НЕОБХОДИМО ЛИ Е ВЕРОУЧЕНИЕ
Петър Велев

"Всичкото Писание е боговдьхновено и полезно за поука,
изобличаване, изправяне и назидаване в правдата, за да
бъде Божият човек съвършен и годен за всяко добро
дело"/ 2 Тим. 3:16,17/.

От какво зависи съдбата ни
Историята, безпристрастният учител и съдник, ни показва, че народите, които са
избирали доброто се радват на благословения и успехи във всички сфери на личния
си и обществения си живот, а направилите грешен избор често са стигали до
национални катастрофи и някои дори са изчезнали от лицето на земята.
Съдбата на отделния индивид и народ зависи от отношението им към Божиите
заповеди и наредби. Нашият народ ги е забравил и затова върви все по-надолу и понадолу в духовно, морално, материално, и физическо отношение.
За да оцелее една личност или един народ, той трябва да направи правилния избор,
от който зависи съдбата му. А за да направи правилен избор, трябва да осъзнае
собствения си мироглед и да го сравни с Божия мироглед. Бог разкрива Себе Си в
Светото Писание чрез духовния опит и чрез творението Си. Библията и историята на
народите ни учат, че материалният възход винаги се предшества от духовно
възраждане, а материалната разруха - от морално падение. Спазването на моралните
граници, които са десетте Божии заповеди , обединени в Новия Завет в две, води към
благодатни резултати от изпълняването на големите Божии обещания в живота ни. Но
тяхното нарушаване води до катастрофални последици, и то за няколко поколения
напред. Тези новозаветни заповеди са:
"Възлюби Господа, Бога твоего от всичкото си сърце, и от всичката си душа, и от
всичкия си разум и с всичката си сила... възлюби ближния си като себе си" /Марк
12:30,31 /.
Нашата съдба зависи от вярата ни и отношението ни към Божиите заповеди и никак не
зависи от волята на астролози, окултисти, магьосници и други подобни гадатели и
заклинатели.
Затова е толкова важно всеки човек и всеки народ да пази и изпълнява Божиите
заповеди. Но как да ги пази, ако не ги знае? А как да ги научи без ВЕРОУЧЕНИЕ?
Безумието на антихристите "Рече безумец в сърцето си: "Няма Бог". /Пс. 13:1/.
И днес в училищата и университетите на България продължава изучаването на
внушенията за смисъла на живота на еретици и критикари на християнството като
философите Щраус, Кристиян Баур, Алберт Калтхов, Карструе А. Древс, Бруно Бауер,
които вкарват под проклятие милиони със своите заблуждения. (Виж Гал. 1:8,9). За
учението на Господ Иисус Христос, което цивилизова човечеството в българските
университети се пази мълчание.
Трябва да признаем, че сатана и неговите служители -антихристите имат голям успех в
странста ни. Те успяха да заглушат и продължават да заглушават гласа на Христовата
църква, която е" стълб и крепило на истината" /1 Тим. 3:15/ . Поставиха за
ръководители на вероизповеданията агенти на бившата ДС, някои от които и днес не
са мръднали от местата си и не са се покаяли. Задачата им е да прекратят проповедта
на Евангелието и да сведат служението на църквата до една показна, церемониална,

обрядна и фолклорна дейност и с това да лишат християните от силата на Божието
слово, от Христовата благодат и действието на Св. Дух. Те вкараха под проклятие
българския народ и продължават сатанинската си дейност, като смениха само
тактиката и стратегията си, но не и нрава си. Тринайсет години след промените
продължават да се борят за хегемония във вероизповеданията. Но бумерангът
започна да се връща върху главите на потомството им.
Библията казва, че народът загива от липса на знание, и че народ, който слуша
астролози, гадатели, врачки, баячки, магьосници, омайници, вълшебници, екстрасенси,
запитвачи на мъртви, контактьори с духове, заклинатели, лъжепророци, лъжеучители,
окултисти и сатанисти, а не слуша Господа, своя Бог - ще бъде изтребен . /Второз.18 и
28 гл./.
Познавам синове, дъщери и внуци на доценти, професори, журналисти, артисти,
музиканти, офицери, свещеници, пастири и учители, които са затънали в различни
пороци: алкохолизъм, наркомания, окултизъм, проституция, хазарт и други. Кой е
виновен за падението на младежите, чиито родители са порядъчни хора? Млади мъже
и жени заявяват: "Ако не въведат вероучение, за какво да създавам семейство? За да
отглеждам и погребавам наркомани ли, които да обогатяват антихристите? Има ли
наркодилър или наркотрафикант християнин?

Грешният избор на евреите
Не винаги "Гласът народен е глас Божий". Преди около 2ООО години еврейският
народ беше изправен пред избор. Той трябваше да избере и да поиска управителят
Пилат да им пусне или невинния Господ Иисус Христос или разбойника Варава. Макар
и да познаваше Писанията, подбуден от еврейските първенци, народът направи
погрешен избор и избра Варава. Около 40 години след
погрешния им избор, държавата Израил престана да съществува почти за 1900 години.
През това време разпръснатите по целия свят евреи дадоха около двадесет милиона
жертви. Божието предупреждение в книгата Второзаконие 28 глава към тях се изпълни
точно в живота им. Нека внимаваме какво и кого избираме!

