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„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!” (2 Кор. 5:20)

„Гняв няма в Мене /казва 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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ПРЕДИСЛОВИЕ
През 1984 година сънувах, че се намирам на
кръстовището на ул.„Гаврил Кръстевич” и бул.
„Ботевградско шосе” в гр.София. В небето се чу
силен глас, който каза: „Ще очистя земята от
това извратено и нечестиво поколение”. Силата
му беше толкова голяма, че хората изпопадаха на
земята. Коленичих и казах: „Господи, какво да
направим?” Гласът, все така мощен, отговори:
„Всеки да се помири с брат си и да сключи
Мирен договор с Небето. Всички, които
служат на двама господари – на Христос и
на антихриста – са предатели. Наказанието
за предателство е смърт”. След това видях
пред мен, точно на кръстовището, трима души
обърнати 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”.
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Реших, че ги грози смъртна опасност и за
това трябваше да ги предупредя. Първият не
ме изслуша, вторият ми отговори: „Не е така”,
а третият каза: „Вярно е. Преди няколко дни ме
приеха в партията”. Първите двама починаха след
около един месец, а третият е жив и до днес.
Написах „Мирен 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 глас,
който ме попита: „Какво държиш в ръката
си?” Отговорих: „Мирният договор на грешника
с Небесното царство ”. Гласът продължи: „Това
е универсално лекарство против болестите
и рака. Който от сърце го приеме и изпълни,
ще бъде изцелен, а който го отхвърли или го
приеме формално, няма да бъде изцелен.”
Писанието казва:
„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” (1 Иоан. 1:9).
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„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 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.
21:7,8).
„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 /на богатствотоб.а./” (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).
„А праведният чрез вяра ще бъде жив; ако
пък се отклони, душата Ми няма да благоволи
към него“ (Евр. 10:38).
„Аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи
на брата си без причина, виновен ще бъде
пред съда, а който каже на брата си: „рака” /
празноглав, смахнат-б.а./, виновен ще бъде
пред синедриона /върховно съдилище-б.а./; а
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който пък каже: „безумнико”, виновен ще бъде
за геената огнена” (Мат. 5:22).
От цитираното слово Божие се подразбира, че
ако не изповядаме греховете си, а ги крием, няма
да имаме успех и няма да получим изцеление.
Бог изпълнява обещанията Си само тогава, когато
постъпваме така, както казва Неговото слово.
В друго съновидение беше ми казано, че
ако българите не се покаем и не се върнем от
нечестивите си пътища, България ще престане да
съществува като държава. Казах, че това няма да
стане, тъй като Варшавският договор и Съветският
Съюз няма да позволят това. Отговорът беше, че
те ще престанат да съществуват, а Русия няма
да може да ни помогне, защото ще си има много
грижи на изток. Наказанията започнаха да следват
едно след друго, и това, че се случват около
празниците, показва, че не са случайности.
Бог е много жалостив и много търпелив, но и
Божието дълготърпение има граници. Той много
пъти и по различни начини предупреждаваше
израилтяните, че ако не престанат с
идолопоклонствата си на лъжливия бог Ваал и
лъжливата богиня Астарта, с поклонението на
слъцето, луната и съзвездията, с гнусните пред
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Бога магьосничества и окултни практики, ще
бъдат жестоко наказани и разпиляни по целия
свят. И наказанията започнаха едно след друго.
Цар Иосия реши да отвърне Божият гняв от Иуда
и Иерусалим.
„Тогава царят заповяда на първосвещеник
Хелкия и на вторите свещеници и на пазачите
при прага да изнесат от храма Господен всички
вещи, направени за Ваала и за Астарта и за цялото
небесно войнство, и ги изгори извън Иерусалим,
в Кедронския дол, и заповяда да пренесат пепелта
им във Ветил. И отстрани жреците, които
Иудейските царе бяха поставили да извършват
кадения по оброчищата в иудейските градове и в
околностите на Иерусалим, и ония, които кадеха
на Ваала, на слънцето, на месеца, на съзвездията
и на цялото небесно войнство; и изнесе той
Астарта из дома Господен вън от Иерусалим,
при поток Кедрон, и я изгори при поток Кедрон,
стри я на прах и хвърли праха й в общонародните
гробища; и разори блуднишките домове, които
бяха при храма Господен... Иосия също изтреби
и извиквачите на мъртавци, и магьосниците, и
терафимите, и идолите, и всички гнусотии, които
се срещаха в Иудейската земя и в Иерусалим, за
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да изпълни думите на закона, написани в книгата,
която свещеник Хелкия намери в дома Господен.
Подобен нему не е имало цар преди него, който
да се е обърнал към Господа от всичкото си сърце,
и от всичката си душа, и от всичките си сили,
според целия закон Моисеев; и след него не се
издигна подобен нему“ ( 4Цар.23:4-7,24,25).
Въпреки голямата ревност на цар Иосия,
„Господ не отложи голямата ярост на гнева Си,
с която гневът му се бе разпалил против Иуда за
всички оскърбления... ( 4 Цар.23:26).
Не е ли пълна и България с гадатели, врачки,
астролози, поклонници на слънцето и съзвездията,
екстрасенси, запитвачи на мъртви, на извънземни
бесове – контактьори, които всеки ден бълват
лъжи и измами по медиите. И те като еврейските
вероотстъпници си мислят: „сключили сме
съюз със смъртта и с преизподнята сме договор
направили: кога всепоразяващия меч 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,
крайъгълен, драгоценен, здраво утвърден; който
вярва в Него, няма да се посрами. И ще поставя
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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“( Ис.28:14-18).
