастирът на една евангелска църква се разболя от рак. Никога не
бях ходил в тази църква и не познавах болния. Съпругата, дъщерята и
сестрата на съпругата му донесоха негова дреха, за да се молим върху
нея и да бъде помазана в Господното име за изцелението му. Когато се
молех, Светият Дух ми каза: „Йосиф няма да бъде изцелен. Той стана
приятел с антихристите и заедно със Сава Дълбоков съсипаха църквата. Наказанието за предателство е смърт“. Казах това на балдъзата му,
а тя ме погледна стъписана и рече: „Всичко това е истина. След като
разбиха църквата, разболя се от страхова невроза и спеше с ловната
пушка под юргана, защото се страхуваше някой от християните, които
беше предавал да не дойде, за да го убие. А сега се разболя и от рак“.
Този пастир почина, въпреки молитвите в няколко евангелски църкви за
изцелението му.

4

Алкохолът, тютюневият дим, наркотиците и развратът замъгляват съзнанието, и обладаните от тях лесно могат да извършат
смъртни или непростими грехове. Брат Здравко беше евангелски християнин, новороден и твърдеше, че е кръстен със Светия Дух, но се разболя от рак. Определихме ден за пост и молитва за изцелението му.
В нощта преди този ден насън ми бе казано: „Няма да бъде изцелен,
защото в пияно състояние похули Светия Дух“. Въпреки това решихме
да го посетим. В дома му имаше няколко братя и сестри. Попитах го:
„Обичаше ли да пиеш?“ - той отговори: „Да“. „А да хулиш?“ - „Много“. Когато се молех за него казах: „Господи, сила дай!“. Силата Божия го грабна и го хвърли в ъгъла на стаята. Сестрите извикаха: „Слава на Бога!
Бог го изцери“. Но... след няколко дни Здравко почина. Какво всъщност
се беше случило? Демонът на алкохолизъм е използвал желанието на
Здравко да пие, докато се е замъглило съзнанието му и в това състояние го е подмамил да похули Светия Дух. Извършеният грях е отворил
врата за демона на рака в тялото му, който го е поразил със смърт.
Всички посочени примери са действителни и ги описвам с единствената цел: ония, които вече са тръгнали в това отклонение от вярата, да се
върнат при Източника на живата вода и да не си въобразяват, че безнаказано могат да правят компромиси с вярата си. Нека всеки се определи
кому ще служи: на Бога или на дявола. Неутрални няма (Мат. 6:24).
Фиданка Стефанова от град Кюстендил беше алкохоличка и пушачка. Лекуването чрез медикаменти не дало резултат, защото алкохолният
и никотиновият бяс не се страхуват от лекарства. Лечението с акупунктура (иглоубождане), не само че не дало резултат, но увредило говора
й. След като приела Иисус Христос за свой личен Господ и Спасител,
186
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тя дойде при нас за помощ. Една малка група християни се молихме
за нея и заповядахме на алкохолния и никотиновия бяс да напуснат
тялото й в името на Господ Иисус Христос и да отидат там, където Бог е
определил място за тях. На следващия ден Фиданка била освободена
от желанието да пуши и да пие алкохол, а днес се радва на духовна
свобода. Бившата пушачка и алкохоличка може да се намира в склад за
цигари или във „Винпром“, но вече не я изкушават нито цигарите, нито
алкохола, нито пък тя желае да изкушава някого с цигари или алкохол.
„Никой, кога е в изкушение, да не казва: Бог ме изкушава; защото Бог
се от зло не изкушава, а и Сам не изкушава никого, но всеки се изкушава, увличан и примамван от собствената си похот; след това похотта, като зачене, ражда грях, а грехът, извършен, ражда смърт“ (Иак.
1:13-15).

Разбирате ли приятели, пушачи, алкохолици, наркомани, хомосексуалисти и лесбийки, откъде идва страстното ви желание да пушите
тютюн, да пиете алкохол, да се дрогирате и да развратничите? От бесовете, които са превърнали желанията ви за удоволствия в похоти и
страсти. Те замъгляват съзнанието и ви карат да мислите за лъжливото
удоволствие от пушенето, напиването, дрогирането и разврата. Те определят поведението ви, което често ви излага и прави за срам и резил,
защото сте станали техни роби. Мнозина пушачи, алкохолици и наркомани искрено признават и казват: „Без хляб мога, но без алкохол, цигари
и наркотици не мога“.
Не се лъжете – пише апостол Павел:
„нито блудници, ни идолослужители, ни прелюбодейци, нито малакийци, ни мъжеложници, нито крадци, ни користолюбци, ни пияници, нито
хулители, ни грабители няма да наследят царството Божие“ (І Кор.
6:9,10).

Дори ни съветва с такива да не ядем (І Кор. 5:11). Алкохолът, тютюневият дим, наркотиците и разврата, не само замъгляват съзнанието,
но отварят врата за демоните, които карат духовните роби да се превъзнасят, да сквернословят, да хулят Бога и сами да си затварят вратата за
Небесното царство.
Ако искате да бъдете освободени, намразете и изхвърлете цигарите, алкохола, наркотиците и порнографията от домовете си, и приемете
Освободителя на духовните роби, Господ Иисус Христос, Който казва:
„Ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни“ (Иоан. 8:36).
Освобождаването на сестра Фиданка от Кюстендил за няколко часа от
алкохолната и никотинова зависимост, на брат Илия Николов от наркотиците и много други като тях, са живи свидетелства, че Господ Иисус
Христос е Освободителя на духовните роби.
Някой може да попита: „Защо Бог е създал тютюна, алкохола и
наркотиците, та човеците да се изкушават и погубват?”. Те могат да бъдат и ефикасно лекарство. Всеки, който е духовно свободен, тютюнът,
алкохолът и наркотиците изобщо не го изкушават. Какво значат думите:
„Бог се от зло не изкушава, а и Сам не изкушава никого”? Бог не може
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да бъде изкусен по никакъв начин, за да застане на страната на каквото
и да е зло и не желае никой човек, по никакъв начин да прави зло.

5

Сатанинската музика и окултните танци могат да замъглят съзнанието и да отворят подсъзнанието на човека за бесовете.
В подсъзнанието на човека се раждат мислите, чувствата, желанията и представите. Когато съзнанието на духовно мъртвия е замъглено,
той не разбира, че бесовете го карат да похули Бога и да прославя човекоубиеца сатана, а това е грях. Когато грехът бъде извършен, ражда
смърт, защото „Бог поругаван не бива“ (Гал. 6:7).
Доцентът по физика Джамал Хюсеин от Багдадския университет отговаря на въпроса за обсебването така: „В Близкия Изток имаме много
случаи на обсебване и на обладани от духове къщи. Събрахме данни,
чухме стотици разкази, но не достигнахме до каквото и да е научно заключение.”
Как да се избавим от дявола и бесовете?
Различните християнски вероизповедания и деноминации дават
различни рецепти, но без истинска промяна в живота ни, те няма да
имат добър успех. Тази промяна (покаяние) трябва да ни води към смирение и живот на святост, който е живот според Божия стандарт и Божията воля.
„И тъй, покорете се Богу; опълчете се против дявола, и той ще побегне
от вас. Приближете се към Бога, и Той ще се приближи към вас; очистете ръце, грешници, изправете сърца, двоедушни. Понесете страдания,
плачете и ридайте: смехът ви нека се обърне на плач, и радостта – на
тъга. Смирете се пред Господа, и ще ви въздигне“ (Иак. 4:7-10).
„Бъдете трезвени, бъдете бодри, защото вашият противник, дяволът,
като рикащ лъв обикаля и търси кого да глътне; противостойте му с
твърда вяра, като знаете, че такива също страдания сполетяват и братята ви в света. А Бог на всяка благодат, Който е призвал вас за вечната
Си слава в Иисуса Христа, Сам, след кратковременното ви страдание,
да ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими. Нему
слава и владичество вовеки веков. Амин“ (І Петр. 5:8-11).
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Б

ог мрази идолите, муските и талисманите, защото отклоняват
човека от Бога и го лишават от вечен живот. Бог е дух и истина,
и Той иска истинските поклонници да Му се покланят с дух и истина, а
в идолите, муските и талисманите има лъжа. Сатана ги използва като
ключове, с които отваря подсъзнанието на човека за бесовете.
Идол е всяко нещо, което застава между човека и Бога, или измества Бога и отклонява човека от Него.
Никак не е случайно, че Бог е заповядал на своите пророци и апостоли да не приемат никакви подаръци. Пророк Елисей отказа скъпите
подаръци на сирийския военоначалник Нееман, който беше изцелен от
проказа, но слугата му Гиезий реши да изпроси един талант сребро и
две премени дрехи от оздравелия... Проказата се залепи за тялото на
Гиезия (ІV Цар. 5:15-27).
Когато магьосникът Симон от Самария предложи на апостолите
пари, за да получи дарба от Бога, апостол Петър му казва: „среброто ти
да погине заедно с тебе, задето си помислил, че с пари се добива дарът
Божий“ (Деян. 8:20).
Предупреден съм от Бога да не приемам подаръци. Споделих това
с всички хора около мен, но най-близките и роднините ми останаха
най–упорити в неизпълнението на това предупреждение. Сънувах сън,
в който ми бе казано, че в дома ми ще дойде обладан човек, защото е
бил информатор на Държавна сигурност и на румънското „Секуритате“
и ще ми предложи банкнота от 50 лева, но аз да не се докосвам до нея.
На другия ден у нас дойде Иван Томасян със съпругата си и постави на
масата банкнота от 50 лева. Каза ми, че ги дава за Божието дело, но аз
не ги докоснах.
Когато застанахме на молитва, бесът в него се опита да установи
контрол върху мене със заплахи: „Ти ли ще ме гониш? Тия, които са в
тебе са от нашите!“. Отговорих му: „Сега ще видим кои са вашите и кои
са нашите. В името на моя Небесен Отец ти заповядвам да излезеш
от тоя човек и да отидеш там, където Бог е определил място за тебе!“.
Бесът изрева, започна да скимти и да се моли: „Ако ме изгониш, позволи ми да отида и да вляза в пастир Павел Иванов“. Отговорих: „Не
ти позволявам, той е християнин“. Бесът започна да се кикоти и каза:
„Християнин ли? Той беше цар, но всичко загуби, защото стана предател. Позволи ми, защото в него мога да вляза!“. А аз му казах: „В името
на Господ Иисус Христос, млъкни и излез от човека! Иди там, където
Бог е определил място за теб!“.
Мина време след този случай и получих благодарствено писмо от
един пастир в град Шумен, в което ми благодареше за развързването и
изцеряването на Иван. След няколко месеца Иван отново дойде да се
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молим за него. Какво бе станало? Иван решил на своя глава, да замине
за Петрич, за да развърже и да освободи Ванга от бесовете, но ... там
отново бил обсебен и сега се чувстваше много по-зле. Защо? Господ
Иисус Христос казва:
„Когато нечистият дух излезе от човека, минава през безводни места,
търсейки покой, и не намира; тогава казва: ще се върна в къщата си,
отдето излязох. И като дойде, намира я празна, пометена и наредена;
тогава отива и довежда други седем духа, по-зли от себе си, и като
влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото“ (Мат. 12:43-45).

Иван и съпругата му отново посетиха молитвеното ни събрание и
седнаха най-отзад. Когато започнах да говоря, той се разкрещя и избяга
навън. След малко се върна и аз му казах да седне на първия ред.
Погледнах го в очите и попитах: „Питам те в името на живия Бог, как
ти е името?“. Бесът отговори: „Легион ми е името“.
Зад гърба си усетих присъствието на огромна сила от Светия Дух.
Казах: „Легион, в името на Господа Иисуса Христа, ти заповядвам да
излезеш и да отидеш там, където Бог е определил място за теб!“.
Тогава бесът изкрещя с голяма сила. Иван се повдигна от стола във
въздуха и после седна успокоен и смислен. Мнозина се изплашиха от
крясъка и натискаха очи с юмруци, уплашени че легионът бесове може
да влезе през очите им, както в свините на гадаринците, но никой от
присъстващите не пострада. Иван се обърна към хората и рече: „Вие
не знаете, братя и сестри, колко е страшно човек да бъде измъчван от
демони. Благодаря на Бога, че ме освободи“.
Защо демонът се бе върнал в тялото на Иван и беше довел със себе си
цял легион бесове? Защото пометената и подредена къща беше празна.
Иван беше подценил редовното хранене с Божието слово, което е
като двуостър меч срещу бесовете.
Иван беше отишъл на територията на врага - при Ванга, без да е
облечен с Божието всеоръжие, иначе казано, на своя глава.
Искам да предупредя ония, които са имали щастието да изживеят
Божествено изцеление или освобождаване от демонично натоварване
или обладаване, да не подценяват коварството на противника. Свидетел съм как хора, изцелени от неизлечими според медицината болести,
след две, пет и десет години, отново се разболяха, защото не бяха духовно трезвени и бяха забравили предупреждението на Божието слово
в Матея 12:43-45.
„Бъдете трезвени, бъдете бодри, защото вашият противник, дяволът,
като рикащ лъв обикаля и търси кого да глътне; противостойте му с
твърда вяра, като знаете, че такива също страдания сполетяват и братята ви в света“ (І Петр. 5:8,9).

Онези изцелени и освободени хора, които напълниха къщата си с
богопознание, се радват на добро здраве и днес. Малцина са днешните
християни, които имат ежедневен навик да вземат в ръцете си светата
Библия и всеки ден да започват и да завършват деня с молитва. От
190

velev_zabludi.indd 190

19.12.2009 г. 17:21:19

Големите заблуди, Велев

w

колко много неприятности ще бъдем избавени, ако придобием този навик - да избираме добрата част като Мария, сестрата на Марта, която
няма да й се отнеме. За съжаление голяма част от днешните християни
се грижим за много неща, като сестра й Марта, но Спасителят казва, че
едно е само потребно на човека: да намери и познае Единствения Истинен Бог и пратения от Него Иисус Христос (Иоан. 17:3).
Но как да стане това, ако не искаме да четем писмата Му, изпратени
до нас чрез светите Му пророци, евангелисти и апостоли? Как да стане
това, ако не искаме да разговаряме с Него в свята молитва? Как да стане това, ако не искаме да присъстваме там, където е Той, при събраните в Негово име двама, трима или повече на богослужение...?
Всичко, което ни отделя и застава между нас и Бога е идол или кумир.
Идол или кумир може да ви стане известен певец, артист, футболист,
политик, партия, организация, спортен клуб, църковна принадлежност,
култ, секта, гуру, мъж, жена, дете и дори някой домашен любимец.

К ак да разпознаете дали сте си създали идол?

Ако предпочиташ да отидеш на футболен мач, за да гледаш любимият си отбор, пред среща с Бога, този отбор ти е станал идол. Веднъж
попитах Спасителя в молитва: „Господи, аз имам ли идол?“ и Господ ми
отговори: „Да. По света и у нас“. Телевизионните новини ми бяха станали идол.
Телевизията е много опасен идол, който ограбва времето ни за молитва, за четене на Божието слово и поставя мнозина пред труден избор,
когато е време за присъствие на богослужение. Освен това, чрез екрана
каним в домовете си духовете на нечестивци, присмиватели, богохулници, развратници, убийци и други нечестиви квартиранти, които за дълго
се настаняват в умовете и паметта ни. Като ги допуснем, защото гледането на този или онзи филм е по наше собствено желание, те увреждат
здравето ни, и ни отклоняват от пътя към Спасителя и спасението ни.
Археолозите намират идоли още от каменната ера, които наподобяват женско тяло или така нареченото женско начало. През всичките
векове от историята на човечеството е имало идолопоклонници, които
са обожествявали и превъзнасяли женското начало, за да се стигне до
най-гнусна порнография.
Амулетите, муските и талисманите имат еднакво предназначение чрез магическото си действие уж да ни осигурят здраве и сигурност. Те
са навлезли в бита на християните и мюсюлманите от езичеството. Някои от тях са свързани със сатанински заклинания. В книгата „Победени
врагове“ на Кори Тен Бум прочетох, че на една муска било написано
следното обещание: „Сатана, не се докосвай до този човек. След смъртта му, неговата душа ще бъде твоя“.
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Б езобидно развлечение ли е заниманието с порнография?
Притежаването на порнографски списания и гледането на порнографски филми не е безобидно развлечение, както някои родители си мислят.
Често ми се налага да се моля за млади момчета и момичета, които са
обладани от демона на малакийството (самозадоволяването) и са измъчвани от различни перверзии, блудни демони и бесове, които ги насилват,
депресират и ги подтикват към изнасилвания, шизофрения или самоубийство. Почти всички изповядаха, че са имали порнографски списания
и са гледали порнографски филми. Обладаните от перверзни демони не
могат да получат изцеление и освобождение чрез медикаменти, защото
бесовете не ги е страх от лекарства или билки и не излизат чрез тях.
Много родители изпитват безпокойство, че синовете им като живеят непорочен живот има опасност да станат хомосексуалисти, и затова
предпочитат момчетата им да мърсуват дори с проститутки. Същата заблуда е обхванала и родителите на момичетата, а блудствата на дъщерите си оправдават като задоволяване на естествените им сексуални
потребности... Но нека да видим каква е съдбата на такива синове и
дъщери, според Божието слово.
„Или не знаете, че неправедници няма да наследят царството Божие?
Не се лъжете: нито блудници, ни идолослужители, ни прелюбодейци,
нито малакийци, ни мъжеложници, нито крадци, ни користолюбци, ни
пияници, нито хулители, ни грабители няма да наследят царството Божие“ (І Кор. 6:9,10).

Сексуалните демони се проявяват не само в разпалване на похотите
и страстите. Понякога те предизвикват постоянно слюноотделяне, повръщане или кашлица, които се активират особено през нощта. Когато заповядваме в името на Господ Иисус Христос на бесовете да напуснат обладаните, те започват да хъркат, да плюят или да повръщат и да крещят.
„Делата на плътта са известни; те са: прелюбодейство, блудство, нечистота, разпътство, идолослужение, магии, вражди, свади, ревнувания, гняв, разпри, разногласия, (съблазни), ереси, завист, убийства,
пиянство, срамни гощавки и други такива; отнапред ви казвам, както и
по-преди ви казах, че, които вършат това, няма да наследят царството
Божие“ (Гал. 5:19-21).
„Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбец, който е идолослужител, няма наследство в царството на
Христа и Бога“ (Еф. 5:5).
„А на страхливи и неверни, на мръсници и убийци, на блудници и магьосници, на идолослужители и на всички лъжци делът им е в езерото,
що гори с огън и жупел; то е втора смърт“ (Откр. 21:8).
„А отвън са псетата, магьосниците, блудниците, убийците, идолослужителите и всеки, който обича и върши лъжа“ (Откр. 22:15).

На всички по-горе изброени грешници, Господ Иисус Христос предлага помилване, ако повярват в Него и с Негова помощ изповядат гре192
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ховете си и ги оставят.
Една сутрин, около 5 часа, ме извикаха да отидем в един дом, където един младеж правел опит да се самоубие. Намерихме младият
човек легнал на земята, с насочен голям нож към корема си, да повтаря:
„Не мога повече да издържам, ще се самоубия. По-добре да умра, отколкото да живея така“. Останахме сами и като поговорих с него, той се
съгласи да ми даде ножа и да легне по гръб на леглото. Изповяда, че го
мъчи хомосексуален демон. Като млад войник в казармата го вързали и
изнасилили перверзни войници, и оттогава го напада и мъчи тоя гнусен
демон. Казах му, че Божието слово е истина и тоя, който го измъчва
ще бъде прогонен от него, но той се усъмни. След като се помолих за
прошка на греховете му, заповядах в името на Господ Иисус Христос
на хомосексуалния демон да го напусне и да отиде там, където Бог му
е определил място. Младият човек изрева като лъв и се сви на кълбо.
Каза ми, че е бил изритан жестоко от невидимия звяр в областта на
тестисите и в момента имал ужасни болки, и е възможно бесът да го е
повредил, преди да го напусне. Срещнах го след около един месец в
една молитвена група. Каза ми, че болките в тестисите са отшумели и
демонът е изчезнал. След няколко месеца се ожени и научих, че вече
е станал баща. Според Божието слово този млад мъж беше загубен – и
се намери, мъртъв беше – и оживя, благодарение на силата в Иисус
Христовото име.
Една майка доведе дъщеря си, която беше пенсионирана с диагноза шизофрения. Имала и епилептични припадъци. След завършване на
техническото си образование, повече от десет години не е могла да работи и имала трудов стаж само няколко месеца. Младата жена искрено
изповяда пред мен всичките си грехове и беззакония. Призна, че след
като е гледала само няколко пъти по кабелната телевизия порнографски
предавания, е била нападната от сексуален дух. Молихме се за прошка
на греховете й, и заповядах на дух на шизофрения и на епилепсия да я
напуснат в името на Господ Иисус Христос и да отидат там, където Бог
им е определил място. Младата жена оздравя, започна работа, с която
се справя отлично. Тя беше загубена и се намери, мъртва беше и оживя, благодарение на възкръсналия и жив Господ Иисус Христос.
Около 20-годишен студент ми се оплака, че страда от страхова невроза. Психиатрите му поставили диагноза шизофрения. Сънувал перверзни сънища, а понякога виждал в квартирата си и демони в образи на
голи жени. Признал пред роднините си, че се събирали студенти, младежи и момичета в една квартира, и след полунощ гледали по кабелната
телевизия порнографски предавания. Който има уши, нека слуша!
„Женското начало“ е вградено и в идола наречен „Символ на София“, който езичници изградиха и поставиха в центъра на столицата
на България. Поканиха ме в дома на един от скулпторите, сътворили
въпросния идол, за да се молим за изцелението на 15-годишния му син,
болен от левкемия. Скулпторът и съпругата му твърдяха, че са право193
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славни християни. Той ми разказа, че символът на гр. София е жена,
събрала образите на няколко „богини“ от гръцката митология: Нике – на
победата, Венера – на красотата и любовта, Афродита - на любовта,
чийто храм се е обслужвал от проститутки. Бухалът символизирал тайнственост, мистика и мъдрост за езичниците, но за нас християните е
символ на слепота и мракобесие.
Какво общо има българската столица с езическата митология, и
то гръцката? Да не би България да е гръцка провинция? На откриването на тоя идол, знам че членовете на БСП от квартал Младост отидоха да изпълнят партийното си поръчение и да присъстват на „освещаването“ на символа, тъй като християните отказаха да присъстват.
Комунистите знаеха, че по-голямата част от жителите на град София
са християни и идола ще отблъсне софиянци от сините лидери, пък и
мюсюлманите, и иудействащите секти, и дори някои еретици мразят
идолите. С тоя идол антихристите нанесоха най-големия си удар на синята идея. С издигането на такъв идол в центъра на София, софиянци
разбрахме, че лидерите на ОДС се намират в голяма заблуда.
Сънувах, че господин Стефан Софиянски, бивш кмет на София, се
е качил на главата на идола и оттам разглежда града. Изведнъж, той се
заклати и падна надолу с главата. Свалянето на господин Софиянски от
поста кмет на гр. София, не започна с обвиненията към него в злоупотреби при възстановяването на Централните Хали, а от идола-символ
на София. Снимката на идола беше одобрена от лидерите на ОДС и
разлепена по оградите из цяла София. Това предизвика възмущението
на софиянци, които отказахме да гласуваме за духовно слепите сини
лидери и така започна залязването на синята идея. Никой искрен християнин не може да участва в такова светотатство.
Макар като произведение на изкуството, статуята да превъзхожда
идолите на живелите по нашите земи тракийци и славяни, тя е един
езически идол на женското начало. За нас християните, тя е езическа
гнусота, както казва Божието слово, която предизвиква справедливия
Божи гняв, носи проклятие на ония софиянци, които й се възхищават и
няма нищо общо с името София, което означава Божията премъдрост.
За съжаление, момчето на скулптора почина, въпреки нашите молитви и молитвите на родителите и роднините му. И другите скулптори
и творци на тая гнусота, могат да бъдат сигурни, че Господ няма да ги
благослови, дори и да палят големи свещи в храмовете.
Всички човеци ще бъдем изпитани. За неверните следват наказания и поправителни изпити, а за верните - одобрение и благословение,
докато стоят в истината, но ако се отклонят, Бог няма да благоволи и
към тях. При Бога няма компромиси.
„Не искам, братя, да не знаете, че бащите ни всички под облака бяха
и всички през морето минаха; и всички в Моисея се кръстиха в облака
и в морето; и всички ядоха една и съща духовна храна; и всички пиха
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едно и също духовно питие; защото пиеха от духовния камък, който
идеше подире им; а камъкът беше Христос. Но към повечето от тях
Бог не благоизволи, защото бидоха изповалени в пустинята. А това
бидоха образи за нас, за да не бъдем похотливи на зло, както и те
бяха похотливи. Не бивайте нито идолослужители, както някои от тях,
за които е писано: „народът седна да яде и да пие, па стана да играе“.
Нито да блудстваме, както някои от тях блудстваха, и в един ден погинаха двайсет и три хиляди. Нито да изкушаваме Христа, както някои от
тях изкусиха, и погинаха от змии. Нито роптайте, както роптаеха някои
от тях, и погинаха от изтребителя. Всички тия неща им се случваха,
за да служат за образи, а бяха написани за поука нам, до които стигнаха краищата на вековете. Затова, който мисли, че стои, нека гледа
да не падне. Друго изкушение вас не е постигнало, освен човешко;
верен е обаче Бог, Който не ще остави да бъдете изкушени повече от
силата ви, а заедно с изкушението ще даде и изход, за да можете да
търпите. Затова, мои възлюбени, отбягвайте идолослужението“ (І Кор.
10:1-14).

В редовете по-долу, ще ви запозная с някои сатанински практики.
Ако в момента се занимавате или сте се занимавали с лъжерелигии и
лъжеучения, трябва решително да ги отхвърлите и да се пазите от тях,
така както се пазите от отровните змии.
Ако искате да сте здрави и благословени, не се колебайте да отхвърлите и никога повече да не се занимавате с: гадателства; предсказания;
гледане на: кафе, чай, боб, кости, мозайка, икона, снимка, ръка, захарче,
кристална чаша, пирамида, сфера, цвете, пръстен, карти и карти таро,
по вътрешностите на животните, по облаците, по лицеизраза, чрез махало; магьосничество; викане на духове (извънземни) като Кики, Роки, Фют;
спиритизъм – медиум (викане на мъртви и разговор с тях на спиритични
сеанси); автоматично писане и рисуване; акупунктура и акупресура; ходене при врачки, знахари и екстрасенси; автотренинг – медитация; телепатия, телекинеза; духовна реализация; айкидо; будизъм и хиндуизъм;
биостимулатори („енергийни“ окултни предмети); омайване – метафизика; черна магия – астропроекция; вуду магия чрез убождане на кукла с
игли; хиромантия; талисмани – предмети носещи щастие; багети, мерене
на кръвното налягане с пръстен и игла, регулиране на кръвното налягане
с лечебни гривни; пирамиди, сфери, муски, дракони; зодии и гадания по
дванадесетте съзвездия, астрология и др. такива.
Много модерни проповедници лъжат слушателите, че след като
веднъж човек е повярвал и е приел Господ Иисус Христос за свой личен
Господ и Спасител, той е спасен завинаги. По-горните предупреждения
в Библията показват, че не е така и че всеки, който стои, ако не внимава, може да падне. Такива проповедници много обичат да цитират: „А
праведният чрез вяра ще бъде жив...“, но това е само половината от
този стих, а другата половина казва: „...ако пък се отклони, душата Ми
няма да благоволи към него“ (Евр. 10:38), а по-надолу се казва, че ония,
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които се отклоняват, отклоняват се за погибел. А за християните, които
устояват в изпитанията и не се отклоняват, а вярват за оправдание, има
преголеми обещания.
„И тъй, сега няма никакво осъждане за ония, които са в Христа Иисуса
и живеят не по плът, а по дух... Какво, прочее, ще кажем на това? Ако
Бог е за нас, кой ще е против нас?“ (Римл. 8:1,31).

Какво, ние християните, трябва да правим всеки ден, за да не се
отклоним:
1. Всеки ден трябва да четем или да слушаме Божието слово, така
както всеки ден ядем по няколко пъти;
2. Всеки ден трябва да се молим Бог да ни прости каквото сме съгрешили с думи, мисли и дела, така както всеки ден мием лицето, ръцете и зъбите си;
3. Всеки ден трябва да благодарим на Бога за преголемите Му обещания и милости;
4. Всеки ден трябва да работим на Божията нива;
5. Всеки ден и всеки час трябва да бодърстваме и да се пазим от
греха, защото „похотта, като зачене, ражда грях, а грехът, извършен,
ражда смърт“ (Иак. 1:15).
Какво да правим всяка седмица:
1. Един или два пъти в седмицата да постим;
2. Един или два пъти да посетим богослуженията в църквата;
3. Поне един път да посетим болен у дома, в болница или самотен;
4. Поне един път в седмицата да поканим у дома братя и сестри,
гладни или жадни;
5. Поне един път в седмицата да благовестваме на някого чрез думи,
християнска литература или библейски филми.
Какво да правим всеки месец:
1. Поне един път да участваме в Господната трапеза (причастие);
2. Поне един път да посетим някоя църква в провинцията, та взаимно да се насърчим;
3. Поне един път да участваме в поклонническо пътуване в манастири и исторически местности;
4. Поне един път да излезем колективно с християни сред природата.
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К РИШНА СЪЗНАНИЕ (ХАРЕ КРИШНА)

Е

дин ден по телефона ми се обади госпожа Велчева и ме помоли да се срещнем и ако е възможно да се молим за освобождаването на сина й Петър, който бил обсебен. Той се занимавал с
„Кришна съзнание” и напоследък посещавал евангелската църква „Ново
поколение“. Сестра Велчева ми писа: „Изпадам в ужас като виждам как
детето ми полудява пред очите ми. Моля ви, помогнете ми!“
Защо Петър е атакуван от злите сили? Той е попаднал под проклятие, като е приел друго благовестие, което се проповядва от ония, които
мразят Господ Иисус Христос (Гал. 1:7-9).
Защо мнозина християни пронизват себе си с много страдания? Защото се отклоняват от Добрия Пастир и тръгват след наемници, които
не ги е грижа за стадото. Някои от наемниците са крадци и разбойници.
Господ Иисус Христос казва:
„Всички, колкото са идвали преди Мене, са крадци и разбойници; но
овците не ги послушаха. Аз съм вратата: който влезе през Мене, ще се
спаси, и ще влезе, и ще излезе, и паша ще намери. Крадецът дохожда,
само за да открадне, убие и погуби. Аз дойдох, за да имат живот, и да
имат в изобилие“ (Иоан. 10:8-10).

Не само преди Спасителя, но и след Него, мнозина са били крадци и
разбойници. Колко ли човешки души са откраднали еретиците от църквата Христова, и духовно са ги убили и погубили?
„Иосафат, цар иудейски, се връщаше смиром у дома си в Иерусалим.
Излезе да го посрещне ясновидецът Ииуй, син Ананиев, и каза на цар
Иосафата: трябваше ли да помагаш на нечестивеца и да обичаш тия,
които мразят Господа? Затова гневът Господен е върху тебе“ (ІІ Пар.
19:1,2 или ІІ Лет. 19:1,2).

Трябва ли християните да бъдем толерантни и да помагаме на
франкмасоните и на комунистите, които са откраднали, убили и погубили милиони човешки души?
Какво представлява Международното Общество за Кришна Съзнание (МОКС)? МОКС се представя като секта или култ от хиндуистката
религия. Поклонниците на бог Вишну твърдят, че Вишну е главният бог,
който в определен период от време се е явил като Кришна. Кришнарите пък вярват, че най-главен бог е Кришна, който в определен период
от време е действал като Вишну. МОКС е създадено в Америка през
1965 г. от Абхай Пракхупада, възрастен поклонник на Кришна, който до
смъртта си през 1977 г. е негов водач. Кришнарите в Америка наброяват
около 10 000 човека. Според учението им, Кришна е живот във всяко
ж иво същество (пантеизъм) и живее във всичко, което съществува, а
Библията казва, че светият Бог живее в непристъпна светлина.
Бог дава живот на всичко живо, но не живее в змиите, жабите и
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червеите, които обитават блатата, мършата и помийните ями. Бог е дал
живот на Фараона и магьосниците му, дал е живот и на Нерон и на Хитлер, но не е бил с тях и в тях, когато са вършили злини. Вселената е
сътворена от Бога, но Бог категорично забранява да се кланяме на творенията Му (Изх. 20:4,5).
Според вярванията на последователите му, Кришна се превъплъщавал в различни човеци. Иисус Христос бил само едно от милионите превъплъщения на Кришна. Иисус бил само Учител на определена група хора, в
определен период от живота на човечеството, на определено място.
Много им се иска на антихристите да е така, но не е, защото 2009 години след раждането на Иисус, аз съм негов ученик и Той е мой Учител,
Господ и Спасител, както и на всички християни, от всички географски
ширини и дължини. Свещеното Писание казва:
„Кой е лъжец, ако не оня, който отрича, че Иисус е Христос? Той е антихрист, който отрича Отца и Сина. Всякой, който отрича Сина, няма и
Отца; а който изповядва Сина, има и Отца“ (І Иоан. 2:22,23).
„Който вярва в Сина Божий, има свидетелството в себе си; който не
вярва в Бога, прави Го лъжец, защото не е повярвал в свидетелството,
с което е свидетелствал Бог за Своя Син. А свидетелството е това, че
Бог ни е дарувал живот вечен; и тоя живот е в Неговия Син. Който има
Сина Божий има тоя живот; който няма Сина Божий, няма тоя живот“
(І Иоан. 5:10-12).

От ученията им за Бога, за Господа Иисуса Христа и за прераждането разбираме, че кришнарите искат да бъдат и хиндуисти, и иудеи, и
християни, но не са нито хиндуисти, нито иудеи, нито християни.
„Логично ли е прераждането? Ако душите просто преминават само
в нови човешки същества, според доктрината на прераждането, тогава
защо броя на световното население нараства, щом като един и същи
брой души се прераждат отново и отново?“ (Лори Mак Грегор, „Култовете и нашето отношение към тях“).
Според християнския писател и философ Тертулиан (155-230), еретиците не приемали Свещените Писания, а тези, които ги приемали, ги
изопачавали и изменяли до неузнаваемост. Днешните еретици правят
същото. В учението за Кришна има задължително повтаряне, най-малко
по 1 728 пъти на ден, мантри като: „Харе Кришна, Харе Кришна, Харе,
Харе, Харе Рама, Рама, Рама...“.
За какво са тези повторения? Какъв е смисълът им? Господ така ли
ни учи? Задачата на тези повторения е да приспят съзнанието, и то да
престане да контролира говора. Тогава бесовете се промъкват в подсъзнанието и обладават хората, извършили смъртни грехове. Спасителят ни предупреждава да не бъдем като езичниците, които си мислят, че
в многословието си ще бъдат чути.
Кришнарите вярват, че при смъртта си човек се преражда в такова
животно, за което си помисли преди да издъхне. Затова повтарят хиляди пъти името Харе Кришна с надеждата, че след смъртта си, те ще
се слеят с божеството, ако са помислили името на своя бог преди да
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издъхнат. Как ще се прероди човек в животно, птица или риба, когато
Писанието казва:
„Бог му дава тяло, каквото си иска, и на всяко семе собственото му
тяло. Не всяка плът е все еднаква плът: друга е човешката плът, друга
е скотската плът, друга – рибената, друга - птичата“ (І Кор. 15:38,39).

Като учат, че човек се освобождава от натрупаната карма 1(От философска гледна точка, понятието карма е аналог на понятието причинност) чрез много прераждания, те отричат изкуплението чрез Христовата жертва, както и възкресението на мъртвите, а всяко учение, което е
противно на Христовото, е учение на духа на антихриста.
За ония, които вярват, че Христос се е преродил и не е възкръснал,
апостол Павел пише: „ако пък Христос не е възкръснал, суетна е вярата
ви: вие сте си още в греховете“ (І Кор. 15:17). Ако последователите на
Харе Кришна не повярват във възкресението на Христос, в греховете си
ще измрат.
Има такива, които вярват и проповядват, че ще възкръснат само душите, а не и телата им. Такова е и учението на големия руски писател
Лев Толстой. Това учение е опасна ерес. Спасителят не възкръсна само
в душата, но и с тялото Си. Апостолите видяха раните на тялото Му, а
апостол Тома сложи пръста си в тях.
„Аз ви предадох най-напред онова, което бях и приел, че Христос умря
за греховете ни, според Писанията, че Той бе погребан и че на третия
ден възкръсна, според Писанията, и че се яви на Кифа и след това на
единайсетте; после се яви на повече от петстотин братя наведнъж, от
които повечето са живи до днес, а някои и починаха; после се яви на
Иакова, след това на всички апостоли, а най-после от всички яви се и
на мене, като на някой изверг. Защото аз съм най-малкият от апостолите и не съм достоен да се нарека апостол, понеже гоних църквата Божия... Ето, тайна ви казвам: всинца няма да умрем, ала всинца ще се
изменим изведнъж, в един миг, при последната тръба: ще затръби, и
мъртвите ще възкръснат нетленни, а ние ще се изменим; защото това
тленното трябва да се облече в нетление, а това смъртното – да се
облече в безсмъртие. А щом това тленно тяло се облече в нетление,
и това смъртното тяло се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне
думата написана: „смъртта биде погълната с победа“ (І Кор. 15:3-9,
51-54).

Пророк Исаия е записал в пророчествата, дадени му от Господа
следното:
„Смъртта ще бъде погълната навеки, и ще отрие Господ Бог сълзите
от всички лица, и ще снеме срама от Своя народ по цяла земя; защото
тъй казва Господ“ (Ис. 25:8).

Блаженият Августин казва, че ще възкръснем с такова възкресение,
каквото е станало с нашия Господ Иисус Христос.
„Който очаква друго възкресение, той не зида върху основа – не
само върху основа от злато, сребро и скъпоценни камъни, той не зида и
дори върху основа от слама (І Кор. 3:11-15). Той зида отвън, но не върху
Христа. Защото нашият Господ е възкръснал в това тяло, в което е бил
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погребан“ (Яцек Салий, „Беседи със Свети Августин”).
Култът „Кришна съзнание” е еретическо учение, защото заменя възкресението с прераждане и вкарва в заблуда и под проклятие невярващите хора и неукрепналите християни, които лесно могат да се подведат и да станат негови последователи.
„Чудя се, че тъй скоро преминавате от Оногова, Който ви е призвал
чрез благодатта Христова, към друго благовестие; не че има друго благовестие, но има някои, които ви смущават и искат да изопачат благовестието Христово. Но ако дори ние, или Ангел от небето ви благовестеше нещо по-друго от това, що ние ви благовестихме, анатема да
бъде. Както по-горе казахме, и сега пак казвам: който ви благовества
нещо по-друго от това, що приехте, анатема да бъде“ (Гал. 1:6-9).

Анатема означава проклятие и отлъчване от Господа за вечността.
Как да се опазим от пагубното влияние на лъжливите учения, философии и ереси? Трябва да страним от прелъстяването им:
„...пазете се, да се не прелъстите; защото мнозина ще дойдат в Мое
име, говорейки, че съм Аз, и че времето приближи. Не ходете, прочее,
подире им“ (Лука 21:8).

Водачите на Харе Кришна твърдят, че никъде в Библията не пишело,
че Иисус Христос е Господ и Бог. Същото твърдят и йеховистите. Лъжа!
Те или не са чели Библията или искат да я изопачат. Нека да проследим
няколко откъса от Новия завет.
„И като се кръсти, Иисус веднага излезе из водата, и ето, отвориха Му
се небесата, и /Иоан Кръстител-б.а./ видя Духа Божий да слиза като
гълъб и да се спуща върху Него. И ето, глас от небесата, който казваше: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение“ (Мат.
3:16,17).
„Докле още той говореше, ето, светъл облак ги засени; и чу се из облака глас, който казваше: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето
благоволение; Него слушайте“ (Мат. 17:5).
„И като се приближи Иисус, заговори и им рече: даде Ми се всяка власт
на небето и на земята. И тъй, идете, научете всички народи, като ги
кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа, и като ги учите да
пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни
до свършека на света. Амин“ (Мат. 28:18-20).
„И в ония дни дойде Иисус от Назарет Галилейски и се кръсти от Иоана
в Йордан. И когато излизаше от водата, веднага видя да се разтварят
небесата, и Духът като гълъб да слиза върху Него. И глас биде от небесата: Ти си Моят Син възлюбен, в Когото е Моето благоволение“
(Марк. 1:9-11).
„И яви се облак, та ги засени, и от облака дойде глас, който казваше:
Този е Моят възлюбен Син; Него слушайте!“ (Марк. 9:7).
„И рече им Ангелът: не бойте се: ето, благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци; защото днес ви се роди в града Давидов
Спасител, Който е Христос Господ“ (Лука 2:10,11).

Ако водачите на Харе Кришна бяха повярвали в по-горе цитираните
стихове, щяха да разберат, че не човеци, а небето и ангелите свидетелстват, че Иисус Христос е Син Божий. За същото свидетелстват и
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Моисей, и пророците, и апостолите Христови.
В Библията има около 300 пророчества за Господ Иисус Христос.
Как водачите на Харе Кришна не са забелязали поне три от тях, ако са
чели Библията, както те твърдят? Ако бяха повярвали, щяха да спасят
душите си, защото „Който вярва в Сина, има живот вечен; който пък не
вярва в Сина, не ще види живот, и гневът Божий пребъдва върху него“
(Иоан. 3:36).
Какво ще се случи с хора, които са вярвали в Сина, но са били прелъстени от различни ереси, култове или съблазни, и са престанали да вярват?
Когато са вярвали, те са били спасени, но щом са престанали да
вярват, Божият гняв пребъдва върху тях. Голяма заблуда е да се вярва,
че щом като един човек е повярвал и името му е записано на небесата
при спасените, вече няма никаква опасност да отпадне от вярата и името му да бъде заличено от книгата на живота. Спасителят предупреждава:
„...но, който претърпи докрай, ще бъде спасен“ (Мат. 10:22).
И апостол Павел пише до Тимотей:
„А Духът ясно говори, че в последните времена някои ще отстъпят от
вярата, като се предават на мамливи духове и бесовски учения чрез
лицемерието на ония, които говорят лъжа и имат жигосана съвест“ (І
Тим. 4:1,2).

Бивш кришнар ми се обади по телефона и каза, че открил в интернет информация, че създателят на Обществото Кришна съзнание - Абхай Прапхупада, преди да почине се е покаял и завещал на кришнарите
да се откажат от всички мъдрувания, които изопачават Библията и да
вярват само в Господ Иисус Христос и Отец, Който Го е изпратил на
Земята.