Грехът на Русия
През нощта на 1 януари 1908 година свети Йоан Кронщадски вижда във видение
реки от християнска кръв да се вливат в едно море, а след това планини от човешки
трупове нагизнали в крьв. Руски светии, архиереи, писатели като Достоевски и
държавници като Столипин, предупреждават народа за отстъплението от христянските
добродетели, етика и морал, което непременно ще доведе до морална разруха в
държавата. Голяма част от аристокрацията, интелигенцията и държавниците не вярват
на пророческите предупреждения, а се увличат от проповедите за модерно казармено
християнство на Спешнев и Петрашевски, и от еретическото учение на Толстой и други
като тях и жестоко плащат за грешния си избор. Предупреждението на Библията се
изпълнява върху съдбата на народите от бившия Съветски Съюз, които отказват да
слушат гласа на Бога и плащат със смъртта на 101 милиона души - 66 милиона
загинали по време на революцията, гражданската война и борбата против
"бандитизма" и 35 милиона загинали по времето на Втората световна война. / По
данни от филма "Русия, която загубихме" , излъчен по Руската телевизия, и по БНТ и в
изявлението през 2001 година на генерал Лебед по случай Октомврийската
революция, който загина няколко месеца по-късно при вертолетна катастрофа/.
Днес Библията предупреждава за същата опасност. Възраждането на окултизма и
езичеството е в пълен ход. Новите предтечи на Антихриста: Джуна, Кашпировски,
Чомак, Золотов, Лазарев и "преродилият" се нов "месия" Висарион са на голяма почит
всред руската интелигенция и великият руски народ е пред прага на нов погрешен
избор.

Вероотстъпничеството на Германия

Германският народ също направи грешен избор. Омаяни от измамата на Фридрих
Ницше за германеца "свърхчовек", германците възкресиха езическата си митология и
последваха безумието на доктор Фауст, а християнските добродетели отхвърлиха,
обявявайки ги за слабости на личността.
Възкресяват се лъжите на философа Щраус, който твърди, че "научно" доказал и
отрекъл чудесата и историческата основа на християнството. Според него Иисус
Христос е бил ученик на Йоан Кръстител и е започнал да вярва, че е Месията от
Стария Завет. Той е живял така, че съзнателно е осъществил пророчествата. Но с това
предизвикал преследването отстрана на управниците, които го арестували и осъдили
на смърт.
Няколко думи относно твърдението, че Иисус Христос съзнателно е осъществил
пророчествата на Стария Завет в живота Си и смъртта Си. Между около 300
пророчества за Месията има такива, които са абсолютно невъзможни за контрол от
страна на човека. Когато Ирод пита първосвещениците и книжниците:" Къде трябва да
се роди Христос?", те Му отговарят: "Във Витлеем Юдейски; защото така е писано чрез
пророка"/Мат. 2:5/. Сега си представете , че Господ Иисус Христос говори в утробата
на майка Си: "Майко, бързайте, защото трябва да се родя във Витлеем!" Как може
човек да предизвика пронизването на ръцете и краката си, както става при разпятието.
Това пророчество е написано 800 години преди такова наказание да бъде въведено от
римляните. Професор Питър Стонер в книгата си "Науката казва" пише, че
вероятността само 8 от над 300 пророчества на Стария Завет за Месия да се изпълнят
в човек доживял до наши дни, е равна на 1 на 10 на 17 степен. Това значи - шанс 1 на
100 000 000 000 000 000.
В Германия започва прокламирането на Кристиян Баур и Бруно Бауер, които
критикуват християнството и "научно" доказват, че Господ Иисус Христос не бил
съществувал, а Алберт Калтхов ивърди, че Евангелието отразявало класовите борби и
Иисус Христос бил митологично лице. Съчинението на Карструе А. Древс "Христосмит" още в началото на 20 век предизвиква вълнения всред теолозите в Германия.
Според Древс имало двама Христосовци, но и двамата не били исторически личности,
а лечебните способности на Иисус били заемани отбудиската митология.
Алфред Розенберг написал книгата "Митът на 20-ят век", която претърпява няколко
издания в два милиона екземпляра. В нея Розенберг нарича Мойсей лъжец и обвинява
Господ Иисус Христос, че не е научил учениците Си на чест и величие, а чрез
проповедите за любовта и смирението е насочил в грешна посока тяхната вяра и
деятелност. Отрича непорочното зачатие и възкресението на Спасителя, а
изгонването на злите духове счита за сирийска магия. Розенберг заменя войника
"свърхчовек" на Ницше с расовия тип германец и създава "ново-езичните германски
християни". Прави се всичко възможно за възраждане на интереса към окултизма и
магьосничеството в Германия. Хитлер и някои от германските и тибетските му
съветниците са окултисти и магьосници.
Срещу езическото нашествие в Германия се обявява богословът Карл Барт, който
иронично пише: "Ако в големите събития в наши дни се признае, че има ново
Божествено откровение, тогава несъмнено Хитлер е Христос от 1933 година, а Гьоринг
и Гьобелс са негови пророци."
Около 320 представители на 167 реформирани общини от цяла Германия
предупреждават народа да повярва на Карл Барт и да отхвърли ереста на Розенберг.
Католическите епископи също изобличават отстъплението от Христовата вяра, но са
подложени на унижения и гонения. Наричат Папата антихрист, който според тях
пречел да се издигне величието на Германия. Розенберг се опълчва срещу еврейската
религия и срещу посланията на апостол Павел, отрекъл значението на расата с
думите:" А сега и вие отхвърлете от себе си всичко: гняв, ярост, злоба, злоречие,
сквернословие от устата си; не се лъжете един други, след като съблякохте вехтия
човек заедно с делата му и се облякохте в новия, който се обновява в познанието, по
образа на своя Създател, дето няма ни елин ни иудеин. ни обрязване ни необрязване.
ни варварин ни скит, ни роб ни свободник. а всичко и във всичко е Христос" /Кол.3:8-