Градушките и водите започнаха да прииждат,
затова нека побързаме да се покаем и помирим с
Господа на силите, за да не бъдем стъпкани.
Веднъж дойдоха някои при Спасителя и Му
разказаха как Пилат смесил кръвта на галилейците
с кръвта на жертвите им и Той им 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 повиновни от всички живеещи в Иерусалим? Не,
казвам ви; но, ако се не покаете, всички тъй ще
загинете“(Лука 13:2-5).
За съжаление жителите на Иерусалим и
Галилея не се покаяха и във войните с Рим са
загинали повече от един милион и 500 хиляди
души, по свидетелства на Йосиф Флавий.
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Сега е време за покаяние. Сега е ден на
помирение с Бога и човеците.
Ето какво ми пише една сестра, освободена и
изцелена в Иисусовите рани:
„Здравейте, брат Петър,
Пише Ви Искра – сестра в Господа, която
иска да Ви благодари от цялото си сърце...
Когато прочетох Мирният договор на грешника
с Небесното царство и се покаях, с мен се случи
чудо. Аз съм напълно здрава и трудоспособна. Бог
ме благослови и аз се върнах при семейството си.
Осем пъти влизах в психиатрията и един път
бях там единадесет месеца без да излизам навън.
Благодаря на Бога, че намерих Небесния мирен
договор.
Румен Ви поздравява също и скоро ще дойде с
майка си. Те са идвали два пъти при Вас и Вие сте
се молили. И това е чудо. Той беше осем години
в психиатрията във Варна изолиран сам, а сега
е напълно добре и слави Господа Иисуса Христа.
Заедно ходим на църква. Толкова е добре, че беше
на турнир по шах и спечели второ място. Скоро
ще дойдем. Поздравете цялата църква и Бог да
Ви благослови.”
20.12.1995г.
Искра Димитрова
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Свидетелство за изцелението на Благовеста
Борисова Узунова
Димчо започна разказа си с думите: „Майка
ми каза: „Леля ти Блага е много зле и всеки
момент може да си премине. Иди да я видиш“.
Помолих брат Петър да ме придружи и той се
съгласи. Леля Блага е втората съпруга на дядо
Стефан и ние вместо бабо и казваме лельо. Те и
двамата са лесоинженери и бяха директори на
горски стопанства, но след пенсионирането си
живееха скромно в квартал „Хаджи Димитър“ в
София. И двамата бяха членове на БКП-БСП, но
бяха от наивните комунисти - идеалисти, които
си вярваха, че може да се построи рай на земята
с помощта на пладнешки крадци, разбойници и
грабители.
Когато пристигнахме при леля Блага, заварихме
я на леглото свита на „кравай“ да охка и пищи
от болки предизвикани от раковите образования
в стомаха и цялата коремна област. Беше много
отслабнала и изтощена от болестта. Брат Петър
я попита , дали иска да сключи мирен договор с
небето, като й обясни какво означава това. Попита
я дали има хора, които да са й сторили зло, без да
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са имали основание за това и сега тя да ги мрази и
да иска да им отмъсти. Каза, че никого не мрази.
Попита я дали членува в партията и може ли да се
отрече от нея. Тя отговори, че от всичко се отрича
само да спрат тия адски болки. Когато брат Петър
й казваше едно по едно изреченията от Мирния
договор и тя повтаряше след него, изведнъж
усетих, като че ли стаята се наелектризира и
започна да се изпълва с някаква сила. Попитах:
- Брат Петре чувстваш ли нещо, което изпълва
цялата стая?
- Чувствам – отговори той.
Тогава леля Блага извика: „И аз го чувствам.
Влива се откъм врата ми и изпълва цялото ми
тяло“.
- Щом го чувстваш, ставай – каза брат Петър.
- Не мога – извика леля Блага.
- Можеш! Ставай!
Той я хвана за ръката и й помогна да слезе от
леглото. Тя постоя малко, поклати се, защото не
можеше да пази равновесие, успокои се и тръгна
да се разхожда из стаята. Дядо Стефан и вуйчо
Светослав очудени гледаха разходката на леля
Блага след Божественото й изцеление. Обърнах
се към тях и казах: „ Дядо, видя ли какво направи
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Господ с леля Блага. Искаш ли, да се молим и за
теб, Бог да те изцели?“ Той отговори: „Вие знаете
моето становище относно вашето верую“, и
затвори вратата след себе си.
След няколко седмици брат Петър ме попита:
„Какво прави леля ти Блага?“
Добре е. Ходи и на парти. Когато били
абитуренти се уговорили да се съберат когато
навършат 70 години и да си спомнят за
абитуренския бал.
Това се случи през пролетта на 2006 година.
Димчо Димитров Димов
Чудото със сестра Митра
Сестра Ангелушка, племеничка на Митра ми
се обади по телефона и каза: „Брат Петре, леля
ми Митра е тежко болна. Има тумор в главата,
който е дълбоко в мозъка и не може да се оперира.
Mъжът й е военен и работи в Министерството на
отбраната, а дъщеря им работи в Министерството
на просветата и те правят всичко възможно,
за да й помогнат, но състоянието й все повече
се влошава. Дъщеря й се свързала с някакъв
българин, живеещ в Австрия, който твърдял, че е
открил универсално лекарство против туморите и
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рака, но и то не помага“.