[
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Символично тълкуване на нещата и числата

С ИМВОЛИЧНО ТЪЛКУВАНЕ НА НЕЩАТА И ЧИСЛАТА

С

имволичното тълкуване на нещата и числата в живота на суеверните хора, може да има негативно влияние върху съдбата
им. Спомням си, че бях ученик, когато една сутрин вървях по стъпките на
един мъж, който газеше в навалялия през нощта дълбок сняг. Внезапно
една черна котка скочи пред нас от оградата и прекоси улицата. Мъжът
спря, извади цигара и докато я запали чакаше аз да мина напред. Той
се позабави – явно не искаше да помисля, че се е спрял заради котката.
Пристигнах на спирката и в това време дойде тролейбусът, качих се и
той потегли. Мъжът се затича, но точно преди да се хване за вратата,
тя се затвори и той остана на спирката. Викнах му: „Котката, котката е
виновна”.
Една вярваща сестра ми разказа, че леля й вярвала в суеверието,
че ако й заиграе левият клепач, значи я очаква щастие, но ако е десният – нещастие. Много често й играел все левият клепач и тя очаквала
щастието. Накрая треперенето на клепача не преставало и това започнало да я тормози. Лекарите й предложили операция, но и тя се оказала
несполучлива и треперенето на клепача продължило. Предполагам, че
тази жена е била притеснявана от лъжлив предсказвателен дух.
Бесовете се стараят да им обърнем внимание и атакуват сетивата
ни. Чрез предвещаващи знаци, някои предсказвателни духове успяват
да се настанят в суеверни хора и да ги превърнат в гадатели.
Мнозина вярват в някои от следните суеверни предвещателни знаци:
o	Ако някой ти дойде на гости, когато ядеш - той не ти бил
душманин (враг);
o	Ако те сърби носа, щял си да се караш или ядосваш, ако пък ти
гори носа - щял си да получиш новина;
o	Ако ти бучи лявото ухо, някой те хвалел, ако е дясното – одумвал те;
o	Ако ти играе лявото око – щял си да се радваш, ако е дясното
– щял си да се ядосваш;
o	Ако те сърби лявата ръка – щял си да получиш пари, ако е дясната – щял си да даваш пари;
o	Ако котката се мие – щели да ти дойдат гости;
o	Ако мухите много хапят, щяло да вали дъжд;
o	Ако кучето копае дупка, щял да умре някой близък човек или
щяло да има пожар;
o	Ако кучето пасе трева, щяло да вали дъжд;
o	Ако на къщата кацне кукумявка, някой щял да умре;
o Подаряване на нож или сапун разваляло приятелство;
o	Ако при падане на нож или ножица се забият на пода, означава202
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ло голяма беда;
o	Ако на покрива кацнат гарвани, бухали, свраки или кукумявки
предвещавали нещастия;
o	Ако пролетно време чуеш за пръв път кукувица, но нямаш в
себе си пари, това предвещавало голяма сиромашия, ако те закука с пари - богатство през цялата година;
o	Ако посрещнеш Новата година без пари в джоба, това предвещавало недоимък през цялата година;
o	Ако изпуснеш и счупиш чиния или чаша, това било на късмет;
o	Ако настъпиш кучешко изпражнение, щял си да имаш късмет;
o	Ако ти се счупи огледалото, на колко парченца се е начупило,
толкова години си щял да имаш нещастна любов;
o	Ако ти се пукне стъклото на прозореца, очаквало те голямо
нещастие;
o	Ако сънуваш, че ти падне горен зъб, щял да умре някой от рода
на баща ти, ако е долен – от рода на майка ти;
o	Ако сънуваш малко дете, щели да те сполетят много грижи;
o	Ако сънуваш въшки, щял си да намериш пари;
o	Ако сънуваш малки пиленца, рибки и дъжд, щял си да имаш голям късмет;
o	Ако минеш под арка или свод, щяло да ти се случи нещастие;
o	Ако седнеш срещу ъгъла на масата, нямало да се ожениш или
омъжиш;
o	Ако ядеш и пееш, щял си да се ожениш/омъжиш/ за циганка или
циганин;
o	Ако облизваш тигана, щяло да вали дъжд на сватбата ти.
Тук е мястото да кажем и за окултните египетски съновници, които
давали най-изчерпателно тълкуване на всички видове сънища. Те са
размесени с астрологически лъжи и лъжи от т.нар. „Вечен календар“.
Внасянето на такива съновници в домовете ни е мерзост пред Господа.
От Свещеното Писание знаем, че нито окултистите, нито египетските магьосници, нито астролозите, нито гадателите можаха да изтълкуват сънищата на Фараона и на вавилонския цар Навуходоносор, а Бог
даде мъдрост на Иосиф и на пророк Даниил, за да ги изтълкуват.
Вярата в суеверия и в окултни съновници е въдица, с която предсказвателните духове ловят своите жертви. Освен това, суеверните хора ги
измъчват различни страхове и лесно заболяват от страхови неврози.
Известно е, че много хора се страхуват и от някои числа. В много хотели, и дори в студентски общежития, няма стая с номер 13 или етаж 13.
На състезанието Формула1 няма кола с този номер. Някои се страхуват
от числото 7, наричайки го „еврейското число“. Явно е, че такива хора
не обичат евреите или се страхуват от тях. Други мразят числото 3 и не
могат да повярват в Триединния Бог. Трети вярват, че числото 8 им носи
нещастие. Някои кабалисти събират числата на самолетните или влако203
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вите си билети и ако сборът е равен на 13, не се качват на самолета или
влака, за да не катастрофират, а си купуват други билети. И ако някой
влак или самолет катастрофира, те казват, че катастрофата е станала,
защото е имало билет с номер, чийто сбор е равен на 13 или 8.
Много християни се страхуват от числото 666, тъй като това число съответства на името на Антихриста. Когато президентът на САЩ
Роналд Рейгън (1911-2004) научава, че вилата му в предградието на
Лос Анджелис, Бел Еър, е построена на номер 666, той нарежда да се
поправят всички карти на града и номерът е променен на 668. Някои
поклонници на Антихриста, татуират числото 666 по тялото си, а други
го избират за номер на колата си като се надяват Антихрист да ги пази
и им помага да забогатеят.
Християните вярваме, и от опит знаем, че всички Божии съдби са
истински и без изключение справедливи и не зависят от суеверията,
нито от числата. Бог стои над всички обстоятелства и е силен да запази
от всяко зло, надяващите се на Него, защото Той е по-голям от всички и
от всичко, и има всичката власт на небето и земята.
Господ Иисус Христос ни е обещал:
„И като се приближи Иисус, заговори и им рече: даде Ми се всяка власт
на небето и на земята. И тъй, идете, научете всички народи, като ги
кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа, и като ги учите да
пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни
до свършека на света. Амин.“ (Мат. 28:18-20).

А щом Той е откъм нас, кой може да бъде против нас?
Спасителят никъде не е казал да се съобразяваме със суеверията,
а ни е заповядал да пазим и изпълняваме Неговите заповеди.
Християни, които се съобразяват със суеверията, зад които често се
крие сатана и им предлага неговия план за живота им, строят на пясъчна основа. Когато духнат ветровете на лъжливите учения и съблазните
- много е възможно те да им повярват, и като дойдат изпитанията и житейските бури - да се поклатят и паднат, а падането им да е голямо.
„Нека, прочее, се страхуваме, да не би, като ни е оставено обещание да
влезем в Неговото покоище, някой от вас да се яви закъснял“ (Евр. 4:1).

Християните, които изпълняват Иисус Христовите заповеди, строят на Канарата Христос и нито ветровете на лъжливите учения, нито
съблазните, нито гоненията, нито бурите житейски, нито заплахите от
имплантиране (присаждане) на чипове върху дясната ръка или челото,
ще могат да ги поклатят.

В

„ ие сте от Бога, чеда, и сте ги победили; защото Тоя, Който е
във вас, е по-голям от оногова, който е в света“ (І Иоан. 4:4).

204

velev_zabludi.indd 204

19.12.2009 г. 17:21:21

Големите заблуди, Велев

w

З аплашителни писма и „пророчества“

З

аплашителните „пророчества“, които може да получите по пощата, на ръка или по електронната поща, също са суеверия.
Обикновено в тях пише, че това писмо трябва да го препишете и предадете, или да го препратите най-малко на 12 души, и ако не го направите ще пострадате. Така например, една госпожа не го преписала и
катастрофирала, друга го изгорила и се разболяла от рак, а трета го
преписала 12 пъти и спечелила петица от тотото. Съдържанието на тези
писма може да е с библейски, но заплашителен характер. Има много
случаи, когато сестри ми носят такива писма и ние ги изгаряме, защото
те представят нашия Господ Иисус Христос в невярна светлина. Наистина Той предупреждава, че който повярва и се кръсти ще бъде спасен,
а който не повярва ще бъде осъден (Марк. 16:16). Но как да повярват,
ако не са чули или прочели Евангелието, а и Спасителят не приема насила доведени при Него човеци.
Ако пък някой иска да бъде благовестител, вместо да пише заплашителни писма, които се представят като пророчества от небето, нека
раздаде едно, две и ако иска 12 евангелия на негови близки и приятели,
но да не ги заплашва, че Бог ще ги накаже, ако не ги четат, защото Бог
никога няма да застане на страната на заплаха, казана от човеци.
Йеромонах Касиян нарича „лъжесвидетели Божии“ авторите на
„святото писмо“, което уж било чуто и написано в Иерусалим на гроба
Господен. В него пишело, че писмото трябва да се преписва и разпространява по целия свят, за да не дойдат катастрофални наказания върху
цялата земя. На ония, които го препишат най-малко девет пъти - писмото им обещавало щастие, а които го унищожат – нещастие.
Авторите на заплашителните писма и пророчества са забравили, че
Евангелието означава Блага (добра) вест, а не зла вест. Господ Иисус
Христос не дойде, за да съди и да наказва света, а да бъде светът спасен чрез Него и затова е наречен Спасител.
„Защото Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та
всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен. Защото Бог не проводи Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде
светът спасен чрез Него“ (Иоан. 3:16,17).
„И ако някой чуе думите Ми, и не повярва, Аз няма да го съдя, защото
не дойдох да съдя света, а да спася света“ (Иоан. 12:47).

Възможно ли е, ако повярваш на подобни писма, дяволът да направи така че да спечелиш от лотарията голяма сума? Възможно е. Той
знае, че душата ти е по-ценна от богатствата на целия свят и чрез подобни „дарения“ ще получи достъп до душата ти. А една пословица казва, че нечестно спечелени пари отиват за нечестни дела.
205
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Такова писмо получих и аз през месец ноември 2008 г. Ето съдържанието му:
„Здравей писмо на щастие! Оригиналът на това писмо се намира
в Юсъркоуп (Холандия). То е обиколило 445 пъти света (но в края на
писмото авторът май е „забравил“ и твърди, че то е обиколило девет
пъти света-б.а.) и е попаднало при вас. След получаването му трябва
да го изпратите на тези, на които желаете щастие, дори и да не вярвате
в щастието от паралелните светове. Всичко зависи от вас….. “.
Следват имена на мъже и жени, които са преписали писмото по 20
пъти, изпратили са го и са получили: кой 20 000 долара, кой намерил
имане и други богатства, както и на такива, които са скъсали или изгорили писмото и затова катастрофирали, загинали, или като Хрушчов били
свалени от власт. По-надолу има изписани тайнствени цифри и букви,
които носели щастие в продължение на девет години.
Възможно ли е някой да пострада, ако унищожи писмото? Възможно е, но само ако повярва на заплахата и приеме върху себе си дух
на страх. Затова атеистите предпочитат да се подчинят на контрола и
заплахата, пък ако не спечелят, нищо няма и да загубят, но не си дават
сметка, че с подчинението си на чародеите, влизат във веригата им и
стават идолопоклонници.

[
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дома дойдоха две родни сестри, които бяха около 25-годишни.
Майка им беше починала. Те повярвали в протестантска църква, но след това преминали към мормоните. Чувствали се депресирани
и нощно време сънували кошмари. Една християнка ги посъветвала,
вечер преди лягане, да се молят Господ Иисус Христос да им подари
спокоен сън. Тогава една от сестрите сънувала майка си, която й казала: „Излезте със сестра ти от тая опасна секта, за да не загубите душите си“. Другата сънувала, че по време на проповед двамата пастири
държели в ръцете си огромни змии, като питони, които съскали срещу
зрителите. Бяха дошли при мен, за да им изтълкувам сънищата и да ги
посъветвам какво да направят.
Настоявах, да ми отговорят защо са напуснали евангелската църква
и са отишли при мормоните. Тогава те признаха, че при евангелските
християни не са били приети с разбиране и любов, докато мормоните
им показали повече уважение и внимание. Освен това, тайно се надявали да си намерят съпрузи между американските мисионери, да се
омъжат, макар и за мормони, и да заминат за Америка, защото тук едва
свързвали двата края, въпреки че и двете бяха с висше образование.
Мормоните наричат себе си „Църквата на Исус Христос на светиите от
последните дни“. Както всички култове, така и те претендират, че са единствената истинска „възстановена“ християнска църква, а всички останали
християнски вероизповедания и деноминации считат за лъжливи.
Основател на сектата на мормоните е Джоузеф Смит, който е успял
да убеди приятелите си, че бог лично му е говорил. Неговите небиблейски откровения са записани в „Книгата на Мормон“, „Бисерът с голяма
стойност“, „Учения и завети“ и „Вдъхновената версия на Библията“. Някои от откровенията си Смит е получил като се е взирал в „проявяващ
камък“, което си е чист окултизъм.
Като се чудел към коя деноминация да се присъедини, Джоузеф
Смит отишъл в гората и там бил нападнат от голяма тъмнина и страх.
Помислил си, че е обречен на унищожение. Над тъмнината се появила
светлина, а в нея двама души, които според него били Отец и Сина. Те
му казали, че не трябва да се присъединява към нито едно вероизповедание, защото всички грешат и „ученията им са мерзост пред очите ни и
тези професори са покварени“.
Няма да се занимаваме с устройството, историята и теологията на
мормоните. Ако ви интересуват повече подробности, препоръчвам ви
книгата „Заблудата“ на Джош Макдауъл и Дон Стюарт .
По-долу изброявам кощунствата на мормоните към Отец, Син и
Светия Дух.
207
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Отец в мормонизма:
o „Отец има тяло и кости, толкова реални, колкото и човешките“
(Учение и завети, 130:22);
o „Бог самият е бил някога това, което сме ние сега и е въздигнат
човек“ (История на църквата, 6:305);
o „Отец някога е живял на друга планета и се е покланял на друг
бог по-горен от него“ (Джоузеф Смит);
o „Иоан откри, че Отец на Исус Христос е имал Отец“ (История на
църквата, 6:476).
Мормоните вярват, че освен Отец на духовете съществува и майка
на духовете. Джеймс Талмидж пише в книгата си „Articles of faith“ (с.443):
„Категорично ясно ни е казано, че Бог е Отец на духовете ни... трябва да
знаем,че майка на духовете ни е съществуваща личност“.
Боговете в мормонската теология имали и силата да раждат духовни деца на небето. Мормоните наричат това „предсъществуване“ на
духовете. Отец на тази планета имал деца заедно със своята съпруга
– богиня, сред които Исус бил първородното.
Библейската истина е:
„На тебе е дадено да видиш това /чудесата в Египет-б.а./, за да знаеш,
че само Господ (Бог твой) е Бог, (и) няма друг, освен Него“ (Вт. 4:35).
„Слушай, Израилю: Господ, Бог наш, е Господ един“ (Вт. 6:4).

Синът в мормонизма:
o Според мормоните Исус е духовен брат на Луцифер, който искал
да стане спасител на човечеството. Същата глупост повтарят и емисарите на Ню Ейдж;
o Девицата Мария не била заченала чрез Светия Дух, а от Отец, а
Иисус се родил по Негов образ;
o Мормонският „апостол“ Орсън Прат твърди, че Исус е имал три
жени: Мария, Марта и другата Мария. Антихристите, в борбата си срещу
християнството, използват същите лъжи и трупат жар върху главите си
и главите на потомството си.
Светият Дух в мормонизма:
Според мормоните Светият Дух е роден на небето като човек. Хъбър
Кимбъл, един от главните председатели на мормоните, казва: „Светият
Дух е човек, той е един от синовете на нашия Бог и Отец“ („Заблудата”,
с.73-75).
Устройството на църквата им било дадено в „откровение“. Иоан
Кръстител се явил на Джоузеф Смит и Оливър Каудъри и им заповядал
взаимно да се кръстят един друг в река и така придобили свещенството
по чина Ааронов. По-късно още трима от техните апостоли били кръстени и придобили служението да полагат ръце за получаване кръщението
със Светия Дух. Право на това свещенство имали само мъже от бялата раса. В 1978 г. един пророк получил „откровение“, че и черни мъже
208
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могат да бъдат посвещавани в свещенство и единствено на жените е
забранено да придобиват свещеническа служба.
Мъжете имали право да притежават по няколко съпруги, но напоследък и това право е променено – един мъж за една жена.
Основателят на мормонизма Джоузеф Смит загива в престрелка,
като убива трима души и сам бива убит. Може ли искрен християнин да
повярва, че един човекоубиец, отнел живота на трима души, ще бъде
превъзнесен до третото небе?
Според мормоните, изкуплението става чрез праведни дела. Ония,
които не са извършили непростими грехове, колкото и грешни да са, ще
отидат на първото ниво на небето в „телестиалната сфера“. Хора, които
са правели добро, но не са се покорявали на мормоните, ще отидат във
втората сфера на второто небе, наречено от тях „терестриалната сфера“, а истинските „светии от последните дни“, т.е. мормоните, които са
се покорявали на всички закони и повеления, ще отидат на третото небе
в „селестиалната“ сфера. Свещеното Писание казва:
„Защото по благодат сте спасени чрез вярата; и това не е от вас – Божий дар е; не е от дела, за да не би някой да се похвали“ (Еф. 2:8,9).

Според мормоните, изкуплението на Христос осигурява всеобщо
спасение за всички човеци. Според тях излиза, че Спасителят лъже
като казва:
„А който съблазни едного от тия малките, които вярват в Мене, за него
е по-добре, ако му надянат воденичен камък на шията и го хвърлят в
морето. И ако те съблазнява ръката ти, отсечи я: по-добре е за тебе
без ръка да влезеш в живота, отколкото да имаш две ръце, и да отидеш в геената, в неугасимия огън“ (Марк. 9:42,43).

Мормоните вярват и лъжат хората, че имало много богове и богини, но апостол Павел пише в Посланието до галатяните:

„Но тогава, понеже не знаехте Бога, служехте на богове, които по естество не са богове; а сега, като познахте Бога, или, по-добре, като
бидохте познати от Бога, как се връщате пак към немощните и оскъдни
стихии и искате пак изново да им служите?“ (Гал. 4:8,9).
„един е Господ, една е вярата, едно е кръщението, един е Бог и Отец
на всички, Който е над всички, и чрез всички, и във всички нас. А на
всеки един от нас благодатта е дадена по мярката на дара Христов“
(Еф. 4:5-7).

Мормоните, като последователи на опасна ерес и синове на неверието, не могат и не искат да повярват, че тайната скривана от предишните поколения за спасението на човеците, чрез вяра в изкупителната
жертва на Божия Агнец, Господ Иисус Христос, е открита на Христовите
апостоли и пророци.
Трябва да помним, че и мормоните са човеци, за които Господ Иисус
Христос е страдал и умрял за греховете им и скърби за тяхното заблуждение, но горко на техните водачи:
„...има някои места мъчни за разбиране, които невежи и неукрепнали
изопачават, както и другите Писания, за своя си погибел“ (ІІ Петр. 3:16).
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За съблазнените християни, които лековерно приемат и заменят истината на Божието слово с лъжливи тълкувания на еретици, има опасност да се върнат назад и да отпаднат от благодатта Христова, защото
е страшно да се изопачава Словото на живия Бог.
„Затова трябва да бъдем особено внимателни към онова, що сме
чули, та да не би някак да отпаднем“ (Евр. 2:1).
„Защото, след като са избягнали световните скверности чрез познаване Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, ако пак се заплетат
в тях и бъдат победени, то за такива последното състояние бива полошо от първото. За тях би било по-добре, да не бяха познали пътя
на правдата, отколкото, след като са го познали, да се върнат назад
от предадената тям свята заповед“ (ІІ Петр. 2:20,21).
„Гледайте, братя, да не би у някого от вас да има лукаво от неверие
сърце, та да отстъпи от живия Бог“ (Евр. 3:12).

Моето лично мнение е, че всички ереси се фабрикуват от антихристите и целта им е унищожаването на християнството. Горките антихристи, те си вярват, че повече от два милиарда християни, които в момента живеят на Земята, ще им повярват и ще тръгнат след тях, като се
откажат от своя Спасител.
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С ВИДЕТЕЛИ НА ЙЕХОВА

С

ънувах, че на племенницата ми Румяна, която живееше и работеше в ЮАР, й поднасят отровна храна. Обадих се и я предупредих да внимава с какво се храни, но и да внимава каква литература чете. Когато се прибрала от работа у дома, мъжът й я посрещнал
радостен и казал, че през деня са идвали християни у тях и са оставили
много християнска литература. Те се представили, че са от църквата,
наречена „Стражева кула“. Когато свидетелите на Йехова ги посетили
отново, Румяна им върнала литературата и казала, че тя е християнка и
не желае да се заплита в никакви култове.
Основател на култа „Стражева кула“ е Чарлс Тейс Ръсел. Още като
юноша, в 1870 г., Ръсел организира библейски курс близо до Питсбърг,
Пенсилвания, на който поучава. По-късно организира и други библейски
курсове, и така поставя началото на Свидетелите на Йехова и става
пастир. Според списание „Стражева кула“, Ръсел е пропътувал през живота си около милион мили, отслужил е тридесет хиляди служби и е написал повече от петдесет хиляди страници. След неговата смърт ръководител на култа става Джоузеф Франклин Ръдърдорф. Той премества
седалището в Бруклин, Ню Йорк. Според него 144 000 девственици, за
които е писано в книгата Откровение 14:2-5, са „избраните“ Свидетели
на Йехова, а останалите неизбрани от Стражева кула ще имат вечен
живот на Земята.
Същите претенции имат и адвентисти, и някои харизматични деноминации, което няма нищо общо с истината. Девствениците са по 12
000 от всяко еврейско коляно.
„И чух броя на отбелязаните с печат: сто четирийсет и четири хиляди, отбелязани с печат от всички колена на синовете Израилеви. От
Иудино коляно отбелязани с печат – дванайсет хиляди; от Рувимово
коляно – дванайсет хиляди; от Гадово коляно – дванайсет хиляди;“
(Откр. 7:4,5).
„Тия са, които се не оскверниха с жени, защото са девствени; тия са,
които вървят след Агнеца, където и да отиде. Тия са изкупени измежду
човеците, начатъци на Бога и Агнеца, и в устата им лъст се не намери:
те са непорочни пред престола Божий“ (Откр. 14:4,5).

Претендиращите йеховисти, адвентни и други евангелски пастири, че
са в броя на 144-те хиляди питат: „Нима сношението на мъжа със собствената му жена го осквернява? Нали Бог нареди на Адам и Ева да се
плодят и да напълнят земята?“. Така е, но Господ Иисус Христос казва:
„...защото има скопци, родени тъй от майчина утроба; има и скопци, скопени
от човеци; и има скопци, които сами са се скопили заради царството небесно. Който може възприе, нека възприеме“ (Мат. 19:12).

Както всички култове, така и „Стражева кула“ счита, че всички християнски вероизповедания и деноминации в света са отпаднали, и един211
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ствените представители на християнството на земята днес са Свидетелите на Йехова. „Свидетелите на Йехова” прокламират учението на Арий
Александрийски (256-336), че Иисус Христос е сътворен, а не вечен Бог.
Това ни кара да се досетим кои са вдъхновителите и организаторите на
тая, отдавна осъдена от църквата, ерес на арианците.
Освен че учат за Господ Иисус Христос, че не е Бог, а е сътворен,
те твърдят, че Той е Архангел Михаил, който напуснал небето и се родил като Иисус. Някои клонове на адвентната църква също вярват и
изповядват, че Господ Иисус Христос е Архангел Михаил, забравили, че
Архангел Михаил е сътворен от Бога.
Свидетелите на Йехова отричат Христовото възкресение. Ръсел пише:
„Дали тялото се е разложило или е все още запазено някъде като величав
паметник на Божията любов и на Христовото подчинение и на нашето изкупление, никой не знае“ (Studies in the Scriptures, volume 2, p.129).
Ръдърдорф също отрича телесното възкресение на Спасителя.
„Възкресението на Иисус не беше в същото тяло. Той просто материализира плът и кръв, за да бъде видян и повярван“ (Make Sure of All
Things, 1953, p.314). Според него излиза, че Спасителят е имитирал
тяло, за да измами учениците Си, но ние вярваме на думите на Господ
Иисус Христос, записани в Божието слово:
„Вижте ръцете Ми и нозете Ми: Аз съм Същият; попипайте Ме и вижте; понеже духът няма плът и кости, както виждате Мене, че имам“ (Лука 24:39).

Като отричат телесното възкресение на Спасителя йеховисти и мормони, толстоисти, кришнари и мунисти се надяват да разбият и унищожат Христовата църква. Те искат да заменят църквата с организация,
в която Господ Иисус Христос, Който дойде в името на Своя Отец, да
бъде изместен и забравен, и на Негово място да бъде издигнат онзи,
който ще дойде в своето си име, наречен в Библията Антихрист. Като
отхвърлят Божието свидетелство, всички, които не признават Божия
Син, са лъжци и правят Бога лъжец.
„Кой е лъжец, ако не оня, който отрича, че Иисус е Христос? Той е антихрист, който отрича Отца и Сина. Всякой, който отрича Сина, няма и
Отца; а който изповядва Сина, има и Отца“ (І Иоан. 2:22,23).

Ръдърдорф преиначава доктрината за Светата Троица и вместо
един Бог в три Лица, пише: „...доктрината накратко е, че има трима богове в едно: Бог Отец, Бог Син и Бог Светия Дух, всички равни по сила,
същност и вечност“ (Let God be True, New York, 1946, p.81). След като
йеховистите твърдят, че има трима богове, попитайте ги Йехова един
Бог ли е или трима богове? Във Второзаконие 6:4 четем: „Слушай, Израилю: Господ, Бог наш, е Господ един“. В еврейския текст думата Господ е употребена като Йехова и този стих означава: „Слушай, Израилю:
Йехова, Бог наш, е един Йехова“.
На йеховистите ли да вярваме, които се опитват да докажат, че
Иисус Христос е сътворен като Архангел Михаил или да вярваме на Бога, Който свидетелства за Своя Син?
„Кой побеждава света, ако не онзи, който вярва, че Иисус е Син Бо-
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жий? Този е Иисус Христос, Който дойде чрез вода и кръв (и чрез Духа)
– не само чрез вода, а чрез вода и кръв; и Духът е, Който свидетелства, понеже Духът е истина. Защото Трима са, Които свидетелстват
на небето: Отец, Слово и Светий Дух; и Тия Тримата са Едно. И три
са, които свидетелстват на земята: духът, водата и кръвта; и трите за
едно свидетелстват. Ако приемаме човешкото свидетелство, Божието
свидетелство е по-голямо, защото това е свидетелството Божие, с което Бог свидетелства за Своя Син. Който вярва в Сина Божий, има свидетелството в себе си; който не вярва в Бога, прави Го лъжец, защото
не е повярвал в свидетелството, с което е свидетелствал Бог за Своя
Син. А свидетелството е това, че Бог ни е дарувал живот вечен; и тоя
живот е в Неговия Син. Който има Сина Божий, има тоя живот; който
няма Сина Божий, няма тоя живот“ (І Иоан. 5:5-12).

Имах това огромно щастие в съновидение да видя свидетелството
на Бога, написано от Божията ръка върху дъгата пред Тронната зала
в небето: „Понеже си приел приятелството на Моя Единороден и Възлюбен Син, Който е твоя Господ и Спасител, Иисус Христос, обикнах
те и ще ти помагам. Когато сънуваш сън или виждаш видение, запиши
го и не прибавяй и не отнемай нищо от него. Внимавай как и пред кого
го разказваш, да не би поради невниманието ти да бъде похулен Този,
Който ти го е дал, твоят Небесен Отец“.
Йеховистите обичат да цитират Колосяни 1:15: „и Който е образ на
невидимия Бог“, с което искат да докажат, че Иисус е само образ на
Бога, но не и Бог. Но това е само половината от стиха, а продължението
е – „роден преди всяка твар“. Тази половина от стиха никога не цитират,
защото е в противоречие с доктрината им, че Господ Иисус Христос не
бил роден от Бога, а бил сътворен.
Други думи, които цитират, за да докажат, че Господ Иисус Христос
не е единосъщен и равен с Отца са: „Искам да знаете още, че глава на
всеки мъж е Христос, а на жената глава е мъжът, на Христа пък глава е
Бог“ (І Кор. 11:3), но забравят Христовите думи:
„Истина, истина ви казвам: Синът нищо не може да твори Сам от Себе
Си, ако не види Отца да твори; защото, което твори Той, това твори
също и Синът. Защото Отец обича Сина и Му показва всичко, що Сам
твори; и ще Му покаже дела по-големи от тия, за да се чудите вие.
Защото, както Отец възкресява мъртви и оживотворява, тъй и Синът
оживотворява, които иска. Защото Отец и не съди никого, но целия
съд предаде на Сина, та всички да почитат Сина, както почитат Отца.
Който не почита Сина, той не почита Отца, Който Го е пратил. Истина,
истина ви казвам: който слуша словото Ми и вярва в Оногова, Който
Ме е пратил, има живот вечен, и на съд не дохожда, а е минал от смърт
към живот. Истина, истина ви казвам: иде час, и дошъл е вече, когато
мъртвите ще чуят гласа на Сина Божий и, като чуят, ще оживеят. Защото, както Отец има живот в Себе Си, тъй даде и на Сина да има живот
в Себе Си“ (Иоан. 5:19-26).

Всички иудействащи секти и култове са малко или повече слуги на
сатана, който чрез тях се стреми да разколебае вярата ни в Спасителя,
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за да бъдем лишени от вечния живот. Такива богове и такива спасители,
които те ни препоръчват, няма да ни ползват нито за прошка на греховете ни, нито за спасение на душите ни, нито за изцеление на душите
и телата ни. За тях Господ Иисус Христос казва, че те са крадци и разбойници, които крадат, убиват и погубват. Няма друго име, нито учение,
нито догма, нито жертвоприношение, нито каквото и да е друго нещо,
освен името на нашия Господ Иисус Христос, чрез което можем да се
спасим.

З

„ ащото под небето няма друго име, на човеци дадено, чрез
което трябва да се спасим“ (Деян. 4:12).

[
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ОБЕДИНИТЕЛНА ЦЪРКВА“ (МУНИСТИ)

„

О

„
бединителната църква“ принадлежи към западните култове, макар да има белези на източен култ и да се родее с Ню Ейдж. Нали родителите им са едни и същи антихристи.
Един млад християнин, с две висши образования, реши да посети
конференцията на Мунистите, която се състоя в Говедарци. След като
се завърна оттам, той изповяда различни симптоми на демонично присъствие, макар да е отхвърлил в сърцето си еретическата им доктрина.
Те учели, че Господ Иисус Христос не си бил свършил работата и преродилият се Мун, щял да я довърши.
Кой е Мун? Сан Мюн Мун е основател и водач на църквата на Мунистите. Роден е на 6 януари (ден преди Рождество Христово, според
Юлианския календар) 1920 г. в Корея. Като християнин от Презвитерианската църква той се молил на Господ Иисус Христос и твърди, че
Иисус му се явил и му казал, че трябва да довърши работата, която
Господ не можал да завърши. Около десетина години се подготвя и в
1948 година се обявява за месия. Основите на култа са положени и той
жъне успехи в Далечния Изток. През 1971 г. пристига в Америка и неговия култ получава финансово подпомагане от лъжехристите. Култът
процъфтява. Днес, според техни твърдения, мунистите са около два милиона по света.
И Мун, като кришнарите, счита, че Иисус е Месия за определен период от време в историята на човечеството. Много им се иска на масоните и антихристите да е така. Но в днешно време Мун е твърдо убеден,
че месията е той и съпругата му. Според мунистите второто идване на
Иисус е станало през 1920 г. с раждането на Мун. Те вярват, че ако човек
иска да бъде избавен от насилието на сатана, той трябва да приеме, че
Мун е месията.
Макар и да твърди, че учението му е върху основата на Библията,
че е разговарял с Господ Иисус Христос и със свети Иоан Кръстител,
Мун сам се разкрива като антихрист, когато в своя проповед, през април 1972 г., казва: „Сега Бог отхвърля християнството и установява една
нова религия и тая нова религия е Обединителната църква. С единият
си крак ние стъпваме върху християнството и го покоряваме“ (Master
Speaks, April, 1972, p.p.3,52).
В друга проповед, на 11 март 1973 г., вече се е превъзнесъл до небесата в своето изказване: „Никакви герои от миналото, никакви свети мъже от миналото като Иисус и Конфуций не са ни превъзхождали“
(Master Speaks, March 11, 1973, p.3).
Само духовни слепци могат да повярват на подобни твърдения.
Въпреки явните противоречия с Библията, последователите на Мун са
твърдо убедени, че той е месията.
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През двехилядната история на християнството, антихристите са
сътворили повече от 20 месии, като самите те не винаги са им вярвали.
Правят го с цел да се присмеят над Спасителя, но точно техните месии
стават за смях. Надеждата им е, че човечеството ще отхвърли Господ
Иисус Христос и ще тръгне след лъжемесиите.
Такъв един лъжемесия написал ново евангелие и с него се явил
пред краля на Франция, като му предложил да повярва в него и да замени християнството с неговото учение. Кралят отговорил, че той и цяла
Франция ще повярва в него, ако на другия ден се яви в кралския двор,
за да бъде разпънат на кръст, на който да умре, да бъде погребан и да
възкръсне на третия ден. „Месията“ изчезнал и повече не се явил.
След като Мун твърди, че Господ Иисус Христос в нищо не го превъзхожда, нека се съгласи да бъде разпънат на кръст, да умре на кръста
и ако възкръсне в третия ден, ще се съгласим да признаем, че е равен
на Божия Син. Но и такова голямо чудо да извърши, аз пак няма да вярвам, че Мун е месията, „понеже зная в Кого съм повярвал и съм уверен,
че Той е мощен да запази моя залог за оня ден“ (ІІ Тим. 1:12).
Друг лъжемесия се появил в Багдад и успял с красноречието си да
убеди голяма част от жителите на града, че той е завърналият се месия,
който щял да ги грабне в уречената от него нощ. Облекли се жителите
на Багдад в бели гълъбеи (дълга бяла риза), качили се на покривите на
къщите и цяла нощ чакали да бъдат грабнати на облаците, но хвръкването не се състояло, защото лъжемесията бил сбъркал датата. От тази
нощ в Багдад започнало ново летоброене, не от Рождество Христово, а
от годината на прехвръкването. Ако Мун е Христос, как не се е сетил да
започне ново летоброене?
Еврейски кабалисти изчисляват, че през ХVІІ век ще дойде Месията.
По това време в турския град Смирна (Измир) живее Сабатай (Шабтай)
Цви (1626-1676), син на родители от испански произход. От малък той
усвоява тайните на еврейската кабала. Води суров постнически живот.
Той е много красив момък и е роден за водач. Кабалистите пресмятат,
че Месията трябва да се яви през 1648 година. Надеждите на евреите
са силно повлияни от това събитие. Мистици, учени, богослови, търговци, занаятчии и лекари чакат мига, в който ще чуят гласа на месията.
Двадесет и две годишният Сабатай Цви влиза в синагогата в Измир през
1648 г. и се провъзгласява за месията, като произнася забранените думи
Йом Кипур (Съдния ден). Присъстващите са потресени. Тълпи от народ
тръгват след Сабатай и отиват в Иерусалим, а оттам в Кайро. Девойката
Сара, чиито родители са загинали заедно с около 100 000 евреи при погрома на Богдан Хмелницки в Полша и Украйна, има откровение, че тя
е предопределена от Бога да стане годеница на Сабатай. Той изпраща
свои хора да я доведат и се жени за нея.
Евреите по целия свят са въодушевени и с голяма радост приемат
новия месия. Равини и учени го приемат и в Амстердам напечатват нови
молитвеници с молитви на мешиях Шабтай. Той пристига в Истанбул и
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се среща със Султана, който му предлага избор: смърт или приемане на
исляма. За всеобщо учудване месията Шабтай Цви, който вдъхновявал
евреите от цял свят, избира второто и става мюсюлманин. Мнозина евреи са разочаровани от кабалата.
След около сто години се появява нов месия Яаков Франк (17261791). Той твърди, че духът на Шабтай Цви се е вселил в него и през
1748 година, когато е на 22 години се обявява за негов приемник. Съветът на равините отлъчва неговите последователи, като пореден вреден
резултат от заниманието с кабалата и нарежда само учени - талмудисти,
не по-млади от тридесет години, да се занимават с изучаване на книгата
„Зохар“ от Талмуда (Рут Самуелс, „По пътеките на еврейската история”,
с.206,207).
Тази глупост, че може да се предскаже идването на Месията, е била
повторена след още сто години от последователите на Елена Вайт в
Америка, през 1848 година. Тяхното пророчество за „грабването“ не се
изпълнило и те се оправдали, че са сбъркали датата, и определили друга. Когато и тогава „грабването“ не се случило, решили, че на тази дата
Господ Иисус Христос бил влязъл в Светая Светих. А дотогава къде е
бил? Писанието казва:
„И ги изведе вън до Витания и, като дигна ръцете Си, благослови ги.
И, както ги благославяше, отдели се от тях и се възнасяше на небето.
Те Му се поклониха и се върнаха в Иерусалим с голяма радост“ (Лука
24:50-52).
„А след разговора с тях, Господ се възнесе на небето и седна отдясно
на Бога“ (Марк. 16:19).

Друг подобен лъжемесия се явил пред турския султан и му казал,
че той има цялата духовна власт на небето и земята и ако султанът го
приеме за месия, ще му помогне да завладеят целия свят. Султанът
наредил да го затворят в една кула в Родопите и да не му дават нито
храна, нито вода. Ако той наистина има власт над духовните сили, нека
ангелите да го хранят и да го поят. Но тъй като ангелите не го нахранили
и напоили, лъжемесията умрял в кулата от жажда и глад.
В Русия също се появи нов месия на име Висарион. Трябва да се
разберат с Мун кой от двамата е месията, тъй като, дори и според Мун
и според кришнарите, по едно и също време от историята на човечеството не може да има двама „месии“.
Мун твърди, че е имал видение, в което е разговарял с Иисус Христос. Това е напълно възможно, но неговото видение трябва да бъде подложено на изпит според верния еталон на Божието слово. Откровенията
му са в пълно противоречие със Свещените Писания. Нещо повече, той
твърди, че след като покори християнството, Библията ще стане излишна
и тя ще бъде отхвърлена. Според мунистите, писанията и поученията на
Мун имат по-голям авторитет от Свещеното Писание. Неговите проповеди са известни като „Master speaks“. В една от тях той пише:
„Докато нашата мисия, свързана с Християнската църква приключи,
ние трябва да цитираме Библията и да я използваме за обяснение на
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„Божествения принцип“, а след като наследим Християнската църква,
ще бъдем свободни да поучаваме без Библията“ (Master Speaks, April
1967, №7, p.1).
Г-н Мун, вие никога няма да наследите Християнската църква, но
можете да влезете в нея, само ако се покаете.
„Божественият принцип“ е основния труд на Мун, където са събрани
неговите откровения. Петър Дънов също говори за Божествен принцип.
Или Мун се е учил от Дънов, или и двамата са ученици на един и същи
дявол. И ето какво е записал там: „Може би е неприятно за някои вярващи, особено за християните, че трябва да се появи един нов израз на
истината...Новозаветните думи на Иисус и Светия Дух ще загубят своята светлина...това означава, че периодът на тяхната мисия е приключил
с идването на новата ера“ (Мун, „Божествен принцип“, с.9,118).
Мун не е посмял да каже, че той е пътят, истината и животът, и възкресението, както това е сторил Петър Дънов и после му се е наложило да лъже, че можел да възкресява мъртви, но мъртвите не искали
да възкръсват. Мун твърди, че утвърждава нова истина. И комунистите
твърдяха, че най-новата истина е партийната истина, но се оказа, че и
тя е имитация на истината.
Френският писател и философ Волтер (1694-1778) по подобен начин твърдял, че след сто години няма да има и спомен за Библията, но
точно след сто години, неговата къща станала склад за Библии. През
двехилядната история на християнството, хиляди нещастници са твърдели, че Библията е отживелица и са пророкували, че тя ще изчезне,
а други са се опитвали да я унищожат, както българските антихристи,
които изгориха един вагон Библии в ж.п. завод „Г. Димитров“. Всички
те и Мун ще изчезнат и ще бъдат забравени, защото са лъжехристи, а
Библията пребъдва вечно.
„Гласът говори: разгласяй! И рече: какво да разгласям? – Всяка плът е
трева, и всичката и красота е като полско цвете. Тревата изсъхва, цветето увяхва, щом духне върху него духане от Господа: тъй и народът е
трева“ (Ис. 40:6,7).

Трева е Дънов, трева е Ванга, трева е Мун, трева е Висарион и всички други лъжепророци.
„Трева изсъхва, цвете увяхва, а словото на нашия Бог ще пребъде вечно“ (Ис. 40:8).
„Небе и земя ще премине, ала думите Ми няма да преминат“ (Мат.
24:35).

Както мормоните са прибавили към Откровението на свети Иоан Богослов стихове, които според тях били премахнати от православните
и католическите духовници, така и Мун се опитва да прибави неговия
„Божествен принцип“, но тия които прибавят или отнемат от Божието
слово са предупредени, че:
„...ако някой прибави нещо към тях /пророческите думи–б.а./, нему Бог
ще наложи поразите, за които е писано в тая книга; и ако някой отнеме
нещо от думите на книгата на това пророчество, Бог ще отнеме дела
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му от книгата на живота и от светия град и от написаното в тая книга“
(Откр. 22:18,19).

Подобно на поп Богомил и Дънов, така и Мун се опитва да накара
последователите си да повярват в друг бог, за да не вярват или поне да
се съмняват в Бога от Библията. Богът на Мун не можел да съществува
без човека и ако той не получел любовта на човека, ставал безпомощен, защото човекът и богът на Мун не можели да съществуват един
без друг (проповед изнесена на 27 май 1977 г., с.6). По-късно Мун търси
начин да спасява своя бог и твърди, че той нямал любов. Писанието
обаче казва:
„Възлюбени, нека любим един другиго, защото любовта е от Бога, и всякой, който люби, е роден от Бога и познава Бога; който не люби, той не
е познал Бога, защото Бог е любов“ (І Иоан. 4:7,8).

Съществува проект на НАСА, наречен „Синият лъч“ („Blue Beam
Project“) за идването на световен „месия“, който е проект на Ню Ейдж.
Това показва, че Мун не е отговорил на очакванията им, щом като търсят нов „месия“. Задачата на всички ереси и култове е последователите
им да се усъмнят, да изопачат, да отстъпят, а в крайна сметка да отпаднат от Христовото учение, за да погубят душите си. Тези, които желаят
това са сатана и Антихриста. Затова апостол Иоан ни съветва:

П

„ азете се, да не би да изгубите онова, за което сте се трудили,
но да получите пълна награда. Всякой, който престъпва Христовото учение и не пребъдва в него, няма Бога; който пребъдва в
Христовото учение, той има и Отца, и Сина. Който дохожда при
вас и не донася това учение, него не приемайте у дома си и не го
поздравявайте; защото, който го поздравява, участва в неговите
лоши дела“ (ІІ Иоан. 1:8-11).