13/. Според Розенберг това учение на апостол Павел създало хаос в Римската
империя и подготвило интернационалната революция на марксистите и комунистите.
Розенберг счита, че евреите са виновни за всичкото зло на планетата. Според него
лютераните и въобще протестантите са допуснали много голяма грешка, като са
направили Библията "народна книга". Господ Иисус Христос е наречен ариец, Който не
си бил свършил работата. Христовото учение трябвало да се очисти и Христовата
работа да се довърши до край. /В наши дни с тази задача на Розенберг се е наел
"новопреродилият" се "месия" Муун /. Арийците трябвало да се освободят от робството
на СЪВЕСТТА.
Книгата "Митът на 20 век" е насочена главно срещу христианството въобще. През 1934
година тя влиза в .-]ис!ех'а - списък на книги, които се забраняват от папата за четене
на правоверните християни под угроза на отлъчване от църквата и вечно осъждане" /
Правосл. мисионер 193Б г/. В Германия се развихря чудовищна антисемитска
пропаганда
Германският народ дава гласа си на нацистите и расистите и с това прави грешен
избор. Неговият глас не е глас Божий. Нацистите избиват шест милиона евреи, от
които един милион и двеста хиляди деца, един милион цигани и около 30 милиона
славяни. Грешният им избор им струва и живота на 11 милиона германци. Само за
една нощ в град Дрезден загиват около сто хиляди души. Убийците в концлагерите на
смъртта изгубват човешкия си образ и стават подобни на бесовете. Повече от 50
милиона са жертвите на Втората световна война. Заедно със 70 милиона избити
китайци по време на Китайската революция и загиналите в бившия Съветски съюз и
социалистическите страни, през 20 век човекоубиецът сатана, чрез своите слуги, успя
да погуби повече от 200 милиона човешки същества.
Свидетели сме на езическо нашествие и в България. Вестниците и електронните
медии се пълнят със суеверия и астрологически лъжи. Рекламират се лъжци, които
твърдят, че Господ Иисус Христос е живял в България и тук се е научил да лекува
болни. Нахални и агресивни мормони, муунисти, йеховисти, бахаисти, кришнари и
други отстъпници от Христовото Евангелие обикалят от врата на врата и предлагат
духовната си отрова. В същото време младежки отряди на ВМРО унижават и подлагат
на побой разпространители на Евангелието при прожекцията на филма Иисус според
Лука. / Виж свидетелтва на Института за Принципите на Правото. София 2002/.
И в Софийския университет се разнася зловонието на изровените от бунището на
еретиците Щраус, Баур, Бауер, Калтхов, Древс, Ницше и други, които вкараха
германците под проклятие. Студентите получават слаби бележки от преподавателки
антихристки, защото имали знание за тях, но не били убедани, че лъжите на еретиците
са истина. Няма ли да бъде по-добре студентите да научат какво са казали
българските светии и просветители, вместо немските еретици? Но за това са
необходими преподавателки-християнки, а не вероотстъпнички.
Периодически по евангелските и православните църкви нелегални разпространители
пускат листовки, в които ни убеждават, че главата на Римо-Католическата църква,
Папата, бил личността Антихрист. Написаното не е ли в духа на Алфред Розенберг?
В цял свят са полудели по книгите за Хари Потър. Те са издадени в над сто милиона
тираж и преведени на повече от 40 езика. Разпространени са в над 200 страни, в които
децата се учат как да правят магии, а това никак не е безобидна игра. Българските
деца нямат духовна защита, защото не учат вероучение. Ако родителите и
управниците знаеха последиците от магьосничеството, нямаше да бъдат така нехайни
за психическото здраве и душите на младежите. Алчни за гнусна печалба духовни
слепци тровят умовете и душите на децата в България с прожектирането на този
сатанински филм. Анатемата записана в Посланието на апостол Павел до Галатяните,
е върху главите им.
Господарят на авторите и разпространителите на подобни листовки и книги подготвя
още по-голямо клане през 21 век, като започва с насаждане на омраза срещу
католическите християни и "католическата империя" и с възраждане на окултизма и
магьосничеството.