Искам да ви предупредя, че няма друго
универсално лекарство против туморите и рака
освен покаянието, изповедта и молитвата, тъй
като ракът е демон, който не се страхува от нищо
друго, освен от силата на изцелението в Иисус
Христовото име.
Когато пристигнахме в дома на Митра,
заварихме я да седи на един диван. Тя се опита да
стане, но се строполи на пода. Искрено изповяда
пред мен греховете си, прие Мирния договор на
грешника с Небето и ние се помолихме за нейното
изцеление.
След няколко дни сестра Ангелушка ми се
обади и каза, че леля й Митра е много по добре
и се разхожда свободно из стаята. След още
няколко дни се обади отново и радостно сподели,
че Митра е заминала на вилата и там се разхожда
из градината.
Мина известно време и една събота Митра
и дъщеря й дойдоха в молитвеното събрание.
Дъщеря й стана и разказа пред събранието, че на
контролния преглед на майка й са я сложили на
някакъв апарат като тунел и са търсили тумора
и разсейките, но се оказало, че са изчезнали.
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Професорът я попитал: „Кой изцери майка
ви?“ Тя отговорила: „Ако ви кажа, може да се
присмеете и да пострадате“. „Как ще се присмея?
Туморът и разсейките ги няма“. Тогава тя казала:
„Молихме се на Бога и Бог я изцели“. „Не се
очудвам“ – отвърнал професорът. После им казал,
че след няколко месеца във Варна ще има конгрес
на лекарите онколози и чудесното изцеление на
Митра ще бъде показано на тоя конгрес. Когато
наближило времето на конгреса, решили да й
направят химиотерапия, да не би да има скрити
туморни клетки. Веднага след химиотерапията
Митра починала.
Искам да ви попитам: „Ако направите
химиотерапия на здрав човек, той по-здрав
ли ще стане?“ Ако пък лекарите са мислели,
че Божественото изцеление на Митра може
да бъде представено, само като резултат на
техните усилия, трябва да знаят, че Господарят
на Вселената никому няма да позволи да свърже
името Му с подобна лъжа.
Красимира от Огорелица
Сестра Анна ме помоли да посетим една
жена, която живееше в планината над Реброво
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в местноста Огорелица, за да се молим за
спасението на душата й. Тя беше болна от рак
на стомаха и много отслабнала. Ръцете и краката
й бяха тънки като щеки. Изоставена от всички,
без никакви средства, живееше сама в окаяно
състояние. Нямаше отопление. Електрическият
ток беше прекъснат. Нямаше дърва и въглища.
Беше клекнала до леглото. Твърдеше, че само
така болките намаляват, а когато седи или лежи –
са ужасни.Тя направи отричане от сатана, духа на
антихриста и лъжепророка, от смъртни, окултни
и наследствени грехове по Мирния договор
на грешника с небето и прие Господ Иисус
Христос за свой личен Освободител, Спасител и
Универсален Лекар.
Молихме се за освобождението й от демона
на рака, спасението на душата и изцелението на
тялото й. Имах странно видение. Пред вратата
на Красимира лежеше голям змей. Хванах го за
опашката и я извих, така че тя се пречупи и от там
започна, като фонтан да бълват нечистотии. Змеят
се простна на земята и умря.
Веднага след като си отидохме, получила
страхотно разстройство и изхвърлила цяла кофа
с нечистотии. Болките намалели и вече можела
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да седи, лежи и да спи. Намерила малко дръвца,
насекла ги и си запалила печката. Започнала да
се храни нормално. Докато преди не можеше да
се движи, сега се разходила в преспите сняг до
съседните вили, които се намираха на около 100200 метра от нейната къща.
След няколко дни ѝ закарахме около един
кубик дърва и храна. Тогава научихме, че във
вилната зона се разпространил слух, че при нея
идвал знахар, дал и лечебна билка и тя оздравяла.
Истината е, че тази билка се казва Мирен договор
на грешника с небето.
След известно време братята Димчо и Евгени
и закараха храна, вода и още около един кубик
дърва, но тя им се скарала, зашо не са й купили
и цигари.
Докато лежеше и умираше никой не се
интересувал от нея, но сега когато започна да
се подобрява, решили да й помогнат. Свалили я
от планината и я закарали в Окръжна болница,
за да бъде освидетелствана, че е болна от рак,
та да получи пенсия по болест или поне да
получава социални помощи. Няколко дни след
постъпването в болницата, Красимира починала.
Вечна й памет!
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Дори някой и да не опазят Божественото си
изцеление, с приемането на Мирния договор с
небето ще намерят голямото съкровище – вечния
живот в Христа Иисуса.
„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).
Моят колега и приятел
Димитър Петров Димитров
Около десет години сме работили заедно с него
в КЗУ към ДСО „Монтажи“. Той идваше понякога
и на молитвените ни събрания за изцеление на
болни. Обади ми се по телефона: „Бате Пепи,
много съм зле, ела да се видим“.
Намерихме го много отслабнал. Опериран беше
от рак на стомаха. Не можеше да се храни. Похвали
ни се, че го лекували китайци с иглоубождане,
за което му се накарах и му припомних, как
нашият колега Георги Петков се парализира след
лечението с акопунктура, а след това и почина, а
на сестра Фиданка Стефанова чрез лечението й с
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иглоубождане бяха й повредили говора.