[
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Сатанизъм и рок музика

С АТАНИЗЪМ И РОК МУЗИКА

О

ще в първобитните общества, при различни жертвоприношения е била използвана музика за усилване на религиозното
чувство, състоянието на екзалтация и транс, при които подсъзнанието
остава без контрол и се отваря за информация или дезинформация от
духовните сили. Регистрирани са случаи, когато някои зрители са загубвали съзнание, изпадайки в екстаз на концерти с музика от Бетовен,
в изпълнение на Светослав Рихтер, на концерти на Карузо и при други
изпълнения.
Това влияние на музиката върху състоянието на човешката душа е
било известно на светите отци още от древността. За да предпазят християните от дезинформация от зли сили, които най-лесно се промъкват
в състояние на екзалтация и медитация, и създават лъжепророци и лъжеучители, те са забранили използването на каквито и да е музикални
инструменти при Богослуженията в Ортодоксалните вероизповедания.
Както в Стария, така и в Новия Завет намираме употребата на музикални инструменти. Още в четвърта глава на Битие четем, че Иувал
е баща на всички, които свирят на гусли и пищялки (Бит. 4:21). Лаван
укорява зет си Иакова, че си е тръгнал тайно, а той искал да го изпрати
с песни, тимпани и гусли (Бит. 31:27).
Никъде в Петокнижието не е записано да са използвани музикални инструменти по време на богослужение. Същевременно, когато от
цар Саул отстъпи Духът Господен и зъл дух от Бога го мъчеше, тогава
доведоха Давид, да свири на гусла при Саула. „И колчем духът от Бога
дойдеше върху Саула, Давид вземаше гуслата, свиреше, и на Саула
ставаше по-добре и по-весело, и злият дух се махваше от него“ (І Цар.
16:23). Така че, не бива да отричаме благотворното влияние на музиката върху човешката душа.
Разговарях с над 90-годишния дядо Иван от село Мрамор. Попитах
го, на какво се дължи дълголетието и здравето му, а той ми отговори:
„На песните. Работил съм много и най-различна, и тежка работа, но
всяка сутрин, след като се измиех, излизах на двора и започвах да пея, а
съседите ми отпяваха. Песните ме зареждаха с радост и аз се радвах на
каквато и работа да се заловя. Тогава не сме били по-богати от днес, но
мнозина, и жени, и мъже, и деца пеехме. Сега радиото свири и пее чужди,
неразбрани песни, а хората мълчат, роптаят и злобеят, затова са болни.“
Разговарях и със 100-годишната сестра Анна. Когато се срещнахме, аз я попитах: „Какво е любимото ти занимание?“, а тя се усмихна и
отговори: „Имам две любими занимания. Първото е да пея и да славя
Господа, а второто е да се моля и да Му благодаря“.
Природолечителят Петър Димков е казал:
„Един народ онемява не когато мълчи, а когато престане да пее.
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Отвикнахме да пеем и не си даваме сметка какво губим с това! Човек,
който си пее или свирука – точно това е човекът, способен да се радва
на живота, да изразява радостта си. Някога София кънтеше от песни!
Пееше се навред! Пееше мало и голямо. Пееха жените над плетивото,
с вретена и хурки в ръце. Мъжете в работилниците. Войниците - на улицата. Учениците! Всички! Сякаш целият град участваше в надпяване от
сутрин до вечер. Сега рядко ще чуеш песен. Пеят транзисторите, които
човек мъкне със себе си, както кучето оглавника. Ако някой случайно
запее от радост, всички ще го изгледат: Дали е с всичкия си?“ (Яков
Янакиев, „Чудесата на Петър Димков“, с.158).
На едно богослужение в евангелска църква в с. Ръсник, което се
състоя на втория етаж на една къща, пуснаха на магнетофон записана
проповед на пастир Иван Зарев, който беше от същото село. Слушателите постепенно напуснахме събранието и се пренесохме в сутерена, а
пастир Бранков остана сам с магнетофона. Накрая и той дойде при нас
и попита защо сме избягали. Един възрастен брат му отговори: „Защо
трябва да слушаме едно желязо, в което няма дух да ни говори? Ние
искаме да чуем живо слово от живи християни“.
Когато Савската царица посетила цар Соломон, той наредил да се
направят от червено дърво гусли с псалтири за певците, които били в
царския дом. От евреите в Израел научих, че за еврейски граждани се
признават само ония човеци, които докажат, че майките и бабите им са
еврейки. Изключение се правело само за потомци на Савската царица,
които се смятали за потомци и на цар Соломон.
Иов казва, че беззаконниците, които говорят на Бога да се отстрани
от тях, защото те не искат да знаят за Неговите пътища, се веселят, провиквайки се при тимпани, гусли и пищелки (Иов 21:12), а неговата гусла
станала тъжовна и пищялката му – глас плачевен (Иов 30:31).
Цар Давид ни приканва да хвалим Господа с тръбен звук, с псалтир
и гусли, със струни и органи, със звучни кимвали и кимвали гръмогласни. (Пс. 150). Пророк Исаия обаче предупреждава, че хваленията няма
да ни ползват, ако вършим беззакония.
„Горко на ония, които от ранно утро дирят сикер и до късна вечер се
разпалят с вино; на техните пиршества има и китара, и гусла, и тимпан,
и свирка, и вино; а към делата на Господа те и не поглеждат, нито помислят за деянията на Неговите ръце“ (Ис. 5:11,12).
„Горко на ония, които злото наричат добро, и доброто – зло, тъмнината
считат за светлина, и светлината – за тъмнина, горчивото считат за
сладко, и сладкото – за горчиво!
Горко на ония, които са мъдри в своите очи и разумни пред сами себе
си! Горко на ония, които са храбри вино да пият и са в сила да приготвят силно питие, които за подаръци оправдават виновния и лишават
праведните от законното!
Затова, както огън пояжда слама, и пламък изтребя сено, тъй ще изгине коренът им, и цветът им ще се разнесе като прах; защото те отхвърлиха закона на Господа Саваота и презряха словото на Светия
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Израилев“ (Ис. 5:20-24).

Чрез пророк Амос, Божието предупреждение е още по-строго:

„Отстрани от Мене шума на твоите песни, защото звуците на твоите
гусли няма да слушам“ (Ам. 5:23).

Когато хармонията от песните и музиката се отстрани, те се превръщат в шум. Затова, че богатите се стараят да погълнат бедните и
да погубят сиромасите, да повишават цените и да мамят купувачите с
неверни къпони, Божието слово предупреждава:
„Ще обърна празниците ви на тъга и всичките ви песни - на плач“ (Ам.
8:10).

Не се ли обърнаха празниците, по Рождество Христово, Възкресение
Христово и Възнесение Христово, на мнозина българи през последните
десетина години в тъга и песните им в плач? И никой не се запитва защо?
„Горко вам, които смятате, че е далеч злочестият ден, и правите да
се приближи тържеството на насилието, които лежите на одрове
от слонова кост и се обтягате на леглата си, ядете най-добри овни
от стадото и телета от тлъсто пасбище, пеете под звука на гусли,
мислейки, че владеете свиралото като Давида“ (Ам. 6:3-5).
Мнозина евангелски християни заявяват открито, че отиват на богослужението, след като мине „хвалението на тупанджиите“, защото не могат да
го понасят. И ако човеци не могат да понасят шума на подобно „хваление“,
мислят ли тия, които си въобразяват, „че владеят свиралото като Давида“,
че Този, Който живее в непристъпна светлина, святост и хармония, ще одобри шума и дисхармонията на техните песни и тупани?
Трябва да знаем, че и при магьосниците и шаманите, изговарянето
на проклятие е придружено със сатанинска музика. Макар науката да
отрича действието на демонични сили, гибелни омагьосвания в различни части по света са реални факти, които науката не може да обясни.
Духовните неща не се обясняват с формули и теореми, а с Библията,
която е Словото на Бога. Хора, които някога са се занимавали с вуду
магия, твърдят, че ритмиката използвана при правене на магиите е същата, като тази която често се използва за екзалтиране на публиката на
рок концерти и дори в някои модерни протестантски църкви.
По време на молитва дервишите (монасите) от сектата „Суфи“ изпадат в транс под ритъма на ударни инструменти, приличащи на тави.
Изследователи по целия свят свидетелстват, че дервишите извършват
невероятни неща – забиват ножове и други остри предмети по тялото си
и раните заздравяват за няколко минути.
В някои езически племена вярват, че чрез комбинация от музика и
ритми, подобно на дервишите, могат да влезнат във връзка с духовете на
своите прадеди. Истината е, че те в действителност влизат във връзка с
духовете на злобата, които също могат да вършат лъжливи чудеса.
От древността и до наши дни пълководците и управителите на народите знаят какво огромно емоционално и психологическо влияние
оказва военната музика по време на война. Някои хора вярват, че слу222
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шателите на военна музика установяват духовна връзка с духовете на
починалите национални герои.
Когато цар Навуходоносор заповядал да се направи златен истукан,
за да му се поклонят всички човеци като на бог, неговият глашатай се
провикнал:
„Обажда ви се вам, народи, племена и езици: щом чуете звук от тръба,
пищялка, цитра, цафара, гусла и симфония, и всякакви свирала, паднете и се поклонете на златния истукан, който постави цар Навуходоносор“ (Дан. 3:4,5).

Изследователите на този текст са на мнение, че при това събитие
вавилонският „оркестър“ се е състоял от духови, струнни и ударни инструменти, с които Навуходоносор е отварял подсъзнанието на хората,
така че по-лесно да изпълнят заповедта на царя.
Днес социалисти и демократи използват рок концерти с подобни
оркестри преди митингите си, за да въодушевят и екзалтират слушателите си, та като приспят съзнанието и волята им, по-лесно да повярват
на лъжливите им обещания. Според съобщение от Министерството на
здравеопазването на Германия, около 70% от младежите, които посещават дискотеки и рок концерти са с увреден слух. Но това е най-малката повреда в здравословното състояние на младите.
При изгрева на слънцето, в гората се чуват ликуващите песни на
птиците, които посрещат настъпването на новия ден с голяма радост
и с най-възвишеното, с което ги е надарил Твореца, се стараят да Го
прославят и да му благодарят.
Всеки разумен човек ще признае, че способността на талантливите и известни композитори и певци е дар от Твореца. Не всеки човек,
който има желание да се научи да пее и свири, може да стане голям
композитор и певец. Народът казва: „От всяко дърво свирка не става“.
Ако проследим живота на най-известните класически композитори и изпълнители ще видим, че по-голямата част от тях са възпявали най-възвишеното, божественото в човека и са прославяли Бога и Божието домочадие в песнопенията на различните християнски вероизповедания и
особено, по време на богослуженията им.
Прославянето на Бога е породило завист в богопротивника сатана
и той е успял да изработи голямата заблуда в сърцата на водачите на
отделните вероизповедания, че само песнопенията в тяхното вероизповедание са боговдъхновени. Тая негова лъжа продължава да се разпространява от заквасените с фарисейския квас, които се молят с фарисейската молитва: „Благодаря Ти, Господи, че не съм като другите...“.
Сестра Здравка и брат Димитър са православни християни. Здравка казала на съпруга си, че трябва да се венчаят в Православна църква,
за да бъдат благословени те и децата им, а той й се присмял и отговорил: „За каква сватба говориш, когато имаме внуци?“. След това отишъл в планината на разходка и седнал до едно дърво да си почине.
Изведнъж чул в небето хор от хиляди гласове, който запял „Аве Мария“
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и един нежен глас го попитал: „Димитре, ти защо не искаш да се ожениш за Здравка?“ Димитър и Здравка се венчаха, а моята сестра им
беше кума. Православните фанатици твърдят, че „Аве Мария“ не била
боговдъхновена мелодия. Протестантските фанатизирани музиковеди
твърдят същото, защото прославяла Мария, а не Бога, но аз вярвам, че
е боговдъхновена.
Когато слушам и участвам в песнопенията в православното богослужение, изпълва ме радост и благодат. Същото изпитвам и в католическите църкви, както и при пеенето на християнските песни и псалми от
старите песнарки в евангелските църкви. При изпълнението на новите
модерни песни в съпровод на рок музика, липсва това изживяване и аз
се съмнявам дали са боговдъхновени или са дело на неуспели естрадни певци и музиканти, които търсят изява в евангелските църкви. Лукавият използва рок музиката като троянски кон и успява да се промъкне
в някои християнски общества, не без помощта на така наречените отстъпници от Светия Завет.
Завистта на дявола не стига дотам. Забравил, че славата принадлежи на Бога, той сега се старае да накара безбожници открито да прокламират и прославят него, човекоубиеца - сатана.
През ХХ век дяволът успя да плени певци и композитори, които създадоха сатанинска рок музика. Песните им провокират агресия, злоба,
омраза, отмъщение, инстинкт за разрушение, убийство и самоубийство.
Не случайно мнозина от композиторите и изпълнителите на сатанинска
рок музика завършиха живота си със самоубийство и катастрофи. Някои
ги нарекоха „мисионерите на сатана“. Сатанинският дух на рок музиката
подканва младежите да бъдат смели, да се напиват, да пушат и да взимат наркотици, да не се покоряват на родители и власти, което ще им
помогне да престанат да ограничават похотите, страстите и инстинктите си, и свободно и диво да се предадат на сексуалната си разюзданост,
прославяна като „необуздана любов“.
Всичко това води до отрицателни емоции, раздразнителност, безсъние, душевни разстройства, депресии, безпричинен страх, агресивност,
високомерие, жестокост, алчност, натрапчиви мисли, демоничен натиск
и контрол, демонично натоварване, насилване и обладаване от бесове,
или по-точно казано – до пълно оглупяване и деградация на личността.
С други думи, симптомите са същите, както при хора, които се занимават с окултизъм.
Такива са и някои от песните на „Бийтълс“, които били повлияни
от Елвис Пресли. Възбуждащите изпълнения на „Елвис тазът“ от 50-те
години на XX век прокарват пътя на Оззи Озбърн и Дейвид Бауи. Сценичното им поведение е още по-възмутително и скандално от това на
„Гънс енд роузез” и Мерилин Менсън, „Антихрист-Суперзвезда”, който
се изявява като олицетворение на злото и прави музика на смъртта.
Подобни песни имат и „Блек сабат“ („Черна събота“), „Аеросмит”, които отхвърлят Иисус Христос, „Бед Релиджън” („Лоша религия“), които
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отричат Бога в лицето на възкръсналия Иисус Христос. Мадона, която
се стреми да открие сексуалност във всичко и смята католицизма за
извратен, богохулства пред списание „Spin” от юли 1985 г. „...разпятието
е секси, защото на него има гол мъж”, а през 1995 г. в интервю за New
Music Express твърди „...че всички имаме един Бог... Бог е във всички
нас и ние всички можем да бъдем богове и богини...”. „Металика” провокират слушателите си, че е невъзможно да контролираме душите си.
Казват, че демони контролират нещата...
Слушането и изпълняването на подобна музикална помия не е безобидна игра. Дори внасянето на подобна мерзост в домовете на християните е причина за нарушаване на Божиите заповеди и оскърбяване
на Светия Дух. Не можем да отречем, че сатана е успял да превърне
своята сатанинска рок музика в мощно оръжие, с което е наранил жестоко и погубил мнозина млади, а понякога и стари души. Тая голяма
сатанинска заблуда често се рекламира по електронните медии и ние
трябва сериозно да се замислим, медиите на кого служат, щом рекламират слугите на дявола.
Защо медиите почти прекратиха и забравиха излъчването на фолклорни песни на народите, туристическите и планинарски, старите градски, необработените български народни песни и старите класически мелодии, които са оцелели през вековете? Може би, защото не са модерни
и не приличат на чалгаджийски, тупанджийски и тенекиени шумове и
крясъци, които днес наричат нова, популярна музика?
Тази музика никак не е нова. Тя е заимствана от езически азиатски и
африкански окултни и магьоснически традиции, и умишлено се насажда
всред младежите с единствената цел – да ги вкара под проклятие.
По Балкан Българска Телевизия на 17 януари 2008 г. беше съобщено, че в град София 25% от семействата са засегнати от психични
заболявания. Според мен, една от причините за тия заболявания е поклонението на сатана чрез композиране, изпълнение и слушане на сатанинска рок музика. Хиляди по хиляди, чрез рок музиката, са пленени
от сатана за царството на мрака и за геената огнена, ако не се покаят
и освободят от робството му. Мнозина още от тук чувстват мрак и ужас
в душите си. Такива болни получават диагнози „музикален наркоман“.
Необясними за здравия разум престъпления се извършват при нервни
възбуди от слушатели на хард рок. Все повече учени по света твърдят,
че рокът е наркотик, не по-малко опасен от хероина. Никак не е случайно, че много често младежи загиват около дискотеките.
Все повече изследователи са на мнение, че става въпрос за контролирана рок епидемия, чиято цел е да се впишат определени заповеди –
послания в подсъзнанието на аудиторията, които могат да се чуят ясно
само при обратно прослушване, а целта им е демонизиране на слушателите чрез поклонение на сатана и Антихриста. Някои рок групи открито възхваляват сатана, а други го призовават по време на концертите
им, за да имат успех. Призоваването на сатана, по какъвто и да е начин,
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ги прави негови пленници и Библията ги нарича „бесовъпрошатели“.
Финансова поддръжка им оказват окултни общества, църквата на
сатаната, масоните, илюминатите, световната агенция на магьосниците
и други слуги на дявола. В протоколите на франкмасоните от ХІХ век
е записано, че децата и младежите на гоевските (нееврейски) нации,
трябва да бъдат доведени до сексуална разюзданост и до морален разврат. Развратът ще доведе младежите до оглупяване и до превръщането им в работен добитък от човешки произход. Големият американски
индустриалец, изобретател и автомобилен предприемач Хенри Форд
(1863-1947), който е бил християнин, е казал за масонските протоколи следното: „Единственото изявление, което се чувствам задължен да
направя във връзка с Протоколите е, че те пасват идеално на всичко,
което става наоколо“ („Интернационалните евреи”, с.3).
Явно не са си взели поука от Иудейската война, от Инквизицията
и Втората световна война. Чудя се докога Господ ще ги търпи? Такива
са били и нечестивите съвети на пророк Валаам и николаитите, които
Господ мрази, както и на Иезавел, която учела хората да блудстват и
да ядат идоложертвено, и на други вероотстъпници. По всички църкви
и деноминации има Иезавели, които тайно учат хората да блудстват и
си мислят, че няма да им бъде въздадено според делата им, понеже
са вярващи. Такива е редно да бъдат питани в кого или в какво вярват,
защото Богът на Библията не учи това.
Свещеници, пастири, образовани родители и граждани, управници,
учители и професори се питат: Защо допуснахме младежите и децата да
бъдат заразени от така наречената в Америка „тенекиено-тиганена“ („TinPan–Alley“) музика, която създава нездрава атмосфера в семейството, училището и дори в някои протестантски църкви? Неразумно е да се обвиняват
децата и младежите, че са заразени от музикална отрова. Не заразените,
а заразителите трябва да бъдат изобличавани и наказвани от държавните институции. Опонентите ще възразят: Това е тоталитарна цензура. В
едно демократично общество никой няма право да цензурира и забранява на „творците“ – поети, писатели, художници, композитори, продуценти
да създават каквато си искат култура. А могат ли продавачите на гъби да
продават и отровни гъби, без да предупредят купувачите и сервитьорите в
ресторантите, че предлагат на клиентите отровна храна?

У важаеми протестантски пастири, събудете се!
Посетете православните и католически храмове, влезте в синагогата и джамията и проверете, дали там има чалгаджийска, рок и
рап музикална отрова, която дави и задушава Христовия дух в църквите ви. На следващите страници помествам изследване на журналиста Димитър Костов за пагубното влияние на рок музиката върху
духовното и психическо здраве на младежите, което изследване той
лично ми предостави, за да бъде публикувано в тази книга.
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Б езопасна ли е рок музиката?
от журналиста Димитър Костов

М

узиката е един от най-популярните, мащабни и леснодостъпни начини за въздействие върху човешката психика. В
последните десетилетия тя се превърна в стил на живот и начин на
общуване за милиони хора, формирайки характера на човека. И ако за
едни музиката има ролята на вдъхновител и утешител, то за други тя е
отдушник от напрежението. Не случайно музикалните концерти събират
десетки, а понякога и стотици хиляди души на едно място.
В днешно време влиянието на музиката трудно може да бъде оразмерено и систематизирано. Причина за това е факта, че съществуват
стотици музикални стилове, повечето от които се размесват едни с други, а достъпът, който обикновеният човек има до музиката като цяло в
последните 20 години се промени коренно. Вече почти всяка търсена
песен може да се намери в т.нар. безплатни сайтове, някои от които
прераснаха във видеосайтове, предлагащи пълните дискографии на
музикалните изпълнители.
Непретенциозният слушател и зрител на радиото и телевизията
също е заливан непрестанно от музика, без, в повечето случаи, да си
дава сметка за това какъв е смисълът на текстовете и посланията в
самата музика. Ще разгледаме няколко основни стила музика, които са
особено популярни сред юношите и младежите. На първо място това
е рок музиката (с последващите й вариации като хард рок, хеви метъл,
хард кор, траш метъл и др.), поп музиката, хип-хопът и R`n`B стилът, и
техно музиката.
Рок музиката като термин се появява в началото на 70-те години
на миналия век в Америка, но в действителност нейното начало е малко по-рано, когато възниква “сексуалната революция” в Щатите. Заради
времето, в което се появява, тя е определена като музика на бунта и
непокорството. По-късно редица изследователи я наричат “дяволската
музика”. Написани са и редица книги, в които на рока е лепнато определението – дяволската музика. Целта при рок музиката е слушателят да
се отдаде на моментните емоции на музикалния ритъм. Звученето при
рока се изразява в непрекъснато повторение на пулсации в съчетание
с ускорени ритми, извършвано с помощта на барабан и бас китара, което характеризира ритъма на рок музиката. Повтарящите се пулсации
възбуждат нервната система на човека и събуждат у него агресивно поведение. Освен повтарящите се ритми постоянно повтаряните изрази
се забиват в подсъзнанието на човек и оттам самостоятелно работят,
подбуждайки го към определени действия и постъпки.
Изследователят на рок музиката Жан Пол Реженбал пише, че “силата на рока се състои в отсечените пулсации, ритми, предизвикващи би227
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опсихическа реакция на организма, способна да повлияе на функционирането на различни органи на тялото, в частност може да се предизвика
ускорен сърдечен пулс, както и увеличено съдържание на адреналин,
също така и възбуда в половата сфера.”
Навремето руски учени са направили следния опит: пуснали са рок
музика в продължение на десет минути на група седмокласници, които
след края на изпълнението са забравили таблицата за умножение. Концертите на рок групите са придружени с алкохолни опивания, наркотични делириуми и сексуална разпуснатост.
Някои рок музиканти открито свидетелстват, че по време на изпълнението си усещат някаква сила, която управлява постъпките им. Други
споделят, че влизат редовно в контакт с демони и тъмни сили, от които
черпят вдъхновение.
Такъв е случаят с Алис Купър. Ето какво споделя той: “Бях на сеанс
по спиритизъм, на който Норман Бакли умоляваше духа да му обърне
внимание. Най-накрая духът се появи и заговори с мен. Той обеща на
мен и музикалната група слава, власт в света на рок музиката и богатство. Единственото, което поиска от мен – това бе да му отдам тялото
си. Предоставяйки му възможност да обладава моето тяло, аз станах
известен в целия свят. И за да постигна тази известност аз приех името, с което той се представяше по време на сеансите.” И така Винсент
Фуниер получава псевдонима Алис Купър. По-късно музикантът издава
албума “Алис Купър отива в ада” (1976).
Ролинг Стоунс. Друга световна известна група, която жъне слава на музикалната рок сцена и до днес, е “Ролинг Стоунс”. Групата е
любима на поколения слушатели, повечето от които надали си дават
сметка на кой бог се кланят въпросните музиканти. “Ролинг Стоунс” възникват в началото на 60-те години на миналия век, а през 1967 г. явно
показват на целия свят кой е техният господар със заглавието на албума си “В отговор на техни сатанински величия” (“Their satanic Majesties
Request”). Самият Мик Джагър признава, че върховният жрец на сатанинската църква в Сан Франциско, Антон Лавей, е вдъхновил групата
за тази плоча. Някои от песните на групата носят заглавия “Симпатия
към дявола”, “Танцувайки с мистър дявол” и “Заклинание на моя брат
демон”. “Симпатия към дявола” се превръща в химн на поклонниците на
сатана в Америка. По-късно Мик Джагър композира музиката за филма
“Invocation of my demon brother” (“Повикът на моя брат демон”) и сам
играе ролята на Луцифер.
Бийтълс. Това е една от най-известните и слушани групи от самото си създаване до сега. Създателят и лицето на групата, Джон Ленън
(1940–1980 г.), по време на свой гастрол в Германия през 1962 г. заявява
пред Тони Шеридън: “Аз зная, че “Бийтълс” ще има успех, такъв какъвто
никоя група не е имала. Зная го защото преди това заради този успех
съм си продал душата на дявола.” Година по-късно започва манията по
групата, а групата печели слава, пари и първите места в музикалните
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класации. В началото на славата си богохулникът Джон Ленън заявява без капка срам, че групата му е по-известна дори от Господ Иисус
Христос. Това е изречено от Джон Ленън пред изданието “San Francisco
Chronicle” на 13 април 1966 г.
“Ние сме много по-популярни от Иисус”.
В своите текстове на песни и стихове на песни Ленън открито демонстрира, че не вярва в Бог. Пример за това е песента “God” от 1970
г., чийто текст е следният “Не вярвам в Библията, не вярвам в Исус,
вярвам в себе си, Йоко в мен, Йоко и аз, това е реалността.” На една
от първите плочи на групата – “Жълтата подводница”, Джон Ленън е
направил сатанинския знак с ръка – изпъчени показалец и кутре и свити
средни пръсти. Този знак се използва в днешно време от рок музиканти,
хеви метъл групи и поп изпълнителите.
До Джон Ленън е Пол Маккартни, който е направил с пръсти знака “ОК” – свити във формата на нула палец и показалец и изправени
останалите пръсти. Изследователи твърдят, че това е знакът за трите шестици – числото на звяра. В следващата си дългосвиреща плоча
– “Сърджант Пепър” “Бийтълс” слагат на корицата изявеният сатанист
Алистър Краули. Краули се е смятал за дете на сатаната и е вдъхновител на много известни музиканти. По-късно самият Краули умира като
душевноболен и самотен, разрушен от алкохол и наркотици човек.
“Ние най-вероятно сме антирелигиозни, никой от нас не вярва в
Бог”, заявява през 1970 г. в изданието “Hit Parader” Пол Маккартни. За
съжаление много съвременни музикални християнски групи признават
без притеснение, че “Бийтълс” са техни вдъхновители. Известният изпълнител на християнска музика Хил Кийги споделя, че уважава “Бийтълс”. “Кедмънс Кол” често изпълняват песни на “Бийтълс”. “Бийтълс” са
вдъхновители на Ранди Стоунхил и на групата “Дъ Галактик Каубойс”.
“Джарс от Клей” също заявяват, че черпят идеи от “Бийтълс” и Джими
Хендрикс.
Ръс Бреймиър, директор на музикалния канал Christianity Today.
com, ласкае през 2002 г. Пол Маккартни и заявява, че се е сбъднала
мечтата му да се запознае лично с него.
Лед Цепелин. Един от лидерите на групата, Джими Пейдж, е изявен
сатанист и последовател на Алистър Краули. Пейдж обитава къща на
брега на езерото Лох Нес, която преди това е била на Алистър Краули.
Пейдж е известен и с това, че има книжарница за окултна литература.
Той открито заявява “Магията не е добра или лоша, черна или бяла, а
метод да се разкрие и използва демоничната действителност.”
Сред най-познатите песни на групата e “Stairway to heaven” (“Стълба
към небето”). Текстът на тази песен обаче съдържа в закодирана форма (записано отзад напред текстово съдържание) сатанинско значение. Ако чуете “Stairway to heaven” отзад напред ще доловите следните
фрагменти от изречения:
“Listen! We have been ther... I will sing, because I live with Satan... Serve
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me!... There is no escaping it... with Satan... if we’ve got to live for Satan...
Master Satan...”
Превод: “Чуйте! Ние бяхме там... Аз ще пея, защото живея със сатана... Служи ми!... Там няма отърваване... със сатана... когато трябва да
живеем със сатана... господ и повелител...”
Дорс. Вокалът на групата Джим Морисън е дълбоко заинтригуван
от окултизма. Той умира на 3 юли 1971 г. при неизяснени обстоятелства,
но според съдебния лекар е получил инфаркт от прекомерна употреба
на алкохол и наркотици. Още приживе Морисън е известен с извратеното си поведение, на концертите си излиза пиян, уринира върху публиката, ругае, приема наркотици в свръхдози. Освен че Морисън е бил
привързан към сатаниста Алистър Краули и е носил със себе си негов
малък бюст, той признава своята привързаност към дявола. “Намерих
духа в музиката, дяволът ми се появи във Венис. Бягайки, видях сатана
или сатир, да върви след мен.” Неговият колега Рей Манзарек споделя,
че Морисън не е бил нито музикант, нито шоумен, а шаман.
Ози Озбърн. Изявен сатанист, бивш фронтмен на сатанистката група “Блек Сабат” (“Черна събота”) и на едноименната, носеща неговото
име. Още на младини Ози Озбърн е увлечен по окултизма, а наред с
това е известен с безкрайните си алкохолни оргии и наркотични пирувания. Ози Озбърн признава, че винаги съчинява музика, когато се намира
в състояние на транс. Едно музикално списание го нарича “любимецът
на Луцифер”.
Текстовете на песните и заглавията на албумите му са красноречиви “Speak of the Devil” (“Говори на дявола”). На обложката на албума му
“Diary of a Madman” (“Дневниците на лудия”) има обърнат кръст. На своите извратени концерти Ози Озбърн откъсва с уста главите на птици.
Марк Боулан, солокитарист и създател на “T-Rex”, споделя, че е
живял в Париж заедно с магьосник, занимаващ се с черна магия. От
него се научил да прави магии, на които отдава успеха на музикалната
си кариера. За година и половина Марк Боулан продава над 18 милиона
плочи; умира през 1977 г. при мистериозен автоинцидент в Англия.
Айрън Мейдън. Популярна хеви метъл група, чиито текстове и
обложки на албуми са изпъстрени с дяволски символи. Така например
един от най-известните им албуми от началото на 80те носи името “Числото на звяра”. Във всички следващи албуми на обложките на дисковете и плочите има чудовища в най-различни форми.
Една от най-популярните рок групи в света “AC/DC” също изявяват
открито сатанинската си принадлежност. Повечето им песни са в култ
към дявола, а и те самите споделят, че сами са избрали да вървят по
този път. Световноизвестната им песен “Камбаните на Ада” има следния текст: “имам моята камбана, ще те заведа в ада, ще те заведа при
сатана...” Друга тяхна песен се нарича “Магистрала към ада”. Ето и част
от текста й: “Аз съм на прекия път за ада... Не ме спирай, хей, хей, хей...
Йе, аз ще извървя пътя до края, уоу, прекия път за ада!” Първият вокал
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на групата, Бон Скот, умира вследствие на алкохолно отравяне.
Кис (Целувка). Тази мегаизвестна група има страховит облик на
сцената със своите перверзни оскъдни облекла, гротескно гримирани
лица и извратени жестове с ръцете. Текстовете им звучат по следния
начин “богът на рокендрола ще открадне девствената ти душа.”
Игълс (Орли). Една от най-известните песни от 70те е “Хотел Калифорния” на “Игълс”. Много хора си нямат представа, че песента се
отнася за църквата на сатана, която се намира в хотел на улица “Калифорния” в Сан Франциско. От вътрешната страна на обложката на
“Hotel “California” се виждат три подобни на прозорци отвора. В средния
прозорец е плешивият Антон Лавей – основател на сатанинската църква в Америка. Хората си казват, че групата не прави това насериозно, а
за да си вдигне продажбите на плочи, но мениджърът на групата Лари
Салтър заявява в интервю пред “Tribune Herald” от 28 февруари 1982 г.,
че “Игълс” са замесени с църквата на сатана. Затова не е случайно, че
имат и песен “Приятен ден в ада.”
Джон Рокуел, автор на книгата “Барабанен огън”, пише:
“Музиката на “Hotel “California” ни кара сами да се извиняваме, че я
слушаме. Ние изместваме истинското значение на думите, защото сме
запленени от ритъма, заемащ централно място, от напевното усещане
и от китарите.”
Текстът в една песен на “Игълс” е следният: “Бих искал да припадна
в пламъци в оная добра книга с имена и при това да наблюдавам как
припадам. О-о да, беше един добър ден в ада, а утре ще бъда определен за блаженство”.
Друга популярна група с изявен сатанински облик са “Слейър”. Визията им е изпъстрена с обърнати кръстове, железа, оръжия, песните
им са пълни с насилие и откровен сатанизъм.
“Войни от портите на ада...в сатана ние вярваме...”Исус знае, че
твоята душа не може да бъде спасена, Разпнатият, тъй наречен Господ,
Той скоро ще ме последва, твоята душа е проклета, Твоят Господ ще ме
следва да ми служи завинаги, адът чака.”
Освен това във въпросната песен има записани скрити послания.
Когато песента бъде прослушана отзад напред се чува следното “Присъедини се към нас, Присъедини се към нас”.
Известният певец и музикант Джон Бон Джоуви, основател на
собствена група със същото име пее в песента си “Влак за в къщи”:
“Когато бях дете, дяволът хвана ръката ми, взе ме от дома ми и ме
направи мъж и аз отидох долу, долу, долу, долу...”
Пред списанието “Smash Hits” Бон Джови гордо обявява “Бих убил
майка си заради рока.” Първият албум на рок групата “Туистед Систър”
съдържа песента “Ще гориш в ада”. Текстът на песента е следният:
“Добре дошъл в земята на забвението, ела, дете, вземи ръката ми, тук
нищо не се случва...тук има пет букви, които да кажеш и да отидеш долу,
долу, долу... ти ще гориш в ада.”
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Безсрамният богохулник Мерилин Менсън казва пред сп.”Спин” от
август 1996 г.: “Надявам се да бъда запомнен като този, който довърши
християнството.” Менсън е ръкоположен като преподобен в църквата на
сатана. Неговите послания са “убий родителите си” и “обичам те, сатана”. Менсън издава албум, озаглавен “Антихрист суперзвезда”.
Популярната и толкова слушана сред младите американска група
“Металика” открито пее в своите песни: “Злото ли съм аз? Да, аз съм
злото!” Първият албум на групата носи заглавието “Скачай в огъня”
(“Jump In the Fire”). В друга песен – “The Prince”, “Металика” открито демонстрира своята духовна принадлежност на ада: “Ангел от дълбините,
аз желая да ти продам душата си, дяволе, вземи душата ми, с диаманти
я поправи, не ме е грижа за рая...аз ще горя в ада, когато умра.”
“Рок музиката винаги е била дяволска музика. Вярвам, че рока е
опасен, все едно сме пратеници на нещо тъмно”, признава Дейвид Бауи
пред сп. “Ролинг Стоун” 12 февруари 1976 г.
В песента на Мегадет “The Conjuring” се пее следното: “Аз съм адвокат на дявола, ако желаеш, ела и се присъедини към мен, да отидем
в адските дълбини. Аз имам душата ти.” Вокалът на Мегадет, Дейв Мустейн, е признавал своите зависимости от наркотици и алкохол.
“Аз съм адвокат на дявола. Ние имаме свои последователи, които
се наричат “групис” – момичета, които ни дават телата си...” – признание
на Франк Дзапа пред Питър Брадърс в книгата “За християнския рок”.
Самият Франк Дзапа бе намерен мъртъв на 4 декември 1993 г.
Карлос Сантана обяснява, че е контролиран от демони по време на
своите изпълнения. Вокалистът хомосексуалист Робърт Халфорд основава групата “Файт”. На концертите си те излизат с фланелки с надписи 666.
Елтън Джон заявява, че никога не е съчинявал и никога не би изпял ни една песен, ако преди това тя не е била написана на езика на
магията.
Бритни Спиърс се появи преди време на парти на МТВ с фанелка
666. По-късно, когато бе вкарана в психиатрия се острига гола глава,
написа на темето си 666 и се разкрещя, че тя е антихриста.
Поп певицата Мадона е известна последователка на кабала движението. На един от своите концерти тя изнесе три пана – на едното християнски кръст, на второто звездата на Давид и на третото ислямски полумесец. По-късно на сцената тя се поруга с християнският кръст, като
се качи и се престори на разпъната. Преди няколко години пък Мадона
се целуваше уста в уста с певицата Бритни Спиърс.
Лидерът на известната християнска рок група “Скилед” заявява в
интервю, че е черпил вдъхновение от Ози Озбърн и групата “Мотли
Крю” – перверзници, които също имат антихристиянски текстове в песните си. Известният електронен музикант Вангелис започва кариерата
си в групата “Децата на Афродита”, чийто албум се казва “666”.
По време на своите концерти рок и поп изпълнителите използват сатанинска символика – обърнати петолъчки, огън, масонски и илюминатски
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символи, обърнати кръстове, черепи и кости или само черепи, обърнат
триъгълник, който в магията се явява като печат на сатана, както и пирамида с око в нея. В днешно време символиката на черепа и двете кости
е широко разпространена сред младите хора, целейки се да ги научи, че
това не е нещо опасно. Тя се наблюдава особено силно и в някои младежки музикални групи какъвто е случаят с мексиканската група “РБД”.
Тя възниква по време на снимките на едноименен тийнейджърски
сериал с развратно и пошло съдържание и прераства в музикална група
от шест човека. Преди концерти на групата на огромна видеостена се
показват една след друга снимки на символики на масонски организации, окултни религии и други. В някои от песните на групата има вкарани сатанински текстове записани наобратно. Въпросните послания бяха
разкрити не от кого да е, а от фенклуб на самата група. Друг позорен
факт е личният живот на въпросните музиканти. Един от тях – мъж, се
омъжи за свой приятел!
Като стана дума за скрити послания в музикалните песни ще обясним какво представляват те. Закодираните послания в песните са записани наобратно текстове. Те са известни и като backward masking. Целта е да не се доловят с обикновено ухо. Идеята за това идва от Алистър
Краули, за когото вече бе споменато, според когото, ако човек наистина
се занимава с окултизъм, трябва да бъде в състояние да говори, да
чете, да пише, да мисли обърнати писания и текстове.
Изследвания от учени, проведени в това направление, показват,
че подсъзнанието може да улови фраза произнесена отзад напред, а
после да я разшифрова като съобщение, даже, когато съобщението е
изразено на непознат за аудиторията език. Ще представим няколко нагледни примера на обратно записани текстове в известни песни на известни музиканти.
Групата “Кис” и песента им “бог на гръмотевиците” има следното
замаскирано съобщение: “дяволът сам той е бог”.
Певицата Мадона и песента й “Като дева” има следното замаскирано съобщение: “аз се трансформирам в грях”.
Групата “Куин” и песента им “Голямата лудост наречена любов” е
със замаскирано съобщение: “По дяволите библията, всичко, което аз
искам, това е магията.”
Групата “Полис” и песента им “Всичко, което тя върши е вълшебство” е със замаскирано съобщение: “Силата е в злите.”
Поп изпълнителят Принс в песента си “Пурпурен дъжд” е замаскирал съобщението: “Небесата е трябвало да бъдат взривени по-рано.”
Групата “Бийтълс” и песента им “Революция номер 9” има замаскирано съобщение: “Започни да пушиш марихуана и ме обърни срещу покойника” – тъй като сатанистите се страхуват от името на Господ Иисус
Христос, те го наричат покойника.
За съжаление не са малко и българските песни, в които има замаскирани послания. В песента на Д2 и Део “Две следи напред”, в частта,
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в която се пее “Д2 и Део... две напред”, при прослушване назад се чува
следната гнусотия: “Е**, е**, е**, моят ми е в теб”.
В песента на Слави Трифонов “В Джаза”, в припева изпълняван от
Десислава, напред звучи “А пък ти се възмути”, а назад, ако се прослуша излиза “К*р за Левски”.
При песента на Мария Илиева “Нищо”, прослушана назад се чува
“Плачи, мълчи, плачи, мълчи.”
В песента на “Контрол” “Леле како” се чува при нормално прослушване “Каодашно, евалата дашно”, а назад “Ох, сатана! Ох, само ад!”
В крайна сметка всеки сам трябва да си зададе въпроса и да си
отговори на него за чия слава е музиката, която слуша – за тази на изпълнителя, за Божия слава или за адова, и как музиката се отразява и
влияе на живота на всеки? Защото музиката не е безобидно хоби, което
се слуша между другото. Всяка песен, всяка мелодия имат свое послание, своя цел, с която искат да покажат или изразят определено нещо
на слушателя, а когато песента е придружена с текст, силата й става
по-голяма.
Един велик композитор, мисля че Бетовен е казал: “Музиката е създадена да хвали Господа и да освежава душата, в противен случай тя
е едно демонично крещене.” По-дол е даден тъжният край на някои поизвестни музикални изпълнители.
Барабанистът на “Хелоуин” Инго Швихтенберг се самоубива на 29
годишна възраст.
Рок музикантът Хилел Словак от “Ред Хот Чили Пепърс” умира от
свръхдоза наркотици на 25 години.
Известният рапър Тупак Шакур е убит на 25 години.
Гари Тейн от “Юрая Хийп” умира от свръхдоза наркотици на 27 години.
Елвис Пресли също умира от свръхдоза наркотици на 42 години.
Вокалът на “Куин” Фреди Мъркюри умира от СПИН на 45 години.
Вокалът на “Инексес” Майкъл Хътчинс се самоубива на 37 години.
Кърт Кобейн от Нирвана се самоубива на 27 години.
Стив Кларк от “Деф Лепърд” умира на 30 години от алкохолно отравяне. Робърт Пилатус от “Мили Ванили” умира на 32 от алкохол и наркотици. Джим Морисън умира от инфаркт поради злоупотреба с алкохол и
наркотици. Бон Скот умира от алкохолно отравяне.
Краят на Джон Ленън е трагичен, както и последните години от живота му – той е застрелян на 8 декември 1980 г. от почитателя си Марк
Чапмън. В последните години Джон Ленън се отдава на наркотиците;
признава, че взима ЛСД, марихуана, кокаин, умело смесени с алкохол.
През 1965 г. на концерт на “Бийтълс” в САЩ са убити около 100 човека, а по време на концерт на “Ху” са убити 11 и ранени 42 души.
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оспод, чрез свети Иоан Богослов, изпрати послания до седемте
църкви в Мала Азия, в които казва:

„Но имам малко нещо против тебе, задето имаш там някои, които държат учението на Валаама, който учеше Валака да вкара в грях синовете Израилеви, та да ядат идоложертвено и да блудстват. Тъй и ти
имаш някои, които държат николаитското учение, което мразя“ (Откр.
2:14,15).
„Но ти имаш това добро, че мразиш делата на николаитите, които и Аз
мразя“ (Откр. 2:6).
Господ открива на апостол Иоан, че сатанинските учения се произвеждат от ония, които наричат себе си иудеи, а не са, но са сатанинско
сборище (Откр. 2:9).
„Но имам малко нещо против тебе, задето допускаш жената Иезавела,
която нарича себе си пророчица, да учи и прелъстява рабите Ми да
блудстват и да ядат идоложертвено. И дадох й време да се покае за
блудството си, но тя се не покая. Ето, нея хвърлям на постелка, а прелюбодействащите с нея – в голяма скръб, ако се не покаят за делата
си; и чедата й ще поразя със смърт, и всички църкви ще узнаят, че Аз
съм, Който изпитвам сърца и вътрешност; и всекиму от вас ще въздам
според делата му“ (Откр. 2:20-23).