Човечеството никога не трябва да забравя чудовищните зверства в нацистките и
комунистическите концлагери, извършени от хора, чиито умове бяха заквасени от
окултни, еретическите и безбожни философии и учения. "Ако слушаш гласа на
Господа, твоя Бог, и грижлижо 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 нахуят 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 той) 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 пътишата 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 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. 98:1-13/.
Но как да изпълняваме Божиите заповеди, ако не ги знаем, а как да ги знаем, ако още
като деца не ги научим, а как да ги научим без ВЕРОУЧЕНИЕ ?

Духовно невежество
В статията си " Спрете поповете" вестник "24 часа" от 7 февруари 2000 година съветва
тогавашните управници от ОДС да се опълчат срещу вероучението, да не изпълнят
предизборното си обещание за въвеждането му в училищата като заължителна
избираем предмет.
Ако Св. Цар Борис беше се вслушал в съветите на болярите " да спре поповете" светите седмочисленици, покръстители и просветители на българите, България
отдавна да е изчезнала от картата на Европа. Бог е надарил българите с далновиден
цар, който е видял пагубното влияние на нечестивите болярски съвети и не се е
вслушал в тях. За съжаление, в правителството на г-н Костов липсваше тази
далновидност и вместо да въведе вероучение, постави един езически идол в центъра
на София [ с помощта на БСП ) и се подигра с религиозните чувства на всички
вярващи в България. Ако г-н Костов и членовете на неговото правителство бяха учили
вероучение и имаха просветена вяра в Бога, нямаше да допуснат такава фатална
грешка.
На заседание в 37 Народно събрание "социалистите" предложиха Възкресение
Христово да бъде работен ден. Г-н Александър Йорданов им каза, че това е грях пред
Бога, но двама професори от БСП попитаха пред кой Бог. Покойният Стефан Савов
отговори, че много съжалява, че български професори не знаят, че има само един Бог.
Професорите не бяха съгласни с него. Те негодуваха и твърдаха, че имало много
богове, едни на небето, а други - в сърцето. Ако господа професорите от БСП имаха
елементарни познания за Бога, нямаше да стават за смях пред надода и чужденците,
които ги гледаха по телевизията и ги слушаха по националното радио.

Покойният дядо Никола Качамаков от село Долно Камарци седнал да обядва на една
маса, на която седели двама офицери: полковник и лейтенант. Той свалил шапката си,
прекръстил се и започнал да се храни. Лейтенантът се обърнал към полковника и
казал: "Още има невежество и суеверие в България." Дядото оставил лъжицата,
засукал мустака си и казал строго: "Господа офицери, армия без дух и дисциплина и
народ без вяра са боклук." Полковникът стиснал ръката на дядо Никола и казал: "Прав
си, дядо, безбожието и беззаконието докараха България до морална и материална
разруха." Ако лейтенантът беше учил вероучение, щеше да знае, че вярата в Бога
няма нищо общо с невежеството и със суеверието.
На 22 март 2000 година привърженици на футболен клуб "Левски" изпочупиха голяма
част от пластмасовите седалки на стадиона в Борисовата градина. Преди и след мача
фенове на ЦСКА и "Левски" са почупили 12 автобуса на столичния градски транспорт.
Полицията арестувала 73 младежи заради извършената от тях вандалщина. На
следващия дерби мач на стадион Терена" вандалщината се повтори. Този път
феновете на ЦСКА не само изпочупиха седалките, но ги натрупаха на куп и ги
запалиха. Ако тези младежи бяха учили вероучение и вярваха в Бога, нямаше да
постъпват така.
Затова е необходимо да се изучава вероучение в семейството, в училището и в
армията: на едни - да придобият вяра в Бога и християнски добродетели, а на други поне за обща култура.
Притеснявам се, че ще трябва да поучавам професори и доценти, но ще го направя,
защото не искам чужденците , които ги гледат, слушат и четат, да си мислят, че целият
български народ се намира в такова духовно невежество, като някои от тях.
Господа учени и недоучени професори и доценти, и евреите, и мюсюлманите, и
християните вярват в един и същи Бог Вседържител, Творец на небето и земята и на
всичко видимо и невидимо. Само че на различните езици се нарича различно: на
български - Бог, на френски - Диьо, на испански - Диос, на английски - Год, на немски Гот, на арабски - Ал, но понеже всички мюсюлмани, малки и големи вярват, че има
само един Бог, те винаги Го членуват , пишат и наричат -Аллах. На еврейски е - Ел, но
понеже евреите вярват и знаят, че има само един Бог и те Го членуват, пишат и
наричат Елоах, което значи: Богът, Единственият Бог. Те често употребяват Ел/ьон/ Всевишни/ят/, а Йахве се превежда на български Господ. Елохим е множественото
число на Ел, което евреите произнасят Елоким. Които са учили вероучение, знаят, че
става въпрос за един и същи Бог.
Напоследък се появиха книги и списания, в които думата Бог не е членувана. Такова
невежество и най-неукият евреин и мюсюлманин не биха допуснали - да пишат или
наричат Бога с Ел и Ал. Оправданието на издателите, че това се налагало, поради
ревизия и промени в книжовния български език, са безпочвени. Книга, в която думата
Бог е написана с малка буква или не е членувана говори че или авторът, или
издателят или преводачът е антихрист. Разбира се, че може да се допусне и грешка,
но когато в цялата книга думата не е членувана, това не може да бъде грешка, а
умисъл.
Близо 50 години учените - антихристи в България пишеха Бог с малка буква и се
опитаха да детронират Бога, българските царе и светиите. Св. Цар Борис го пишеха и
наричаха Борис Първи. Св. Св. Кирил и Методий ги наричаха и пишеха Константин
Кирил философ и брат му Методи. Чудно ли е, че цивилизованите народи, които
четяха техните писания, си създадоха грешна представа за българите? Те сигурно са
си казвали: щом българските учени са толкова невежи, че пишат Бог с малка буква,
какво остава за обикновения гражданин. И ако са прочели статията във вестник "24
часа" " Спрете поповете", сигурно са си помислили: щом доцентите пишат глупости, на
какво ли ниво се намира народът?
Господин доцентът пише в тази статия: "Как ще се дават на децата научни знания,
наредс основния религиозен принцип "няма нужда да знаеш, достатъчно е да
вярваш"? Няма такъв принци в религията, господин доцент. Няма го нито в Библията,
нито в Корана, нито в каквато и да е религиозна книга. Има го във вашите учебници по