Димитър изповяда, че вярва в Бога според
Никео-Цариградския символ на вярата, прие
Мирния договор на грешника с Небесното
царство и ние се молихме за прошка на греховете
му и изцеление на тялото му.
Започна бързо да се подобрява и килограмите
му се възстановиха както преди заболяването.
Сподели пред мен, че търси да си купи къща на
село с голям двор. Казах му, че имаме планирано
посещение на село Громшин, където се продават
къщи с големи дворове за около десет хиляди
лева. Той дойде с нас и хареса една с двор от
три декара. След време ми се обади, че е уредил
прехвърлянето на къщата, а със съседа си, който
имаше трактор, да изоре двора му. Радваше се
на добро здраве, но ми каза, че му предлагали
химиотерапия, та ако има останала някоя ракова
клетка, да я унищожат. Разказах му историята със
сестра Митра и го помолих да не се съгласява.
Той ми отговори, че лекарите си знаят работата.
Наскоро след този разговор синът му Петър
ми се обади и ме покани на погребението на
баща му. Химиотерапията атакувала най-слабото
място в организма му и това било мястото на
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операцията, което макар и да било заздравяло,
сега се възпалило и от това възпаление Димитър
починал.
Започвам да се съмнявам, дали химиотерапията
на Божествено изцелените не е скрита евтаназия.
Сънувах, че Димитър и братовчед ми Петър
Петров се разхождат по покрива на КЗУ и
разговарят. Петър му рече: „Мите, чу се за теб,
че си бил умрял, вярно ли е?“ Не, не е вярно, жив
съм, но и за теб се чу такова нещо“. „И аз съм
жив“ – отговори радостно Пешо.
Живи са всички, които са повярвали и са се
помирили с Бога, а които не са повярвали – много
ще съжаляват.
„ И каза им: идете по цял свят и проповядвайте
Евангелието на всички твари. Който повярва и се
кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще
бъде осъден“ (Марк. 16:15,16).
Има хора, които се смущават и не разбират
как така трябва да сключат мир с Небето. За
атеистите думата „небе“ означава космическото
пространство, за иудеите – Божието обиталище
(Втор. 26:15; Ис. 63:15); за християните - мястото,
където в непристъпна светлина пребъдват
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Триединният
Бог,
ангелите,
херувимите,
серафимите и душите на светиите (Мат. 8:11; 2
Петр. 3:13; 2 Кор. 5:1,2; 1 Тим. 6:16; Откр. 6:9,10,
21:1-3).
Водачите на всички лъжливи религии
заблуждават себе си и последователите си, че
могат да имат мир с Бога, но да са във война с
Неговия Единороден и Възлюбен Син и Божието
домочадие.
„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).
„Всякой, който вярва, че Иисус е Христос,
от Бога е роден, и всякой, който люби Родилия,
люби и Родения от Него“ (1 Иоан. 5:1).
Невъзможно е да имаме мир с Бога, ако сме във
война с Небесното царство.
„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?“ (1 Иоан. 4:20).
Небесното царство и Божието царство е едно
и също нещо. За някои небесното царство ще
дойде, когато „месията“ стане световен диктатор,
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а те негови министри и управители. За други ядене и пируване, плътски удоволствия, веселби
с песни и танци. За трети, то е една идея за
братство, равенство и свобода, която трябва да
бъде наложена насила над другите с огън и меч..
За нас, християните, Небесното царство или „...
царството Божие не е ястие и питие, а правда
и мир, и радост в Светаго Духа“ (Рим. 14:17) и
вечен живот в Христа Иисуса.
Покайте се! Помирете се с братята и сестрите
си, и сключете Мирен договор с Небесното
царство, за да ви освободи Господ от проклятието
и го замени с благословение; за да получите мир
и радост в душите си и здраве на телата си; за
да бъдете радостни свидетели на неизмеримата
Божия милост към ония, които идват при Него
с вяра, смирение и послушание на словото Му и
откровенията Му.
Християни и атеисти, вярващи и невярващи,
ако нещо липсва в живота ви, ако имате нужда от
освобождение от различни зависимости: цигари,
алкохол, наркотици, хазарт, разврат, вие имате
нужда от Освободител; ако ви измъчват страхове
и никъде не намирате мир, вие имате нужда от
Спасител; ако страдате от болести и немощи,
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вие имате нужда от универсален Лекар на телата
и душите ви. Този Освободител, Спасител и
универсален Лекар е Господ Иисус Христос,
Единородния Син на небесния Бог. Приемете Го
и помирете се с Небето.
Голяма част от жителите на планетата Земя
се намират в положение на бунт и някои дори
са обявили война на Твореца и Господаря на
Вселената. В продължение на близо две хиляди
години, Той ни предлага мир чрез вяра в Божия
Син. Но търпението Му вече се изчерпва и много
белези показват, че войната между Небето и
Земята скоро ще започне. Нали се досещате Кой
ще победи? Побързай и приеми Неговия мир.
Бог да ни благослови! Амин.

МИРЕН ДОГОВОР НА ГРЕШНИКА С
НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО
В името на Отца и Сина, и Светия Дух,
пред целия видим и невидим свят и пред тези
свидетели, ОТРИЧАМ СЕ от сатаната, от духа
на антихриста и на лъжепророка; отричам се от
всичките им служители, от всичките им дела и от
цялата им сатанинска сила, и не желая да имам
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нищо общо с тях, нито те да имат нещо в мен.