Много християни подценяват блудството и прелюбодейството, приспивани от днешните „николаити“ и „варлаами“, които се намират в парламента на България и гласуваха омразния на Бога закон за „съвместното съжителство“.
На 20 януари 2009 г. бях събуден в 2.30 ч. през нощта и чух думите: „Всички, които считат блудството и прелюбодеянието за нищо, имат
вратите на ада отворени за себе си“. Всички, които учат християните да
грешат, са сатанинско сборище!
Ако някой, който нарича себе си християнин, прелъстява християните и ги учи да грешат, или мрази и хули други християни, или ги предава
на антихристите, такъв човек в действителност е антихрист, защото делата му го разобличават. А ние сме предупредени: „По плодовете им ще
ги познаете“ (Мат. 7:16).
По време на тоталитарния режим бях изпратен от Бога при двама
евангелски пастири да ги попитам в Божието име кому служат - на Христос или на Антихриста. Тия християнски водачи, през целия си живот
бяха проповядвали Евангелието, бяха участвали в хваления, бяха принасяли продължителни молитви, но също така бяха предавали християните на Държавна сигурност и в Доброволния отряд. Тогава чух глас насън, който каза: „Наказанието за предателство е смърт. Небето ги осъжда
на смърт за извършените от тях предателства, и нито песните, които пеят,
и нито молитвите с които се молят, и нито проповедите, които проповяд235
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ват ще им помогнат, защото наказанието за предателство е смърт!“.
Спомних си, че единият от тях говореше в една проповед против православните християни. Тогава, след проповедта го попитах: „Какво ще
кажете за ония православни християни, които са предпочели да бъдат
заклани или изгорени на кладата, но не са се отрекли от вярата си?“. Той
помисли малко и рече: „Те са умрели от инат“. След даденото ми откровение за него, Господ нареди да го срещна на улицата и като вървяхме по
тротоара, му казах, че го грози опасност, защото волно или неволно предава християните на антихристите в Доброволния отряд. Той ме изслуша
много внимателно и отговори: „Не е точно така, брат Петьо“.
Сънувах друг сън, че срещам един евангелски християнин от друга
деноминация, който отива при същия пастир, за да му донесе за християните от неговото вероизповедание, а той да ги предаде в Доброволния
отряд. Вечерта около 21 ч. видях този християнин в трамвая и му казах:
„Знам къде отиваш“, а той отговори: „Не е възможно да знаеш“. Като
вдигнах ръката си и посочих нагоре, попитах: „И за Него ли е невъзможно да знае къде отиваш?“, а той отговори: „За Него е възможно, но не
и за тебе“. Тогава му казах, че отива при същия пастир, който ще занесе доносите в Доброволния отряд. Той пребледня и призна: „Вярно е“.
След около месец го срещнах на същото място и сподели, че е получил
анонимно писмо, в което го предупреждавали, да престане да доносничи, защото ще се разболее от рак и ще умре. После каза, че след като
съм го предупредил, той е престанал да дава информация на тоя пастир. Аз му отговорих: „Е, щом си престанал, няма да имаш проблеми, но
ако ме лъжеш, Господ не можеш да излъжеш“, и пак вдигнах ръката си
и посочих нагоре.
Явно е, че не беше престанал, защото се разболя от рак и много
скоро след нашия разговор почина. Внезапно почина и пастирът. Сънувах, че при мен идва един висш офицер и каза: „Той не можа да влезе в
Небесното царство. Пишеше против вас дописки и те натежаха на везните. Осъден е!”
Каква страшна заблуда! Цял живот да проповядваш Евангелието и
накрая да бъдеш осъден, защото си предавал тия, за които Господ Иисус Христос е умрял. Той може би е вярвал, че след като е приел Иисус
Христос за свой личен Господ и Спасител е бил спасен, „завинаги спасен“, както се пее в една евангелска песен, независимо от това какви
дела е вършил. Забравил е предупреждението на Спасителя, че е невъзможно да се служи на двама господари (Мат. 6:24 и Лука 16:13).
„Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не щяха да имат; а сега
нямат извинение за греха си. Който Мене мрази, мрази и Отца Ми. Ако
не бях сторил между тях делата, които никой друг не е сторил, грях не
щяха да имат; а сега и видяха, и намразиха, и Мене, и Отца Ми“ (Иоан.
15:22-24).

Свещеното Писание ни предупреждава да внимаваме да не отпаднем от вярата.
„Защото ония, които веднъж са се просветили, вкусили са от небесния

236

velev_zabludi.indd 236

19.12.2009 г. 17:21:26

Големите заблуди, Велев

w

дар, станали са причастници на Светаго Духа и, като са вкусили от
добрата реч Божия и от силите на бъдещия век, са отпаднали, – не е
възможно пак да бъдат обновени за покаяние, когато те повторно разпъват в себе си Сина Божий и Го хулят“ (Евр. 6:4-6).
„Защото, ако ние, след като познахме истината, своеволно грешим, не
остава вече жертва за грехове, а някакво си страшно очакване на съд
и яростен огън, който ще погълне противниците“ (Евр. 10:26,27).
„А праведният чрез вяра ще бъде жив; ако пък се отклони, душата Ми
няма да благоволи към него“ (Евр. 10:38).

Голяма заблуда се проповядва и вярва по много евангелски църкви, че след като един християнин е повярвал, приел е водно кръщение,
бил е новороден и кръстен със Светия Дух, и се е причестил или както
в евангелските църкви казват „участвал е в Господната трапеза“, той е
спасен, завинаги спасен, и няма никаква опасност такъв да отпадне от
вярата и да загуби спасението на душата си. На много места в Новия
Завет сме предупредени, че ако не се пазим, има опасност да бъдем
прелъстени и да отпаднем.
„А Иисус им отговори и рече: пазете се да ви не прелъсти някой; защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки: аз съм Христос; и ще
прелъстят мнозина...Тогава мнозина ще се съблазнят; и един други ще
се предадат, и един други ще се намразят; много лъжепророци ще се
подигнат и ще прелъстят мнозина; и понеже беззаконието ще се умножи, у мнозина ще изстине любовта; а който претърпи докрай, той ще
бъде спасен...Ако пък лошият оня слуга каже в сърцето си: няма да си
дойде скоро господарят ми, - па начене да бие другарите си и да яде
и пие с пияниците, - господарят на тоя слуга ще дойде в ден, в който
не очаква, и в час, който не знае, и ще го отдели и подложи на еднаква
участ с лицемерците; там ще бъде плач и скърцане със зъби“ (Мат.
24:4,5,10-13,48-51).
„Ако някой не пребъде в Мене, бива изхвърлен навън, както пръчката
/на лозата-б.а./, и изсъхва; и събират пръчките, та ги хвърлят в огън, и
те изгарят“ (Иоан. 15:6).
„Защото, ако Бог не е пощадил природните клони, гледай да не би и
тебе да не пощади“ (Римл. 11:21).
„Защото, който яде и пие недостойно, той яде и пие своето осъждане,
понеже не различава тялото Господне. Затова между вас има много
немощни и болни, а и умират доста“ (І Кор. 11:29,30).
„Недейте се лъга: Бог поругаван не бива. Каквото посее човек, това и
ще пожъне: който сее в плътта си, от плътта ще пожъне тление; а който сее в духа, от духа ще пожъне вечен живот“ (Гал. 6:7,8).
„Понеже мнозина, за които ви съм често говорил, а сега дори със сълзи говоря, постъпват като врагове на кръста Христов; техният край е
погибел, техният бог – коремът, а славата – в срама им; те мислят за
земното“ (Фил. 3:18,19).
„имайки вяра и добра съвест, която някои отхвърлиха, и претърпяха
корабокрушение във вярата“ (І Тим. 1:19).
„А ония, които искат да се обогатяват, падат в изкушение, в примка
и в много безразсъдни и вредни похоти, които потопяват човеците в
провала и погибел. Защото корен на всички злини е сребролюбието,
237

velev_zabludi.indd 237

19.12.2009 г. 17:21:26

w

Предупреждението
на което предавайки се, някои се отклониха от вярата и си навлякоха
много мъки“ (І Тим. 6:9,10).

Не мислете, че всички евангелски пастири са били информатори
и ще бъдат осъдени и хвърлени в геената огнена. Няколко дни преди
евангелският петдесятен пастир Георги Тодоров да бъде арестуван и
осъден, го срещнах при сестра Мария Димова и разговарях с него. Той
ми каза, че го обвиняват в дейност против държавата, защото чужденци
му подарили пари, с които си купил четири гуми за колата, с която кръстосваше България и проповядваше Христовото евангелие. За това негово „престъпление“ той беше изпратен в затвора, а оттам го изнесоха
мъртъв. Онези, които са присъствали на погребението му твърдяха, че
главата му е била толкова много отекла, че е била равна на рамената
му. Убийците му знаят какво са правили с него.
Интересно, след като Ванга се е представяла за християнка, защо и
тя не е била подведена под отговорност, когато е получила 500 долара
от един югославянин? И защо вместо да я съдят, я рекламираха, а и
днес продължават да я рекламират? Отговорът е само един – защото са
антихристи. Тя им е служила приживе, служи им и днес с наследството,
което остави след себе си – повече от един милион осквернени българи,
посетили я, за да им врачува.
Сънувах сън за пастир Георги Тодоров. Чух глас от небето: „Небето
посрещна с арфи Георги Тодоров“. Той не се е уплашил от ония, които
убиват тялото, а на душата нищо не могат да сторят и затова душата
му е отлетяла в небесните селения на праведните. Като го предадоха и
убиха, предателите и убийците му, са убили собствените си души. Има
и за тях надежда, ако се покаят, но има и такива, които вече не могат да
дойдат до покаяние, защото са запечатани от духа на антихриста.
Идете в храм паметника „Свети Александър Невски“ и погледнете
картината над балкона, която изобразява Страшния съд. На нея се вижда, че един цар е в рая, а друг – в ада; един патриарх – в рая, а друг е в
ада; една монахиня е в рая, а друга – в ада; един овчар – в рая, а друг е
в ада. Така че професията, служебното положение или църковният сан,
няма да бъдат смекчаващи вината обстоятелства. Напротив, от всеки,
комуто много е поверено, от него ще се изисква повече.
Един християнин от град Етрополе дойде в събранието ни и разказа, че в тяхната църква дошъл пророк, който започнал да изобличава
присъстващите на богослужението, като разкривал личните им грехове.
Накрая се обърнал към пастира и казал: „Така говори Господ: ти ще
влезнеш в Небесното царство, ако опазиш църквата в чистотата и пълнотата на Христовото учение“.
Една нощ бях събуден в 3 часа и Светият Дух ми каза да изляза на
двора. Там видях едно голямо огнено червено кълбо, като кълбовидна
мълния, което мина над главата ми и отиде някъде зад стадион „Герена“. Легнах си и съм заспал, но видението продължи насъне. Видях, че
в огненото кълбо дяволи носят православен свещенослужител. Земята
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се разтвори и дяволите, заедно с този когото носеха, със силни крясъци
и викове потънаха в земята, от която излизаха огнени пламъци. В съня
попитах: „Татко, защо ми показваш всичко това?“ Чух глас: „С учебна
цел“. Сутринта по радиото съобщиха, че в 3 часа през нощта „блажено
почина българският патриарх Кирил“.
И погиналият евангелски пастир и патриархът като религиозни водачи, може би са вярвали, че щом са служители на земната църква и
то архиереи, Господ е задължен да ги спаси, дори и да живеят в грях.
Мнозина християни забравят, че грехът е, който ни отлъчва от вярата,
защото не може да се служи на двама господари – на Христос и на
Антихриста. След 9 септември 1944 г. около 600 православни свещенослужители в България са предпочели смъртта пред служение на духа на
антихриста. Те са повярвали на думите на Спасителя:
„И не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да
убият; а бойте се повече от Оногова, Който може и душата и тялото да
погуби в геената“ (Мат. 10:28).

И не само са повярвали и не са се уплашили, но са устояли до край.
А пастирът и патриархът не са повярвали на Христовите думи, и
като са се уплашили от убийците, са погубили душите си.
И днес, в България има много действащи свещенослужители, които
са предавали християните на антихристите, но не сме чули някой да се
е покаял. Дано поне да са престанали да предателстват, та да не погинат като лидерите си, защото е невъзможно да служим на антихристите,
да предаваме братята и сестрите си – и да живеем свят живот. А без
живот на святост е невъзможно да влезем в Небесното царство.
Божието слово ни съветва да се отстраняваме от предателите, от
нечестивите и измамниците, които в последно време ще отстъпят от
правдата и ще бъдат обладани от различни пороци.
„И това знай, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат самолюбци, сребролюбци, самохвалци, горделиви, хулници, към родители непокорни, неблагодарни, нечестиви, недружелюбни, непримирими, клеветници, невъздържани, неукротими,
недобролюбци, предатели, безочливи, надути, повече сластолюбци,
нежели боголюбци, които на глед имат благочестие, но от силата му са
се отрекли. И от такива се отвръщай! Към тях принадлежат ония, които
се примъкват в къщите и прелъстяват женуря, претоварени с грехове и
обзети от различни похоти, – женуря, които всякога се учат и никога не
могат да стигнат до познание на истината“ (ІІ Тим. 3:1-7).

Някои християни бяха пострадали и изпаднали в различни депресии. Оказа се, че са приели и проповядвали нещо по-друго от Христовото благовестие, или „друго благовестие“, забравили, че това ги вкарва
под проклятие.
„Чудя се, че тъй скоро преминавате от Оногова, Който ви е призвал
чрез благодатта Христова, към друго благовестие; не че има друго благовестие, но има някои, които ви смущават и искат да изопачат благовестието Христово. Но ако дори ние, или Ангел от небето ви благовестеше нещо по-друго от това, що ние ви благовестихме, анатема да
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бъде. Както по-горе казахме, и сега пак казвам: който ви благовества
нещо по-друго от това, що приехте, анатема да бъде“ (Гал. 1:6-9).

Искам да предупредя християните, че има опасност да попаднат под
по-горе изречената анатема, ако своеволно изопачават Христовото учение или се съгласяват с такива изопачавания, които се намират в доктрините на различни вероизповедания и деноминации.
Ето някои от тях:
Майката на Господ Иисус Христос е родила още четирима синове: Иаков, Иосия, Симон и Иуда и две или три дъщери.
Познавам такива, които проповядваха тази лъжа и съм свидетел, че
бяха нападнати от дух на самоубийство, а на други пострадаха децата им.

1

„Там /на Голгота-б.а./ бяха също и гледаха от далеч много жени, които
бяха последвали Иисуса от Галилея и Му служеха; между тях бяха
Мария Магдалина и Мария, майка на Иакова и Иосия, и майката на
Зеведеевите синове“ (Мат. 27:55,56).

Ето, коя е майката на Иаков и Иосия. Тя е майка и на Симон и Иуда.
Апостол Иуда сам свидетелства за себе си, като пише: „Иуда, раб на
Иисуса Христа, а брат на Иакова...“ (Иуда 1:1). Една издателка беше поправила думата „раб“ на „брат“ и за това своеволие мина през жестоко
изпитание. Има само двама апостоли, които носят името Иуда. Единият
е Иуда Искариотски, а другият е Иуда Алфеев. Ако беше брат на Господ
Иисус Христос, трябваше да се казва Иуда Иосифов.
Иосиф и Клеопа са братя и първи братовчеди на Дева Мария и на
Елисавета и всички са внуци на Матан. „Матан роди Иакова; Иаков роди
Иосифа“ (Мат. 1:15,16).
Господ Иисус Христос и св. Иоан Кръстител, Соломия Заведеева и
Мария Алфеева са втори братовчеди.
Христовите апостоли Иаков (старши) Заведеев и Иоан (Богослов) Заведеев са синове на втората братовчедка на Иисус - Соломия и на Заведей.
Апостолите Иаков (младши) Алфеев, Иосия Алфеев, Симон Алфеев и Иуда Алфеев са синове на втората братовчедка на Иисус - Мария
и на Алфей, наричани в Библията „братя Господни“.
Господ Иисус Христос е бил женен и е имал деца. Няма дори
намек Господ да е имал жена или деца. Това е сатанинска лъжа, и
хората, които я вярват и проповядват попадат под проклятие.
Само християните от нашето вероизповедание са спасени.
„Имам и други овци, които не са от тая кошара...“ (Иоан. 10:16).

2
3

„Защото, дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм Аз
посред тях“ (Мат. 18:20).

4

Иисусовата майка не трябвало да се нарича Дева Мария или
Богородица.
Така учи еретика Несторий, който предлага да се нарича Христородица, за да се оспори Божествената същност на Спасителя. Ако Христовата майка не е Дева, тогава роденият от нея Господ Иисус Христос
няма да може да бъде признат за Месията, защото е писано:
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„Затова Сам Господ ще ви даде личба: ето, Девицата ще зачене и ще
роди Син, и ще Му нарекат името Емануил“ (Ис. 7:14).
„Страни от еретик, след като го посъветваш веднъж и дваж, знаейки,
че такъв човек се е извратил и греши, като сам осъжда себе си“ (Тит.
3:10,11).

5

Мария Магдалина била блудница. Ето думите, записани за нея
в Библията: „и някои жени, които Той бе излекувал от зли духове
и болести: Мария, наричана Магдалина, от която бяха излезли седем
бяса“ (Лука 8:2).
„Имаше там и жени, които гледаха отдалеч; между тях беше и Мария
Магдалина, и Мария, майка на малкия Иаков и на Иосия, и Саломия“
(Марк. 15:40).
„Възкръснал рано в първия ден на седмицата, Иисус се яви първом на
Мария Магдалина, от която бе изгонил седем бяса“ (Марк. 16:9).

Нима от тези думи можем да бъдем уверени, че тя е блудница? Жената, описана в Евангелието от Лука 7-ма глава, не е Мария Магдалина.
Не може да мислим, че Мария Магдалина е била грешница, само защото от нея бяха изгонени седем бяса. Има хора обладани затова, че
са били вързани от магьосници, а други са се родили обладани, поради
окултни практики на родителите им. От книгата Товита научаваме за обладаното момиче Сара, което след като е освободено от злия демон, се
омъжва за Товия. А ето и свидетелството на Божият Ангел за нея:
„Ангелът каза на момъка: брате, днес ще пренощуваме у Рагуила, твоя
сродник, който има дъщеря, на име Сара. Аз ще поговоря за нея, да
ти я дадат за жена, защото нейното наследство е тебе предназначено, понеже си от нейния род, а девицата е прекрасна и умна“ (Тов.
6:11,12).

[
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Н Ю ЕЙДЖ (НОВ ВЕК ИЛИ НОВА ЕРА)

Н

ю Ейдж (от английски New Age) е религията на Новия световен
ред. Тоя ред не е кой знае колко нов, защото и Хитлер искаше
да установи нов ред на земята, както и Маркс, Енгелс, Ленин, Сталин,
Мао и техните последователи, които бленуват за някакъв нов ред.
Всеки диктатор идва в името на някакъв нов ред. Истината е, че
идва, за да унищожи свободата, която Бог е дал на човеците и да наложи волята си чрез контрол посредством неговия нов ред, като унищожи
свободната воля на хората, за да ги накара насила да не се кланят на
Бога, а нему да се поклонят. А като накара човеците да му се поклонят,
се надява, че ще стане бог. Лесно е да се досетим, кой стои зад всеки
диктатор...
Създателите и лидерите на „Новата ера”, независимо от това, че са
евреи или неевреи, или не са чели или са забравили думите, записани
в книгата Еклисиаст:
„Каквото е било, пак ще бъде, и каквото се е правило, пак ще се прави
– няма нищо ново под слънцето. Случва се да казват за нещо: „виж,
на, това е ново“; но то е било вече през вековете, що са били преди
нас“ (Екл. 1:9,10).

Дейвид Спенглър (Шпенглър) в книгата си „Отраженията на Христос“ пише, че светлината, която ни разкрива пътя към Христос идвала от
Луцифер (сатана). Луцифер щял да ни донесе последното посвещение,
пред което занапред много хора щели да се изправят, защото това било
посвещаване в един Нов век.
С тия думи авторът ни предлага нова религия, която да бъде нещо
като „светла тъмнина“ или „тъмна светлина“, „християнски сатанизъм“
или „сатанинско християнство“, и с това той се саморазкрива като антихрист. А такива като него е имало още преди две хиляди години.
„Имало е и лъжепророци между народа, както и между вас ще има
лъжеучители, които ще вмъкнат пагубни ереси и, като се отричат от
Господа, Който ги е изкупил, ще навлекат върху си скорошна погибел“
(ІІ Петр. 2:1).

Основополагащ труд, „библия“ на движението Ню Ейдж, е „Раждането на Новата епоха“ от Спенглър. На голяма почит са и творбите на
Елена Блаватска „Разбулената Изида” и „Тайната доктрина“. Също така
книгата „Майтрея“ на Николай Рьорих, който описва новия „месия“ на
Ню Ейдж, обединител на всички сатанисти, окултисти, еретици, анархисти, масони, илюминати и други тайни общества, слуги на Антихриста.
Ако някой християнин иска да бъде приет в Ню Ейдж, той ще трябва
да се откаже от вярата си и в масонски храм, с окултна практика, да
бъде посветен в луциферово посвещение.
Албърт Пайк (1809–1891), върховният архиерей на масонството
пише, че Луцифер бил бог. Истинската и чиста философска религия
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била вярата в Луцифер, който уж бил бог на светлината и бог на доброто. Добре е казал апостол Павел за такива като Пайк:
„И не е за чудене: защото сам сатаната се преобразява в ангел на
светлината, та затова не е голяма работа, ако и служителите му се
преобразят като служители на правдата; но техният край ще бъде според делата им“ (ІІ Кор. 11:14,15).
Господ Иисус Христос ни разкрива истинският характер на лукавия:
„Ваш баща е дяволът; и вие искате да изпълнявате похотите на баща
си. Той си беше открай човекоубиец и не устоя в истината, понеже в
него няма истина. Кога говори лъжа, своето говори, защото е лъжец и
баща на лъжата“ (Иоан. 8:44).

Иска му се на сатана отново да е преносител на светлината, ангел
на зората и да бъде подобен на Всевишния (Ис. 14:12-14), но ще му се
случи това, което Бог му е отредил и е записано в Божието слово:
„а дяволът, който ги лъстеше, биде хвърлен в огненото и жупелно езеро, дето е звярът и лъжепророкът; те ще бъдат мъчени денем и нощем
вовеки веков“ (Откр. 20:10).

Ние знаем от Свещеното Писание Кой е светлината на света, щом
Дейвид Спенглър и Албърт Пайк не искат да разберат.
„Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което
е станало. В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците. И светлината в мрака свети, и мракът я не обзе“ (Иоан. 1:3-5).
„Пак им говори Иисус и рече: Аз съм светлината на света; който ме
последва, той не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота“
(Иоан. 8:12).
„И благовестието, което чухме от Него и ви възвестяваме, е това, че
Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина. Ако кажем, че имаме
общение с Него, а ходим в тъмнината, ние лъжем и не постъпваме по
истината; ако ли ходим в светлината, както и Той е в светлината, имаме общение един с други, и кръвта на Иисуса Христа, Неговия Син, ни
очистя от всеки грях“ (І Иоан. 1:5-7).

Много хора, включително и непросветени християни, които се увличат от идеите на Ню Ейдж, не разбират, че се въвличат в окултизма.
Всеки член на това окултно движение, който приеме доктрините му, се
запечатва да служи на духа на антихриста. Повечето християни не знаят изобщо за какво става въпрос, а това усложнява проблема за тяхното
духовно развързване и освобождаване от бесовете. Свещенослужителите също, поради незнание или от страх да не бъдат преследвани от
еретиците, избягват да разглеждат тези важни въпроси от амвоните.
Мнозина не разбират, че като практикуват различни окултни дейности, разрешават на сатана да се промъква в мислите им, да променя
съзнанието им и да разрушава духовната им защита. Вярващи психолози предупреждават, че в състояние на транс, личността не е способна да
разсъждава, за да се предпази от лъжите на дявола. Сатана знае това
и задачата му е да докара личността в състояние, в което да не може
да направи разлика между доброто и злото, за да повярва, че доброто е
зло, а злото – добро. Който повярва в такава лъжа, лесно може да бъде
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измамен, че има добър окултизъм и добра (бяла) магия. Истината е, че
и двете са дело на дявола.
Никой да не се заблуждава, че може да манипулира злите духовни сили, за да постигне безболезнено и безпроблемно изключителни
знания, хазартни печалби, положителни успехи и промени в живота си.
Истината е, че всеки, който се заеме с такава дейност, ще бъде манипулиран и поробен от злите духове.
Приемането на наркотици, като ЛСД и хероин е средство, с което се
постига промяна на съзнанието и отваряне на личността за демоничните сили, които са скрити зад наркотичната зависимост. Същото е и
при алкохолната зависимост и при никотиновата зависимост. Някои са
зависими и от трите демона. Който вярва в прераждания, в изменено
състояние на съзнанието, може да „срещне” някой „водач”, който да му
се представи за „възвишен учител”, усъвършенствал се през десетки и
стотици прераждания, а в действителност да е зъл демон.
Всеки, който променя състоянието на съзнанието си чрез окултни
практики, си играе с огъня. Той нарушава свръхестествената защита,
поставена му от Бога, и отваря врата за човекоубиеца сатана.
Гари Ка в книгата си „По пътя към глобалната окупация” твърди, че
движението Ню Ейдж е тясно свързано и ръководено от масонството
(с.83-111). И на едните и на другите им е разрешено да проповядват за
Библията и Бог, но им е забранено да произнасят името на Господ Иисус
Христос. Много често разбирам, че някои хора са масони, еретици или
окултисти, защото не могат да нарекат Иисус Христос Господ.
Сънувах сън, в който видях възцаряването на Антихриста. Този,
който ме водеше каза: „Масоните ще го възцарят.“
„Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това
дохожда гневът Божий върху синовете на неверието; и тъй, не ставайте
техни съучастници. Вие бяхте някога тъмнина, а сега сте светлина в Господа; постъпвайте като чеда на светлината, защото плодът на Духа се
състои във всяка доброта, правда и истина – и изпитвайте, що е благоугодно Богу. Не участвайте в безплодните дела на тъмнината; напротив,
изобличавайте ги. Защото за онова, което нечестивците скришом вършат,
срамно е и да се говори. А всичко, което се изобличава, от светлината
става явно; понеже всичко, което бива явно, е светлина“ (Еф. 5:6-13).

На масоните делата явни ли са или се крият в тъмнината? Или си
вярват, че тъмнината и светлината, доброто и злото, любовта и омразата са като братя близнаци Ян и Ин, като положителната и отрицателната
енергия, които преминават една в друга и така се получавала хармонията в природата? Каква е целта на такова учение? Същата, каквато
е и на сатана. Да бъдат излъгани човеците, че сатанинската тъмнина,
лъжа, зло, омраза и измама са светлина, истина, добро, щастие и любов. Само че Свещеното Писание е на друго мнение:
„Горко на ония, които злото наричат добро, и доброто – зло, тъмнината
считат за светлина, и светлината – за тъмнина, горчивото считат за
сладко, и сладкото – за горчиво! Горко на ония, които са мъдри в своите
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очи и разумни пред сами себе си! Горко на ония, които са храбри вино
да пият и са в сила да приготвят силно питие, които за подаръци оправдават виновния и лишават праведните от законното! Затова, както
огън пояжда слама, и пламък изтребя сено, тъй ще изгине коренът им, и
цветът им ще се разнесе като прах; защото те отхвърлиха закона на Господа Саваота и презряха словото на Светия Израилев“ (Ис. 5:20-24).

Мнозина автори и тълкуватели на религиозните култове твърдят,
че Ню Ейдж е религия на масонството. Алиса Анн Бейли (1880-1949),
която е била ръководена от демон, представящ се като „учителят на
мъдростта“, наричан от нея „Тибетецът“, пророкува че масонството е
предвестник на новата световна религия.
Новата световна ера е времето на материализирането на сатанинските духове чрез полтъргайси, екстрасенси, НЛО, „ясновидци“, извънземни и други сатанински слуги, чрез които се стреми духовно да оскверни мнозинството от неевреите и да тласне цялото човечество към
истерия, лудост и постоянни психологически разстройства. Трябва да
признаем, че поради духовното невежество на народа ни, успехът им в
България е голям. Според медиите, всеки трети гражданин на страната
ни е преживял или се намира в психическо разстройство.
Архимандрит Касиан пише в книгата си „Суеверията – безобидни и
смъртоносни“, че феминистките от култа „Викка“, в рамките на движението Ню Ейдж, с магически действия на вещици, с ярост се отнасят към
мъжкия Бог в традиционните религии и имат буквално алергия против
християнството.
„В учението на Ню Ейдж няма нищо ново. То идва от най-древни и
тайни религии от Вавилон, Египет, Индия, Персия, Гърция и т.н. Всички
те са форми на пантеизъм, които отдавна са осъдени от църквата. Тия
религии са практикували магьосничество, вълшебство, различни окултни практики като спиритизъм, бесовъпрошателство, внушение, хипноза, самовнушение и гадания чрез хиляди начини и окултни предмети,
които днес са сменили само имената си, но не и господаря си - дявола.
Ню Ейдж е трансформация на древните тайни религии, минали през
вавилонската и еврейска кабала, през гностицизма и рицарите–тамплиери, през розенкройцерите до масоните и илюминатите, които създават
теософското общество и много култове, и се вливат в движението Ню
Ейдж. Рожба на масонството са марксизма-ленинизма, сталинизма, маоизма и други -изми, които създават тайните американски и европейски
политически общества, и заедно с международния банков елит и Световния съвет на църквите представляват „каймака” на движението Ню
Ейдж“ (Гари Ка, „По пътя към глобалната окупация”, с.89).
В предаване по Нова телевизия гледах българин, масон 33-та степен, да рекламира най-хуманните дела на ложата. Водещият го попита:
„След като делата ви са толкова хуманни, защо убивате хора?”. Масонът се учуди и каза: „Как защо? Защото ни пречат”.
Голяма част от богословите са на мнение, че в последните времена
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ще бъде създадена от човеците и световна „християнска“ религия, в
която ще се служи артистично, с театрално майсторство, но без Божията благодат. Истинските християни ще бъдат гонени и затова ще им се
наложи да минат в нелегалност. И както евреите живеят в сянката на
антисемитизма и оцеляват, така и християните ще живеят, преследвани
от антихристи и ще оцеляват, защото Господ ще опази чедата Си, както
винаги ги е опазвал.
„Ние никому с нищо не туряме препънка, за да се не опорочи служението ни, но във всичко се препоръчваме за служители Божии, с голямо
постоянство, в скърби, в нужди, в утеснение, при рани, в тъмници, в
скитания, в трудове, в бдения, в пости, с чистота, със знание, с дълготърпение, с благост, с Дух Светий, с нелицемерна любов, със слово
на истина, със сила Божия, чрез оръжията на правдата в дясна и лява
ръка, при чест и безчестие, при укори и похвали; смятат ни за измамници, но ние сме истинни, за непознати, а сме добре познати; смятат
ни за умиращи, а ето, живи сме; наказват ни, ала не могат ни умъртви;
огорчават ни, а ние винаги сме радостни; бедни сме, а мнозина обогатяваме; нямаме нищо, а всичко притежаваме“ (ІІ Кор. 6:3-10).

Един християнин сънувал, че в църквата проповядва самият сатана,
като цитирал точно думи от Евангелието. До него застанал един дявол
и му казал: „Господарю, но ти цитираш точно стихове от Христовото
учение!“, а сатаната му отговорил: „Какво като ги цитирам, нали няма
никаква благодат“.
Ереста Ню Ейдж е за глобална промяна, която включва световен
мир и безопасност, обединен световен парламент и единна световна
религия. Истинските й цели са:
1. Намиране и провъзгласяване на новия световен „месия“ - Антихриста;
2. Създаване на световно правителство, ръководено от „месията“;
3. Нова религия „Ерата на Водолея“, която да унищожи християнството и всички други религии;
4. Световна полиция;
5. Световна армия;
6. Световна инвестиционна банка;
7. Световна система за контрол на храните, витамините и лекарствата.
Ню Ейдж има над 5 000 групи по света, и всяка от тях е задължена:
1. Открито да изповяда подкрепя на „Ерата на Водолея“, при която
християнството щяло да изчезне.
2. Вяра в монизъм (всичко е едно), вяра в пантеизъм (всичко е бог),
гностицизъм, карма, прераждане, духовна еволюция, при която Библията ще стане излишна и приемане на световно известни религиозни водачи, които уж били равни на Господ Иисус Христос;
3. Открито да защитава окултните практики, като ясновидство, астрология, медиум, магия, медитация, хипноза, гадания на кристали, пи246
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рамиди и др., и да ги прокламира по медиите;
4. Да употребява Ню Ейдж терминология като напр. „мъжко и женско начало – ян и ин“, „себереализация“, „космическо съзнание“, „универсална енергия“, „чакри“, „кундалини“ и др. Разбира се, че не всеки,
който употребява тяхната терминология е член на Ню Ейдж, но с това те
се стараят да променят начина на говорене и мислене на всяка личност,
а оттам и на целия свят;
5. Да рекламира и разпространява богохулни книги и списания, с
които да се компрометира християнството и да се оклевети живота на
Спасителя. Такива са „Шифърът на Леонардо“, „Шестото клеймо“, „Изгубеният символ“, „Краят на кръга“, „Евангелие от Юда“, „Евангелие от
Филип“ и други подобни, уж открити от тамплиерите под развалините на
Иерусалимския храм. Те много си приличат, защото са родени от едни и
същи „родители“ - антихристите, които не си дават сметка, че ще родят
нов антисемитизъм и нов холокост със сътворяването и разпространяването на тия гнусотии.
В няколко предавания по медиите, водещите препоръчваха на вярващите християни и на атеистите, да прочетат по-горе цитираните еретически гнусотии за „обща култура“. Водещите рекламираха и „велики“
изследователи на източните култове и лъжливи религии за „духовното
ни обогатяване“, и дори ни заплашваха че, ако не повярваме на техните
измислици, човечеството щяло да изчезне от планетата.
Скъпи читателю, ти би ли нахранил децата, роднините и приятелите си с отровни гъби за „обща култура“ и за „духовното им обогатяване“?
От подобни реклами разбираме, че емисарите на Ню Ейдж са се настанили и в българските медии.
Техни политически групи лобират в ООН и се представят като граждани на планетата, борещи се за световен мир, но в действителност
целта им е световно правителство и световно господство. Писанието ни
предупреждава, че сатана предлага на човеците световно господство,
но само при едно условие – поклонение на дявола.
„Пак Го завежда дяволът на твърде висока планина и Му показва всички царства на света и тяхната слава, и Му дума: всичко това ще Ти
дам, ако паднеш и ми се поклониш“ (Мат. 4:8,9).

Затова не се учудвайте, че емисарите на Ню Ейдж рекламират Луцифер и се опитват да доказват, че уж бил брат на Господ Иисус Христос. Когато дяволът каза на Спасителя, че земните царства са дадени
на него и той ги дава на когото си иска, Господ не му противоречи, че
това не е вярно (Лука 4:5-8). Трудно ли е да разберем на кого са се кланяли всички земни величия и на кого се кланят вождовете на Ню Ейдж?
Свещеното Писание ги предупреждава, че Господ ще ги изпревари и ще
ги насмете. Когато създадат световно правителство и „кога рекат: мир и
безопасност, тогава внезапно ще ги постигне гибел, както родилни болки постигат трудна жена, и няма да избягнат“ (І Сол. 5:3).
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Една сестра ми се похвали, че дъщеря й, ученичка в 9-ти клас, си
кореспондирала с един младеж от Виена, който бил член на движението Ню Ейдж. Предупредих я да убеди дъщеря си, която беше вярваща
християнка и се стараеше да живее според Христовото учение, да прекрати кореспонденцията. Майката искаше да ми докаже, че това движение помага на хората, от различни раси и етноси по света, да стават
приятели. Младежът изпращал на дъщеря й различни подаръци. След
известно време, сестрата ме срещна и сподели, че наистина моите предупреждения са били основателни, защото дъщеря й получила от Виена порнографска литература.
В някои училища в щата Калифорния, САЩ, експериментално били
въведени методите на Ню Ейдж за възпитанието на децата. Малките били
обучавани да вярват, че те имат богоподобно съзнание, което трябвало
да се усъвършенства, и това довело до широко навлизане на медитация,
йога, карате, кунг-фу и други бойни изкуства в класните стаи.
В последно време много се говори за ново поколение деца с изключителни таланти - децата „индиго“. Тяхната цел е уж да се покаже на
хората пътя към духовно равновесие и растеж. Истинската цел е да се
забрави Пътят, и Истината, и Животът.
Въпреки, че много учени отхвърлят рекламата на окултистите за
тези деца, навсякъде по света се отварят сдружения, които да помагат и
работят с децата индиго. Интересно е кой финансира тези сдружения?
Самото им наименование произлиза от цвета на тяхната „аура“.
Окултистите вярват, че тялото на всеки човек било обкръжено от ореол
и излъчване, което наричат аура. Тя по правило се състояла от цветове
на дъгата. При тези деца, в тяхната аура преобладавал цветът на индигото, т.е. тъмносиния и лилав цвят.
Заблудените хора вярват, че има пет различни поколения деца индиго и те са дошли на този свят с определена цел, че това е особена
нова раса, която е започнала да посещава нашата планета и те представляват „придвижването на духовната еволюция на човечеството.“
При настъпването на Милениума било се появило и петото поколение,
при което има изразена чувствителност, свитост и склонност към аутизъм. Те уж можели да си спомнят своите „предишни животи“ и да предвиждат бъдещето.
От гледна точка на академичната наука децата индиго не съществуват.
В света има множество нелепи хипотези за удивителните вродени способности на подобни хора, както и за техният произход. В конкретния случай,
съществува мнение, че това са деца, родени здрави, но от родители, болни от заразни смъртоносни болести като СПИН, хепатит С, или деца,
които са се появили на белия свят в резултат на изкуствено оплождане.
Децата индиго имали спиритически способности и „бойна“ енергия,
които според мен, ще бъдат използвани от господарите им в тяхната
цел да се въведе човечеството в нов интегриран (глобален) свят.
Някои учени са на мнение, че:
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Този ентусиазъм, превъзнасящ феномена „индиго” е притеснителен.
По този начин се разделят децата на специална раса и такива от второ
качество. Следващата крачка на подобна гледна точка вече може да се
предвиди. Една страна например ще обяви, че там се раждат най-много
деца индиго. Това значи, че те са висшата раса. Не е ли това форма на
фашизъм? В крайна сметка децата, които са вундеркинди в една-единствена област и не могат да се занимават с нищо друго, може би страдат от нарушения в работата на мозъка или от психически заболявания.
Това не е поява на нова раса, а резултат от огромната информационна
наситеност на живота, от променената екология, от генетично модифицираната храна и други фактори, вкарващи детето в особено невробиологично състояние. На такива деца, страдащи от синдрома на дефицит
на внимание, с хиперактивност, просто им е нужно повишено внимание,
специално възпитание и лечение.
Моето мнение е, че така наречените „деца индиго“, и подобни на
тях, имат духовни проблеми и трябва да бъдат кръщавани в името на
Отца, и Сина, и Светия Дух, а после да бъдат лекувани. Някои от тях са
демонично натоварени и измъчвани от лукавия, поради наследствена
обремененост. В едно телевизионно интервю, писателят Радичков нарече подобни деца „компютърни идиоти“. Те са нещастни деца. Те ще
бъдат използвани от антихристите като пушечно месо във войната им
срещу Църквата и Израел. Те са наследниците на японските „самураи“
и „камикадзе“, които през ХХ век не можаха да наложат „Ерата на Водолея“ в Япония и в света. Днес техните последователи се взривяват по
пазарите, в автобусите и въобще там, където има по-голямо струпване
на „гяури“ и „безбожници“, били те, деца, жени или дори техни родители, роднини и приятели. Това не са ли децата, за които Библията ни
предупреждава: „и ще въстанат чеда против родители, и ще ги умъртвят“ (Марк. 13:12)?
Сестра Надежда Комарова, която беше стринка на космонавта Комаров, ми разказа, че бащата на съветския космонавт е предал родителите и братята си на болшевиките, и те са ги издавили в морето. Нейният
съпруг е успял да се спаси, като се е вмъкнал дълбоко в голяма камара
сено, а после е успял да емигрира в България. Бащата на Комаров не е
ли бил от „Шестата болшевишка раса“, която искаше да унищожи Ерата
на рибите - християнството и да наложи Ерата на водолея?
Ако родителите на децата индиго и на други проблемни деца бяха
учили вероучение, вярваха в живия Бог и живееха според Божия стандарт, децата им щяха да се родят нормални, здрави и щастливи. Шестата раса на Нострадамус, Хитлер, Дейвид Спенглър, Албърт Пайк, Елена
Блаватска, Николай Рьорих, Петър Дънов, Ванга и други антихристи е
чиста сатанинска лъжа.
Лъжите на Ню Ейдж проникват във всички страни по света и във
всички най-древни и модерни религии. Децата в Китай редовно се занимават с източни бойни изкуства. Убеждават ни, че източните бойни из249
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куства се изучават за самозащита, но дали е така? Задачата на карате,
джудо, самбо, кунг-фу е чрез много упражнения да се разкрият скритите
физически и душевни възможности в човека. В действителност става
въпрос за сериозна духовна обработка, при която се докосва и обработва душата и самата личност. Учениците не знаят и не разбират значението на позите, думите и виковете, които съпровождат отделните упражнения. Каква е крайната цел на обученият, в източни бойни изкуства,
човек? Целта е с голи ръце пръв да умъртви или осакати противника.
Какво общо има това с Христовото учение – ако те ударят от едната
страна, да обърнеш и другата?
По целия свят, групи на Ню Ейдж се стараят да проникнат в училищата, чрез асоциации и сдружения на психиатри и психоаналитици,
използвайки различни форми за обучение и възпитание, и твърдейки
че уж могат да помогнат за ограничаване на агресията при децата. В
действителност те я подпомагат, като предлагат на учители и ученици
новата лъжлива религия, маскирана като модерна психология. И в много български училища духовната отрова на Ню Ейдж осквернява децата, а Министерството на образованието им помага. Министърът Даниел Вълчев пък декларира, че докато той е министър на образованието
и науката, в българските училища няма да има вероучение. Горко му!
Слава Богу, че вече не е министър.
В учебника по литература за пети клас, учениците са задължени
да изучават гръцката, шведската, индийската, българската и други митологии. Между тях се споменава и за библейска „митология“. Така антихристите се надяват българските деца да повярват, че Библията и
Християнството са само митология. Според авторките на учебника, на
Коледа се е родило новото слънце. Великден пък се възприемал „като
важен календарен момент, в който се осъществява прехода от зимата
към пролетта и лятото, от смъртта към живота, от хаоса към новия космически порядък“. И вие ли, драги читателю, така възприемате славните Християнски празници Рождество и Възкресение Христово? Вярвате
ли, че това са митове и легенди?
Мой колега от завод „6-ти септември“, който по-късно стана полковник в Държавна сигурност, Стоян Владимиров се опита да ме убеди, че
християнството е митология и Иисус Христос е мит, подобен на Крали
Марко. Попитах го: „А ти обичаш ли Го?“. Той на свой ред попита: „Кого?“,
отговорих: „Господ Иисус Христос“. Владимиров скочи с високо вдигнати
ръце и стиснати юмруци и се развика: „Мразя Го, мразя вашия Христос“.
Казах: „Твоята омраза доказва, че не е мит, а е жив.“ „Как?“ - попита Владимиров. Отговорих му: „Как може да мразиш нещо, ако не съществува
или е мит? Кой мрази Крали Марко или който и да е митичен герой?“.
Вярата в езическите суеверия и митологии няма нищо общо с Християнските добродетели, които се култивират в децата чрез Божието слово, и са плод на Божия Свят Дух в живота на хората:
„А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост,
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милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Против такива няма закон“
(Гал. 5:22,23).
„защото плодът на Духа се състои във всяка доброта, правда и истина“
(Еф. 5:9).