"научен" войнстващ атеизъм. Знае ли г-н доцентът, че отначало християните са се
наричали ученици и че на много места в Библията се говори за изключителното
значение на знанието, учението и мъдростта? Светото писание казва:" Ден на ден реч
предава и нощ на нощ знание открива" /Пс. 18:3/." Защото Господ дава мъдрост; от
устата Му иде знание и разум" /Пр. 2:6/. " Изтребен ще бъде Моят народ, защото му
знание не достига" /Ос.4:6/. ..."вярата иде от слушане, слушането - от слово
Божие"/Рим,1О:17/. Така че , вярата е свързана със
знанието.
Г-н доцентът, а и много високообразовани хора в България се заблуждават и мислят,
че знанието е добродетел, а вярата в Бога заблуждение. Това е голяма сатанинска
лъжа. Не знанието, а вярата е добродетел, защото е плод на Светия Дух. Чистата
християнска вяра не може да помага на злото и пороците, а помага само на
добродетелите. Знанието може да помага, както на добродетелите, така и на злото и
пороците. Изобретателите на атомната, водородната и неутронната бомби, и на
химическите и биологическите оръжия за масово унищожение са високообразовани
хора. Ръководителите на Мафията, на наркотрафика и на престъпните групировки не
са хора без образование, но са хора без християнска вяра в живия Бог и без
християнски морал.
Вярата в Бога никому не пречи да придобива научни знания. Много велики учени са
изповядвали, че вярата им е помогнала да достигнат високи постижения. Такива има
във всички сфери на научното познание.
Основоположникът на квантовата теория Макс Планк твърди, че най-великите
открития и постижения в науката, в изкуствата и в социалната област са дошли от
хора, имащи
чиста вяра.
Великият Нютон свалял шапката си, щом чуел думата Бог. Блез Паскал, създател на
първата сметачна машина пише: "Вместо да роптаете, че Бог се е скрил, благодарете
Му, че се е разкрил поне толкова ; благодарете му, че не се е разкрил на надменните
мъдреци недостойни да познаят един толкова свят Бог. Два вида хора Го познават:
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."
Дори професор в Московския университет по т.нар. Научен атеизъм, след като се
ровил много време из свещените книги, за да докаже, че няма Бог, накрая възкликнал
пред студентите: "Ако няма Бог, тогава защо сме стиснали юмруци срещу Него? Не е
ли величайша глупост да се борим срещу нещо, което не съществува?"
Един атеист се опита да ме убеди да не вярвам в Бога, защото Той не съществувал, а
бил измислен мит, като Крали Марко. Попитах го:"Обичаш ли Го?" а той скочи с
вдигнати високо ръце, със стиснати юмруци и се развика: "Мразя Го, мразя вашия Бог!"
Отговорих му.Точно това доказва Неговото съществуване. Може ли да се мрази нещо,
което не съществува?"
Твърдението на г-н доцента, че обрязването водело до масови отклонения в
сексуалното поведение е гавра със свещения завет на евреите и мюсюлманите. Мисли
ли той, че е по-извисен в морално отношение от великия законодател на човечеството
Мойсей, от светите пророци и апостоли и от Божия Син, Господ Иисус Христос, които
са били обрязани? Не обрязването е причина за моралното падение, а липсата на
християнската добродетел СЕБЕОБУЗДАНИЕ, която се придобива чрез вероучение и
вяра в Бога. Отклоненията в сексуалното поведение идват и от това, че вместо да
раздават на учениците учебници по вероучение, им раздават презервативи, чрез които
ги тикат към блудство и перверзни. Страхуват се да не пламне епидемия от спин.
Вероучението ни казва какво е универсалното лекарство срещу спина - и то е един
мъж за една жена и една жена за един мъж. Дори някои блудници и хомосексуалисти
да се опазят от спина, някои от тях два ли ще могат да се опазят от рак на гениталите,
от което заболяване все повече и повече хора умират. Медицината се опитва да
лекува последетвията, но не и причината - безразборния "безопасен"секс.