Отче Светий 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 Свещеното
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). Дойдох Господи! Аз съм обременен
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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
никакви 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. Моля Те, да ми простиш всички
грехове, които извърших с думи, мисли и дела,
волно или неволно, от както се помня до днес.
Аз от сърце прощавам на всички човеци, били те
живи или покойници, които са ме онеправдавали
или наскърбявали или са извършили какъвто и да
е грях против мен, моля Те и Ти да им простиш.
Господи, аз обичам и почитам моите родители,
прародители и всички мои роднини до четвърта
и до десета 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 родово проклятие, моля Те да разрушиш
проклятието и да го замениш с благословение.
Ако върху мен има изпратени магьоснически
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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”
(1 Йоан. 3:8). Господи Иисусе Христе, разруши
всичките дела на дявола в моя живот.
Ако съм попаднал под проклятие поради
извършените от мен грехове, моля Те, да ми
простиш греховете и да ме освободиш от всяко
зло.
Отричам се от лъжливите религии, езическите
суеверия, сатанинските и еретическите учения,
които изопачават Божието слово или са в
противоречие с него. Отричам се от лъжеученията
на Ню Ейдж, Розенкройцерските братя, Мун,
Бахай, Петър Дънов, Висарион, Елена Блаватска,
Николай Рьорих, Елена Вайт, мормоните,
йеховистите, кришнарите, франкмасоните и
други такива, които с еретическите си и окултни
учения и практики се стараят да подготвят лидери
на бъдещата зла империя на Антихриста.
Отричам се от магиите, чародействата,
врачуванията, спиритичните сеанси, медиумите,
медитацията, от предсказване или четене на
мисли чрез сексуални или предсказвателни
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духове, както от установяване на каквато и да е
небиблейска връзка с отвъдния свят, което става
чрез падналите ангели - дяволите, представящи
се за извънземни или космически сили и енергии.
Отричам се от гледане на кафе, карти, боб, хляб,
ръка (хиромантия) и гадания по вътрешностите
на животните, по облаците, слънцето, луната и
другите небесни тела, по лицеизраза, цветята,
чрез леене на куршум (олово) и восък, 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, които заблуждават
непросветените, че чрез отваряне на чакрите и
кундалини, уж се свързват с космически сили и
енергии, а в действителност отварят себе си за
нахлуване на демонични сили.
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Отричам се от екстрасенсите и свързаните
с тях окултни псевдолечения с лъжемагнитни
биополета и лъжемагнитни биотокове, а в
действителност натоварват пациентите си с
демонични сили.
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, рап, чалга
и други видове музика и танци, чрез които се
приканват слушателите и танцуващите към бунт,
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
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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,
ключове, картони, букви, отвеси, маси, книги,
дори и Библията, както и от ползване услугите
на ясновидци, които гадаят на захарче чрез
призоваване на починалите светии или починали
наши роднини и близки.
Отричам се от автоматичното писане и
рисуване и така наречената „психометрия”.
Отричам се от откриването диагнозите на
болните и средствата за лечението им чрез
махало, конус, пирамида, сфера и игла, отвес,
пръстен и косъм или конец, както и измерването
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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, компютри,
интернет, мобилни телефони, вестници, списания,
книги и др. Принадлежащите ми с подобно
съдържание книги, като тези на Дан Браун, Петър
Дънов, Ванга и др., както и списания, вестници,
брошури, аудиокасети, видеокасети, дискове и
други такива, ще унищожа чрез изгаряне, както
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това направиха покаялите се магьосници в град
Ефес (Деян. 19:19), а записите на компютрите и
мобилните телефони ще изтрия, за да не попадна
под проклятие, за което предупреждава Божието
слово:
„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).
В името на Господа Иисуса Христа прекъсвам
и унищожавам всяка 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.

ИЗПОВЯДВАМ И ОСТАВЯМ И
СЛЕДНИТЕ ГРЕХОВЕ:
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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 и оскверняване на Библии,
Нови Завети или богослужебни книги, на
църковни, библейски и евангелски символи,
книги, предмети, видеокасети, дискове, икони и
картини с библейско съдържание, както и гробове
на починали хора, тъй като всеки, който прави
това, попада под анатема.
6.Блудство, прелюбодеяние и различни форми
на сексуален разврат, онанизъм и мастурбация.
Мъжеложство и скотоложство. Флиртуване,
блудни, и сладострастни пожелания. (Изповядване
имената на пожеланите жени или мъже с молитва
да бъдат опазени от блудните духове).
7.Разрушаване на семейството, освен по
прелюбодеяние, отказване от децата и лишаването
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им от наследство, раждане на извънбрачни деца,
извършване на неспонтанни 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, ако е възможно, да се
върне.
9.Лъжи и лъжесвидетелства пред съда, в
църквата и пред масови информационни средства.
10.Обвиняване и осъждане на невинни и
оправдаване на виновни чрез дадената ни власт.
11.Взимане и даване на подкупи. Изнудване рекет.
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,
високомерие,
осъдителност,
властолюбие, гняв, избухливост и псуване, както
и употреба на нецензурни думи, епитети и обидни
сравнения с животни.
15.Хули, подигравки и отхвърляне дарбите и
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служенията на Светия Дух.
16.Физическо, материално и психическо
насилие, над който и да е човек, немислещ като
нас.