Липсата на вероучение в българските училища е причина юношите
да тръгват по заблудителните пътища на греха. Ето какъв е резултатът:
„България е на трето място в Източна Европа по брой аборти във
възрастта от 15 до 19 години. Броят на абортите у нас надхвърля 37
000 годишно срещу 75 000 раждания годишно, което означава, че 1/3 от
бременностите завършват именно с аборт. Това е и една от причините
за стерилитет, като у нас има около 250 000 двойки с този проблем“,
заявява д-р Таня Андреева, председател на борда на директорите на
болница „Шейново“.
Друга Ню Ейдж хитрост е, че учението на йогите е физкултура, която
укрепва здравето и удължава живота.
Сестрите Снежана и Ксения бяха увлечени по йога и редовно посещаваха школа по йога, с ръководител г-н Евтимов. Те свидетелстват,
че когато навлезнали в духовната част на учението, ръководителят им
предложил всеки да си избере за духовен водач някой велик човек като
Буда, Мохамед, Моисей, Наполеон, Хитлер, Ленин, Сталин и други и да
го призовава. Една от ученичките попитала, дали може да си избере
Христос за водач. Той отговорил, че може. По-късно се оказа, че всички до един, които си избрали и призовавали Христос, били изведени
от школата по йогизъм и станали християни. Когато Снежана и Ксения
повярваха искрено в Господ Иисус Христос и се покаяха, те се отказаха
от окултните практики и от учението на йогите. Майка им беше болна
от паркинсон и напълно парализирана. Ксения страдаше от артрит на
раменните стави и целият й гръбнак беше в шипове, а Снежана страдаше от главоболие, което не се повлияваше от никакво лечение. И трите
бяха изцелени в името на Господа Иисуса Христа.
След известно време учителят им по йога ги посетил и им казал: „Вие
бяхте най-добрите ми ученички, защо напуснахте школата?“, а те му отговорили: „Като повярвахме в Господа и се покаяхме, получихме изцеление
и душевен мир“. Г-н Евтимов се замислил, помълчал и казал, като на
себе си: „Аз с толкова много упражнения не можах да намеря душевен
мир. Щом това сте намерили, то е много повече от учението на йогите“.
Разбира се, че християнството е много повече от модерния спиритизъм, който се крие в учението на йогите. Какво значи да си избереш
за водач някой велик мъртвец и да го призоваваш при изпълнението на
физическо упражнение? Това е чиста проба спиритизъм.

Р

одители, ако позволите на децата ви да изучават източни бойни
изкуства, вие ще ги предложите на дяволите и бесовете. Изпълването на такива ученици с изключително голяма сила, не е в резултат на многото им упражнения, а поради обладаване от бесове. Ние знаем от Писанието за един
нещастник, който бил обладан от бесове и никой не можел да го укроти.
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Ню Ейдж (Нов век или Нова ера)
„А когато излезе на брега, срещна Го от града един човек, който от много години имаше бесове и не обличаше дреха и в къща не живееше,
а по гробищата. Той, като видя Иисуса, извика, падна пред Него и с
висок глас рече: какво имаш Ти с мене, Иисусе, Син на Бога Всевишний? Моля Ти се, не ме мъчи! Защото Иисус бе заповядал на нечистия
дух да излезе от тоя човек; понеже от дълго време го мъчеше, тъй че
го вързваха с вериги и окови и го пазеха; но той разкъсваше оковите,
и гонен биваше от беса по пущинаците. Иисус го попита и рече: как ти
е името? Той рече: легион; защото много бесове бяха влезли в него.
И те молеха Иисуса да не им заповядва да идат в бездната. А там по
рътлината пасеше голямо стадо свини; и бесовете Го молеха, да им
позволи да влязат в тях. И им позволи. Като излязоха бесовете от човека, влязоха в свините; и сурна се стадото низ стръмнината в езерото
и се издави“ (Лука 8:27-33).

Ако имаш такава свръхестествена сила, че и вериги и окови да разкъсваш, бъди сигурен, че тая сила не е твоя. Скъпи читателю, не се
лъжи! Не може да имаш душевен мир без Княза на мира, Който казва:
„Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз ви давам не тъй, както светът
дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се плаши“ (Иоан. 14:27).
„Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света скърби ще имате; но
дерзайте: Аз победих света“ (Иоан. 16:33).

Този мир е определен за ония, които са повярвали в Княза на мира.
На ония, които не искат да повярват, каквито и упражнения, бойни изкуства, магии и окултни практики да използват, съдбата им вече е определена от Божието слово:
„А нечестивците са 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).

Ню Ейдж движението навлиза и в медицината, където се провеждат
курсове за усъвършенстване и професионално израстване на лекари
и медицински сестри, които да прилагат хомеопатични средства и лекуване на болести с биоенергии, или с други думи казано, чрез екстрасензорна корекция, внушение, йога, акупунктура и акупресура и други
окултни практики. Горко на болните!
Радиестезистите откриват диагнозите на болните и лекарствата за
лечението им чрез окултната практика „движение на махало”. Ето какво
свидетелства един лекар радиестезист: „Да продължим с един прост,
лесен и забавен опит с махалото, опит който винаги успяваше от много
години, посочвайки го на мнозина лекари, които провериха точността
му. При все това, трябва да кажем, че още не сме намерили научно
обяснение” (Луи Тюрен, с.329).
Как можете да намерите научни обяснения, господа антихристи,
като питате дявола с махалото и багетите, каква е болестта, как да се
лекува и какъв хранителен режим да има болния. Нима вярвате, че човекоубиецът сатана (Иоан. 8:44) ще се грижи за здравето на тия, които
мрази и убива?
Християните трябва да избираме лечения на духа, душата и тялото
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ни, които не застрашават нашите християнски ценности и не ни излагат
на влиянията на силите на бесовете.
Някои психиатри поставят диагнозите на болните с помощта на
махало, багети, кристали или „духовен водач”, който се представя като
велик лекар от „предишния си живот”, но в действителност е предсказвателен, заблудителен дух.
Сънувах, че Господ Иисус Христос ми каза: „Медицинските групи на
дъновистите и окултистите ще бъдат използвани в последното време
от черния Карл!“ Попитах Го: „Господи, кой е този черен Карл?“, Той ми
отговори: „Дяволът“.
Движението Ню Ейдж има магазини за „здравословна храна” и литература за хранителни режими, но „информацията“ в тях е получена чрез
окултни практики.
Свидетел съм как акупунктурата увреди говора на сестра Фиданка
Стефанова, а колегата ми Георги Петков се парализира и почина. А кой
може да ни гарантира, че „професионално израсналите“ медицински
кадри, на които е наредено да използват някои окултни практики, няма
да използват и други езотерични методи като: медиум, ясновидство, гадание на кристали, минерали, пирамиди, конуси, скъпоценни камъни,
багети и други подобни гнусотии, които са на почит в Ню Ейдж?
Лъжеучителите на Ню Ейдж ли да слушаме или Господ , Който казва:
„Кога влезеш в земята, която Господ, Бог твой, ти дава, да се не учиш
да вършиш гнусотии, каквито са вършили тия народи; не бива да се
намира у тебе (такъв), който прекарва сина си или дъщеря си през
огън, предсказвач, гадател, вражач, магьосник, омайник, ни който извиква духове, ни вълшебник, нито който пита мъртви; защото, всеки,
който върши това, е гнусен пред Господа, и тъкмо поради тия гнусотии
Господ, Бог твой, ги изгонва отпреде ти. Бъди непорочен пред Господа,
твоя Бог“ (Вт. 18:9-13).

Напоследък хората, които се оплакват от демонични нападения и
насилвания от дявола стават все повече и повече. Когато разговарям с
такива хора, почти винаги се оказва, че те са се отклонили от чистото
и пълно Христово учение и волно или неволно са се заквасили с някоя
ерес, или са участвали в окултни практики. Понякога освобождаването
им става много трудно, а които са похулили Светия Дух - невъзможно.
Една вечер ме посетиха две жени, които се представиха за православни християнки. Разбрах, че и двете са се занимавали с окултни
практики и са търсили спасение за депресираните си мъже при различни гадатели, врачки и гледачки. Те не си даваха сметка, че са станали
причина и са виновни за демоничните депресии на мъжете си. Едната
се покая и разбра, че е търсила помощ на погрешни адреси, а другата
предпочете да си остане в тъмнината на суеверията.
Чрез проекта „Синият лъч“ емисарите на Ню Ейдж подготвят световна атака срещу Христовата църква с „Небесно шоу“, при което ще се
опитат да имитират „Грабването“ на църквата. Може би този проект е
продължение на сатанинското религиозно-философско общество „Си253
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Ню Ейдж (Нов век или Нова ера)

нята звезда“ на съветските философи Соловьов и Бердяев, считани за
най-големите руски философи на ХХ век. Бердяев бил „екзистенциалист“, т.е. доказвал и утвърждавал съществуването на сатаната. Учел, че
доброто и злото се преливат едно в друго. Твърдял, че „понякога е хубаво да вървиш по пътя на злото, тъй като то ще ви доведе до висшето
добро“ (Григорий Климов, „Княза на този свят”, с.88).
Много християни по целия свят са повярвали на лъжата, че само
готовите християни ще бъдат грабнати преди Голямата скръб и идването на Антихриста. Тая лъжа се основава на неправилното тълкуване на
обещанието на Сина Човечески, че:
„ще изпрати Ангелите Си с гръмогласна тръба, и ще съберат избраниците Му от четирите вятъра, от единия до другия край на небесата... тогава двама ще бъдат на нива: единия взимат, другия оставят;
две жени мелещи на мелница: едната взимат, а другата оставят“ (Мат.
24:31,40,41).

Проповядващите ереста, че Грабването ще стане преди Голямата
скръб, умишлено пропускат думите: „И веднага подир скръбта на ония
дни...“ (Мат. 24:29), както и записаното в Евангелието от Марка:
„Защото през ония дни ще има такава скръб, каквато досега не е имало от начало на създанието, що е създал Бог, и няма да бъде. И ако
Господ не съкратеше ония дни, не би се спасил никой човек; но заради
избраните, които Той избра, е съкратил дните... Но в ония дни, след
оная скръб, слънцето ще потъмнее, и месечината не ще даде светлината си... И тогава ще изпрати Ангелите Си и ще събере избраниците
Си от четирите вятъра, от края на земята до края на небето“ (Марк.
13:19,20,24,27).
И евангелист Лука също ни съобщава за това време на скръб:
„И ще бъдат поличби по слънцето и месечината и по звездите, а по
земята тъга у народите от недоумение и от морския шум и вълнение;
тогава човеците ще примират от страх и от очакване онова, което има
да връхлети върху вселената, понеже и силите небесни ще се разклатят, и тогава ще видят Сина Човечески да иде на облаци, със сила и
слава голяма“ (Лука 21:25-27).

Обърнете внимание на думата „тогава“ и ще разберете кога ще стане Грабването. Предполага се, че масоните от Ню Ейдж ще се опитат
да имитират „Грабването“ и Апокалипсиса в едно Космическо шоу с тримерни изображения, оптически холограми и звуци, лазерно прожектиране на множество холографски образи и сцени на измислено от тях Второ пришествие. Холографските филми не са ново откритие. Бях ученик
в механотехникума (1953 г.), когато един от учителите ни разказа, че на
площад Александър Невски германците са прожектирали холографски
филм за живота в джунглите. Зрителите така се захласнали, че когато
един лъв от филма скочил срещу тях, всички панически се разбягали.
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Плановете на Ню Ейдж за близкото и далечно бъдеще:
1. Премахване на националните валути и въвеждане трансфер по
електронен път в сферата на търговията, с помощта на т. нар. високотехнологични магистрали;
2. Нов закон за премахване наследствената собственост;
3. Унищожаване на всички общества, религии и братства, които са
извън контрола на Новия ред;
4. Унищожаване на голяма част от човечеството;
5. Ликвидиране на християнството. Християнските символи ще бъдат
поставени извън закона. Християнските празници да се подменят с гей паради, с ню ейдж и рок фестивали из целия свят. Например в много държави
се празнува празникът на вещиците, за който не бяхме и чували преди
години. И в България се правят опити Рождество Христово да се замени с
българската коледа и Възкресение Христово с българския великден;
6. Реорганизиране на християнските храмове в масонски, окултни
капища.
Светият Дух, чрез посланието на апостол Петър, ни дава яснота относно качествата на еретиците.
„Имало е и лъжепророци между народа, както и между вас ще има
лъжеучители, които ще вмъкнат пагубни ереси и, като се отричат от
Господа, Който ги е изкупил, ще навлекат върху си скорошна погибел.
И мнозина ще последват тяхното разпътство, и поради тях пътят на
истината ще бъде похулен... Те са безводни извори, облаци и мъгли,
от буря разнасяни: за тях е запазен мракът на тъмнината вовеки. Защото, като говорят надути празни думи, прелъстяват в плътски похоти
и разпътство ония, които напълно са се отдръпнали от живеещите в
заблуда. Обещават им свобода, когато те сами са роби на развалата,
защото от когото някой бъде победен, от него бива и поробен. Защото,
след като са избягнали световните скверности чрез познаване Господа
и Спасителя нашего Иисуса Христа, ако пак се заплетат в тях и бъдат
победени, то за такива последното състояние бива по-лошо от първото. За тях би било по-добре, да не бяха познали пътя на правдата,
отколкото, след като са го познали, да се върнат назад от предадената
тям свята заповед. С тях се е случило, според истинската пословица:
„псето се върна на своята бълвотина“, и: „изкъпаната свиня – в тинната
кал“ (ІІ Петр. 2:1,2,17-22).
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Сциентология

С ЦИЕНТОЛОГИЯ
„Много лъжепророци ще се подигнат и ще прелъстят мнозина“
(Мат.24:11).

П

рез 1954 г. Лафайет Роналд Хъбарт (1911-1986) регистрира
в САЩ църква с наименование „Наукология“. Учението му е
смесица от будистки и еретически измислици. Ереста бързо се разраства и сега има над 700 централи в над 20 страни. Сциентологията учи,
че всички хора са безсмъртни и идват от извънземна цивилизация, но
забравят за това след реинкарнацията или прераждането си.
Над 10 милиона последователи на ереста се мъчат да направят от
себе си светци - милионери и властелини на духа. Поклониците на „мамона“, търсещи лесни пътища за забогатяване, са сред най-често срещаните жертви на Л. Р. Хъбарт. Крилатата му фраза „Ако искаш да станеш милионер, най-добре е да създадеш собствена религия“ е капан,
в който попадат богати и известни личности, но и такива, които искат
непремено да забогатеят.
Налага се да си припомним евангелската история за богаташа и бедния Лазар.
„Някой си човек беше богат, обличаше се в багреница и висон и всеки
ден пируваше бляскаво. Имаше тъй също един сиромах, на име Лазар,
който струпав лежеше при вратата му и петимен беше да се нахрани
от трохите, що падаха от трапезата на богаташа, и псетата дохождаха та ближеха струпите му. Умря сиромахът, и занесоха го Ангелите в
лоното Авраамово; умря и богаташът, и го погребаха; и в ада, когато
беше на мъки, подигна очите си, видя Авраама от далеч и Лазаря в лоното му и, като извика, рече: отче Аврааме, смили се над мене, и прати
Лазаря да намокри края на пръста си във вода и да ми разхлади езика,
защото се мъча в тоя пламък. Авраам пък рече: чедо, спомни си, че ти
получи доброто си приживе, а Лазар – злото: сега пък той тук се утешава, а ти се мъчиш; па освен това между нас и вас зее голяма пропаст,
та ония, които искат да преминат оттук при вас, да не могат, тъй също
и оттам към нас да не преминават. А той рече: моля ти се тогава, отче,
прати го в бащината ми къща, защото имам петима братя, та да им
застидетелства, за да не дойдат и те в това място на мъката. Авраам
му рече: имат Моисея и пророците: нека ги слушат. А той рече: не, отче
Аврааме, но ако някой от мъртвите отиде при тях, ще се покаят. Тогава
Авраам му рече: ако Моисея и пророците не слушат, то и да възкръне
някой от мъртвите, няма да се убедят“ (Лука 16:19-31).

Г оспода сциентолози, четете и слушайте Моисей и пророците, за

да не се мъчите в пламъка при евангелския богаташ!
Сциентолозите, подобно на богомилите, отхвърлят религиозните
институции. Л. Р. Хъбарт отхвърля и психоанализата. Той казва: „От ре256
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лигиозните инстанции до научните институции постоянно някой се опитва да ти каже какъв си, да ти облече своята „риза“. Психоанализата ти
казва: Ти си животно ръководено от импулси“.
Но по всичко личи от учението му, че с удоволствие ще ти облече
ризата на сциентологията, ако си я купиш за няколко хиляди долара.
Според последните им ценоразписи за едночасов съвет новобранците
трябвало да плащат по хиляда долара, а за интензивен курс - 12 500
долара. След курса човек уж се освобождавал от притесненията, смущенията и нещастието, и достигал до високо ниво на духовна свобода.
Ето какво казва Светият Дух чрез ап. Петър за лъжеучителите:
„Те са безводни извори, облаци и мъгли, от буря разнасяни: за тях е
запазен мракът на тъмнината вовеки. Защото, като говорят надути
празни думи прелъстяват в плътски похоти и разпътство ония, които
напълно са се отдръпнали от живеещите в заблуда. Обещават им свобода, когато те сами са роби на развалата, защото от когото някой
бива победен, от него бива и поробен“ (ІІ Петр. 2:17-19).

Л. Р. Хъбарт отхвърля покаянието като унизително за достойнството на човека. Дали не е брат на нацисткия идеолог Алфред Розенберг,
който твърди, че Христос е допуснал голяма грешка като учел хората на
кротост и смирение, вместо да ги учи на чест и величие?
Според сциентологията, всеки човек можел да стане богоподобен,
ако в него се всели духът (демонът-б.а.) на Тетан. Тетан съществувал
от 300 трилиона години и се вселявал в различни човешки тела. Тетан
преминавал през осем „динамики“.
Спасението не можело да се получи по никакъв начин, освен ако в някой се всели Тетан и го освободи от преражданията или от цикъла включващ живот и смърт, за да достигне до „хомо новос“ или богочовек.
Според сциентологията всеки човек имал анормални преживявания
наречени енграми, които се впивали в човека като кърлежи и го правели
„отклонен“ - нелогичен и нездравомислещ. Енграмите трябвало да бъдат отстранени чрез „прослушване“ на курсове, организирани в „църквата“ на сциентолозите. „Прослушването“ струвало по няколко хиляди
долара. След очистването от енграмите, човек ставал „клиар“ и се превръщал в ДТ – действащ Тeтан. Намиращите се в това състояние можели да контролират себе си, енергията, времето и пространството (и
най-вече съзнанието на новозарибените-б.а.). Само че, не знаят колко
трудно ще се освободят от контрола на демона Тетан.
Вселяването не е откритие на Л. Р. Хъбарт. Още от древността магьосници, шамани и сатанисти са знаели за него. То не се различава от
обладаването от бесове и демони.
24-годишният студент от Кингстън, САЩ, Ноа Лотик се самоубива,
след като полита от 10-ия етаж на хотел в Ню Йорк. Полицията открива
в ръката му 171 долара. Както по-късно става ясно, това са последните
пари, които не е дал на сциентолозите. Младежът се присъединил към
„философска“ група за самопомощ само 7 месеца преди смъртта си.
Оказва се, че е платил повече от 5 000 долара на движението за кон257
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султации. Малко преди смъртта си казал на родителите си, че сциентолозите четат мисли.
В книгата си „Пътят към щастието“ Л. Р. Хъбарт твърди, че щастието
се постига с толерантност към всички и всичко. Това не означавало,
че човек не може да има собствено мнение, но важно било да не отхвърля мнението на другите. Толерантността била добър крайъгълен
камък на човешките взаимоотношения и тя помагала за оцеляването.
Противопоставянето на убежденията на другите, щяло да ни носи само
неприятности. Толерантността щяла да ни помогне всички човеци да ни
приемат и да говорят добро за нас.
Само че, тогава ще се превърнем в лъжепророци, както казва Господ Иисус Христос.
„Горко вам, кога всички човеци заговорят добро за вас. Защото тъй
постъпваха техните бащи с лъжепророците“ (Лука 6:26).

Спасителят, апостолите и верните Христови последователи са свидетелствали и ще свидетелстват, че делата на света са лоши, независимо от неприятностите.
„Светът вас не може да мрази, а мене мрази, защото Аз свидетелствам за него, че делата му са лоши“ (Иоан. 7:7).
„Ако светът ви мрази, знайте, че Мене преди вас е намразил. Да бяхте
от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от света, но Аз
ви избрах от света, затова светът ви мрази“ (Иоан. 15:18,19).

Скъпи приятели, не се лъжете! Докато във вас живее Христовият
Дух, с никаква толерантност към еретиците и антихристите, не можете
да спечелите любовта на света, защото в тях е духа на антихриста.
„Не обичайте света, нито което е в света: ако някой обича света, той
няма любовта на Отца. Защото всичко, що е в света – похотта на плътта, похотта на очите и гордостта житейска, не е от Отца, а от тоя свят. И
светът преминава, и неговите похоти, а който изпълнява волята Божия,
пребъдва довека“ (І Иоан. 2:15-17).

Иска им се на вълците, облечени в овчи кожи, агнетата да са толерантни към тях и да ги обичат. Агънца Божии, не вярвайте на вълците, че те ви
обичат. Може да ви казват колко много ви обичат, за да ви изпояждат.
Най-честите обвинения срещу сциентолозите са: ограбване, промиване на мозъци и изнудване. Авсралийският премиер Кевин Ръд бил
„разтревожен“ от твърденията на сенатора Ник Коефон, че сциентологията е организация, която използва изтезания, финансови злоупотреби
и принудителни аборти.
Белгия, Франция, Ирландия, Люксенбург, Велекобритания, Израел и
Мексико отхвърлят сциентологията. В Гърция те бяха обвинени, че събират база данни за държавни ръководители и политици. В Испания са обвинени, че нарушават правата на гражданите. От 2007 г. вътрешният министър на Германия е обявил учението им за антиконституционно. В България
са правени няколко опита да се регистрират като религиозно учение.
За никого не е тайна, че целта на сциентолозите е комерсиална –
използване наивността на хората, за да се обогатяват и да трупат бо258
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гатства, които в Съдния ден ще свидетелстват против тях. Досещаме се
кой стои зад сциентолозите от изказването на Том Круз: „Ние сме властелини на ума. Ние можем да преобразим престъпниците. Ние можем
да донесем мир и да обединим културите“.
Това което най-много можете да направите, господа сциентолози, е
да си осигурите квартира при евангелския богаташ в пламъците на ада,
ако не се покаете.
Отец Павел, преподавател по История на новите религии и движения, пише че в края на 40-те години Л. Р. Хъбард е членувал в сатанинска група в Калифорния, която си е служела с черна магия и е извършвала жертвоприношения. Сциентолозите отхвърлят психологията,
психиатрията и традиционните религии. Методите им са фашистки. Те
промиват съзнанието на „пречистващите“ се и събират пълна информация за целия им живот, за да могат след това да ги изнудват и манипулират. Тези, които се противопоставят на сциентологията, често са
убивани или осакатявани.
Сциентолозите не са ли „шестата раса“ на Ню Ейдж от „Ерата на
Водолея“? Те няма ли да се превърнат в инквизитори „когато му дойде
времето“ и се възцари „презряният“, и след като са събрали достатъчно
информация за голяма част от хората по света? Не идва ли нова Инквизиция и нов Холокост?

[
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Е ВРЕИТЕ ЛИ СА ВИНОВНИ ЗА ЗАБЛУДИТЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО?

У

инстън Чърчил (1874-1965) е казал: „Най-неправилно би било
да се откаже на индивида, с оглед на расата или произхода му,
правото да бъде преценяван според неговите лични заслуги и поведение“. Основният закон на логиката гласи: „Не може от частни случаи
да се вади заключение за общото“. Например Адолф Хитлер е бил вегетарианец, но и расист. Можем ли да си извадим заключение от него,
че всеки вегетарианец е и расист? Една пословица казва: „Заради наш
Илия, намразиха и свети Илия“. Точно това се случва и с евреите.
Авторите на книгата „Защо евреите?“ Денис Праджър и Джоузев Телушкин питат: „Защо Иоан Златоуст забранява на християните да контактуват с евреи?“. Свети Иоан Златоуст (349-407) добре е познавал последната книга от Библията - Откровението, където е записано за ония, които
наричат себе си иудеи, а не са, но са сатанинско сборище (Откр. 3:9).
Винаги е имало хора, които са били истински иудеи, но и такива,
които са наричали себе си иудеи, но в действителност са били сатанинско сборище. Невъзможно е свети Иоан Златоуст да е забранявал на
християните да общуват с евреите, тъй като и Господ Иисус Христос, и
апостолите Христови, и първите християни са били евреи.
Авторите на книгата „Защо евреите?“ продължават да питат:
„Защо Мартин Лутер проповядва системен тормоз над евреите в Европа?“. Невъзможно е Мартин Лутер (1483–1546) да не е знаел, че Господ Иисус Христос, апостолите Христови и първите християни са евреи.
Невъзможно е Лутер да не е бил наясно с това, че има евреи и „евреи“,
които се правят на „велики мъдреци“ и които са били и продължават да
бъдат врагове на обикновените евреи.
„Защо за Хитлер избиването на евреите е по-важно от спечелването
на Втората световна война?“ и „Защо водачът на Третия райх в предсмъртната си реч завещава на своите последователи „безмилостно да
се опълчат срещу вселенския отровител на всички народи – вездесъщия евреин?“
Веднага след започването на Втората световна война, израелският
политик и бъдещ държавник, Давид Бен-Гурион (1886-1973) заявява, че
Израел се солидаризира с Англия и ще се бори за създаването на еврейски бойни части в британската армия. Това продължава неспирно
през целите пет години на войната (Рут Самуелс, „По пътеките на еврейската история”, с.252). При това положение евреите са във война с
Германия. Още през Първата световна война евреите са на страната
на Англия и професорът по химия Хаим Вайцман (1874-1951), който
по-късно става първия президент на новосъздадената държава Израел,
предлага на англичаните нов ефективен начин за получаването на ацетон – материал, необходим за производството на взривните вещества, с
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което сериозно подпомага съюзническите армии.
И ние негодуваме за бомбардировките над София от американски
самолети, но забравяме, че на 12 декември 1941 г. тогавашното българско правителство на премиера Богдан Филов обяви „символична война“
на Англия и Америка. Когато бомбите започнаха да разрушават град
София и други градове на страната, разбрахме, че няма такова нещо
като „символична война“.
Тук искам да припомня на читателите за капитан Димитър Списаревски и другите български летци, които с героичният си подвиг на 20
декември 1943 г. спасиха гр. София от унищожителна бомбардировка.
Същият ден около 70 американски четиримоторни бомбардировачи Б-24
„Либърейтър“, всеки носещ между 3 и 4 тона бомби, и 60 изтребители
П-38 „Лайтнинг“, поемат курс към София, за да изсипят над 200 тона
смъртоносен товар, не над военни обекти, а над цивилното население.
На около 60 километра от столицата са посрещнати от 50 български
изтребители и започва жесток въздушен бой на живот и смърт. Свалени
са няколко самолета на американците. Бойният им строй е нарушен и
част от тях изсипват бомбите си над планините и полетата, и поемат
обратен курс.
Младият летец изтребител Димитър Списаревски сваля един бомбардировач Б-24, но остава без боеприпаси. Водачът на американската
бомбардировъчна армада е особено упорит и се опитва да достигне София. Други бомбардировачи също го следват. Списаревски се промъква
до водача и го атакува, като се врязва в тялото на четиримоторната
крепост със собствения си самолет. И двете машини падат близо до с.
Пасарел. Списаревски и американските летци загиват.
Оцелелият във въздушния бой американски летец – лейтенант Джон
Маклендън разказва следното:„...Само шест минути преди да падна с моя
изтребител, със собствените си очи видях нещо нечувано и страхотно –
наблюдавах как вихрено летящ български изтребител се отдели от вече
сгромолясващият се към земята наш бомбардировач и се хвърли със
всички сили върху друг, като се стовари върху него. Той откъсна опашката
му и машината се разчупи като дъб, поразен от гръм в планината. А там
бе един от нашите най-добри екипажи. Наистина страшна смърт, даже и
за най-смелия пилот...“. Някой е казал, че когато враговете свидетелстват
с уважение за някого, свидетелството им е истинско.
Димитър Списаревски загива в първия си въздушен бой, едва на 27
години. При тази жестока битка за спасяването на София, американските бомбардировачи се разпръсват, изсипват смъртоносния си товар
по полетата около София и се връщат обратно. Така столицата ни е
запазена от жестоко разрушение.
Радио Лондон посвещава специална емисия на този въздушен бой.
Като признава големия отпор, който са получили нападателите и се спира на подвига на Списаревски, говорителят отправя накрая „съвет“ към
българските летци:
261
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„...Български летци, ние познаваме вашата храброст и виждаме, че
сте готови на всичко, за да защитите родината си, но ние знаем, че вашият брой е малък и ако продължавате да се блъскате така в нашите
бомбардировачи, скоро ще свършите!...“
Може би и Давид Бен-Гурион си е мислел, че Хитлер ще повярва,
че създаването на еврейски бойни части, които ще воюват против Германия, е само символично. Както американците стовариха бомбите си
върху нас, независимо от това, че българското правителство считаше
войната за символична, така и евреите понесоха жестоки страдания от
хитлеристите, защото и едните, и другите не бяха пресметнали срещу
какъв враг се опълчват.
Спасителят казва:
„Или кой цар, отивайки на война срещу друг цар, не ще седне да се
посъветва първом, дали може с десет хиляди да противостои на оногова, който иде срещу него с двайсет хиляди? Инак, докато е онзи
още далеч, той ще проводи при него пратеници да моли за мир“ (Лука
14:31,32).

Защо тогавашното българско правителство не изпрати пратеници
при американците да молят за мир, а изпращаше един български летец
срещу 20, 30 и дори 50 на противника?
Защо еврейските лидери не си направиха сметка, че няма да се
справят с огромната военна машина на Третия райх? Те постоянно обвиняват хитлеристите за жестокия геноцид над тях и не осъзнават, че
сами подготвиха почвата в Европа за тяхното гонение.
Защо иудеите вместо да обвиняват Църквата за Инквизицията, не
седнаха да се посъветват първом и да си направят сметка, че създавайки ереси като богомилската, адамитската, катарската и албигойската няма да могат да унищожат християнството, а само ще предизвикат
омраза и гонения срещу иудеизма, евреите и еретиците?
В началото на ХХ век в Европа и по целия свят се надига сатанинска
вълна за оплюване и обругаване на Господ Иисус Христос и Неговата църква. В Берлин се издава седмичникът „Световен ред“, в който работят над
40 „мъдреци“ евреи и около 20 „гениални“ неевреи – сатирици, писатели,
художници и драматурзи, които усърдно хулят, карикатурят и кощунстват с
немската християнска култура и националност. По този начин еврейските
„мъдреци“ настройват целия германски народ против евреите.
В Австрия и Германия „прочути“ евреи и неевреи – антрополози и
философи се нагърбват със задача, непосилна за тях и за цялата сила
на сатана - да унищожат християнството. С това си деяние стоварват
омразата на австрийци и германци върху главите на обикновени евреи.
С просташките си измислици антрополозите Кристиян Баур, Бруно Бауер, Алберт Калтхов, Карлсруе Древс и Алфред Розенберг се опитват
да докажат, че Господ Иисус Христос е мит и не е историческа личност,
а християнството - ерес и митология. Точно тези евреи и безбожни неевреи са главните катализатори за омразата срещу евреите в Европа,
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която като зачена, разви се и роди антисемитизма в различните му форми през ХХ век. Ако тия „велики“ антрополози и „прочути“ сатирици бяха
наистина иудеи, изповядващи иудаизма, те щяха да знаят и да изпълняват заповедите на Йехова, казани от Моисей, пророците и апостолите,
или поне щяха да знаят първия Псалом:
„Блажен е оня човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя
на грешници не стои и в сборището на развратители не седи, а в закона
на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем
и нощем! И ще бъде той като дърво, посадено край водни потоци, което
дава плода си в свое време, и чийто лист не вехне; и във всичко, що
върши, ще успее. Не тъй са нечестивците, (не тъй;) но те са като прах,
що вятърът измита (от земното лице). Затова нечестивците не ще устоят на съда, и грешниците - в събранието на праведните. Защото Господ
знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине“ (Пс. 1).

Присмивателството на Измаил над Исаак стана причина баща му
Авраам да го изгони от дома си, макар да му беше мъчно за него, но Бог
одобри постъпката на Авраам (Бит. 21:9-14).
Колко е страшно присмивателството над Божиите слуги, можем да
разберем от един епизод в живота на пророк Елисей.
„Оттам той /Елисей-б.а./ отиде във Ветил. Когато вървеше по
пътя, малки деца излязоха от града, присмиваха му се и му думаха:
върви, плешивецо! върви, плешивецо! Той се обърна, видя ги и ги прокле в име Господне. Тогава излязоха от гората две мечки и разкъсаха
от тях четирийсет и две деца“ (ІV Цар. 2:23,24).
„Но вие, възлюбени, помнете думите, които апостолите на Господа нашего Иисуса Христа предрекоха; те ви говореха, че в последно време
ще се явят подигравачи, които ще постъпват според нечестивите си
похоти“ (Иуда 1:17,18).

В отговор на „великите“ антрополози, философи, мъдреци и сатирици,
които се гаврят с християнството в Германия, там се появяват също такива „велики“ антрополози, философи, мъдреци и сатирици, които застават
срещу еврейските „мъдреци“, като твърдят, че научно било доказано съществуването на „чисти“ и „нечисти“ раси. Най-чистата раса била индо-германската или арийската. Нейните представители притежавали най-ценните качества и способности, но за да ги съхранят, Германия трябвало да се
очисти от най-непълноценните нации на евреите, циганите и всички семити, които съзнателно се стремят да замърсяват арийската раса.
Според расовата теория наследствеността е заключена в „кръвта“.
Расовите признаци не изчезвали при асимилация, при смесени бракове
и при промяна на вероизповеданието. Така че нямало как да бъде поправена непълноценната раса. Тя трябвало да бъде унищожавана (Рут
Самуелс, „По пътеките на еврейската история”, с.257).
За съжаление глупостите на безбожните антрополози, философи
и сатирици от списание „Световен ред“ се изучават и днес, в началото
на ХХІ век, в българските университети и тровят душите на студентите, като произвеждат антисемитски настроения. Внуците на „Сионските
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мъдреци“ отново са се нагърбили да умъртвят Безсмъртния Господ Иисус Христос, като съчиняват гнусни измислици за някаква, уж доказана
сватба с Мария Магдалина. Милиони долари се пръскат за разпространяването на книги като „Шифърът на Леонардо“, „Шестото клеймо“, „Изгубеният символ“, „Краят на кръга“, „Евангелие от Филип“ и други масонски фабрикати, с надежда, че християните ще повярват на глупостите и
лъжите им и ще се откажат от своя Спасител, Изцерител и Господ. Това,
което е възможно да пожънат през ХХІ век, ще е нов антисемитизъм.
Такава ще е цената за хулите им против Божия Син.
Нацистите идват на власт в Германия на 30 януари 1933 г. С първите мерки за укрепването на властта започва преследването на евреите.
То се състои най-вече в отстраняването им от обществените постове
и преследването на писатели, сатирици, драматурзи, музиканти, художници, журналисти, разгневени на „великите“ еврейски сатирици от
седмичника „Световен ред“. „На 10 май 1933 г. нацистите организират
публично изгаряне на книгите на писатели от еврейски произход... През
1938 г. започва принудителното изселване на полските евреи, които живеят в Германия. Полша също не ги приема и те са принудени да живеят без подслон в „ничия земя“ (т.е. край границата)“ (Рут Самуелс, „По
пътеките на еврейската история”, с.258,259). Там са и родителите на
Хершъл Гриншпан (17-годишен младеж), който учи в Париж. Той напада
и ранява смъртоносно съветника на германското посолство и това дава
повод за масов погром, при който загиват 92 евреи, седем хиляди магазини са почупени и 200 синагоги запалени. Тази нощ е известна като
„Кристалната нощ“, поради многото стъкла по улиците. Около 30 хиляди
евреи са арестувани и изпратени в концлагери“.
„Защо Сталин дни преди смъртта си решава да изгони всички съветски евреи в Сибир?“. „Защо ислямистите в Близкия изток не искат
нищо по-малко от заличаването на Израел от картата на света?“. Защото всички, които преследват и избиват евреите и неевреите нямат нищо
общо с Милостивия Бог. Те са врагове на Бога, независимо от това за
какви се представят.
Аз също ще попитам: Защо Инквизицията в продължение на 630
години е преследвала евреите? Защо в началото на ХХІ-ви век отново
се надига антисемитизъм по целия свят?
Наистина Бог избра Сим, най-големия син на Ной. С него се проследява родословието на Авраамовото потомство, а оттук – и на Месията
(Лука 3:36). В книгата Битие са изброени потомците на Сим, от които
са произлезли племена и народи, за които от древността се знае, че
говорят сродни езици и се наричат „семити“. От тях са арамейците от
Арам, син на Сим, населяващи Сирия, Месопотамия и от Арабската пустиня до Иранските планини. Жените на Исаак и на Иаков са арамейки
от Арам. Арабите са семитски племена, населяващи днешен Йемен и
западен Аден, Савското и Минейското царство. От арабите са и навайотците, които са владели град Петра, на изток в пустинята, на север
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до Дамаск и на юг до Газа. Измаилтяните от Измаил, син на Авраам от
Агар, са семити. Измаил има 12 сина, които стават князе и родоначалници. Мадиамците също са семити. Те са от Медиам, син на Авраам от
Хетура, родоначалник на пет рода пустинни номади. Жената, тъстът и
зетят на Моисей са мадиамци. Едомците също са семити. Те са потомци
на Исав, брата на Иаков. Моавците също са семити. Техният език е много близък до еврейския. Бог забранява на Моисей да нападне едомци,
моавци и амонитци, защото са потомци на Исав и Лот. Амонците (Амонитците) също са семити. Те са потомци на Бен-ами, по-малкият син на
Лот. Населявали са днешна Йордания. На Израилтяните е заповядано
да се отнасят приятелски с едомци, моавци и амонци, защото са техни
роднини – семити. Разбира се, и евреите – потомците на Авраам, Исаак
и Иаков също са семити.
Всички племена и народи, произлезли от Елам, Асур, Арфаксад, Луд,
Арам, Каинан, Уц, Хул, Гетер, Маш, Сала, Евера, Фалек, Иоктан, Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Иераха, Гадорама, Узала, Дикла, Овала,
Авимаила, Шева, Офира, Хавила, Иована са семити (Бит. 10:21-31).
„И Господ ми рече, думайки:... Дай заповед на народа и кажи: ще минавате пределите на вашите братя, синовете Исавови, които живеят
на Сеир, и те ще се изплашат от вас, но пазете се да не почвате с тях
война, понеже Аз няма да ви дам от земята им ни една стъпка, защото
Сеир планина дадох на Исава да я владее“ (Вт. 2:2,4,5)
„И рече ми Господ: не враждувай с моавци, нито почвай с тях война;
защото Аз няма да ти дам да владееш нищо от земята им, понеже Аз
дадох на Лотовите синове да владеят“ (Вт. 2:9).
„Господ ми каза, думайки: ти минаваш сега покрай пределите Моавски,
покрай Ар, и си се приближил до амонитци; не враждувай с тях, нито
почвай с тях война, защото Аз няма да ти дам нищо от земята на Амоновите синове да владееш, понеже я дадох на Лотовите синове да я
владеят“ (Вт. 2:17-19).

Когато евреите са опазвали Божията заповед да се отнасят приятелски с едомци, моавци, амонитци, араби и други семити, защото са повярвали, че Бог им е дал земята върху която живеят, са били благославяни.
Когато са постъпвали жестоко или вероломно, са били наказвани. Така
например, при царуването на цар Давид в Израил настава тригодишен
глад. Когато питат Господа защо са наказани, Господ им отговаря:
„това е поради Саула и кръвнишкия му дом, задето изби гаваонци“ (ІІ
Цар. 21:1).

Гаваонците са от аморейците и Израилтяните им били дали клетва
да живеят в мир с тях. Саул решил да ги изтреби от ревност към потомците на Израиля и на Иуда (ІІ Цар. 21:2), но Бог не одобрил постъпката му.
Крайно време е всички народи да повярват и да разберат, че Бог е
дал и на евреите също така определена земя, върху която да се заселят и да живеят, и тази земя е Обетованата земя. Бог няма да я даде на
едомци, моавци, амонитци, араби и египтяни, защото вече я е дал на
Израилевите синове и дъщери.
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„Тъй казва Господ Бог: ето, Аз ще взема Израилевите синове измежду
народите, между които се намират, ще ги събера отвред и ще ги доведа в тяхната земя“ (Иезек. 37:21).
„Тогава Господ пак ще простре ръката Си, за да Си възвърне остатъка
от Своя народ, – какъвто остана у Асура, и в Египет, и в Патрос, и у Хус,
и у Елам, и в Сенаар, и в Емат, и по морските острови. И ще дигне знаме към езичниците и ще събере изгнаниците Израилеви, и разсеените
иудеи ще свика от четирите земни краища“ (Ис. 11:11,12).
„Защото ето, идат дни, казва Господ, когато ще върна от плен Моя народ, Израиля и Иуда, казва Господ; и ще ги доведа отново в земята,
която дадох на отците им, и ще я владеят“ (Иер. 30:3).
„Ще върна от плен Моя народ Израиля; те ще застроят опустелите
градове и ще се поселят в тях; ще насадят лозя и ще пият вино от тях,
ще си уредят градини и ще ядат плодове от тях. И ще ги настаня в земята им, и те няма да бъдат вече изтръгвани от земята си, която Аз им
дадох, казва Господ, Бог твой“ (Ам. 9:14,15).
„В оня ден ще направя Иерусалим тежък камък за всички племена;
всички, които ще го подигат, ще се изкилавят... В оня ден Аз ще направя князете Иудини като жерава с огън между дърва и като запалено светило между снопове, и те ще изтребят всички околни народи
и отдясно и отляво, и отново ще бъде населен Иерусалим на своето
място, – в Иерусалим... В оня ден Аз ще изтребя всички народи, които
нападат Иерусалим“ (Зах. 12:3,6,9).