Атеистите негодуват срещу църковния брак. Когато българите са сключвали само
църковен брак, извънбрачните деца са били около един процент. След трескавата
атеистична пропаганда, премахването на вероучението и преследването на църковния
брак, извънбрачните деца се доближават до 40/ четиридесет/ процента от
новородените! Съпругата на екс премиера, г-жа Костова заяви по националното радио,
че сираците и извънбрачните деца в България са около 1 600 000. Къде е причината за
това морално падение на нацията? Вероучението ни дава отговора. Библията казва,
че който не вярва в Бога и не изпълнява заповедите Му ще бъде проклет, той и децата
му. Господ ще прати проклятие и злополука във всичките работи на ръцете му. За
жена ще се сгоди, а друг ще спи с нея. Синовете му и дъщерите му ще отидат при друг
народ и очите му ще чезнат за тях. Земятя му ще ражда тръни и бодили. Ще стане
опашка, а не глава. Ще взима на заем, но няма да дава на заем. Болестите ще следват
една след друга, докато бъде изтребен.
Има такава поговорка: "Няма по-голям слепец от онзи, който не желае да вижда".
Точно такива са ония, които не желаят децата им да учат вероучение и искат или не
искат, духовно ще ги ослепят и осакатят. Като нямат морални задържки, младежите ще
търсят щастие само в удоволствията, които винаги водят до разочарования и
опустошаване на душите им. Дяволът ще им предложи щастие в страстите и пороците
и ще ги научи да мразят Бога и ближния си. Няма да слушат, няма да почитат и да се
покоряват на бащите и майките си, ще пушат, ще се напиват, ще се дрогират, ще
блудстват. За да ги разврати и направи роби на греха. Тогава, ако някои от тях
потърсят истината и я намерят в Христовото Евангелие, Истината ще ги освободи от
робството на греха.

Атеистите са суеверни
Защо се получава така, че някои от атеистите, които отхвърлят вярата в Бога, вярват в
извънземни, астролози, екстрасенси, контактьори, гадатели, магьосници, окултисти,
сатанисти и други слуги на сатаната, които Светото Писание отхвърля и нарича
гнусотии? /Второз.18 гл./.Защо откриват училища за магьосници, екстрасенси и
астролози? Нали не вярват в съществуването на души и духове? Защото чрез вярата
на безбожниците в суеверията, Бог ни доказва, че словото Му е истина, "...тогава
/беззаконикът/, 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 за това 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" /2 Сол.2:8-12/. Психиатричните болници се
напълниха с фенове на Кики, Роки, Мо, Мики, Фию и Хари Потьр. Млади и стари хора
след поклонението в Рупите се запътват към психиатрите, чувайки неидентифицирани
гласове. Това нямаше да им се случи, ако бяха учили вероучение и имаха просветена
вяра в Бога. В много семейства няма мир и любов. Бедните казват: "Няма пари - няма
любов." Богатите знаят, че това не е вярно. Истината е казана в Библията: "Мир няма
за нечестивците, казва Бог мой" /Ис, 57:21/." Понеже беззаконието ще се умножи, у
мнозина ще истине любовта" /Мат. 24:12/. Как да постигнем мир и любов в
семействата, в училищата и в армията и сред цялото ни общество? Как да стигнем до
изобилието, на което се радват други народи?
"Умийте се, очистете се; махнете от очите ми злите си деяния, престанете да правите
зло; научете се да правите добро, търсете правда, избавяйте угнетени, защищавайте
сирак, застъпвайте се за вдовица. Тогава дойдете - и ще отсъдим казва Господ. Да
бъдат греховете ви като багрено, -като сняг ще избеля; да бъдат червени като пурпур,като вълна ще избеля. Ако поискате и послушате, ще ядете б лагата земни; ако пък се
отречете и упорствате, м е ч ще ви изтреби: защото устата Господни говорят" / Ис.
1:16-20/.