17.Производство, търговия и злоупотреба с
оръжие, наркотици, отровни и нечисти храни,
алкохол, цигари, изотопи, живак и др.т.
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.
21.Фалшиви претенции на лица, неотговарящи
на библейските изисквания за служения и дарби в
Христовата църква.
22.Коварно,
вероломно
и
насилствено
заграбване на църковната власт.
23.Срам и страх от изповядване вяра в Бога и
Господа Иисуса Христа 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 Бога, Божия народ и
34

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 помощи, с цел
да станат членове на определено вероизповедание
или деноминация.
27.Прояви
на
агресия,
буйство,
човеконенавистничество, расизъм, шовинизъм,
антисемитизъм.
28.Лицемерие и двуличие. Нечестност и
неблагодарност. Зложелателство, злорадство и
злопаметство.
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, преяждане, мързел,
нечистоплътност.
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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,
коалиция или дори една личност.
36.Неплащане на данъците в държавата, в
която живеем.
37.Неутрално поведение, поддържане и
гласуване за партия или коалиция от антихристи,
които се опитват явно или негласно 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, да не се изучава Христовото
вероучение в страната ни.
40.Преследване, хули, репресии, уволнение от
работа на който и да е християнин, проповядващ
пълното и чисто Христово евангелие, заради
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вярата му.
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.
43.Изнасяне на лоши проповеди, беседи
и разказване на богохулни и гнусни вицове
и приказки, развалящи
добрите нрави.
Проповядване на религиозна, расова и национална
омраза.
44.Търговия с деца. Осиновяване срещу
заплащане на родителите или държавни детски
заведения. Кражба на деца с каквато и да е цел.
45.Проституция и сутеньорство. Търговия с
деца и жени за публични домове.
46.Ядене, купуване 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-психическо
увреждане
чрез
хипноза,
чародейство,
магьосничество, медикаменти, наркотици, билки
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и други средства. Вкарване под проклятие чрез
умишлено съблазняване, насилие или шантаж или
даване на нечестиви съвети подобно на 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 населението. Употреба на изотопи и
отрови за увреждане или умъртвяване на който и
38

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, които противоречат на Божията
любов и Божието слово. Клетви в Божието име и
в името на сатана.
56.Композиране и изпълняване на песни,
които прославят сатана и неговите служители антихристите.
57.Използване на църковни или държавни
средства за лични облаги. Одобряване делата на
престъпници и злодейци.
Признавам още, че не съм изпълнявал и двете
новозаветни заповеди на любов към Бога и брата
човек. Не съм обичал 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 е имало много случаи в живота ми, когато
съм знаел и могъл да направя добро, но не съм го
сторил и така съм извършил грях (Иак.4:17).
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Господи Иисусе Христе, моля Те да ми простиш
всички наследствени, смъртни и несмъртни
грехове, които съм извършил 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,
болестен дух и замени ги с духовни, физически
и материални благословения. Предавам духа,
душата и тялото си в Твоите прободени ръце.
Вземи ме и води ме, където трябва и както трябва.
Господи Иисусе Христе, желая докато съм жив и
след смъртта да бъда с Теб и с Твоите светии.
В името на моя Небесен Отец, Творецът и
Господарят 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 духа,
душата и тялото ми и да отидете там, където
Господ ви е определил място! Нито се връщайте,
нито увреждайте други души.
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
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Бога и брата човек! Амин.
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”,
освен в новопоявилите се такива, създадени
от антихристите? Други са мислели, че само
като спазват някакви ритуали и традиции ще
се спасят, а същевременно в незнанието си са
вършели 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 година 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
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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 някои, 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 да застане в скришната си стая,
когато няма никой, да затвори вратата след себе
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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,
който 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
повод да ме нарани, но и да не съм му дал повод,
дори и напълно да съм невинен, аз от сърце му
прощавам и Те моля 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.
Когато бях дете, един човек ме извика и аз
радостен и усмихнат изтичах, застанах пред
него и попитах: „Кажи чичо Димитре? „ „Защо
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си бил моя син?“ – попита ядосан бащата на
Иван. Уверен, че съм напълно невинен, отговорих
спокойно: „Никога не съм бил твоя син“. В
следващия миг усетих, че юмрукът на Димитър
се стовари върху главата ми. Причерня ми само
за момент. Устата ми се напълни с кръв. Обърнах
се и страшно огорчен от несправедливия бой се
прибрах у дома. Намразих този човек и сина му
и никога не ги поздравявах. Когато повярвах и
започнах да се моля на Бога, казвах в молитвата
си, че от сърце прощавам на всички човаци, които
са съгрешили против мен, но ако срещнех някой от
тях, усещах огорчението в сърцето ми. Разговарях
и с двамата по отделно. Синът каза: „Момчешки
работи“. Бащата остана твърдо убеден, че някога
аз съм бил сина му. Дори каза на внуците си: „Този
човек някога беше бил вуйчо ви, но аз му ударих
един плесник и му разбих зъбите“. Наскоро след
този разговор научих, че и двамата са починали.
Мислих, мислих и се чудех как да им простя,
като не се признаха за виновни. Накрая си казах:
„Аз не съм бил Иван, но съм бил други деца, а
бащите им не са ме били. Бог е допуснал бащата
на Иван да ме нарани, защото съм наранявал
други деца“. Огорчението изчезна.