Ние живеем във време, когато всички тия пророчества се изпълняват пред очите ни и пред очите на целия свят. От създаването на държавата Израел на 14 май 1948 г. досега, Иерусалим наистина се оказа
тежък камък и всички, които се опитаха да го поместят се изкилавиха
(получиха херния, от „кила“ - „херния“).
На 15 май 1948 г., следващия ден след създаването на държавата Израел, войските на Египет навлизат в страната „за да поддържат
ред и спокойствие в Палестина“, а след тях армиите на Сирия, Ливан,
Йордания, Ирак и Саудитска Арабия окупират страната, но скоро след
окупацията търсят примирие, защото военните действия се пренасят на
арабска територия.
Следва кризата около Суецкия канал, в която арабите отново са
разгромени. Създадено е обединено командване на Египет, Сирия и
Йордания срещу „израелските империалисти“ със задача - окупиране
и унищожаване на държавата Израел. За целта арабските армии са
въоръжени с модерно оръжие, произведено в СССР, Чехия, Полша и
България. Президентите на Египет и Сирия, Насър и Абдел Арев, не се
притесняват да заявяват пред целия свят, че ще унищожат и изтрият от
земята държавицата Израел. „Да, ама не“, както казва журналистът Петко Бочаров. Шестдневната война донесе нов срам и позор за „великите
арабски армии“.
По време на преговори между двете враждуващи страни, което било
предавано от много телевизии, покойният палестински лидер Ясер Арафат се обърнал към тогавашния министър-председател на Израел, Йе266
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худ Барак, с думата „братовчеде“. Соломон Паси, който е полуевреин и
полубългарин, когато беше външен министър на България, в телевизионно предаване заяви, че се разбира отлично с либийските управници,
понеже са „първи братовчеди“.
И кога най-после тези „братовчеди“ ще разберат, че и едните и другите са семити, и че всеки, който мрази и преследва евреи е антисемит,
така както и всеки, който мрази и преследва араби също е антисемит.
Антисемити са ония, които мразят семитите, но иудеите упорито ни
внушават, че антисемити са само тия, които мразят евреите, изповядващи иудаизма. А ръководителите на арабските народи ни убеждават, че
антисемити са всички, които мразят само арабите, изповядващи исляма.
Убеждават ни, че съществува много голяма омраза между араби и евреи,
които са братовчеди от един баща – Сим. Но защо да се чудим, Каин и
Авел не бяха ли братя? Исав и Иаков не бяха ли братя-близнаци?
През 1972 г. бях командирован в Египет и в продължение на четири месеца имах възможност да общувам с араби. Разпитвах ги дали
мразят евреите. Нито един от тях не каза, че ги мрази. Колегата ми Атанас Камарски, който говореше арабски език, предложи да си направим
експеримент. Да влезем в препълнен магазин и да кажем, че сме евреи. Очаквахме, че те ще се изплашат и развикат, но нищо такова не
се случи. Продавачите се усмихнаха и отговориха: „Щом евреите имат
пари, ние пък имаме стока за продан“. Когато арабите научиха, че съм
християнин (те наричат християните „месии”) започнаха да се отнасят с
голямо уважение към мен, да ми подаряват различни плодове с думите:
„Питър е човек на Аллах“. Българите ме питаха: „Какво им правиш на
тия араби, че така те уважават?“ Отговарях: „Нищо. Уважавам ги“. Като
пътувах из Кайро, двигателят угасна и колата ми спря. Едно дете на
около 6-7 години доведе баща си, който носеше акумулатор и кабели.
Запалихме двигателя и аз ги попитах християни ли са или мюсюлмани.
Детето отговори, че са мюсюлмани. Поисках да им платя за услугата,
но те се възпротивиха и казаха, че го правят заради Аллах. Това дете и
баща му са мои братя, защото изпълниха заповедта на нашия Небесен
Отец: „Възлюби ближния си като себе си“ (Марк. 12:31). Изглежда, че
омразата е повече в умовете на политиците, отколкото на обикновените
хора, от който и да е народ.
Напоследък се заговори за нагнетяване на омраза между българи,
турци и роми. Не им вярвайте на политиците. Те може да се мразят и да
си завиждат, но ние трябва да живеем в мир и взаимно уважение. Дали
не плаща някой на роми да нападат и убиват българи, за да предизвикат гнева на българите и да започне междуетническа война?
Новият световен ред (Ню Ейдж), който е създаден и се ръководи
от антихристи, голяма част от които са евреи, и чиято главна задача е
унищожаването на християнството, няма ли да роди Нова Инквизиция
върху главите на еврейския народ?
Или може би си мислите, че след като:
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„говорите: „сключили сме съюз със смъртта и с преизподнята сме договор направили: кога всепоражаващият 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 къпони; 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 с преизподнята не ще
устои. Кога мине всепоражаващият бич, вие ще бъдете стъпкани... И
тъй, не кощунствайте, за да не станат оковите ви по-яки; защото аз чух
от Господа, Бога Саваота, че е определено изтреба за цяла земя“ (Ис.
28:15-18,22).

Отговорът се намира в Божието слово. Ако евреите бяха послушали
Моисей и пророците, ако по-често четяха и размишляваха върху Второзаконие 28 гл., Исаия 53 гл., и ако бяха послушали съвета на техния
велик учител Гамалиил от школата на Хилел, преследванията отдавна
да са престанали. Ето какво казва Гамалиил:
„И сега казвам ви, оставете се от тия човеци /християните-б.а./ и не ги
закачайте; защото, ако тоя замисъл или това дело е от човеци, ще се
разруши; ако ли пък е от Бога, вие не можете го разруши; пазете се да
не би да излезете и богоборци“ (Деян. 5:38,39).

Иудеите антихристи повече от 2 000 години се опитват да разрушат
Божия замисъл и Божието дело, и с упоритостта си стават богоборци.
За какво са ви притрябвали измислените лъжи в „Шифърът на Леонардо“, „Шестото клеймо“ и „Краят на кръга“? Колко милиони хвърлихте на
вятъра, за да ги превеждате на десетки езици в милиони екземпляри?
Медиите съобщават, че книгата „Шифърът на Леонардо“ е издадена в
тираж над 81 милиона. Защо го правите? Не за това ли, за да навлечете
на сънародниците си нови гонения... Оставете на мира християните и
Бог ще ви остави на мира. Преследвате ли християните и гаврите ли се
с Христос и вас ще ви преследват и с вас ще се гаврят!
Вашите предци станаха първите антисемити, когато започнаха да избиват пророците, Господ Иисус Христос, апостолите Христови и първите
християни, които бяха евреи. Защо лъжете, господа, като пишете: „Почти
две хиляди години християнският антисемитизъм е реакция срещу юдаизма“ (Денис Праджър, Джоузев Телушкин, „Защо евреите?“, с.127).
Ирод Велики е иудейски цар и семит. Известен е с велики строителства в Израил, като ново пристанище в Кесария, доизграждане и украсяване на Иерусалимския храм, но остава в историята и като жесток
тиранин. Той убива трима от синове си, тъстът си и тъщата си. Заповядва да бъдат избити всички младенци от мъжки пол във Витлеем, от
две години и надолу.
„Тогава Ирод, като се видя подигран от мъдреците, твърде много се
ядоса и прати, та изби всички младенци във Витлеем и във всичките
му предели, от две години и надолу, според времето, което бе точно
узнал от мъдреците“ (Мат. 2:16).
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Ирод се освобождава от съперничещата му Хасмонейска (първосвещеническа) фамилия. Когато се разболява и разбира, че народът никога
няма да му прости изтребването на хасмонеите, той нарежда, всички
мъже, които са на почит между евреите, да бъдат арестувани и избити в
деня на неговата смърт, та като скърбят за тях, да изглежда, че скърбят
за него. Но след смъртта му, неговите подчинени решават, че не е необходимо да се изпълнява заповед на мъртвец и пускат арестуваните.
Така настава радост в Израил. Едни се радват, че тиранинът е умрял, а
други, че уважаваните от тях иудеи са пуснати на свобода. Като избива
14 000 младенци във Витлеем и околностите му, и първосвещеническата фамилия на Хасмонеите, Ирод Велики не е ли антисемит?
Нека разгледаме и един случай от „Деяния на светите апостоли“.
Между осемте дякони на Иерусалимската църква е и дякон Стефан,
„мъж изпълнен с вяра и Дух Светий“.
„А Стефан, изпълнен с вяра и сила, вършеше големи чудеса и личби
между народа. Като станаха някои от синагогата, тъй наречена синагога на либертинци, и от тая на киринейци, александрийци и на тия,
що бяха от Киликия и Асия, влязоха в препирня със Стефана; ала не
можеха да противостоят на мъдростта и духа, с който той говореше“
(Деян. 6:8-10).

Понеже не могат да противостоят на мъдростта на дякон Стефан,
представителите на синагогите го арестуват и го водят при първосвещеника, за да го съдят за лъжливи обвинения, че уж хулел Моисей и Бога.
В защитната си реч дякон Стефан разказва историята на Израил, като
започва от Авраам и стига до построяването на Соломоновия храм.
Всички го слушат внимателно, но когато започва да ги изобличава:
„Кого от пророците не гониха бащите ви? Те убиха ония, които предизвестиха идването на Праведника, Чиито предатели и убийци станахте
вие сега, – вие, които приехте Закона при служение на Ангелите, а го
не спазихте“ (Деян. 7:52,53)

Тогава те започват да крещят, да скърцат със зъби, извеждат го вън
от града и го убиват с камъни. А той като коленичи, извиква с висок глас:
„Господи, не зачитай им тоя грях!“ И като казва това, умира. Убийците на
дякон Стефан не са ли антисемити?
По заповед на друг иудейски цар - Ирод Антипа е убит свети Иоан
Кръстител.
„И веднага, като изпрати оръженосец, царят /Ирод Антипа-б.а./ заповяда да донесат главата му /на Иоан Кръстител-б.а./. А той отиде, отсече
му главата в тъмницата и я донесе на блюдо, та я даде на девойката /
Соломе-б.а./, а девойката я даде на майка си /Иродиада-б.а./“ (Марк.
6:27,28).

Следващият иудейски цар - Ирод Агрипа I се е ползвал с уважение и
одобрение от иудеите, но и той е бил убиец, защото убива апостол Иаков
Заведеев и жестоко преследва християните, които също са били евреи.
„В това време цар Ирод /Агрипа I-б.а./ тури ръка на някои от
църквата, за да им стори зло, и уби с меч Иакова, брата Иоанов. А като
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видя, че това се понрави на иудеите, хвана и Петра“ (Деян. 12:1-3).

Еврейските царе Ирод Велики, Ирод Антипа и Ирод Агрипа I не са
ли антисемити?
Христовите апостоли и първите християни ли убиваха иудеите или иудеите избиха апостолите, чрез ръцете на езичниците, преследваха и предаваха християните, повечето от които бяха евреи? Християнството ли е реакция
срещу иудаизма или иудаизма е реакция срещу християнството?
Иудеинът Савел преди да приеме Христовото учение и да стане
апостол Павел, когато го съдят сам свидетелства за себе си и казва:
„Аз съм човек иудеин, родом от Тарс Киликийски, но възпитан в тоя
град при нозете Гамалиилови, изучен точно по закона отечески и изпълнен с ревност към Бога, както сте и вие всички днес“ (Деян. 22:3).
„Моя живот от младини, който съм прекарал отначало между народа
си в Иерусалим, знаят всички иудеи; те отдавна ме знаят, - ако искат да
свидетелстват, - че аз, като фарисеин, съм живял според най-строгото
учение на нашата вяра“ (Деян. 26:4,5).

Той не скрива истината, че като ревностен иудеин е преследвал
християните:
„Наистина, и аз си помислих, че трябва да извърша много противни
работи срещу името на Иисуса Назорея; това и сторих в Иерусалим и,
след като приех власт от първосвещениците, много светии затворих
в тъмница, а когато ги убиваха, и аз одобрявах; и често ги мъчех по
всички синагоги и ги принуждавах да хулят Иисуса и, разярен без мяра
против тях, гонех ги дори и по външните градове” (Деян. 26:9-11).
„Аз гоних до смърт последователите на това учение, като вързвах и
предавах на затвор мъже и жени, както свидетелства за мене първосвещеникът и всички стареи, от които като бях взел и писма до братята,
отивах в Дамаск да докарам вързани в Иерусалим и тамошните, за да
бъдат наказани” (Деян. 22:4,5).

Когато научават как Савел се е срещнал с живия, възкръснал Господ Иисус Христос и как Той го е предупредил, че те няма да приемат
свидетелството му, иудеите решават тайно да го убият.
„А когато се съмна, някои от иудеите направиха заговор, заклеха се
и си рекоха да не ядат, ни да пият, докле не убият Павла. Тия, които
сториха това съзаклятие, бяха повече от четирийсет души. Те дойдоха
при първосвещениците и старейшините и рекоха: с клетва се заклехме
нищо да не хапнем, докато не убием Павла. Затова вие със синедриона явете сега на хилядника утре да го доведе долу пред вас, уж че
искате да разгледате по-точно делото му; а ние, преди да наближи той,
сме готови да го убием” (Деян. 23:12-15).

И понеже не можаха да убият апостол Павел, съзаклятниците или
са нарушили клетвата си да не ядат и да не пият, докато не го убият, или
са умрели от глад и жажда.
Християните ли или иудеите правят заговори и съзаклятия? Да сте
научили, че Савел е преследвал, връзвал, наранявал, убивал или одобрявал нечие убийство, след като стана християнин? По-късно апостол
Павел ще каже: „Иудеите ми удариха пет пъти по четирийсет удара без
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един; три пъти са ме с тояги били, веднъж – с камъни...“ (ІІ Кор. 11:24,25).
Кои от пророците, апостолите, мъчениците и светиите са били реакционери или убийци? Ето как са загинали някои от тях:
Св. апостол Андрей – разпънат на кръст.
Св. апостол Акила – умира от мъченическа смърт.
Св. апостол Ананий – след жестоки мъчения, убит с камъни.
Св. апостол Андроник – приема мъченическа смърт.
Св. апостол Архип – след жестоки изтезания приема мъченическа смърт.
Св. апостол Ерм – одран жив и обезглавен.
Св. апостол Иродион – посечен с меч в Рим.
Св. апостол Иаков – убит с камъни.
Св. апостол Иаков Алфеев – разпънат на кръст в гр. Острацин.
Св. апостол Иаков Заведеев, брат на апостол Иоан – убит с меч в
Иерусалим.
Св. апостол Иуда – разпънат на кръст и прострелян със стрели.
Св. апостол и евангелист Марко – влачен завързан за врата по улиците и изгорен.
Св. апостол и евангелист Матей – мъчен с огън и убит с меч.
Св. апостол Петър – бичуван и разпънат с главата надолу.
Св. апостол Павел – посечен с меч.
Св. Симон, епископ Иерусалимски, племенник на св. Иосиф - на
120-годишна възраст разпънат на кръст.
Св. апостол Симон Зилот – разпънат на кръст в Британия.
Св. апостол Филип – разпънат с главата надолу.
Св. апостол Тома – пронизан с копие.
Това са само една малка част от мъчениците евреи за Христовата
вяра, и нито един от тях не е бил реакционер, убиец и терорист. Техните
убийци и убийците на Христос не са ли антисемити? Господ Иисус Христос е най-чист семит по плът от Давидовия корен. Всички новородени
християни по дух са Негови братя и сестри.
„А Той /Иисус-б.а./ отговори на оногова, който Му каза това, и рече:
коя е майка Ми, и кои са братята Ми? И като посочи с ръка на учениците Си, рече: ето Моята майка и Моите братя; защото, който изпълни
волята на Моя Отец Небесен, той Ми е брат, и сестра, и майка“ (Мат.
12:48-50).

Всеки, който мрази и преследва християните е сто процентов антисемит. Напоследък чувам, че някои проповедници хулят свети Иоан
Златоуст и твърдят, че той наричал евреите „свине“. Такава глупост
може да излезе само от устата на антихристи и антисемити. Как си представяте един Христов прославен служител, който обича своя Спасител
и Неговата свята майка, светите апостоли и по-горе изброените мъченици, които са евреи, да ги нарече – свине?
Каква е целта на това светотатство? Такива проповедници и техните
господари, като говорят пред християни от протестантските църкви против светиите от Православното вероизповедание, се надяват евангел271
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ските християни да намразят православните. А когато православните
научат за това кощунство, извършено от протестантски пастири – да
намразят протестантите. Но в крайна сметка, и едните и другите християни ще научат, че такива пастири или свещеници са внедрени в църквата антихристи, които служат на франкмасоните в борбата им против християнските народи, наричани от тях с презрителното име „гои“.
Такова кощунство може да има само в главите на антихристи, които
със светотатството си се опитват да подклаждат антисемитизъм между
християните.
От проповед на евангелизатора и автор на книгата „Героите на ножа“,
Дейвид Уилкерсън, 1(David Wilkerson’s Times Skuare Church Pulpit Series
Multilingual Web Site http://www.tscpulpitseries.org.) научаваме, че около
една година и половина преди разрушаването на небостъргачите-близнаци в град Ню Йорк на 11 септември 2001 г., той е предупредил жителите на Ню Йорк, че те непременно ще бъдат наказани за кощунството
и светотатството, извършено в един от парковете на града им. Голяма
група антихристи и сатанисти се събрали във въпросния парк, където
събрали и урината си в един варел и в него потопили разпятието, донесено от Католическа църква, с крясъци и викове, че Христос нищо не
може да им стори. После донесли икона на Иисусовата майка, Света
Богородица, сложили я на тревата и я намазали със слонски изпражнения, отново придружени със сатанински крясъци и викове. Това проява
на иудаизъм, свободомислие и разкрепостяване ли е или е проява на
простащина? Кой беше вдъхновител на тия антихристи, някои от които
са били евреи? Има евреи и „евреи“. Словото на Бога ще се изпълни.
Бог чрез пророк Осия е предупредил:
„Турни тръбата на уста си! Неприятелят като орел ще налети върху дома
Господен, задето те нарушиха завета Ми и престъпиха закона Ми. Към
Мене ще викат: „Боже мой! ние Те познахме, ние сме Израил“. Отхвърли Израил доброто; враг ще го преследва. Поставяха си сами царе, без
Мене; туряха си князе, но без Мое знание; от среброто си и златото си
направиха идоли: оттам е гибелта… Понеже те сееха вятър, буря ще
пожънат...“ (Ос. 8:1-4,7).

След катастрофата на 11 септември 2001 г., в интервю на Ърли Шоу и
Джейн Клейсън от CBS с дъщeрята на Били Греъм, на въпроса „Как Бог е
могъл да допусне да се случи такова нещо?”, Ани Греъм отговаря:
„Аз вярвам, че Бог е дълбоко наскърбен от това, както и ние, но от
години ние казваме на Бога да си отиде от нашите училища, да си отиде
от нашето управление и да си отиде от нашия живот.
И аз вярвам, че Той като истински джентълмен се е оттеглил мълчаливо. Как можем да очакваме Бог да ни даде Своите благословения и
закрила, ако ние Го призоваваме да ни остави сами?
Вижте, аз мисля, че всичко започна, когато Мадлив Мърей О`Хея
(която беше убита и тялото й беше намерено неотдавна) изразяваше
недоволство и казваше, че не желае да има молитви в нашите училища
и ние казахме: О’Кей!
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След това някой каза, че е по-добре да не се чете Библията в нашите училища... Библията, която казва: „Не убивай”, „Не кради”, „Обичай
ближния си, като себе си”. И ние казахме: О’Кей!
После, доктор Бенджамин Спок казваше, че ние не трябва да шляпаме децата си, когато те имат лошо поведение, защото тяхната още
неукрепнала личност ще се деформира и ние ще повредим тяхното самочувствие (внукът на д-р Спок се самоуби). Тогава решихме, че един
експерт знае какво говори и казахме: О’Кей!
Тогава някой каза: „Нека нашите дъщери да абортират и ако желаят
да не казват на своите родители“. И ние казахме О’Кей!
Тогава някои мъдри членове на учителския съвет казаха, че ако нашите момчета така и така „го правят”, то нека им дадем кондомите, които те
искат, и да имат всякакви развлечения, които желаят, и ние няма да казваме на техните родители какво правят в училище. И ние казахме О’Кей!
И тогава някой каза да печатаме илюстровани списания с голи жени
и нарече това нещо „благотворно”, и добави, че трябва да се поклоним
до земята пред красотата на женското тяло. И ние казахме О’Кей!
И тогава някой отиде една крачка по-напред в своя поклон и започна да публикува снимки на голи деца, и отиде още по-нататък, като
започна да ги прави достъпни в Интернет. И ние казахме О’Кей – това
се нарича свобода на словото!
И тогава развлекателната индустрия каза да направим телевизионни програми и филми, които представят богохулство, насилие и секс.
И нека да записваме музика, която окуражава насилието, наркотиците, убийствата, самоубийствата и сатанинските теми. И ние казахме, че
това е само развлечение, то няма неблагоприятен ефект и никой не го
взема на сериозно, така че вървете право напред.
Сега ние се питаме защо нашите деца са безсъвестни, защо те не
различават лошото от доброто и защо спокойно убиват чужденците, съучениците си и себе си... Може би, ако размислим достатъчно дълбоко
и критично, ще стигнем до истината. Аз мисля, че имаме достатъчно
основание да считаме, че ние жънем това, което сме посяли.”
От Уикипедия, свободната Интернет енциклопедия
[http://
bg.wikipedia.org/wiki/Бенджамин_Спок], научаваме кой е Бенджамин
Маклейн Спок (1903-1998). „Той е американски педиатър, известен още
като доктор Спок. Неговата книга „Грижи за бебето и детето“, публикувана през 1946 г., е един от най-големите бестселъри за всички времена.
Според книгата на рекордите на Гинес, тя надминава по продажби всички останали книги в категория извън фантастиката, като се нарежда на
второ място след Библията. Благодарение на хонорарите от нея, Спок
става доста богат. По-късно Спок написва още три книги, посветени на
отглеждането и възпитанието на децата. По-късно Спок пише книгата
„Д-р Спок за Виетнам“, и става съавтор (заедно със съпругата си) на
книгата „Спок за Спок“, в която споделя отношението си към стареенето
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„Отлагай и отричай“.
Идеите на д-р Спок в началото се подкрепят от малцина, но по-късно водят до пълен обрат в разбиранията на експертите атеисти. Преди
родителите са били съветвани да учат децата си от бебета да спят съобразно строг режим, а когато плачат, никога да не ги взимат на ръце,
за да не ги разглезват и да не ги отучат да спят през нощта. Смятало
се, че прегръщането и целуването няма да ги подготви да станат силни
и независими личности в един суров свят. Спок съветва родителите да
приемат децата си като личности и да не прилагат един и същ аршин
към всички. В началото препоръчва обрязването, но впоследствие напълно го отхвърля.
Д-р Спок застъпва становището, че новородените не трябва да бъдат слагани да спят по гръб. Той пише: „Ако кърмачето повръща, вероятността да се задуши от повърналото е голяма“. Този съвет оказва
силно влияние на здравните работници и те единодушно подкрепят тази
практика. Но според едно изследване, не по-малко от 50 000 смъртни случаи при новородени в Европа, Австралия и САЩ е можело да бъдат предотвратени, ако въпросният съвет на д-р Спок е бил променен още през
1970 г., когато стават известни първите доказателства в полза на противоположната практика. Въпросът остава и днес дискусионен. Множество
други фактори оказват по-голямо въздействие, отколкото позата на спане,
като например дали майката е пушачка и дали бебето спи само или с друг
човек. Като Соломоново решение българските специалисти препоръчват
да се избягва бебето да спи по гръб, и по корем, а настрани.
Д-р Спок има двама сина – Майкъл и Джон. Внукът му Питър, когато
е на 22 години, скача от покрива на Музея на децата и се самоубива на
25 декември (Рождество Христово) 1983 г.“.
Както за гаврата с Христос и Св. Богородица град Ню Йорк беше наказан, така и всяко друго светотатство няма да остане без последствия.
Вие, които сеете омраза срещу Христос и християните, срещу Мохамед и мохамеданите, как може да си въобразявате, че ще пожънете от
тях любов? Просветените и новородени християни няма да ви отвърнем
с омраза, дори и да се изявявате като наши врагове, пак ще ви обичаме
и помагаме. Затова и нашите сънародници опазиха през Втората световна война живота на 49 000 евреи, за да не заминат за концлагерите
и в газовите камери. Спасителят ни е заповядал да обичаме враговете
си. Но когато кощунствате със светиите ни, не очаквайте да ви имаме
доверие. От непросветените и от мюсюлманите е нормално да пожънете омраза. Не може да сеете плевели, а да жънете жито! Не може да
сеете ветрове и да не пожънете буря!
Господ Иисус Христос ни е предупредил:
„Който Мене мрази, мрази и Отца Ми“ (Иоан. 15:23).
Какво означава това? Това означава, че всеки, който и да е той, който мрази Господ Иисус Христос, мрази и Всемогъщия Бог, независимо
с какво име Го нарича: Бог, Йехова (Йахве), Год, Гот, Тео, Диос, Дйьо,
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Елохим или Аллах. Вие, които мразите Бога в лицето на Неговия Син,
не Му се сърдете, че не ви пази и благославя.
Голяма заблуда и на евреи, и на българи е, че може да се служи на
сатана, антихриста и лъжепророка и Бог да ни благославя. Това няма как
да стане, тъй като Бог по никакъв начин не може да се отрече от думите
Си. Евреите обичат да се хвалят с Тората или Петокнижието, което Бог
им е завещал чрез Моисей, като им е дал преголеми обещания, които се
получават само при изпълнение на условията, определени от Бога.

Драги читателю,

евреин или атеист, понеже се съмнявам, че ще прочетеш цялата 28
глава от книгата Второзаконие и 53 глава от книгата на пророк Исаия,
затова си позволявам да ти ги цитирам. По този начин и евреи, и българи
ще научат какво ще им се случи, ако обичат Бога и слушат гласа на Господа, своя Бог, и какво ще им се случи, ако Го мразят и не искат да слушат
гласа на Господа, своя Бог. Ако не искат да им се случи описаното в 28
глава от Второзаконие, трябва да повярват, че Иисус Христос е Божият
Син, умрял като Агнец Божий за греховете им на Кръста и „...изпоранен
за нашите грехове и мъчен за нашите беззакония; наказанието за нашия
мир биде върху Него, и чрез Неговите рани ние се изцелихме... за престъпленията на Моя народ претърпя смърт“ /„заради беззаконията на Моя
народ бе заведен на смърт“-според превода на 70-те/ (Ис. 53:5,8).
„След като преминете (отвъд Йордан, в земята, която Господ, Бог ваш,
ви дава), ако слушаш гласа на Господа, твоя Бог, и грижливо изпълняваш всичките Му заповеди, които ти заповядвам днес, то Господ, Бог
твой, ще те постави по-горе от всички народи на земята; и ще слязат
върху тебе всички тия благословения и ще се изпълнят върху тебе, ако
слушаш гласа на Господа, твоя Бог.
Благословен ще бъдеш в града и благословен на полето. Благословен
ще бъде плодът на твоята утроба, и плодът на земята ти, и плодът на
добитъка ти, и плодът на воловете ти, и плодът на овците ти. Благословени ще бъдат твоите житници и клетове. Благословен ще бъдеш,
кога влизаш, и благословен - кога излизаш.
Господ ще порази отпреде ти твоите врагове, които въстават против
тебе; по един път ще нахлуят те против тебе, а по седем пътища ще
побягнат от тебе.
Господ ще ти прати благословение върху твоите житници и върху всяка работа на твоите ръце; и ще те благослови на земята, която Господ,
Бог твой, ти дава. Господ (Бог твой) ще те постави за Свой свет народ,
както бе се клел на тебе (и на отците ти), ако спазваш заповедите на
Господа, твоя Бог, и ходиш по пътищата Му; тогава ще видят всички
народи на земята, че името на Господа (твоя Бог) е дадено на тебе, и
ще се уплашат от тебе.
И Господ (Бог твой) ще ти даде изобилие във всички блага, в плода на
твоята утроба, в плода на добитъка ти и в плода на нивите ти на земята, за която Господ бе се клел на твоите отци да ти даде. Господ ще ти
отвори добрата Си съкровищница, небето, за да дава то навреме дъжд
на земята ти и да благославя всички работи на ръцете ти: и ще даваш
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на заем на много народи, а сам не ще вземаш назаем (и ще владееш
над много народи, а те над тебе не ще владеят).
Господ (Бог твой) ще те направи глава, а не опашка, и ще бъдеш само
на високо, а не на ниско, ако слушаш заповедите на Господа, твоя Бог,
които ти заповядвам днес да пазиш и изпълняваш, и ако не отстъпиш
от всички думи, които ти заповядвам днес, ни надясно, ни наляво, и не
тръгнеш подир други богове да им служиш“ (Вт. 28:1-14).

Най-големите врагове на евреите са ония евреи, които са заслепени от поклонението на идола, наречен „Златен телец“, който е друг бог.
Като са отстъпили от бащината си вяра и традиция, те са се отсекли от
корена на Божия народ, и подобно на еничарите в България, волно или
неволно служат на враговете на Израел. Като нямат духовен корен, те
лесно прегръщат различни революционни утопични учения, вдъхновявани от Луцифер, от духа на антихриста и на лъжепророка, и нанасят
най-големите страдания на собствения си народ и на цялото човечество. Такива хора, отсечени от еврейския си корен, са станали водачи на
социализма и комунизма в различните страни по света. Голяма част
от тях са отявлени богохулници и антихристи, маскирани като „велики“
учени, историци, изследователи, философи, антрополози, мъдреци и
други. Техният бунт против Бога и Неговото слово наричат революция,
свободомислие или дисидентство. Дисидент означава иначемислещ.
Революционерите и дисидентите считат себе си за най-прогресивните
хора от своето поколение.
Дисиденти са били всички еретици, които са мислели по-различно
от учението на църквата през Средновековието. Понеже са били преследвани от инквизицията, те са минали в нелегалност и са образували
т.нар. „тайни общества“. Можете да бъдете уверени, че и днес, всеки
член на тайно общество е еретик. Много често революционерите, прогресивните и дисидентите, когато се докопат до властта или богатствата, се превръщат в инквизитори.
Например дисидентът и президент на република България Желю
Желев се превърна в „инквизитор“, когато излезе на Боянските ливади
пред журналистите и обвини министър председателя Филип Димитров
и правителството на СДС, че са виновни за хаоса в България. Това предизвика негодуванието на голяма част от народа. Пред Президентството мнозина отиваха и хвърляха книгата на д-р Желев „Фашизъмът“ в
шадравана с клетвата: „Проклет да е Желю!“. В град Пловдив и други
градове из страната, хората проклинаха президента, хвърляйки камъни
и натрупаха грамади от тях. На 3 март 1993 г., по време на тържествената заря, на площада пред Народното събрание, когато д-р Желев четеше речта си, тълпи от народ крещяха и го заглушаваха с думите: „Желю
Желев е ченге, агент на Ка-Ге-Бе“.
Аз също бях убеден, че президентът извърши голямо зло срещу Синята коалиция и духовния подем на нацията. Кой наивник би повярвал, че
за разграбването на държавата от пладнешки крадци и разбойници е ви276
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новно правителството на Филип Димитров? Предполагам, че д-р Желев
извърши това предателство по заповед на Шарапов, бивш посланик на
СССР в България, който му беше дошъл на гости като частно лице, преди
пресконференцията на „Боянските ливади“. Когато се смесих с тълпата
и аз извиках няколко пъти: „Желю Желев е ченге, агент на Ка-Ге-Бе!“. Но
когато чух, че мнозина го проклинат, отдръпнах се и се прибрах у дома.
Проклятието постигна президента. Дъщеря му се самоуби. В нейния
клас са се самоубили най-малко четири души по думите на нейната съученичка - сестра Цола. В телевизионно интервю д-р Желев заяви, че самоубийството на дъщеря му е политическо убийство. Какъвто и да е поводът
за смъртта на дъщеря му, истинската причина са клетвите на народа. За
този колективен грях трябва да се покаят всички, които са го проклинали.
След известно време сънувах, че е настанал Страшният съд и съдът е започнал от християните, които бяхме събрани на площада пред
храма „Св. Ал. Невски“. Съдията се намираше на мястото на паметника на Иван Вазов. Между Него и нас зееше огромна пропаст. Излезнах
напред с вярата и самочувствието, че Съдията ще ме оправдае и дори
похвали. Той погледна в една голяма книга и каза: „На Трети март 1993та година Петър Велев е казал: „Желю Желев е ченге, агент на Ка-ГеБе“. Събудих се и разбрах, че Господ ме изобличава в нарушаването на
Божията заповед:
„Началника на твоя народ да не злословиш“ (Деян. 23:5).
„Съдиите не злослови и началника на твоя народ не укорявай“ (Изх.
22:28).

Нека се замислим, братя и сестри българи, кого от началниците на нашия народ: царе, президенти, премиери, съдии, патриарси, владици, епископи, свещеници, пастири и началници не сме злословили и укорявали?
Дисиденти, които са се превърнали в инквизитори, са били и революционерите превратаджии като Маркс, Троцки, Каменев, Зиновиев,
Роза Люксембург, Бела Кун, богохулниците Кристиян Бауър, Бруно Бауер, Щраус, Алберт Калтхов, Курт Тухолски и други сатирици, литератори и писатели, които се опитват да унищожат християнството, като
се гаврят със святите и скъпи за християните имена на Господ Иисус
Христос и на Божието домочадие, и с това предизвикват омразата на
германци, австрийци, руснаци, унгарци и други християнски народи към
еврейския народ.
Евреинът Курт Тухолски толкова се е самозабравил в своята праведност, че се отвращава, осмива и обругава всички слоеве на германското общество. Като посява семето на омразата към еврейския народ,
чрез собственото си безразсъдство, Тухолски признава, че е изменник
и предател на една държава (Германия), в която живее, но от която се
отрича. В статията си „Хитлер в Иерусалим“ той твърди, че ционизма и
нацизма са свързани помежду си и нарича единствената си „татковина“ Европа. Днешните негови последователи в Германия и България се
перчат, че били жители и граждани на планетата Земя, като че ли оста277
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налите сме жители на Луната.
Когато Израилтяните поискали от Аарон да им направи бог, който да
върви пред тях, той им казал: „Извадете златните обеци от ушите на жените си, на синовете си и на дъщерите си, и ми ги донесете“ (Изх. 32:2).
Когато народът събрал златото, Аарон им излял златен телец и те като
го видели радостно завикали: „Ето, Израилю, твоят бог, който те изведе
от Египетската земя“. Аарон съградил жертвеник пред телеца и на другия ден принесли мирни жертви на телеца и започнали да ядат, пият и
играят. Когато видял телеца и хората, Моисей пламнал от гняв, строшил
каменните плочи с десетте заповеди, дадени му от Бога, грабнал телеца,
хвърлил го в огъня, стрил го на прах, посипал праха във водата и дал на
народа да пие от тая вода. Левитите избили около 3 000 души от идолопоклонниците, та дано Божият гняв се отвърне от Израил. След това Моисей възлязъл при Господа и Го помолил да прости греха на народа, като
и неговото име изтрие от книгата на живота. Господ му отговорил:
„Ще излича из книгата Си оногова, който е съгрешил пред Мене“ (Изх. 32:33).

Чувате ли, възлюбени от Господа, евреи?
Винаги, когато се покланяте на златния телец или на който и да е
друг бог, измислен от човеци, и седнете да ядете и пиете, па станете и да
играете, има голяма опасност да бъдете изтрити от книгата на живота и
да си загубите душите. И винаги, когато съгрешавате пред Господа, своя
Бог, има опасност да бъдат заличени имената ви от Неговата книга. Турска пословица казва, че когато човек го постигне нещастие, ако е мъдър,
ще потърси причината в себе си, но, ако е глупав, ще я търси у комшиите.
Друга пословица казва, че умният се учи и от грешките на другите, а на
глупавия му се налага да се учи от собствените си грешки.
Затова не търсете причината за антисемитизма в Египет, Вавилон,
Рим, в Христовата Църква, в Мохамед, в Испания, в Германия, в Русия и
където и да е по света, а я потърсете в себе си. Отговорът ще намерите
и в книгата „Плач Иеремиев”:
„Праведен е Господ, защото аз не бях покорен на словото Му. Чуйте,
всички народи, и погледнете моята болка; момите ми и момците ми
отидоха в плен“ (Пл. Иер. 1:18).
„Що да ти кажа, с какво да те сравня, дъще Иерусалимова? На какво
да те оприлича, за да те утеша, дево, дъще Сионова? Защото твоята
рана е като море голяма; кой може да те изцери? Твоите пророци ти
предсказваха неща несбъдни и лъжливи, не разкриваха твоето беззаконие, за да отвърнат твоето пленение, и ти изричаха лъжливи откровения, които те докараха до изгнание. Ръце пляскат за тебе всички
минаващи по пътя, подсвиркват и клатят глава за дъщерята Иерусалимова и казват: „това ли е градът, който наричаха съвършенство на
красота, радост на цяла земя?“ (Пл. Иер. 2:13-15).

Това се случва на евреи и на неевреи, когато те са непокорни на
словото Му, когато не искат да слушат и изпълняват заповедите на Господа, своя Бог, а неразумно ги нарушават.
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Покорни ли са на словото Му ония, които са против вероучението в
българските училища? Всички, които се противят на Христовото вероучение в българските училища са антисемити, защото мразят семита
Христос и Неговото учение.
„Ако пък не слушаш гласа на Господа, твоя Бог, и не залягаш да изпълняваш всички Негови заповеди и наредби, които ти заповядвам днес,
ще дойдат върху тебе и ще те сполетят всички тия проклятия. Проклет
(ще бъдеш) в града и проклет (ще бъдеш) на полето. Проклети (ще
бъдат) твоите житници и твоите клетове. Проклет (ще бъде) плодът на
утробата ти и плодът на земята ти, плодът на воловете ти и плодът на
овците ти. Проклет (ще бъдеш), кога влизаш, и проклет, кога излизаш.
Господ ще прати върху ти проклятие, размирие и злополука във всяка
работа на ръцете ти, каквато и да вършиш, докле бъдеш изтребен, –
и ти скоро ще загинеш заради злите си дела, защото си Ме оставил.
Господ ще напрати върху ти мор, докле те изтреби от земята, в която
отиваш да я владееш. Ще те порази Господ с изтощение и огница, с
треска и възпаление, със суша, горещ вятър и главня по житата, и те
ще те преследват, докато загинеш. И небето над главата ти ще стане
на мед, а земята под тебе – на желязо; вместо дъжд Господ ще даде на
земята ти пепел, и прах от небето ще пада, ще пада върху теб, (докле
те погуби и) докле бъдеш изтребен.
Господ ще те предаде на враговете ти, за да те поразят; по един път
ще излезеш против тях, а по седем пътища ще побегнеш от тях; и ще
бъдеш разпилян по всички земни царства. Твоите трупове ще станат
храна на всички птици небесни и на зверовете, и не ще има кой да ги
пропъди. Ще те порази Господ с египетска проказа, хемороид, краста
и сърбеж, от които не ще можеш да се изцериш; ще те порази Господ с
лудост, слепота и вцепеняване на сърцето. И ще ходиш пипнешком по
пладне, както слепец ходи пипнешком в тъмнина, не ще имаш сполука
в пътищата си, и ще бъдеш всеки ден притесняван и ограбван, и не ще
има кой да те защити.
За жена ще се сгодиш, и друг ще спи с нея; къща ще съградиш, и не
ще живееш в нея; лозе ще насадиш, и не ще го обереш. Вола ти пред
тебе ще заколят, и не ще го ядеш; осела ти ще отнемат, и не ще ти го
върнат; овците ти ще бъдат дадени на враговете ти и не ще има кой
да те защити. Синовете ти и дъщерите ти ще бъдат предадени на друг
народ; очите ти ще гледат и всеки ден ще чезнат за тях, и не ще имаш
сила в ръцете си.
Плодовете на земята ти и всичкия ти труд ще яде народ, който ти не
знаеш: и ще бъдеш само притесняван и измъчван през всички дни.
И ще полудееш от това, което видят очите ти. Ще те порази Господ с
лоша проказа в коленете и пищялите, от която не ще можеш се изцери, от стъпалото на ногата ти до самото теме (на главата ти).
Господ ще отведе тебе и царя ти, когото ще си поставиш, при народ,
който не си знаел ни ти, нито отците ти, и там ще служиш на други
богове, дървени и каменни; и ще станеш за чудо, приказ и гавра на
всички народи, при които Господ (Бог) те отведе.
Много семе ще хвърлиш в нивата, а малко ще събереш, защото ще го
изядат скакалци. Лозя ще садиш и работиш, а вино няма да пиеш и
279
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няма да (ги) береш, защото червей ще ги изпояде. Маслини ще имаш
във всичките си предели, но с дървено масло няма да се помажеш,
понеже маслините ти ще окапят.
Синове и дъщери ще родиш, но те няма да останат при тебе, защото в
плен ще отидат. Всички твои дървета и плодовете на земята ти главня
ще погуби.
Пришълецът, който е сред тебе, ще се издига над тебе по-високо и
по-високо, а ти ще се спущаш по-ниско и по-ниско; той ще ти дава
назаем, а ти няма да му даваш назаем; той ще бъде глава, а ти ще
бъдеш опашка.
Ще дойдат върху ти всички тия клетви, ще те гонят и ще те стигнат,
докле бъдеш погубен, задето не послуша гласа на Господа, твоя Бог, и
не спази Неговите заповеди и наредби, които бе ти заповядал; те ще
бъдат върху тебе и твоето потомство личба и чудо до века.
Задето ти не служи на Господа, твоя Бог, с весело и радо сърце, при
изобилие от всичко, ти ще служиш на врага си, когото ще ти напрати
Господ (Бог твой) в глад и жажда, в голота и във всякаква оскъда; той ще
надене на шията ти железен хомот, докато те смаже.
Ще прати Господ против тебе народ отдалеч, от край-земя; като орел
ще се спусне народ, чийто език ти не разбираш, народ безсрамен, който не ще ни старо да почете, ни младо да пожали; и ще изпояде той
плода от добитъка ти и плода от земята ти, докле те разори, тъй че не
ще ти остави ни жито, ни вино, ни елей, ни плода от говедата ти, нито
плода от овците ти, докле те не погуби; и ще те обсажда във всички
твои градове, докле разруши в цялата ти земя твоите високи и яки стени, на които ти се надяваш; и ще те обсажда във всичките ти градове
по цялата ти земя, която Господ, Бог твой, ти даде.
В оная обсада и стеснение, в които твоят враг ще те постави, ти ще
ядеш плода на утробата си, плътта на синовете и дъщерите си, които
Господ, Бог твой, ти е дал. Изнеженият мъж, който е живял между вас в
голям разкош, с безжалостно око ще гледа на брата си, на обичната си
жена и на другите си деца, които биха му останали, и не ще даде нито
на едного от тях плът от децата си, които той ще яде, защото не ще му
остане нищо друго в обсадата и в стеснението, в което ще те постави врагът ти във всички твои градове. (Жена,) изтънчена и изнежена
между вас, която от разкош и изнеженост никога с нога не е стъпвала
на земята, с безжалостно око ще гледа на обичния си мъж, на сина си,
дъщеря си, и няма да им даде последъка, който излиза измежду нозете й, и децата, които би родила; защото, при оскъдата на всичко, тя ще
ги яде тайно, в обсадата и стеснението, в което ще те стесни врагът ти
в твоите градове.
Ако не залягаш да изпълняваш всички думи на тоя закон, писани в тая
книга, и се не боиш от това славно и страшно име на Господа, твоя
Бог, Господ ще порази тебе и твоето потомство с необикновени порази,
с порази големи и трайни, и с болести лоши и трайни; и ще навлече
върху тебе всички (лоши) порази египетски, от които се боеше, и те ще
прилепнат на тебе; и всяка болест и всяка пораза, ненаписана (и всяка
написана) в книгата на тоя закон, Господ ще напрати върху тебе, докле
бъдеш изтребен; и ще останете малцина вие, които по множество бя-
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хте колкото звездите небесни, понеже не слушахте гласа на Господа,
вашия Бог.
И както Господ се радваше, когато ви правеше добро и ви умножаваше, тъй ще се радва Господ, когато ще ви погубва и изтребява, и ще
бъдете изгонени от земята, в която ти отиваш, за да я владееш. И ще
те разпилее Господ (Бог твой) по всички народи, от край-земя до крайземя, и там ще служиш на други богове, които не си знаел нито ти, нито
отците ти, на дърво и на камък ще служиш. Но и между тия народи
няма да се успокоиш, нито ще има място, дето да стъпи ногата ти, и
там Господ ще направи сърцето ти да трепери, очите ти да чезнат и
душата ти да гине; животът ти ще виси пред тебе, ще трепериш денем
и нощем и няма да бъдеш уверен за живота си; от трепета на сърцето
си, който ще те обхване, и от това, което ще виждат очите ти, сутрин
ще казваш: „о, дано да се мръкнеше!“а вечер ще казваш: „о, дано да
се съмнеше!“ И Господ ще те върне в Египет на кораби по оня път,
за който ти казах: „ти няма вече да го видиш“; и там ще се продавате
на враговете си като роби и робини, и не ще има кой да ви купи“ (Вт.
28:15-68).