Плодовете на безбожието

Божият меч може да бъде атомен като в Чернобил, земетръсен като в Турция,
наводнителен като във Венецуела и Европа, може да бъде огнен, раков, спинен,
туберкулозен, грипен, наркоманен идр.
Още през 1994 година служител на МВР съобщи в пресата, че само в град София
годишно се пласират около 1500 килограма хероин, което представлявало около два
милиона и петстотин хиляди дози. Дай Боже сега да са го ограничили. Слушаме
обръщенията на майки на наркомани по националните медии, които са родили,
отгледали и погребали наркомани. Ако синовете и дъщерите им бяха учили
вероучение и вярваха в Бога, нямаше да стигнат до там. Родители, спите ли спокойно,
без да ви е грижа, дали децата ви ще учат вероучение, което ще им помогне да
израстнат като нравствено възпитани хора, свободни от греха или да не учат, за да
останат духовно осакатени роби на цигарите, алкохола, наркотиците, хазарта,
разврата и други пороци.
Годишно в страната ни се извършват стотици хиляди криминални престъпления.
Кражби с взлом, проституция, наркомания, изнасилвания, рекет, грабежи,
алкохолизъм, богохулства, алчност, лъжи, клевети, неправди, беззакония, лукави
подозрения, нахалство, безочливос, хомосексуализъм, лезбииство, разврат, ярост,
истерии, и други такива са плодовете на безбожието. Съвсем естествено е
извършителите на подобни дела да са против вероучението, защото те" не само ги
вършат, но са и благосклонни към ония, които ги вършат" /Рим.1:32/.
Служители на МВР твърдят, че корупцията в България е като неизлечимо раково
образувание с метастази във всички сфери и етажи на властта и управлението на
страната. Голяма част от времето и енергията на МВР, Съдебна система,
Министерския съвет и Президенството вместо за мира и благоденствието на народа,
се използват в борбата с корупцията и резултзтът е равен на нула. Счита се, че ако
работещите в по-горе изброените институции са добри професионалисти, проблемът
ще бъде решен. Ако добрите професионалисти са без християнски морал и те ще се
корумпират рано или късно. А християнски морал се получава чрез изучаване учението
и живота на Господа Иисуса Христа и вяра в Бога.
Погледнете в Православния календар или в "Жития на светиите", за да видите, че
всеки ден от годината християните тачат паметта на един или на няколко
"подобострастни нам човеци", които са прославили Бога с живота си или със смъртта
си. Нито един от тях не е бил корумпиран. Ако подражаваме на живота им и ние няма
да бъдем корумпирани. Но как да им подражаваме, като нищо не знаем за тях? А как
да научим без ВЕРОУЧЕНИЕ?
Годишно няколко стотин хиляди извършители на криминални престъпления и
подстрекателите им попадат под проклятие. Мой колега казваше: "Където църквите са
празни, там затворите и болниците са пълни". Споменахме че около 40 процента от
новородените са извънбрачни. Те и родителите им са обременени от греха и
последствията са на лице:
Около 200 000 болни от рак, 300 000 - от диабет, 400 000 - от хипертония и сърдечносъдови заболявания, 500 000 са душевно болните, над 1 000 000 са инвалидите, от
които 360 000 деца, 1 500 000-алергично болните, от които 400 000 са болни от астма.
Астмата е сексуален демон, който измъчва блудници, прелюбореици и техни потомци
до десет поколения напред. 1 600 000 са сираците и извънбрачните деца. А колко са
нерегистрираните болни от бъбречна недостатъчност, от язви, колит, гастрит,
коксартроза, остеопороза, артрит, цироза, силикоза, венерически, кожни, жлъчни и
други болести? По пътищата на България годишно загиват около хиляда души, а
ранените са между пет и десет хиляди. А колко са убитите и "самоубитите" , между
които депутати, прокурори, генерали, бизнесмени и един екс премиер. На 29 януари
2003 година ген. Василев каза по БНТ, че през 2002 година са извършени 244 убийства
и голяма част от тях са поръчкови. Нова Телевизия съобщи, че населението на
Блгария намалява с 56 000 души годишно. Дали всичко това е случайно?
Някои артисти и режисьори се оплакват, че зрителите не можели да разберат, че
показването на чисто голи жени и мъже и вършене полов акт на сцената или във