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Възможно е и след като сме простили на
всички, които са ни наранили и онеправдали,
молили сме се за враговете си, изповядали сме
всеки грях и сме се молили да ни бъде простен,
пак да чувстваме някаква депресия. Тогава трябва
да изповядаме точно това, което ни измъчва пред
група християни, които са новородени, ръководят
се пряко от Светия Дух и имат власт да изгонват
бесове. Те да ни 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).
Престъпление е обладан от демони човек да
бъде обявен за кръстен със Светия Дух. Някои
изповядват: „Казаха ми да повторя няколко
непознати думи и аз ги повторих. Тогава ме
обявиха за кръстен със Светия Дух, но аз не знам
дали е така, защото не мога да говоря на никакъв
нов език“.
Лъжеучителство е също и да учиш хората,
че кръщението със Светия Дух е ненужно,
излишно и опасно. Светият Дух не случайно ни
предупреждава чрез апостол Иаков: „Братя мои!
недейте мнозина става учители, като знаете, че
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по-голямо осъждане ще получим” (Иак. 3:1).
Да убеждаваме човек, който не е новороден,
не е кръстен със Светия Дух и в живота му не
действа духовна дарба, че е новороден, кръстен
и в живота му действат духовни дарби, е все едно
да убеждаваме човек, който никога не е виждал
морето, че е професионален моряк.
Появиха се лъжеучители, които учат
новоповярвалите християни да изгонват демони,
като ги наричат червеи, гъсеници, да ги тъпчат
с краката си, като на подметките си пишат с
тебешир „сатана” и казват: „Сатана, ти си червей,
ти си гъсеница, аз те стъпквам и ти заповядвам
да напуснеш този човек!” От това неразумие
пострадаха много млади хора, които вследствие
на това бяха депресирани, а някои демонизирани.
Писанието казва: „...Пиша вам, момци, защото
победихте лукавия...” (1 Иоан. 2:13). Какви
герои са момците, ако са победили една гъсеница
или един червей, които могат да бъдат клъвнати
и глътнати от едно врабче? Подценяването на
сатана е отклонение от Христовото учение
и от Писанието, а отклонението е условие за
поражение.
„Всякой, който престъпва Христовото
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учение и не пребъдва в него, няма Бога...” (2
Иоан. 1:9). ,,Ние пък не сме от ония, които се
отклоняват за погибел, а от ония, които вярват
за спасение на душата,, (Евр.10:39).
Който иска да се запознае със силата на сатана,
нека прочете първа и втора глава от книгата Йов.
Цитирам само два стиха: „Докле още говореше,
дохожда друг и казва: огън Божий от небето
падна, изгори овците и момците и ги погълна;
отървах се само аз, за да ти обадя... Отиде си
Сатаната от лицето Господне и порази Иова
с люта проказа – от ходилата на нозете му до
самото му теме” (Иов 1:16, 2:7).
При мен са идвали не малко млади хора,
депресирани и дори обсебени, след като бяха
гонили дявола, наричайки го червей, гъсеница,
нищожество и други такива названия. Поголямата част от тях бяха връзвали и гонили
дявола от невярващи, непокаяни, от атеисти и
антихристи, което никога няма да стане, ако
те или родителите им не повярват, че Господ
Иисус Христос е Син Божий, умрял на Голгота за
грехове ни и възкръснал от мъртвите за нашето
оправдание. Бог пази авторитета на Христовите
думи, а Божият Дух казва: „... който пък не вярва
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в Сина, не ще види живот, и гневът Божий
пребъдва върху него” (Иоан. 3:36). И още казва:
„Затова ви казах, че ще умрете в греховете
си; наистина, ако не повярвате, че съм Аз, ще
умрете в греховете си” (Иоан. 8:24).
ВНИМАНИЕ! Не изгонвай демони от
непокаяни и неповярвали атеисти, антихристи,
мормони, мунисти, окултисти, екстрасенси,
магьосници, йеховисти, бахаисти, дъновисти,
медиуми,
спиритисти,
йоги,
кришнари,
контактьори и други еретици, за да не попаднеш в
прегръдките на дявола.
Но ако вече си попаднал в капана му и искаш
да бъдеш освободен, не се заблуждавай, че друг,
освен Освободителят на духовните роби, Господ
Иисус Христос, може да те освободи. Иди при
Него и сключи Мирният договор с Небесното
царство. Изповядай, отречи се и остави греховете
си, и Той ще те освободи и изцери.
„Мирният договор на грешника с Небесното
царство” сам по себе си, без Господа Иисуса
Христа, никого не може да спаси, новороди,
освободи и изцери. Той е като огледало, в което
всеки може да види къде и с какво се е нацапал.
Но огледалото, колкото и да се оглеждаме в него,
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не може да ни измие. То само ни показва, че
имаме нужда от измиване. И докато плътската
нечистота се измива с вода, препарати или
сапун, то духовната нечистота се измива само
със святата кръв на Божия Агнец, Господ
Иисус Христос, пролята на Голготския кръст за
греховете на целия свят.
Благословен да бъде нашият Господ Бог,
Творецът и Господарят на Вселената, Който
толкова много ни възлюби, че прати Своя
Единороден Син да умре вместо нас, за да ни
освободи от сатана, греха и смъртта, и да ни
научи на най-великата наука – ВЕРОУЧЕНИЕТО,
за да знаем Божията воля и като я изпълняваме,
да имаме мир, радост и ВЕЧЕН ЖИВОТ в Христа
Иисуса.