Ето откъде идват бедите на евреи и християни – от нежеланието да
се смиряват, да изпълняват заповедите на Господа, нашия Бог, и стремежа им към власт и величие. Земната власт се получава от княза на
този свят по следния начин:
„И като Го възведе на висока планина, дяволът Му показа всички царства на вселената в един миг време. И рече Му дяволът: Тебе ще дам
властта над всички тия царства и славата им, понеже тя е мене предадена, и аз я давам, комуто искам; ако, прочее, ми се поклониш, всичко
ще бъде Твое“ (Лука 4:5-7).

Преди революцията, Русия е на първо място по ръст на промишлено производство в света. През 1913 г. е между 3-то и 12-то място по
стандарт на живот. След като съветските управници отхвърлиха Господа, разрушиха 60 000 храма и избиха свещенослужителите, през 1968
г. СССР вече е на 68-мо място в света по производство на брутен вътрешен продукт на глава от населението, и на 77-мо място по равнище на личното потребление. А по детска смъртност, аборти, разводи и
употреба на алкохол е на първо място в света. Навремето ВВС съобщи,
че в СССР са регистрирани 34 милиона алкохолици, а колко са нерегистрираните - никой не знае. Сега руският президент Медведев признава, че не могат да се справят с алкохолизма, защото е вкоренен порок в
народа от векове. Наскоро нашите медии съобщиха, че българите, сме
на първо място в Европа по употреба на твърд алкохол (като най-добри
техни ученици и по-малки братя).
Крилатата фраза на Ленин, че дори 90% от руският народ да загине,
то 10% ще доживеят до световната революция, се осъществява в небивал размах по време на революцията, контрареволюцията и борбата с
„бандитизма“ („Великата чистка“) в СССР.
На 5 декември 1931 г. е взривен храмът на Христа Спасителя – най281
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величествената светиня на Русия, строена в продължение на 40 години
в центъра на Москва. Избиването на руския народ е поголовно, както
от страна на „червените“, така и от страна на „белите“. Според генерал
Лебед загиналите са повече от 66 милиона души. Болшевиките избиват
капиталистите и семействата им, буржоазията и кулаците, заедно със
семействата им, свещениците и семействата им, а белите разстрелват
болшевиките и семействата им, евреите и семействата им. Белогвардейците на генерал Петлюра избиват над 100 000 евреи. Такъв е плодът на безбожието, което беше посято от „шестата раса“ - еврейските
революционери в Русия.
На 21 юни 1941 г., по повод на отварянето на гробницата на Тамерлан, вестник „Ленинградска правда“ препечатва с явна ирония следното
съобщение на ТАСС: „...Битуващата и днес популярна легенда уверява,
че под плочата на гробницата се таи духът на ужасна и опустошителна
война, който не би трябвало да се пуска на свобода“. За какво става
дума? Наистина върху гробницата на легендарния монголски завоевател Тамерлан (Тимур или Тимур Ланг) в град Самарканд, имало надпис,
който гласял, че оня, който се осмели да наруши покоя на мъртвия властелин и разкрие гробницата му, всъщност пуска срещу своята страна
страшните военни демони на опустошителна война.
На следващия ден 22 юни 1941 г. в 5 часа сутринта германските войски преминават цялата западна граница и нападат СССР. Военният дух,
който е бил вързан при гробницата на легендарния Тимур, е бил освободен от голям екип на НКВД, които са разкрили гробницата и са я ограбили
на 19 юни 1941 г. Може би ще ми кажете, че това е случайно съвпадение.
Не се лъжете. Няма случайност, всичко следва своята закономерност.
Според легендите, потвърдени и от архивни документи, при своите
опустошителни походи азиатският средновековен завоевател е заграбил несметни съкровища, голяма част от които той заповядал да бъдат
положени до него в гробницата му в прекрасния и величествен мавзолей в Самарканд, а военните демони, които явно са му помагали във
войната, са били заклети и вързани да пазят съкровищата.
Напоследък научаваме, че поклонници на „златния телец“ търсят
съкровището на Чингиз Хан в Азия, без да си дават сметка, че може да
отвържат военните демони, които са помагали на Чингиз Хан.
Дано ония, които са задигнали саркофага от тракийското капище
„Перперикон“ до град Кърджали, не са събудили вързаните военни демони, на които са се кланяли траките и не са попаднали под проклятие.
От 14 май 1948 г., когато е образувана еврейската държава, до 1977
г. Израел се управлява от Работническата партия, основана на социалистическите принципи. В същото време Съветският Съюз, Китай и
другите социалистически страни, включително и България, наричат
еврейските управници империалисти и са на страната на враговете на
Израел. Те помагат със слово и меч, като се надяват Египет, Сирия и
останалите арабски държави тотално да унищожат „еврейските импе282
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риалисти“. Средствата за масова информация бълваха огън и жупел
срещу Израел по време на Шестдневната война през 1967 г. Омразният
тон на кампанията срещу Израел е еднакъв в Египет, Съветския Съюз
и в България. На 4 юни 1967 г. египетският президент Насър заявява по
египетската телевизия: „От три страни Израел е заграден с араби, а четвъртата е море. Настана часът за тоталното унищожаване на Израел“.
Това негово изявление беше предадено и по Българската национална
телевизия, и аз го видях и чух със собствените си очи и уши. Помислих
си: „Господ ще се справи с тебе, Фараоне“.
Планът на арабите е на 6 юни от всички страни да нападнат Израел, но израелската армия ги изпреварва. В 8 часа сутринта израелските
самолети проникват до летищата на арабските страни и унищожават
самолетите им, преди да могат да излетят. Войната продължава само
шест дни, защото на седмия ден евреите почиват. Разгромът на арабските армии, вдъхновявани и въоръжавани от СССР и другите социалистически страни, е пълен и съкрушителен.
793-хилядната арабска армия е напълно разбита от 60-хилядната
редовна израелска армия и 220 000 запасняци, между които много жени
и старци. Загиват 23 000 араби и 760 евреи. Евреите пленяват 30 000
войници, 8 000 офицери и 21 генерали. Арабите пленяват 8 души летци,
между които една жена, която е била бременна и е участвала във въздушен бой с египетските „асове“. Евреите унищожават 70 и пленяват 840
танка, някои от които не са дали дори един изстрел, но те не губят нито
един танк. Унищожени и свалени са 398 самолета на арабите, срещу 19
свалени израелски. Когато Израел припомня изявлението на министъра
на отбраната на Израел Моше Даян: „Ние искрено предпочитаме щото
арабските държави да зачетат нашето право на съществувание, без да
падат мъртъвци от наша или тяхна страна. Не се съмняваме, че ще
съумеем да излезем от борбата победители“, тогава генералният секретар на КПСС и държавен глава на СССР, Леонид Брежнев заявява: „В
своите зверства срещу арабите изглежда, че те (евреите-б.а.) искат да
имитират престъпленията на хитлеровите нашественици“.
Израелските танкове стигат на десет километра от столицата на Сирия - Дамаск. Премиерът на СССР, Алексей Косигиня, предупреждава
Моше Даян, че ако израелските войски влязат в Дамаск, ще се изправят
срещу съветски войски, а Моше Даян му отговаря, че могат да се справят и с тях, но сега си имат много по-важна работа.
В първия ден на войната, Калоянов – кореспондент на вестник „Работническо дело“ писа, че египетските ВВС са свалили над сто самолета на Израел. През 1972 г. „случайно“ се срещнах с него в Кайро и го
попитах защо е излъгал за свалените сто израелски самолета, а той ми
отговори, че ако е казал истината, повече нямаше да бъде кореспондент
на „Работническо дело“. На кореспондентите на въпросния вестник им
било разрешено да пишат до 75% неистина. Как така се получава, че
БКП и нейният ежедневник „Работническо дело“ е против управляваща283
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та в Израел Работническа партия, която беше мобилизирала народа на
Израел и ръководеше войната?
По онова време народът казваше: „На вестниците само датата е
вярна“, а един евангелски християнин беше казал: „Лъжите във вестниците са колкото траверсите на ж.п. линията“.
Пророчествата в Библията за Израел и за Иерусалим ще се изпълнят. Израел ще бъде възстановен както си беше, и Иерусалим ще бъде
възстановен както си беше, но в усилни дни.
Какво трябва да бъде отношението на християните към евреите,
към Израел и Иерусалим? Такова, каквото е отношението на Триединния Бог, записано в светата Библия. Аз не вярвам, че душите на Наполеон, Хитлер, Ленин и Сталин са при Бога, защото Библията казва, че
в никой човекоубиец не пребъдва Бог. Независимо от това, че по синагогите евреите са се молели за Наполеон да спечели войната с Русия и
Англия, че други са се молели Хитлер да победи СССР, и независимо от
това, че „Църковен вестник“ (орган на БПЦ), през месец април 1971 г.,
превъзнасяше Ленин до небесата и го наричаше най-великият пророк,
месия и учител на човечеството през всички времена. Същият Ленин
беше поискал смъртта на 30 милиона християни.
„Всякой, който мрази брата си, е човекоубиец; и знаете, че никой човекоубиец няма вечен живот, който да пребъдва в него“ (І Иоан. 3:15).

Аз не вярвам да има истински евреин, който да обича и да почита Хитлер и расистите. Също така вярвам, че няма истински християнин, който
да обича Иуда Симонов Искариотски и предателите, независимо от това,
че те може да са владици и епископи, в което и да е християнско вероизповедание. Заради сана им, ние сме задължени да им отдаваме почит и да
слушаме това, което говорят, но по делата им да не постъпваме.
И евреите и неевреите по благодат се спасяваме, а благодат означава незаслужен дар и благоволение от Бога, който се дава даром на
недостойните, заслужаващи наказание, зли хора, каквито сме всички
неевреи и евреи. Единственото условие за приемането на благодатта
е да повярваме, че цената за престъпленията и наказанията, които ние
заслужаваме, е платена от Божият Син, Господ Иисус Христос на Голгота, на Кръста.
Целта на дявола е, чрез хилядите си лъжливи ереси, да отклони
човеците от вярата в Божия Син. В това е трагедията на еретиците, че
по един или друг начин, те са повярвали, че могат да имат Бога и Отца,
но без да зачитат Неговия Единороден Син.
„Не ви писах, че не знаете истината, а че я знаете, както и че никоя
лъжа не иде от истината. Кой е лъжец, ако не оня, който отрича, че
Иисус е Христос? Той е антихрист, който отрича Отца и Сина. Всякой,
който отрича Сина, няма и Отца; а който изповядва Сина, има и Отца“
(І Иоан. 2:21-23).
„Затова ви обаждам, че никой, който говори чрез Дух Божий, не казва
анатема на Иисуса, и никой не може да нарече Иисуса Господ, освен
чрез Духа Светаго“ (І Кор. 12:3).
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За евреи и за неевреи цитирам цялата 53 глава от книгата на пророк Исаия, а вие, които чакате друг месия, разсъждавайте, кой повече
прилича на описания от пророк Исаия, Мешиях - Господ Иисус Христос
или Антихриста?
„(Господи!) Кой повярва на това, що е чул от нас, и кому се откри мишцата Господня? Защото Той изникна пред Него като младочка и като
израстък из суха земя; няма в Него ни изглед, нито величие; ние Го
видяхме, и в Него нямаше изглед, който да ни привлича към Него. Той
беше презрян и унизен пред людете, мъж на скърби и изпитал недъзи,
и ние отвръщахме от Него лице си; Той беше презиран, и ние за нищо
Го не смятахме. Но Той взе върху Си нашите немощи и понесе нашите
недъзи; а ние мислехме, че Той беше поразяван, наказван и унизяван
от Бога. А Той бе изпоранен за нашите грехове и мъчен за нашите беззакония; наказанието за нашия мир биде върху Него, и чрез Неговите
рани ние се изцелихме. Всички ние блуждаехме като овци, отбихме се
всеки от пътя си, – и Господ възложи върху Него греховете на всинца
ни. Той бе измъчван, но страдаше доброволно и уста Си не отваряше;
като овца биде Той заведен на клане, и както агне пред стригачите си
е безгласно, така и Той не отваряше уста Си.
От затвор и съд Той биде грабнат; но рода Му кой ще обясни? защото
Той бе изтръгнат от земята на живите; за престъпленията на Моя народ претърпя смърт. /„При унижението Му Той бе лишен от праведен
съд. Но рода Му кой ще обясни? Защото се отнема животът Му от
земята; заради беззаконията на Моя народ бе заведен на смърт“ - според превода на 70-те/.
Отредиха Му гроб със злодейци, но Той биде погребан у богатия, защото не бе сторил грях, и в устата Му нямаше лъжа. Но Господу биде
угодно да Го съкруши, и Той Го предаде на мъчение; а кога душата
Му принесе умилостивна жертва, Той ще види дълговечно потомство,
и волята Господня успешно ще се изпълнява чрез Неговата ръка. С
доволство Той ще гледа подвига на душата Си; чрез познанието, което
ще имат за Него, Той, Праведникът, Моят Раб, ще оправдае мнозина
и греховете им върху Си ще понесе. Затова Аз ще Му дам дял между
великите, и със силните плячка ще дели, задето душата Си на смърт
предаде, и към злодейци биде причислен, когато между това Той понесе върху Си греха на мнозина, и за престъпниците стана ходатай“
(Ис. 53 гл.).

Всички човеци, които се опълчват против това пророчество или го
изопачават, са виновни за заблудите на евреите и неевреите.
Нека запомним че:
Всеки, който хули, мрази и преследва християните, е антисемит.
Всеки, който хули, мрази и преследва евреите, е антисемит.
Всеки, който хули, мрази и преследва арабите, е антисемит.
И всеки, който хули и безчести, мрази и преследва, който и да е
невинен човек, е богохулник и човекоубиец, защото хули неговия Творец, Който го е създал по Свой образ и подобие.
285
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Т

рагедията на всички еретици и антихристи е в това, че не могат
да проумеят простата истина, че те смъртните и тленните по никакъв
начин не могат да унищожат Безсмъртният, Вечносъществуващ наш
Господ Иисус Христос и Неговото безсмъртно учение.
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И ЗХОД

К

акто евреите трябваше да напуснат Египет, за да се освободят
от робството, така и ние българите трябва да се отречем от
духа на антихриста и всичките му лъжливи учения, и да се вслушаме
в съветите на Божието слово, ако искаме да бъдем свободни, здрави и
щастливи, и да вкусим от блаженството на живота в Христа Иисуса. Съветите на Бога са прости и ясни, за да могат да бъдат разбрани от всеки
човек, който иска да ги разбере и да ги изпълнява, за да му е добре и да
живее дълго на земята, а след смъртта да вкуси от силата на възкресението, и да получи в награда вечен живот.
„Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца е това: да пригледваш сираци и вдовици в техните скърби и да се пазиш неосквернен от
света“ (Иак. 1:27).
Ако пък някой се е осквернил от суеверия, ереси и окултни практики,
има изход и за него, ако се обърне и върне при Пастира и Пазителя на
нашите души.
„Той Сам с тялото Си възнесе нашите грехове на дървото, та, като умрем за греховете, да живеем за правдата: „чрез Неговата рана се изцерихте“. Защото бяхте като овци блуждаещи (без пастир), но сега се завърнахте при Пастира и Пазителя на вашите души“ (І Петр. 2:24,25).

За да не бъдем излъгани и да не се отклоним от вярата, Божието
слово ни съветва да се противим на дявола и да бдим в молитва.
„Бъдете будни и се молете, за да не паднете в изкушение: духът е бодър, а плътта – немощна“ (Мат. 26:41).
„И тъй, покорете се Богу; опълчете се против дявола, и той ще побегне
от вас. Приближете се към Бога, и Той ще се приближи към вас; очистете ръце, грешници, изправете сърца, двоедушни“ (Иак. 4:7,8).
„Бъдете трезвени, бъдете бодри, защото вашият противник, дяволът,
като рикащ лъв обикаля и търси кого да глътне; противостойте му с
твърда вяра, като знаете, че такива също страдания сполетяват и братята ви в света. А Бог на всяка благодат, Който е призвал вас за вечната Си слава в Иисуса Христа, Сам, след кратковременното ви страдание, да ви усъвършенства, утвърди, укрепи и направи непоколебими“
(І Петр. 5:8-10).

Сатана владее целия свят чрез греха в смъртните ни тела, а заплатата за греха е смърт. Ако искаме дяволът да няма нищо общо с нас, трябва
да се справим с греха. Да изповядаме греховете си, да се молим в името
на Господ Иисус Христос, Бог да ни прости греховете и да ги оставим и да
станем мъртви за греха, за да живеем за Бога в Христа Иисуса.
„И тъй, грехът да не царува в смъртното ви тяло, за да му се не покорявате в телесните похоти; и не предоставяйте членовете си на греха
за оръдия на неправдата, а предоставете себе си Богу като оживели
от мъртвите, и членовете си – Богу, за оръдия на правдата...Но сега,
когато се освободихте от греха и станахте роби Богу, вашият плод е
светост, а краят – живот вечен“ (Рим. 6:12,13,22).
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Изход

През 1984 г. сънувах, че се намирам на кръстовището на ул.„Гаврил
Кръстевич“ и бул.„Ботевградско шосе” в град София. В небето се чу
страшен гръм и след него силен глас, който каза: „Ще очистя земята от
това извратено и нечестиво поколение”. Силата му беше толкова голяма, че хората изпопадаха по земята. Коленичих и казах: „Господи, какво
да направим?” и гласът отговори: „Всеки да се помири с брата си и да
сключи мирен договор с небето. Всички, които служат на двама господари - на Христос и на антихристите - са предатели. Наказанието за предателство е смърт.” След това видях пред мен трима души, които бяха
с гръб към мен. Гласът продължи: „И тримата са предатели. Първият
предателства в Държавна сигурност, вторият - в Доброволния отряд, а
третият - в партията. Нито песните, които ми пеят, нито проповедите,
които проповядват, нито молитвите, с които се молят, ще им помогнат.
Наказанието за предателство е смърт.” Реших, че смъртна опасност заплашва тези хора и затова трябва да ги предупредя. Първият се разтрепери, но се ожесточи и не ме изслуша, вторият каза, че това не е
точно така, а третият призна: „Вярно е. Преди няколко дни ме приеха
в партията и ми поставиха партийно поръчение да ги информирам за
вашите събрания”. Първите двама бяха пастири в Петдесятния съюз.
След около месец те починаха, а третият е жив и до днес.
Защо бяха поразени петдесятните пастири, след като бяха Божии
служители? Защото изкусиха Светия Дух и се опитаха да Го направят
лъжец. Те много добре знаеха, че са информатори, но излъгаха и умряха като Ананий и Сапфира. Новоприетият член на БКП оцеля, защото в
него се намери страх от Господа и той каза истината.
Написах „Мирният договор на грешника с Небесното царство” и го
прочетох на събранието за изцеление на болни. През нощта сънувах,
че се намирам на площад „Пирдоп” и държа в ръката си написаното. От
небето се чу същият мощен глас, който попита: „Какво държиш в ръката
си?”. Отговорих: „Мирният договор на грешника с Небесното царство”.
Гласът продължи: „Това е универсално лекарство против болестите,
както и против рака. Който го приеме искрено и от сърце се покае и го
изпълни, ще бъде изцелен, а който го отхвърли или формално се отрече
от греха, няма да бъде изцелен, дори ако за неговото изцеление се молят много християни от много църкви и вероизповедания”.
Светото Писание казва:
„Никой не може да слугува на двама господари: защото или единия
ще намрази, а другия ще обикне; или към единия ще се привърже, а
другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона“ (Мат.
6:24).
„Който вярва в Сина, има живот вечен; който пък не вярва в Сина, не
ще види живот, и гневът Божий пребъдва върху него“ (Иоан. 3:36).
„Който побеждава, ще наследи всичко, и ще му бъда Бог, а той ще Ми
бъде син. А на страхливи и неверни, на мръсници и убийци, на блудни-
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ци и магьосници, на идолослужители и на всички лъжци делът им е в
езерото, що гори с огън и жупел; то е втора смърт“ (Откр. 21:7,8).
„Изповядвайте си един другиму греховете и молете се един за други,
за да се изцерите...“ (Иак. 5:16).
„Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен, за да ни прости греховете и ни очисти от всяка неправда“ (I Иоан. 1:9).
От цитираното Божие слово се подразбира, че ако не изповядаме греховете си, а ги крием, няма да имаме успех, и няма да получим изцерение. Бог обещава да ни изцери, но когато постъпим така, както казва
Неговото слово.
„И тъй, ние изпълняваме службата посланици вместо Христа, като че
ли Сам Бог увещава чрез нас. Молим ви от име Христово: примирете
се с Бога!“ (ІІ Кор. 5:20).
За необходимостта, от сключване на мирен договор на грешниците с
Бога, говори и пророк Исаия:
„Гняв няма в Мене /Бог-б.а./. Но ако някой Ми покаже в него тръни и
бодили, ще дигна против него война, ще го изгоря съвсем, - освен ако
прибегне към защитата Ми и сключи мир с Мене. Тогава нека сключи
мир с Мене“ (Ис. 27:4,5).

[
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М ИРЕН ДОГОВОР НА ГРЕШНИКА С НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО

В

името на Отца, и Сина, и Светия Дух, пред целия видим и неви
дим свят и пред тези свидетели, ОТРИЧАМ СЕ от сатаната, от
лъжепророка и от антихриста.
Отче Святий и Праведний, Творецо и Господарю на Вселената, моля
Те, в името на Твоя Единороден и Възлюбен Син, Който е моят Господ
и Спасител, приеми ме като един от слугите Си и като блудния син.
Погледни на мен през жертвата на Божия Агнец, Господ Иисус Христос.
Поръси ме с Христовата кръв, измий ме от всичките ми грехове и беззакония и изцери ме в Неговите рани.
Господи Иисусе Христе, благодаря Ти, че си умрял за моите грехове,
неправди, беззакония и пороци, възкръснал Си за моето оправдание, и
Си бил наранен и бит за моите болести и страдания, които аз напълно
заслужавам, защото нарушавах Божиите заповеди, не се съобразявах
с предупрежденията на Светия Дух и на Светото Писание, осквернявах
ума, сърцето и тялото си, търсех свръхестествени откровения, утешения, изцеления и спасение извън Теб, при моя враг сатана и при неговите служители.
Спасителю мой, приемам поканата Ти, в която казваш: „Дойдете при
Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя” (Мат. 11:28).
Аз съм обременен с много грехове, съмнения, страхове, болести и страдания, които ме постигнаха, защото се намирам в положение на бунт
против Бога и Неговите заповеди. Признавам своята пълна и безусловна капитулация. Идвам с вяра при Теб, без всякакви заслуги или претенции. Искам да сключа мирен договор с Небесното царство, което правя
напълно свободно, без каквато и да е принуда, от когото и да е.
Господи, аз почитам моите родители и прародители до четвърта
рода, но се отричам от греховете, беззаконията, неправдите и пороците
им. Ако поради техни грехове или изговорени от тях против мен клетви и заклинания, или поради проливане от тях на невинна кръв съм
попаднал под проклятие, моля Те, разруши проклятието и го замени с
благословение.
Ако върху мен има изпратени магьоснически клетви и заклинания
на окултисти, антихристи или каквито и да са слуги на дявола, моля Те
да ги разрушиш. Аз вярвам, че „Затова се и яви Син Божий, за да разруши делата на дявола” (І Иоан. 3:8). Господи Иисусе Христе, разруши
всичките дела на дявола в моя живот.
От сърце прощавам на всички човеци, които са ме онеправдавали
или наскърбявали...(следват имената им). Моля Те и Ти да им простиш.
Ако съм попаднал под проклятие, поради извършените от мен грехове, моля Те да ми простиш греховете и ме освободиш от всяко зло.
Отричам се от лъжливите религии, езическите суеверия, сатанин290
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ските и еретическите учения, които изопачават Божието слово или са в
противоречие с него. Отричам се от лъжеученията на Мун, Бахай, Петър Дънов, Елена Вайт, мормоните, йеховистите, кришнарите и други
такива. Ако притежавам тяхна литература, ще я унищожа.
Отричам се от магиите, чародействата, спиритичните сеанси, медиумите, медитацията, от предсказване или четене на мисли чрез сексуални или предсказвателни духове, както и от установяване на каквато
и да е небиблейска връзка с отвъдния свят, което става чрез падналите
ангели - дяволите, представящи се за извънземни.
Отричам се от гледане и гадание на кафе, карти, боб, хляб, ръка
(хиромантия) и гадания по вътрешностите на животните, по облаците,
луната и другите небесни тела, по лицеизраза, цветята, чрез леене на
куршум (олово), на мозайка, на снимка, на икона и други такива.
Отричам се от лъженауката астрология и свързаните с нея хороскопи, вяра в зодиите и гадания по дванадесетте съзвездия, дори и тогава,
когато лъжеучители ги свързват със символи от Библията.
Отричам се от ереста на преражданията и свързаните с нея метапсихически и метафизически поклонения и псевдолечения.
Отричам се от окултните упражнения и поклонения на йогите, и лъжеученията на Далечния и Близкия Изток.
Отричам се от екстрасенсите и свързаните с тях окултни псевдолечения и лъжемагнитни биополета и лъжемагнитни биотокове.
Отричам се от хипнозата и свързаните с нея омайвания, лъжелечения и изучаването на чужди езици чрез хипноза.
Отричам се от всякакъв окултист, магьосник, екстрасенс, контактьор, сатанист, антихрист и какъвто и да е окултен източник, и прекъсвам връзките си с тях, защото са слуги на дявола.
Отричам се от сатанинската рок и рап музика и танци, чрез които
се приканват слушателите и танцуващите към сексуална разюзданост,
взимане на наркотици и прославяне на сатана и демоните.
Отричам се от всякакво окултно любопитство относно моето минало
и бъдеще, както и това на моите близки, приятели, познати и неприятели, освен ако това ми открива Светият Дух, и служи за моето или
тяхното покаяние.
Отричам се от пращането на живак, клетви, заклинания, правене и
разтуряне на всякакъв вид магии, включително и така наречените бели
магии, тъй като магьосниците са слуги на дявола, а той никога и никому
не е направил никакво добро.
Отричам се от муските и талисманите, от пасиансите и хазарта.
Отричам се от търсенето на вода, съкровища, археологически паметници, църкви, манастири и други обекти, зарити под земята, чрез така нареченото „лозоходство”, чрез „багети” - лозова или дървена пръчка, медни или железни електроди - които реагират при наличие на находище.
Отричам се от допитване до ангели, богове, светии и каквито и да
са „извънземни” чрез почукване, завъртане или повдигане на клечки,
291

velev_zabludi.indd 291

19.12.2009 г. 17:21:35

Мирен договор на грешника с Небесното царство

ключове, картони, букви, отвеси, маси, книги, дори и Библията, както и
от ползване услугите на ясновидци, които гадаят на захарче и чрез призоваване на починалите светии или починали наши роднини и близки.
Отричам се от автоматичното писане и рисуване и т.нар. „психометрия”.
Отричам се от откриването диагнозите на болните и средствата за
лечението им чрез игла, отвес, пръстен и косъм или конец, както и измерването на кръвното налягане по този начин.
Отричам се от всякакъв култ, обред, традиция, предразсъдък, учение, философия или лъжерелигия, отхвърлящи името на Господа Иисуса Христа, противоречащи на Неговата изкупителна жертва за човешкия
род на Голготския Кръст или изопачаващи Неговото учение и единството на Светата Троица.
Считам за еретици, безбожници, атеисти, антихристи и предатели
на християнството всички, които умишлено изопачават, отричат, отхвърлят някои части или пасажи от Новия Завет или дори само една дума от
Никео-Цариградския СИМВОЛ НА ВЯРАТА.
Отричам се от цялата окултна, атеистична, богохулна, еретическа,
фашистка, комунистическа, порнографска, сатанинска литература и музика. Обещавам да не разпространявам подобна духовна отрова чрез
радио, телевизия, вестници, списания, книги и др. Принадлежащите ми
с подобно съдържание книги, списания, вестници, брошури, аудиокасети, видеокасети и други такива, ще унищожа чрез изгаряне, както това
направиха покаялите се магьосници в град Ефес (Деян. 19:19).
В името на Господа Иисуса Христа прекъсвам и унищожавам всякаква демонична наследственост, постигнала ме поради непослушание
на мои родители, прародители и роднини.
Отказвам се от членуване в богопротивни, атеистични, терористични, престъпни, бандитски, сатанински, окултни, партии и организации,
чиито цели се постигат с насилие, терор, грабежи и убийства на немислещи като тях.
Отричам се от служене на чужди разузнавания, писане на доноси
(донесения), предателства, клевети и занимаване с шпионаж.

И ЗПОВЯДВАМ И ОСТАВЯМ И СЛЕДНИТЕ ГРЕХОВЕ
1. Богохулство, светотатство, кощунство и отричане от Светата Троица.
2. Идолопоклонство - поклонение на творения, сребролюбие, скъперничество. Принасяне идолски и сатанински жертви.
3. Хула, непокорство и нанасяне побой на родители.
4. Хула на богослужение, извършвано в Божието име, в което и да е
християнско вероизповедание, деноминация, дом или място.
5. Унищожаване на Библии, Нови Завети или богослужебни книги,
оскверняване на църковни, библейски, евангелски символи, книги, предмети, видеокасети, икони или картини с библейско съдържание, както и
гробове на каквито и да са починали човеци.
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6. Блудство, прелюбодеяние и различни форми на сексуален разврат. Мъжеложство и скотоложство. Блудни, сладострастни пожелания.
(Изповядване имената на пожеланите жени или мъже с молитви да бъдат опазени от блудните духове), онанизъм (самозадоволяване).
7. Разрушаване на семейството, освен по прелюбодеяние, отказване от децата, раждане на извънбрачни деца, извършване на аборти и
даване на подобни съвети.
8. Кражба на пари, блага, материални ценности, земеделски земи,
чужда слава и злоупотреба с държавни и лични средства за престъпни
дейности. Откраднатото незабавно да се върне.
9. Лъжи и лъжесвидетелства пред съда, в църквата и пред масови
информационни средства.
10. Осъждане на невинни и оправдаване на виновни чрез дадената
ни власт.
11. Взимане и даване на подкупи.
12. Преследване, притесняване и презиране на вдовици, сираци,
сиромаси, странници (чужденци), слепи, сакати, глухи, неми, обсебени,
нещастни, болни, депресирани и стари хора и присвояване наследството им чрез измама.
13. Умишлено убийство, отмъщение, омраза.
14. Гордост и високомерие.
15. Хули и подигравки с дарбите и служенията на Светия Дух.
16. Физическо, материално и психическо насилие над който и да е
човек, немислещ като нас.
17. Производство, търговия, злоупотреба с оръжие, наркотици, отровни и нечисти храни, алкохол, цигари, изотопи.
18. Напразно изговаряне на Божието име и свързването Му с лъжа,
лъжесвидетелство, лъжепророчество, клетва и клевета.
19. Съблазняване или изнасилване.
20. Проповядване на ереси и нещо различно от Христовото евангелие и Новия Завет по църквите и където и да е.
21. Фалшиви претенции на лица, неотговарящи на библейските изисквания за служения и дарби в Христовата църква.
22. Коварство, вероломно и насилствено заграбване на църковната
власт.
23. Срам и страх от изповядване вяра в Бога и Господа Иисуса пред
безбожния, извратен и нечестив свят.
24. Отричане от верските си убеждения и съгласие с тези на антихристите. Проповядване на атеизъм. Разказване на богохулни и политически вицове, охулващи християните и управниците.
25. Участие в наркотрафици и оръжейни трафици.
26. Прозелитизъм - завербуване или съблазняване на вярващи и
невярващи, като им се предлагат пари, богатства, слава, репутация,
здраве и щастие, мъже или жени за съпрузи или любовници, подаръци,
награди и помощ, с цел да станат членове на определена деноминация,
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а не според убежденията си.
27. Прояви на гняв, буйство, човеконенавистничество, расизъм, шовинизъм, антисемитизъм.
28. Лицемерие и двуличие.
29. Прояви на жестокост към хора, животни и птици.
30. Умишлено и постоянно нарушаване на правилата и законите за
движение като пешеходци или водачи на МПС.
31. Нарушаване законите на страната, в която живеем или временно пребиваваме.
32. Чревоугодничество, мързел, нечистоплътност.
33. Злоупотреба с държавна или църковна власт. Участие във власт,
която се употребява за терор, внасяне страх, цензура и насилие над
немислещи като тях.
34. Предлагане, гласуване и прилагане на антинародни, антинационални, антирелигиозни или расови закони.
35. Сътворяване закони, обслужващи определена партия, съсловие, класа, раса, мафия или коалиция.
36. Неплащане на данъците в държавата, в която живеем.
37. Неутрално поведение, поддържане и гласуване за партия или
коалиция от антихристи, които се опитват да ни отнемат правото да вярваме и се покланяме на Бога и да живеем според Божия стандарт.
38. Омраза, хула, клетви срещу държавния глава, правителството,
управници и началници.
39. Съгласие - гласно или мълчаливо - с антихристите в страната ни
да не се изучава Христовото ВЕРОУЧЕНИЕ.
40. Преследване, хули, репресии, уволнение от работа на който и да
е християнин, проповядващ пълното и чисто Христово евангелие.
41. Преследване и хули на свещенослужители от което и да е вероизповедание.
42. Кражба на църковни или манастирски предмети, инвентар, икони, средства, дарове, заграбване по незаконен или узаконен начин чрез
„одържавяване” на църковни или манастирски имоти. Откраднатото да
се върне незабавно.
43. Изнасяне на лоши проповеди, беседи и разказване на просташки и гнусни вицове и приказки, развалящи добрите нрави. Проповядване на религиозна, расова и национална омраза.
44. Търговия с деца и възрастни. Осиновяване срещу заплащане на
родителите или държавни детски заведения. Кражба на деца с каквато
и да е цел.
45. Проституция и сутеньорство. Търговия с жени за публични домове.
46. Ядене и продаване на животинска кръв, кървавица, трупно месо
и удавнина.
47. Търговия с човешка кръв, кръвна плазма и човешки органи. Човекоядство.
48. Зомбиране - умишлено нервно и душевно увреждане чрез хип294
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ноза, чародейство, магьосничество, медикаменти, наркотици, билки и
други средства. Вкарване под проклятие чрез умишлено съблазняване,
насилие, шантаж или даване на нечестиви съвети като Валаам и николаитите.
49. Служене или работене в армии, организации, партии или мафии, които увреждат интересите и ограбват съкровищата, богатствата
и хазната на страната ни. Родоотстъпничество и вероотстъпничество.
Ограбване на страната ни чрез сключване на грабителски търговски договори и споразумения.
50. Умишлено скриване на заразни заболявания или употреба на
средства, за да бъдат заразени други хора със спин, сифилис, туберкулоза, метил, хепатит и други заразни болести.
51. Отказване помощ на катастрофирал или загиващ човек. Довеждане до смърт на болен човек чрез лишаване от храна, топлина, чрез
тормоз, побой или подтикване към самоубийство.
52. Неизпълнени оброци, обещания, клетви и посвещения.
53. Умишлено скриване на радиация, опасни химически, бактериологически и други отровни вещества, от работещите с тях, и употреба на
изотопи и отрови за увреждане или умъртвяване на който и да е човек.
54. Заграбване на недвижим имот или земеделски земи и умишлено
саботиране връщането им на собствениците и на техните наследници.
Преместване на стара межда.
55. Молитви към Бога със зложелателни и себични мотиви. Клетви в
Божието име и в името на сатана.
56. Композиране и изпълняване на песни, които прославят сатана и
неговите служители - антихристите.
Признавам още, че не съм изпълнявал/а/ и двете новозаветни заповеди на любов към Бога и брата човек. Не съм обичал/а/ Господа, своя
Бог, с цялата си душа, с всичкия си разум и с всичките си сили, и ближния си като себе си. Има хора, които съм мразил и мразя. Сега от сърце
им прощавам, били те живи или мъртви (следват имената им). Също
така, имало е много случаи в живота ми, когато съм знаел и могъл да
направя добро, но не съм го сторил и така съм извършил грях.

Г осподи Иисусе Христе,
моля Те да ми простиш всички наследствени, смъртни и несмъртни грехове, които съм извършил/а/ волно или неволно, с мисли, думи и
дела. Развържи ме и освободи ме от всяко проклятие, клетва, заклинание
и магьосничество, от всеки лъжлив, нечист, зъл и болестен дух, и замени
ги с духовни, физически и материални благословения. Предавам духа,
душата и тялото си в Твоите прободени ръце. Вземи ме и носи ме, където и както трябва. Желая докато съм жив и след смъртта да бъда с Теб,
295
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Господи Иисусе Христе и с Твоите светии.
В името на моя Небесен Отец, Твореца и Господаря на Вселената,
в името на Неговия Единороден и Възлюбен син, Който е Моят Господ и
Спасител, Иисус Христос и чрез огъня, силата и действието на Светия
Дух, ви заповядвам: всички болестни и нечисти духове, напуснете тялото ми и идете там, където Господ ви е определил място! Благослови ме,
Господи, за да мога да променя живота си, личен, обществен и семеен,
според Твоя библейски ред и хармония, един живот на мир с Бога и брата човек, живот на любов към Бога и брата човек!

А мин.
Някои искрени християни се изповядват и казват: „Десетки години
сме ходили на църква, а сме били в тъмнина. Наричали сме се верни,
правоверни, православни, но сме съжителствали с греха. Мирният договор ни отвори очите”. Едни са считали астрологията за наука, но в кое
училище се изучава подобна „наука”? Други са мислели, че само като
спазват някакви ритуали и традиции ще се спасят, а същевременно, в
незнанието си са вършели окултни и смъртни грехове. Трети са вярвали, че врачките, баячките, гледачките, ясновидците, екстрасенсите,
контактьорите, окултистите и магьосниците са служели на Бога, а не на
дявола. Четвърти са вярвали, че учението на йогите е физкултура, а не
окултно, демонично учение. Пети са мислели, че да говориш с умрели
не е грях и т.н.
През месец август 1995 г. една сестра свидетелстваше, че след като
внимателно прочела „Мирният договор на грешника с Небесното царство” и искрено се покаяла, била съвършено изцелена и освободена.
Тя прегръщала и целувала написаното в него, ликуваща благодарила и
славела Бога. Трябва да се знае, че не хартията и буквите са причина за
нейното изцеление и освобождение, а Светият Божи Дух, Който винаги
е готов да ни освободи и изцели в Иисус Христовото име, ако искрено
изповядаме греховете си и ги оставим, ако вярваме и не се съмняваме,
че за всичките ни грехове, неправди, беззакония и пороци, Господ Иисус
Христос е пролял Своята Божествена свята кръв! Има евангелски пастири и учители, които отхвърлят „Мирният договор на грешника с Небесното царство”, защото го нямало в същия вид в Библията. Те приличат
на оня арабски военачалник, който, превземайки град Александрия и
виждайки огромната библиотека с безброй книги и папируси, отсякъл:
„Ако написаното в тях го има в Корана, то е излишно, ако го няма - то
е вредно. Изгорете библиотеката!” И тя била запалена и изгорена до
основи.
Ако новоповярвалият е сключил мирен договор с небето, но все още
не може да се освободи от заробващите го пороци, няма душевен мир
и му липсва радостта на спасението, той не бива да се отчайва. Нека
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да застане в скришната си стая, когато няма никой, да затвори вратата
след себе си, да застане на колене пред своя Спасител и да се моли.
(Ако е болен и не може да коленичи - да се моли в леглото си). Да си
спомни всички грехове, откакто се помни до момента на молитвата, и
да казва: „Господи, аз извърших това и това, казах това и това, пожелах
това и това, моля Те прости ми”. По този начин да се моли за всеки извършен грях. Господ ще му изпрати дух на покаяние и ще му припомни
всички грехове, неправди и беззакония. Ако си спомни, че някой го е
наранил с думи, нанесъл му е телесни рани или го е онеправдал, нека
казва: „Господи, аз съм му дал/а/ повод да ме нарани, но и да не съм
му дал/а/ повод, дори и напълно да съм невинен/а/, аз от сърце му прощавам. Господи, моля Те и Ти да му простиш”. Това е най-трудното - да
простим на ония, които са ни причинили зло, без да имаме каквато и да
е вина. Но точно в този момент даваме първия плод на покаянието и
започваме да приличаме на нашия Господ и Спасител, Който прости на
ония, които без причина Го удряха, приковаха на кръста и убиха.
Възможно е и след като е простил на всички, които са го наранили
и онеправдали, молил се е за враговете си, изповядал е всеки грях и се
е молил да му бъде простен, пак да чувства някаква депресия. Тогава
трябва да изповяда точно това, което го измъчва пред група християни,
които са новородени, ръководят се пряко от Светия Дух и имат власт да
изгонват бесове. Те да го развържат и освободят в Иисус Христовото
име, като изгонят съответния демон.
„А повярвалите ще ги придружават тия личби: с името Ми ще
изгонват бесове, ще говорят на нови езици“ (Марк. 16:17).

[
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Р

уският писател дисидент Владимир Буковски (род. 1942 г.) в
едно интервю през 2009 г. казва:
„Философът Херберт Маркузе е ревизионист – марксист. Несъгласието му с Маркс е само в една точка, че Маркс смята за революционна
класа пролетариата (това се видя, че не е вярно), а според Маркузе
истинската революционна класа са малцинствата. Изолираните случаи - това е истинският революционен елемент. Според Маркузе цялата патология трябва да бъде определена за норма, а цялата норма
за патология. „Едва тогава – пише Маркузе – най-после ще разрушим
буржоазното общество“. Тези активисти, които уж защитават правата
на малцинствата - хомосексуалисти, феминистките и др. - изобщо не
се грижат за своите малцинства. Също като Ленин (и Мао Дзедун–б.а.),
те ги използват като инструменти за натиск и контрол върху обществото. Имаме работа със сериозна идеология, която под формата на политическа коректност, се опитва да разруши нашето общество. Колкото
по-зле са малцинствата, толкова по-добре ще бъдат лидерите им – и
по-активно ще ги защитават. Но тяхната задача е да унищожат нашето
общество и това е по-злобната версия на Марксизма“.
Григорий Климов в „Княза на този свят” пише: „90% от всички престъпления, както криминални така и политически са резултат на естествената дегенерация (израждане), която се състои от психически болести,
полови извращения и физически деформации, познати от памтивека
като дявол”.
Главните оръжия на дявола са: богатствата, славата, земната власт,
удоволствията, разврата и лъжата, които той използва за дегенерацията (израждането) на човека, сътворен по Божий образ и подобие, в
политически и криминален престъпник.
Когато ЦРУ възлага на най-изявените умове на Харвардския университет разработката за психологическа война срещу СССР, учените
успяват да разкрият връзката между дегенерацията и историческите
събития, свързани със съдбите на отделните личности и народи. Тази
връзка отдавна е открита и записана в Библията, но голяма част от „учените” считат, че Светата Книга е „суеверие и отживелица”. Те се страхуват да произнесат думата грях, мислейки, че тя няма никакво значение
за историческите събития.
Други вярват, че съдбата на отделната личност, на народите и на човечеството е определена предварително и не може по никакъв начин да
се промени, „...но съдбата на човека е от Господа” (Пр. 29:26). Те също
вярват, че съдбите ни никак не зависят от греховете ни.
„Съдбите Господни са истина – всички са праведни“ (Пс. 18:10).
Трети учат и проповядват, че съдбата ни зависи от кармата – натру298
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паните през вековете грехове и престъпления от нашите предци, които са причината за нашите страдания и болести, и ние трябвало да ги
изкупим чрез много страдания по време на многото си животи. Според
Петър Дънов, човек може да се усъвършенства и да стане светия само
след 777 прераждания.
„Вие я имате, я нямате 100 прераждания и искате да ставате светии.
Светията е минал 777 прераждания и е имал 12 кардинални прераждания и чак тогава е станал светия“ (Христо Дочев, „Път към съвършенство”, с.175).
Истината е, че нашата съдба зависи от нашето отношение към Бога
и Божията любов.
Има голяма разлика между човешката любов и Божията любов.
Една е Божията любов, друга е майчината и бащина любов, трета е
любовта между мъжа и жената, четвърта е любовта към ближния и пета
– любовта между приятели.
От лъжата, че всяко дете се ражда като бял лист хартия, върху който
може да се напишат най-великите добродетели, се създават най-ужасни
криминални и политически престъпници, изроди, садисти и мазохисти,
причинили ужасни страдания на човечеството. Това най-добре знаят
възпитателите в Макаренковските училища.
Има истинска любов, но има и лъжовна любов. Библията ни дава
верния еталон на истинската любов:
„Любовта е дълготърпелива, пълна с благост, любовта не завижда, любовта се не превъзнася, не се гордее, не безчинства, не дири своето,
не се сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, а се радва на
истина; всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко
претърпява. Любовта никога не отпада, а другите дарби, ако са пророчества, ще престанат, ако са езици, ще замлъкнат, ако са знание, ще
изчезнат“ (І Кор. 13:4-8).

Истинската любов е дар от Бога. Тя не може да бъде заслужена или
заработена. Тя стои по-високо от всички дарби и служения, от всяко
знание и старание, по-голяма е и от вярата, и от надеждата.
„Да говоря всички езици човешки и дори ангелски, щом любов нямам,
ще бъда мед, що звънти, или кимвал, що звека. Да имам пророчески
дар и да зная всички тайни, да имам пълно знание за всички неща и
такава силна вяра, че да мога и планини да преместям, - щом любов
нямам, нищо не съм. И да раздам всичкия си имот, да предам и тялото
си на изгаряне, - щом любов нямам, нищо ме не ползва... А сега остават тия три: вяра, надежда, любов; но по-голяма от тях е любовта“ (І
Кор. 13:1-3,13).

Истинската любов е причина майката да е готова да жертва живота
си за децата си, бащата - за семейството, мъжа – за любимата. Има и
такива случаи, когато някой жертва доброволно живота си за приятеля
си или за ближния си.
Любовта Божия е жертвена и Бог иска да ни научи да обичаме,
както Той ни обича.
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„Защото Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та
всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен“ (Иоан.
3:16).
Бог иска и ние да Го възлюбим. Такава е първата новозаветна заповед:
„И възлюби Господа, Бога твоего, от всичкото си сърце, и от всичката
си душа, и с всичкия си разум, и с всичката си сила“. Тази е първа заповед“ (Марк. 12:30).

А Втората Божия заповед е да възлюбим ближния си както себе си
или както казва св. Иоан Богослов:
„Възлюбени, нека любим един другиго, защото любовта е от Бога, и
всякой, който люби, е роден от Бога и познава Бога; който не люби, той
не е познал Бога, защото Бог е любов. Божията любов към нас в това се
яви, дето Бог проводи в света Своя Единороден Син, за да бъдем живи
чрез Него. В това се състои любовта, че не ние възлюбихме Бога, а Той
ни възлюби и проводи Сина Си да стане умилостивение за нашите грехове. Възлюбени, ако тъй ни възлюби Бог, и ние сме длъжни да любим
един другиго. Бога никой никога не е видял. Ако любим един другиго,
Бог пребъдва в нас, и любовта Му е съвършена у нас“ (І Иоан. 4:7-12).
Хората, които обичат Бога и ближния си, познават истинската мъдрост.
„А мъдростта, която иде отгоре, е първом чиста, после мирна, снизходителна, отстъпчива, пълна с милосърдие и с добри плодове, безпристрастна и нелицемерна“ (Иак. 3:17).

Но днешното извратено и нечестиво поколение счита, че любовта
към Бога и ближния е глупост и предпочита други видове любов: любов
към парите, любов към славата, любов към разврата, любов към земна
власт, любов към идоли, любов към сатаната. От такива видове любов
се раждат съответни видове криминални и политически престъпници,
донесли чудовищни страдания на човечеството. Те се ръководят от
земна, душевна, бесовска мъдрост.
През месец юни 2009 г. почина Майкъл Джексън - идолът на милиони почитатели на поп музиката. Информационните агенции съобщиха,
че най-малко 16 души, почитатели на звездата, не можели да преживеят загубата и предпочитали да умрат заедно с него.
Една пословица казва, че ония родители, които изпълняват капризите на детето си, отпосле ще му превързват раните. А в Притчи Соломонови четем:
„Който жали пръчката си, мрази сина си; а който го обича, наказва го
от детинство“ (Пр. 13:25).
„Не оставяй момъка без наказание; ако го накажеш с пръчка, той няма
да умре; ще го накажеш с пръчка, и ще спасиш душата му от преизподнята“ (Пр. 23:13,14).
За същото предупреждава и Иисус, син Сирахов:
„Който обича сина си, нека по-често го наказва, за да се утешава отпосле с него. Който поучава сина си, ще има помощ от него и между
познайници ще се хвали с него... Който глези син, ще му превързва
раните, и при всеки негов вик ще се вълнува сърцето му. Нeобязден
кон бива упорит, а син, оставен на волята си, става дързък. Гали дете,
и то ще те уплаши; играй с него, и то ще те натъжи. Не се смей с него,
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за да не тъгуваш с него, и после да не скърцаш със зъби. Не му давай
воля в младини и не гледай през пръсти на неразумието му. Навеждай врата му в младини и кърши ребрата му, докле е младо, за да не
би, като стане упорито, да ти бъде непокорно. Учи сина си и труди се
над него, за да нямаш огорчения от неприличните му постъпки” (Сир.
30:1,2,7-13).

Ето отговорът на въпроса „Откъде идва агресивността в децата?“,
който често чуваме по медиите от учители, родители и журналисти. Агресивността в децата идва от криворазбраната любов, от духовното невежество на родители и учители.
Не си спомням по кой телевизионен канал коментираха самоубийството на седемгодишния Васко. Майка му, ревностна почитателка на
книгите за Хари Потър, ушила на сина си дрехи, като дрехите на малкия
магьосник, от филмите по книгите на Джоан Катлин Роулинг. Явно е, че
и седемгодишният Васко е гледал някой от тези филми. Веднъж, когато бил облечен като Хари Потър и всички вкъщи му се възхищавали и
радвали, изведнъж той скочил на прозореца и полетял от седмия етаж
надолу, надявайки се да повтори номерата на филмовия герой. Но уви!
Магията не се получила и Васко загинал. Кой е виновен? Всички, които
рекламират книгите на Роулинг за Хари Потър, са убийците на Васко и
на такива като него.
Въпросните духовно отровни книги на Дж. К. Роулинг са преведени
на повече от четиридесет езика, с около двадесетмилионен тираж, и
разпространени в над 200 страни по света. Те са мощно оръжие на сатана за духовното умъртвяване на децата и младежите по целия свят.
Както комунистите имаха своя морален кодекс на комуниста, който
представляваше смесица на няколко от десетте Божии заповеди и няколко на антихриста, също и Хари Потър има морален кодекс. Но какъв
е той: християнски или езически?
Според теолога и автор на книгата „Хари Потър и Библията: заплахата зад магията” - Ричард Абейнс, Хари Потър проповядва „нравственост”, която може да се обобщи в следното:
1. Неподчинението е позволено, когато правилата не служат на твоите собствени интереси;
2. Не трябва да се подчиняваме на правилата, ако те не отговарят
на собственото ни разбиране за ситуацията;
3. Лъжата е приемлив начин за постигане на целта. Тя ни помага да
получим превъзходство над противника.
4. Всеки може да отвръща на злото със зло и да се отнася добре с
другите, само ако те се отнасят добре с него.
Излиза, че няма нищо страшно да се занимаваш с окултни практики,
стига това да ти дава преимущество над другите.
В радиопредаване Роулинг е рекламирала: астрология, баяния, заклинания, черна магия, окултно билкарство чрез махало и багети, маги301
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чески лекарства, „добри” домашни духове, талисмани, пиромантия (гадаене чрез огън), нумерология, хиромантия, гадаене с кристали и други
подобни, употребявани от магьосниците преди много години.
Монах Инокентий в книгата си „Книгите за Хари Потър и популяризирането на магията. Случаи на магьосничество, описани в „Жития на светиите” предупреждава родителите, децата и младежите, че магическите
дейности, извършвани от Хари Потър в книгите на Роулинг, не са само в
сферата на въображението, а съществуват в реалния живот.
„Да започнем с прегледа на академичната програма на Хогуърт (магьосническото училище в Англия, в което учи Хари Потър). (Не се учудвайте, такова училище има и в гр. София, и се казва „Маг”-б.а.). Това е
седемгодишна програма, която твърде много наподобява обучението,
предлагано от Ordo Anno Mundi (OAM), окултна група, основана в Лондон, която почита змиите. Както и Хогуърт, така и ОАМ предлага седемгодишна програма. Основното обучение в ОАМ включва курс по „Древни
руни”. В „Затворникът от Азкабан” Хари Потър е въведен в „науката на
древните руни” (Роулинг, „Хари Потър и Затворникът от Азкабан”, Ню
Йорк, 1999, с.57). ОАМ предлага курс по „Гадаене” в програмата за първи клас. В „Затворникът от Азкабан” в учебния час на Хари Потър, на
с.103 се казва: „Тази година ще изучаваме основните методи на гадаенето” (Монах Инокентий, с.11,13,14).
„Джули Фостър в „Книгите за Потър: проклето магьосничество?”,
цитирайки Керъл Матришана пише: Моето голямо безпокойство е, че
страхът Божий, който предпазва човечеството от намесване в духовния
свят, е отнет от децата, които четат книгите за Хари Потър. Ужасите на
черната магия и окултните практики, ритуалите, церемониите и демоничното обсебване са нещо нормално в тях. Обезпокоителното е, че
тези книги въвличат децата ни в езически учения, като им предлагат
духовни алтернативи и ги откъсват от Библейските принципи и Божието
застъпничество“ (Монах Инокентий, с.24).
Едва ли и най-злите врагове на родителите биха могли да нанесат толкова много страдания на децата им, колкото криворазбраната
родителска любов, която ги кара да подаряват книгите и филмите за
Хари Потър на децата си. Главната причина през последните години в
България да се увеличават опитите на деца и младежи да се самоубиват, е занимаването им с окултни практики, на което ги учи и Роулинг с
проклетите си книги и филми за Хари Потър.
Българските деца и особено онези, които произлизат от атеистични
семейства, нямат никаква духовна защита и въвличането им в окултни
практики ги прави лесна плячка на демоните, и могат да станат тяхна
жертва, като седемгодишния Васко.
Отец Серафим Роуз, коментирайки твърде ниското духовно състояние на нашето време, пише: „Кое е довело човечеството и „истинските”
християни - до такова отчаяно състояние?... това е загубата на Божията
благодат, която следва от загубата на духа на християнството... Само
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като се вгледа в широтата на книгите за Хари Потър, всеки може да
види възраждане на интереса към магьосничеството и окултизма. Найтревожното е, че много хора не разпознават това явление. В по-голямата си част те са загубили чувството за това какво представлява християнският живот” (Монах Инокентий, с.24,25).
Разговарях с български професори по въпроса за духовната отрова
в книгите за Хари Потър, а те ми отговориха: „Какво толкова се е случило? Във фолклора на всички народи има приказки за магьосници”. Ако
професорите не могат да видят проклятието, което носи на народа ни
възраждането на езичеството, какво да очакваме от обикновения гражданин?

Н е се заблуждавайте, родители!
Във фолклора има приказки за магьосници, но там те са отрицателни герои, а Хари Потър е герой, на който децата с радост подражават.
Това подражание не е безобидна игра, а причина децата ви да бъдат
демонично натоварени и дори обладани, и вие да се чудите защо са
станали непокорни, агресивни и психично болни. Причината е във вашата криворазбрана любов към окултистите и магьосниците.

[

303

velev_zabludi.indd 303

19.12.2009 г. 17:21:37

w

Чрез вяра сме оправдани и по благодат сме спасени

Ч

РЕЗ ВЯРА СМЕ ОПРАВДАНИ
И ПО БЛАГОДАТ СМЕ СПАСЕНИ
„Защото, ако с устата си изповядваш Господа Иисуса, и със сърцето
си повярваш, че Бог Го възкреси от мъртвите, ще се спасиш, понеже
със сърце се вярва за оправдаване, а с уста се изповядва за спасение.
Пък и Писанието казва: „всеки, който вярва в Него, няма да се посрами“. Няма разлика между иудеин и елин, защото един и същ е Господ
на всички, богат за всички, които го призовават. Защото всякой, който
призове името Господне, ще се спаси“ (Римл. 10:9-13).

Т

ова обещание се отнася само за ония, които Го призовават.
Господ Иисус Христос каза на израилевия учител Никодим:
„Истина, истина ти казвам: ако някой се не роди свише, не може
да види царството Божие... роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух“ (Иоан. 3:3,6).
Нашето духовно новорождение става по волята на Бога. Никое дете
не може само да запланува и да реши кога да се роди.
„Той ни роди по Своя воля чрез словото на истината, за да бъдем като
начатък на създанията Му“ (Иак. 1:18).
„И тъй, който е в Христа, той е нова твар; древното премина; ето, всичко стана ново. А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез
Иисуса Христа и ни даде служението на това примирение, защото Бог
примири света със Себе Си чрез Христа, без да вменява на човеците
прегрешенията им, и ни вложи в нас словото на примирението“ (ІІ Кор.
5:17-19).
„А когато се яви благостта и човеколюбието на нашия Спасител, Бога,
Той ни спаси не поради делата на праведност, що ние извършихме, а
по Своята милост, чрез банята на възраждането и обновата от Духа
Светаго, Когото изобилно изля върху нас чрез Иисуса Христа, нашия
Спасител, та, оправдани с Неговата благодат, да станем по надежда
наследници на вечния живот“ (Тит 3:4-7).
Когато събирачите на данъка за храма попитаха апостол Петър: „Вашият Учител не плаща ли дидрахма? Той отговаря: да“ (Мат. 17:24,25).

Почти във всички протестантски преводи на Библията на български
език, отговорът на ап. Петър е изопачен в „плаща“. Когато на отрицателен въпрос се отговаря с „да“, това означава, че отговорът е отрицателен. Не плаща ли? - Да (не плаща). Смятам, че това е направено умишлено, за да могат пастирите да стрижат и доят овците от Божието стадо
с десятъци. Отговорът е: „Да“ в протестантските преводи на английски
(Yes), испански (Si), френски (Oui), италиански (Si), немски (Ja), гръцки
(Nαι), руски (Да) език, както и на български в Библията, издадена от Св.
Синод на Българската църква, 1924 г., 1982 г. и 1991 г.
Когато влиза в къщата при Спасителя, Той пита апостол Петър:
„Как ти се струва, Симоне? земните царе от кого взимат мито, или данък? от своите ли синове, или от чуждите? Петър Му казва: от чужди-
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те. Иисус му рече: и тъй, синовете са свободни“ (Мат. 17:25,26).
Кои са тия синове? Всички, които са новородени и осиновени от Бога.
„понеже всички, водени от Духа Божий, са синове Божии... Самият Дух
свидетелства на нашия дух, че ние сме чеда Божии“ (Римл. 8:14,16).
„А на всички ония, които Го приеха, - на вярващите в Неговото име,
- даде възможност да станат чеда Божии; те не от кръв, ни от похот
плътска, нито от похот мъжка, а от Бога се родиха“ (Иоан. 1:12,13).

Осиновените от Бога имат власт над демоните, която получават от
своя Небесен Отец. Демоните знаят това, но мнозина християни - не
знаят и не използват властта си на чеда Божии.
В молитвеното ни събрание дойдоха Иван Томасян и съпругата му.
Когато попитах злия дух, който измъчваше Иван: „Как ти е името?“, той
отговори: „Легион ми е името“, но веднага започна да лъже и да ме заплашва, че Тия, Които били в мене, били от техните. Като си помислих, че
Тия, Които са с мене са Отец, Син и Светия Дух, казах: „В името на моя
Небесен Отец ти заповядвам да напуснеш човека!“. Той започна да крещи и да се моли, но в крайна сметка с голям крясък го напусна и освободи. След известно време Иван дойде у дома и ме попита: „Ти Божий син
ли си?“, отговорих му: „Да. Аз съм един от най-малките братя на Господ
Иисус Христос, осиновен съм от Бога и Той е мой Небесен Отец“.
Чувал съм някои да казват, че техният домашен любимец е част от
семейството. Този любимец, може да бъде обичан, гушкан и целуван, но
той не може да бъде наследник на семейството. Има и такива, които са
записвали в завещанието си, че завещават наследството си на куче, на
кон или на друго животно. През 1969 г. посетих вилата на чилийския писател Пабло Неруда в град Валпарайсо, Чили. В една от стаите се намираше препариран любимият кон на писателя, но мъртвият му любимец
не беше негов наследник. Наследник на Пабло Неруда беше неговата
жива племенничка.
По-голямата част от богословите твърдят, че благодатта не може да
се заработи или да се спечели по никакъв начин, но аз вярвам, че благодатта може да бъде намерена, както девицата Мария „намери благодат
у Бога“, а също и да бъде отхвърлена, заменена, загубена или продадена, както Исав замени първородството си за паница леща, а Иуда Искариотски продаде достойнството си на Христов апостол за 30 сребърника. Затова християните трябва да знаем, че ако потърсим с цялата
си душа Божията благодат, можем да я намерим. Трябва да помним, че
горделивият и надменен човек, колкото и образован, учен и умен да е,
няма да намери Божията благодат, тъй като Бог е заявил в Писанието:
„Бог се противи на горделиви, а на смирени дава благодат“ (Иак. 4:6).
Знанието на Писанията не ни прави Божии синове, тъй като и атеистите и антихристите го изучават, за да го критикуват и изопачават.
Една девойка може да знае много неща за някой момък, но знанието й
за него, не я прави негова годеница или съпруга, докато тя не се отзове на
поканата му и не се посвети на него. Господ Иисус Христос ни кани всички
отрудени и обременени, за да ни успокои, но малцина се отзовават.
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Думата благодат е употребена над сто пъти в Библията и е от найголямо значение за връзката ни с нашия милостив Спасител.
Божията воля е да се спасят всички човеци и да живеят вечен живот. Но мнозина презират Божията благодат, отхвърлят я и не искат да
наследят вечния живот. Аз мисля, че хората отхвърлят Божията милост,
мир и благодат, защото никога не са вкусвали от тях, а и изобщо не са
наясно какво означава вечен живот. Но колко жалко и страшно е, когато
човеци, „като са вкусили от добрата реч Божия и от силите на бъдещия
век“ (Евр. 6:5), са заменили Божието царство за тленни неща: пари, земна слава, титли, репутация, земна власт, охолен и порочен живот...
Бог, чрез апостол Иуда, ни предупреждава:
„Защото са се вмъкнали някои човеци, чието осъждане е отдавна предназначено, нечестивци, които обръщат благодатта на Бога нашего в
разпътство и се отричат от едничкия Владика Бога и Господа нашего
Иисуса Христа. Искам да ви напомня, – макар да знаете вече това, – че
Господ, като избави народа от Египетската земя, погуби отпосле ония,
които не вярваха; ангелите пък, които не опазиха своето началство, а
напуснаха жилището си, запази във вечни окови, в мрак, за съда на
великия ден“ (Иуда 1:4-6).

Думата благодат означава „благоволение“, „благоразположение“ на
висшестоящия към някого или благо и прекрасно, красиво отношение
на Бога към нас. Да намериш благодат пред някого, това означава да
бъдеш погледнат с благоразположение от него. Божията благодат се
придружава с необясним мир и радост. Ние не виждаме Бога, за да разберем как гледа Той на нас, но усещаме Неговата благодат чрез мира и
радостта от това, че всичко се подрежда като „по ноти“, и ние получаваме всичко, от което се нуждаем, и живота ни е успешен за Господа. А когато сме загубили Божието благоволение, като че ли всичко в живота ни
се съсипва и обърква, или както казва народът „всичко бие на камък“.
Според Йеромонах Сергий Рибко, когато сме получили Божията
благодат, мир и радост след молитва или причастие, „в беса се появява
завист и желание по-скоро да ни лиши от нея. Когато сме сами не му е
така лесно да направи това. Но когато сме сред хора, бесът има повече
възможности да ни изкушава” („Възможно ли е спасението през 21 век”).
От книгата „Житията на светиите” научаваме, че те са пребивавали
в благодат и са се стараели да се уединяват с Господа, за да задържат
по-продължително време Неговата радост в себе си. Когато сме в пост
и молитва, което според Спасителя трябва да е в тайно, Божията благодат ни се дава в по-голямо количество. За да я запазим за по-дълго
време, винаги е по-добре да прекарваме повече време в уединение.
Дори общуването в т.нар. „Домашни групи или църкви” често крие найразлични изненади и изкушения.
Божията благодат преодолява непреодолими за човеците препятствия и трудности. Тя винаги е победителка. Болният от неизлечима,
според човеците, болест, оздравява за секунди, ако намери Божията
благодат. Тя помага на малкия да победи големия и на слабия да надвие
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силния. Армията на египетския Фараон, не само че не можа да разбие и
пороби напусналите Египет Израилтяни, но се издави в Червено море.
Малкият Давид чрез Божията благодат, победи великана Голиат. Малката двумилионна държавица Израел направи за смях сто милионният
арабски свят в Шестдневната война. Великият Съветски Съюз с армия
от един и половина милиона войници, не можа да превземе държавицата Финландия, чиято армия в по-голямата си част са били запасняци и
е наброявала около петстотин хиляди души.
Ние намираме благоволението на Бога чрез Иисуса Христа:
„защото Законът бе даден чрез Моисея, а благодатта и истината произлезе чрез Иисуса Христа“ (Иоан. 1:17).

И всеки, който искрено приеме Господ Иисус Христос, получава благоволението на Бога и благодат, за да се новороди от Бога и да стане
Божие чедо, независимо от това, колко е грешен.
„А на всички ония, които Го приеха, – на вярващите в Неговото име,
– даде възможност да станат чеда Божии; те не от кръв, ни от похот
плътска, нито от похот мъжка, а от Бога се родиха... И от Неговата пълнота всички ние приехме и благодат въз благодат“ (Иоан. 1:12,13,16).

Когато имаме тая увереност, че сме чеда Божии, тогава Бог пак по
благодат ни дава различни дарби и служения, които Божият Дух разпределя както на Него е угодно.
„И понеже, по дадената нам благодат, имаме разни дарби, то, имаш ли
пророчество, пророчествувай според вярата; имаш ли служба, пребъдвай в службата; учител ли си, – в учението; наставник ли си, – наставлявай; дарител ли си, – дарувай простосърдечно; предстоятел ли си,
- предстоявай с усърдие; благотворител ли си, – благотвори на радо
сърце“ (Римл. 12:6-8).

В някои протестантски преводи е казано: „Внимавайте на себе си,
да не изгубите онова, което сте изработили, но да получите пълна награда“ (ІІ Иоан. 1:8), „...изработвайте спасението си със страх и трепет“
(Фил. 2:12), а според Синодалния превод: „Пазете се, да не би да изгубите онова, за което сте се трудили“ (ІІ Иоан. 1:8).
Аз вярвам, че благодатта, Божието царство и вечният живот, както
и духовните дарби, по никакъв начин не могат да бъдат заработени или
спечелени.
Ако дарбите могат да бъдат заработени, тогава те няма да бъдат
дарби, а заплати. Знам за една евангелска петдесятна църква, в която
преди повече от 20 години, миряните постеха и се молеха години наред,
Бог да даде на техния пастир изцерителна дарба, но такава той не получи и до днес. Познавам братя и сестри от харизматичните деноминации,
които постиха по 10, 20 и повече дни, за да получат изцерителни дарби,
но вместо това се разболяха и някои дори починаха. Грешката им е в
това, че не са повярвали, че дарбите се разпределят от Божият Дух,
както на Него е угодно, а искат да принудят Божия Дух да постъпи, както
те настояват (І Кор 12:11). И вместо да се смиряват, да търсят и „копнеят
за духовните дарби“, те искат да ги заработят с пост и молитва.
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„Има различни дарби, ала Духът е един и същ; има различни служби,
ала Господ е един и същ; има и различни действия, ала Бог е един и
същ, Който върши всичко у всички. Но всекиму се дава да се прояви у
него Духът за обща полза; защото едному се дава чрез Духа слово на
мъдрост, другиму – слово на знание, чрез същия Дух; едному – вяра,
чрез същия Дух; другиму - дарби за лекуване, чрез същия Дух; едному – чудодействия, другиму – пророчество, едному - да различава
духовете, другиму – разни езици, а другиму – да тълкува езици. Всичко
това го произвежда един и същият Дух, като разпределя всекиму поотделно, както си иска. И както тялото е едно, а има много членове, и
всички членове на едното тяло, макар и много, са едно тяло, – тъй и
Христос. Защото чрез един Дух всички сме кръстени в едно тяло, било
иудеи или елини, било роби или свободни; и всички с един Дух сме
напоени“ (І Кор. 12:4-13).

Ония, които не искат дарбите и служенията, дадени им от Бога, а
се стремят към дарби и служения, за които не са призвани, приличат на
ръце, които искат да бъдат крака, но тогава ще ходят нагоре с краката.
Такива са всички жени, които искат в църквата да са пастири, свещеници,
апостоли, старейшини и проповедници, без да си дават сметка, че чрез
мълчанието и смирението си биха придобили много по-голяма благодат
пред Бога. Когато някой е получил някаква дарба от Бога, но не се радва,
а роптае и иска друга дарба, той все едно казва на Бога: „Господи, Ти не
разбираш, че тая дарба не е за мен, а аз по-добре знам от Теб“.
Господ Иисус Христос казва на апостолите, а чрез тях и на нас, че
без Него нищо не можем да сторим, а това означава, че без Неговата
благодат до никъде не можем да стигнем.
Християни, които са близо до Бога признават, че изкушението губи
силата си пред Христовата благодат, когато се смиряваме и изповядваме греховете си.
„Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен, за да ни прости греховете и ни очисти от всяка неправда“ (І Иоан. 1:9).
„Молим ви от име Христово: примирете се с Бога!“ (ІІ Кор. 5:20).

Свидетел съм на бивши окултисти, еретици, атеисти, комунисти, които
се покаяха по „Мирният договор на грешника с Небесното царство“ и бяха
помилвани и изцелени. Свидетел съм и на християни, които го приеха формално или го отхвърлиха и се присмяха. Те не бяха изцелени, макар за тях
да се молиха християни от много църкви в България и чужбина.
Проповядване на ереси и суеверия е голям грях и бунт против Бога.
Всеки, който ги проповядва става враг на Бога, защото изопачава думите Му и прави Бога лъжец. Затова ви моля от Христова страна: помирете се с Бога и покорете се на Бога, за да не погинете, а да ви е добре и
да живеете дълго на земята.
Ние често обвиняваме и осъждаме дявола или ония човеци, чрез
които е дошло изкушението, вместо да се смирим и признаем греховете
си, ако сме паднали в изкушение. Това го правим от гордост: „Как можах
да падна в това изкушение, което винаги съм побеждавал? Как можах
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да извърша тоя грях, който винаги съм отхвърлял?“. Тогава изкушението идва с още по-голяма сила. Господ го допуска, за да разберем, че
без Неговата благодат не може да сторим нищо. И ако сме побеждавали
греха и изкушенията, то не ние, а Божията благодат в нас е побеждавала. И ако сме отхвърляли греха, то е защото Бог ни е давал духовна
сила. И ако сме били опазени от беззаконието, то е защото сме вярвали,
че Господ ще ни опази и Той го е правел.
Веднъж като се молех, видях във видение, че се намирам в някаква
градина и питам: „Господи, какво най-много пречи на Божественото изцеление? Чух глас, който каза: „Гордостта и осъдителния дух!“.
Когато Иудейският цар Аса се изправил срещу двойно по многочислената армия на етиопците, той се помолил на Бога и казал: „Господи,
нали е в Твоя сила да помагаш на силни и слаби? Тогава помогни нам,
Господи, Боже наш, защото ние на Тебе се уповаваме и в Твое име излязохме против това множество, Господи, Ти си наш Бог: да не бъде човек
по-силен от Тебе“ (ІІ Пар. 14:11 или ІІ Лет. 14:11). Когато се завърнал в
Иерусалим с победата над етиопци, посрещнал го Азария, върху когото
почивал Божият Дух и казал:
„послушай ме, Аса и всички иудеи и вениаминци:
Господ е с вас, когато сте вие с Него; и ако Го търсите, ще Го намерите;
ако пък Го оставите, и Той ще ви остави“ (II Пар. 15:2).

Когато цар Аса се разболял, но в болестта си не потърсил Господа,
а лекарите, не получил изцеление от тях и умрял (ІІ Пар. 16:11-13). Това,
че някой търси лекари, не е грях, но ако не търсим Господа, а уповаваме
на лекарите, може да бъдем разочаровани. Когато децата се разболеят,
пренебрегват ли помощта на родителите си?
Когато се разболеем, първо Господ ли търсим или веднага тичаме
при лекарите? Библията казва, че понякога има избавление и изцеление, и чрез ръцете на лекаря, защото и него Господ е сътворил. Освен
това, писано е, че Бог е дал лечебни свойства на тревите и благоразумен човек няма да ги пренебрегне. Благоразумен ли е човекът, който
пренебрегва Бога? На такъв човек лекарствата и билките трудно ще му
помогнат.

Е

ресите и суеверията ни предлагат отровна духовна храна и разумният човек, за да бъде духовно и физически здрав, няма да се докосне
до тях, както не би се съгласил да се нахрани с отровни гъби. Ако някой
е внесъл в дома си отровни гъби, най-доброто което може да направи, е
да ги унищожи и изхвърли от жилището си, за да не отрови някой невинен член на семейството си. За да бъдем духовно здрави трябва редовно да се храним със здрава духовна храна, която се намира в светата
Библия и редовно да доставяме на душата си достатъчно количество
духовен кислород, който можем да получим само по време на искрена
молитва и поклонение с дух и истина към Триединния Бог.
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Д раги читатели,
Ако сте се заплели в паяжините на суеверията и митологиите или
сте попаднали в капаните на ересите и търсите изход, повярвайте че
Спасителят, Господ Иисус Христос, ви очаква с желание да ви даде достатъчно сила и благодат, за да ви избави и спаси от всяка ситуация,
колкото и трудна и невероятна да е тя за човеците. Той е Господ и Него
нищо не може да Го затрудни. Невъзможното за човеците, за Него е
възможно, защото за Него всичко е възможно.
Представете си, че сте попаднали в плен и баща ви иска да ви освободи, но вие се криете от него и не му давате възможност да ви помогне.
Не се страхувайте и не се крийте от Спасителя, защото Той ви обича
повече от баща ви и иска да ви помогне. Доверете Му се! Той доказа, че
ни обича, като умря за нас.
Ако сте болен, доверете Му се. Той е Универсален Лекар и може да
излекува всяка болка и страдание. Макар и невидим, Той прави чудесни изцеления и аз съм свидетел, как пред очите ми Той изцери болни
от рак, тумор в главата, паркинсон, диабет, шизофрения, епилепсия,
демонично натоварени, обладани и болни от най-различни болести и
страдания.
Светият апостол Павел ни кани, заедно с коринтяните, да приемем
Божията благодат:
„Понеже сме съработници Христови, ние ви молим, да не приемате напразно благодатта Божия. Защото казано е: „в благоприятно
време те чух и в ден на спасение ти помогнах“. Ето сега благоприятно време, ето сега ден на спасение!“ (ІІ Кор. 6:1,2).

Спасителят някога каза на израилевия учител Никодим:

„Истина, истина ти казвам: ние говорим за това, що знаем, и свидетелстваме за онова, що сме видели; а нашето свидетелство вие
не приемате... И както Моисей издигна змията в пустинята, тъй
трябва да се издигне Син Човеческий, та всякой, който вярва в
Него, да не погине, но да има живот вечен. Защото Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен“ (Иоан. 3:11,14-16).

Ако досега не сте търсили помощ от живия Бог, опитайте сега и ще
усетите, че Господ е благ, многомилостив и многожалостив, дори и към
злите и неблагодарните, дори и към еретиците и отстъпниците, които са
Го търсили на погрешни адреси. Но ако и те се върнат и покаят, Той е
готов да ги приеме и благослови. Опитайте!
„И рече Господ на Аврама: ...Аз ще благословя ония, които те благославят, и ще прокълна ония, които те злословят; и в тебе ще
бъдат благословени всички земни племена“ (Бит. 12:1,3).

Всички земни племена се благославят в Авраамовия Потомък Гос310
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под Иисус Христос.
Искаш ли да бъдеш благословен?
Обичай и благославяй християните, и ще бъдеш благословен!
Обичай и благославяй евреите, и ще бъдеш благословен!
Обичай и благославяй арабите, и ще бъдеш благословен!
Обичай и благославяй човеците, и ще бъдеш благословен!
И нека Бог да ни благослови! Амин.

М олитва към Г оспод И исус Х ристос

Г

осподи Иисусе Христе, благодаря Ти, че си умрял на Кръста
за греховете на целия свят и за моите грехове, неправди, беззакония и пороци, и си възкръснал за моето оправдание. Търпял си да
бъдеш бит, унижаван и жестоко наранен заради моите болести и страдания, които аз заслужавам, защото нарушавах Божиите заповеди, осквернявах ума, сърцето и тялото си. Търсех истината на погрешни адреси, при сатана и неговите служители – еретиците, и при суеверията. От
сърце се покайвам и Те моля да ми простиш всички грехове, беззакония
и неправди, които извърших с думи, мисли и дела, волно и неволно,
откакто се помня до днес. Аз от сърце прощавам на всички човеци, които са съгрешавали против мен, и Те моля и Ти да им простиш и да ги
благословиш.
Аз обичам и почитам моите родители и прародители и всички мои
роднини, но се отричам от греховете и беззаконията им. Ако върху мен
има проклятия, поради наследствена обремененост, или клетви и заклинания, или извършени срещу мен магьосничества, или кръвнина,
или поради каквито и да са други сатанински дела, моля Те, Господи
Иисусе Христе, да унищожиш проклятията и да ги замениш с благословения. Защото е писано за Теб, че като дойде Божият Син, ще разруши
делата на дявола. Сине Божий, моля Те, разруши делата на дявола в
моя живот, в живота на моето семейство и в живота на всички мои роднини, сънародници, приятели и неприятели.
Аз се отричам от сатана и от всички антихристи и лъжепророци, и не
желая да имам нищо общо с тях, нито те да имат нещо в мен. Искам тук
на земята и във вечността да бъда с Теб и с Твоите светии. Приемам Те,
Господи Иисусе Христе, за мой личен Господ, Освободител, Спасител и
Универсален Лекар. Моля Те, освободи духа ми от всякакво сатанинско
робство и влияние, спаси душата ми от всеки порок и изцери тялото ми
от всяка болка и страдание.
Господи Иисусе Христе, моля Те, благослови всички мои братя и
сестри - православни, католически и евангелски християни. Освободи
ни от омразата едни срещу други, за да станем едно стадо с един Пастир и да бъдем едно в Тебе и Ти да бъдеш в нас, за да бъдем в съвър311
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шено единство и да си помагаме едни на други с любов и мир.
Моля Те, Спасителю, пази от всяко зло и помагай на моите сънародници, които са разпръснати по лицето на целия свят. Помогни им да Те
познаят и дай им право да се нарекат Божии чеда.
Господи, моля Те, опази страната, в която живея от катастрофални земетресения, наводнения и други природни бедствия. Благослови
управниците да не ламтят за власт, слава и богатства, а да помагат
на вдовиците, сираците, сиромасите, болните, инвалидите и отчаяните.
Давай им мъдрост и сила, за да помагат на добротворците и да наказват злосторниците.
Господи, моля Те, дай мир на Иерусалим и на Израел, на палестинци и араби, за да престане да се пролива кръвта на Авраамовите
потомци.
Господи, изпълни сърцето ми с любов към всички човеци! Амин.

М олитва на водач на Моторно превозно средство

В

семогъщи Боже, моля Те, опази ме от пътно-транспортни катастрофи, аварии и произшествия. Смъмри демона на катастрофите и му запрети да няма никакъв достъп до ума, сърцето и волята
ми. Опази ме и от трудови и битови злополуки, наранявания, настинки и
всякакви заболявания. Моля Те, изпрати Ангела Си да ми бъде предна,
задна и странична стража срещу всяко демонично влияние. Оставям
духа, душата и тялото си в Твоите ръце и вярвам, че никой не може да
ме грабне от ръката Ти. Амин!

Д

Б

есетте
ожии заповеди
(Задължителни за християни, иудеи и мюсюлмани)
1. Аз съм Господ, Бог твой,... да нямаш други богове, освен Мене.
2. Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе
на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята; не им
се кланяй и не им служи, защото Аз съм Господ, Бог твой, Бог ревнител, Който за греха на бащи наказвам до трета и четвърта рода децата,
които Ме мразят, и Който показва милост до хилядно коляно към ония,
които Ме обичат и пазят Моите заповеди.
3. Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог, защото Господ
няма да остави ненаказан оногова, който изговаря името Му напразно.
4. Помни съботния ден, за да го светиш; шест дена работи и върши (в
тях) всичките си работи; а седмият ден е събота на Господа, твоя Бог...
(От апостолско време християните празнуват неделята – денят на Възкресение
Христово, а 600 години по-късно мюсюлманите започват да празнуват в петък.)
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5. Почитай баща си и майка си, (за да ти бъде добре и) за да живееш дълго на земята.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействай.
8. Не кради.
9. Не лъжесвидетелствай против ближния си.
10. Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на
ближния си, (нито нивата му) нито роба му, ни робинята му, ни вола му,
ни осела му, (нито никакъв негов добитък) - нищо, което е на ближния ти.
(Изх.20:2-17 и Вт. 5:6-21).

Г осподната молитва

О

тче 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).

С имвол на вярата
1. Вярвам в Един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.
2. 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, чрез
Когото всичко е станало.
3. Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезе от
небесата, и се въплъти от Духа Светаго и Дева Мария, и стана човек.
4. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан.
5. И възкрасна в третия ден, според Писанията.
6. И възлезе на небесата и седи отдясно на Отца.
7. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му
не ще има край.
8. 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.
9. В една свята, вселенска и апостолска Църква.
10. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете.
11. Чакам възкресението на мъртвите.
12. И живот в бъдещия век! Амин.
313
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С ъкращения на библейските книги
К ниги на Стария Завет
Бит. - Битие
Изх. - Изход
Лев. - Левит
Числ. - Числа
Вт. - Второзаконие
Иис. Нав. - Иисус Навин
Съд. - Съдии Израилеви
Рут - Рут
I Цар. - Първа книга Царства
II Цар. - Втора книга Царства
III Цар. - Трета книга Царства
ІV Цар. - Четвърта книга Царства
І Пар. - Първа книга Паралипоменон (Летописите)
ІІ Пар. - Втора книга Паралипоменон (Летописите)
І Ездр. - Първа книга на Ездра
Неем. - Неемия
ІІ Ездр. - Втора книга на Ездра
Тов. - Товия
Иуд. - Иудит
Ест. - Естир
Иов - Иов
Пс. - Псалтир
Прит. - Притчи Соломонови
Екл. – Еклисиаста или Проповедника
Прем. Сол. - Премъдрост Соломонова
Сир. - Премъдрост на Иисуса, син Сираков
Ис. - Книга на пророк Исаия
Иер. - Книга на пророк Иеремия
Пл. Иер. - Книга Плач Иеремиев
Иезек. - Пророк Иезекиил
Дан. - Пророк Даниила
Ос. - Пророк Осия
Иоил. - Пророк Иоил
Ам. - Пророк Амос
Авд. - Пророк Авдий
Ион. - Пророк Иона
Мих. - Пророк Михей
Наум. - Пророк Наум
Авак. - Пророк Авакум
Соф. - Пророк Софония
Аг. - Пророк Агей
Зах. - Пророк Захария
Мал. - Пророк Малахия
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К ниги на Новия Завет
Мат. - От Матея свето Евангелие
Марк. - От Марка свето Евангелие
Лука - От Лука свето Евангелие
Иоан. - От Иоана свето Евангелие
Деян. - Деяния на светите Апостоли
Иак. - Съборно послание на св. ап. Иаков
І Петр. - Първо съборно послание на св. ап. Петър
ІІ Петр. - Второ съборно послание на св. ап. Петър
І Иоан. - Първо съборно послание на св. ап. Иоана Богослова
ІІ Иоан. - Второ съборно послание на св. ап. Иоана Богослова
ІІІ Иоан. - Трето съборно послание на св. ап. Иоана Богослова
Иуда - Съборно послание на св. ап. Иуда
Рим. - Послание на св. ап. Павел до Римляни
І Кор. - Първо послание на св. ап. Павел до Коринтяни
ІІ Кор. - Второ послание на св. ап. Павел до Коринтяни
Гал. - Послание на св. ап. Павел до Галатяни
Еф. - Послание на св. ап. Павел до Ефесяни
Фил. - Послание на св. ап. Павел до Филипяни
Кол. - Послание на св. ап. Павел до Колосяни
І Сол. - Първо послание на св. ап. Павел до Солуняни
ІІ Сол. - Второ послание на св. ап. Павел до Солуняни
І Тим. - Първо послание на св. ап. Павел до Тимотея
ІІ Тим. - Второ послание на св. ап. Павел до Тимотея
Тит. - Послание на св. ап. Павел до Тита
Филим. - Послание на св. ап. Павел до Филимона
Евр. - Послание на св. ап. Павел до Евреите
Откр. - Откровение на св. ап. Иоан Богослова

[
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