Благодаря Ти, Господи Иисусе Христе, че
търпя да бъдеш бит и наранен заради моите
болести и умря заради мен, за да ме изкупиш от
проклятието на греха.
Благодаря Ти, Душе Светий, че ме изобличаваш,
насърчаваш,
утешаваш,
освобождаваш
и
изцеряваш в Иисус Христовото име. Бъди ми
Наставник, Учител и Ръководител винаги и
навсякъде. Вземи под Твой контрол всички
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сфери на моя живот! Слава на Триединната и
Единосъщна Троица, един Бог в три лица – Отец,
Син и Светия Дух! Амин!
И така, скъпи братко, скъпа сестро, сядай
зад волана и дръж кормилото на живота си.
Внимателно се вслушвай в съветите на найвеликия Учител, Който винаги и навсякъде е
с нас и в нас. От внимателното изпълнение на
заповедите Му ще зависи съдбата и живота ти.
Побързай да се покаеш искрено, да не би смъртта
да те завари неповярвал и непокаян, защото има
нещо много по-страшно от смъртта на тялото
и това е втората смърт - смъртта на душата.
Господ Иисус Христос говори истината, като ни
предупреждава: „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 Светият Дух чрез даденото на свети Иоан
Богослов видение ни предупреждава за същото:
„И видях голям бял престол и Седналия на
него, от Чието лице побягна земята и небето,
и за тях се място не намери. След това видях
мъртвите, малки и големи, да стоят пред Бога;
отвориха се книги; отвори се и друга книга –
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книгата на живота; и съдени бяха мъртвите
по записаното в книгите, според делата си.
Морето върна мъртвите, които бяха в него,
смъртта и адът върнаха мъртвите, които бяха
в тях; и съден биде всякой според делата си;
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. 20:11-15).
Скъпи читателю, повярвай в Господа Иисуса
Христа. Покай се! Отречи се от сатана и всичките
му дела. Побързай да сключиш мирен договор
с Небесното царство, за да бъде записано името
ти в книгата на живота, и да не бъдеш хвърлен в
огненото езеро, за да не те сполети втората смърт,
а да наследиш ВЕЧЕН ЖИВОТ.
Цитираните в Мирния договор грехове са
взети от Библията, където са описани и много
други грехове. Довери се на Спасителя. Каквито
и грехове да си извършил, дори всичките описани
в Мирния договор, знай че Господ може и иска да
ти прости, ако ги изповядаш и оставиш. Когато се
покаеш, чети и изпълнявай Божието слово, за да
ти бъде добре на земята и да имаш вечен живот
на Небето. Бог да ни благослови!
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НЯКОИ МОДЕРНИ ДУМИ, ЗАД КОИТО
СЕ КРИЕ САТАНА И САТАНИНСКИ
ПРАКТИКИ:
Образи на сатаната: дракон, змия, козел, червен
змей, червен звяр, антихрист /син на дявола/;.....
Сатанински символи: обърната петолъчка,
червена петолъчка, обърнат кръст, пречупен
кръст, анк символ/горящ кръст/, кръст със счупено
рамо, око в триъгълник, змия захапала опашката
си; 666 / знак с показалеца и малкия пръст при
свити останали пръсти/.
Символи на антихриста: знак с изпънати
показалец и малкият пръст, а свити останалите
пръсти; червеният звяр, числото 666.
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Сатанински практики:
радиестезия (бесовъпрошателство),
парапсихология, телепатия, екстрасенс,
ирисология, ирисиолог (гадател по очи), нло,
нумерология, ню-ейдж (нов век), осуиджиборд (магьосничество), хеви метъл (сатанинска
музика), хард рок (сатанинска музика), айкидо,
чи гунг, чан нелинг (военни спортове ), подкова,
вудо, гуру (лъжеучител), чакра, акупунктура,
акупресура, полтъргайст (дявол представящ
се за спиритик (мъртвовъпрошател), окултист
(мъртвовъпрошател), френолог (гадател по
лицето), хиромант (гадател на ръка), астролог
(гадател по небесните тела), контактьор
(бесовъпрошател), медиум (запитвач на
мъртви),.....

„багети“ (предмети за гадаене), лечебни
гривни, лечебни пръстени, лечебно
килимче, лечебен камък, мъртвешка вода
(от измит мъртвец), лечебна урина, лечебна
газ, лечебна пирамида и пирамидална
вода, лечебен конус, лечебна окултна гъба,
лечебен скъпоценен камък; лечебна игла
(акупунктура)......и други подобни.
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Занимаването с подобни практики и вяра
в символите на сатана води до демонично
натоварване и проклятие. Не си играйте с
огъня! Пазете се!
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ОТЧЕ НАШ
Отче наш, Който си на небесата! Да се свети
Твоето име; да дойде Твоето царство; да бъде
Твоята воля, както на небето, тъй и на земята;
насъщния ни хляб дай ни днес; и прости
нам дълговете ни, както и ние прощаваме на
длъжниците си; и не въведи нас в изкушение,
но избави ни от лукавия; защото Твое е
царството, и силата, и славата вовеки. Амин.
(Мат. 6:9-13)

СИМВОЛ 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 и чрез Когото всичко е
станало;
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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 възкръсна в третия ден, според
Писанията;
6. И се възнесе 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 света, вселенска и апостолска
Църква.
10. Изповядвам едно кръщение за
опрощаване на греховете.
11. Чакам възкресението на мъртвите,
12. И живот в бъдещия век! Амин.
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