филмите по телевизията в най-гледаното време, действало възпитателно на
зрителите. Ако бяха учили вероучение и вярваха в Бога, отдавна да са посипали
главите си с пепел. Вместо да рекламират гнусотиите си, те щяха да знаят и вярват в
думите на Спасителя: "...не е възможно да не дойдат съблазни, ала горко ономува,
чрез когото дохождат: за него е по-добре, ако му надянат воденичен камък на шията и
го хвърлят в морето, нежели да съблазни едного от тия, малките" / Лука 17:1,2/.
Ако пладнешките крадци и разбойници, които ограбиха хазната и разпродадоха
България, бяха учили вероучение и имаха вяра в Бога, щяха да знаят притчата за
бедния Лазар и богаташа и нямаше да обречат на глад, мизерия и унижение своите
сънародници. Милиардите, с които се хвалят, но които не могат да им гарантират
сигурност, щаха да им тежат касто воденични камъни на вратовете им. Щяха да знаят,
че тяхното осъждане ще бъде много по-голямо от осъждането на Димитър Общи, който
е ограбил Османската поща, но за да помогне на революзионното, освободително
движение в България. Какво ще отговорят днешните милиардери в Съдния ден на
обвинението според Божието слово, че всеки, който е получил пари, блага или слава,
за които не се е трудил е крадец, защото други са се трудили за тях и не са ги
получили.
"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:
събирали сте си съкровища за последните 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/.
Напоследък слушаме декларации на някои социолози, политолози, журналисти и
политици, които ни убеждават, че европейските ценности т. е. християнските
добродетели, етика и морал, можели да се придобият чрез помощта на много пари или
иначе казано - чрез помощта на Мамона. На 10 януари 2003 година слушах по радио
Свободна Европа как един политолог убеждаваше слушателите, че "битието определя
съзнанието". И той стигна до извода, че ако имат много пари извънбрачните деца ще
станат благовъзпитани. Не е ли безумие господа, да си въобразявате, че с много пари
можете да придобиете святост и непорочност? На неговите заблудителни думи
отговаря заместник-министърът на образованието г-н Наков във вестник "24 часа" от
14 януари 2003 година в статията "Стряскат ме извращенията в учшлищата". В нея той
казва:" Реално дори камара пари няма да промени ситуацията към днешния момент"...
И продължава: "би било примитивно да кажем, че виновни са само учителите".
Виновни са всички, които пречат на вероучението - от президента до ученика. Защо не
искате да повярвате, че вероучението ще промени ситуацията?
Имам двама добри приятели, които започнаха работа като учители, но много скоро се
отказаха отучителската професия. Г-н Наков твърди, че това правели психически
неустойчивите личности. Познавам тези мъже и знам, че са със здрава психика и здрав
морал. Те споделиха с мен, че причината е моралното падение на момичетата, които
директно им предлагали услугите си с думите: "Господин учителю, аз съм девица и
искам Вие да ме разпечатите". За да не бъдат несправедливо обвинени в педофилия,
решили да напуснат учителската професия.
Една 50 годишна учителка сподели с мен, че в час на кластния ръководител раздала
на учениците си от девети клас по един празен лист и ги помолила да напишат темите,
върху които искат да разискват. Всички ученици, без нито едно изключение, написали,
че желаят да разискват на тема секс. На няколко от листовете било написано:" Как се
прави секс между ученички и учители и между ученици и учителки?"
Някои преподаватели и работещи в системата на образованието са на мнение, че
срещу българските деца се провежда морален геноцид, за да бъде извратена
българската младеж и предадена в ръцете на враговете ни. Така някога Валаам
даваше нечестиви съвети, с които вкара израилтяните под проклятие. Така и

николаитите вкарваха евреите под проклятие, за да бъдат предадени в ръцете на
враговете им.
Как да си обясним несъгласието на високообразованите служители от Министерството
на образованието, да не се изучава Христовото вероучение като задължително
избираем предмет в училищата и в същото време, съгласието им в Пловдив, Стара
Загора, София и други градове, да се откриват училища за екстрасенси, астролози и
маьосници, които ще обучават и възпитават слуги на сатаната? Някои родители
забраняват на децата си да учат вероучение, да ходят на църква и да четат Библията,
от страх да не попаднат в някоя секта. Истината е, че вероучението, познаването на
основните евангелски истини и знанието на Никео-Цариградския символ на вярата е
най-сигурната защита срещу сектите и ересите.
Напоследък много младежи и девойки от евангелските църки споделят с мен, че
желаят да си намерят истински приятели, с които да имат кристално чиста дружба на
вярност, без да се оскверняват преди да са сключили църковен брак. Моля се, Бог да
им помогне и вярвам, че това са бъдещите Моля се, Бог да им помогне и вярвам, че
това са бъдещите високонравствени граждани на република България. Някои ме питат:
"Възможно ли е да има такива младежи?" Възможно е. И те са разбрали, че животът
има морална цел, която ще ги води към освобождаване от похотите и страстите и към
духовно извисяване, а не животинска, която оскотява човека.
За съжаление, с оклеветяването на евангелските християни са се нагърбили, не само
антихристите, но и някои "духовници" и родители. Тези родители предпочитат децата
им да посещават кръчми и дискотеки, да се радват на псувните на Мишо Шамара, да
слушат и изпълняват сатанински рок и рап песни , с които се подканват да взимат
наркотици, да сложат край на сексуалните ограничения, край на потискане на дивите
инстинкти и свободно и диво да изразяват простащината си и сексуалната си
разюзданост, наречена в песните им "необуздана любов". А това води до депресии,
демонизиране и насилване от бесове. Някои от родителите и "духовниците" не вярат,
че младежите са насилвани от демони и се опитват с гняв и наказания да ги
"излекуват", с което още повече ги вбесяват и това често е причина за техните
самоубийства. Такива са песните на Елвис Пресли "Дяволът променен", на Битълс:
"Луци в диамантеното небе", "Дяволът в сърцето и", "Утре никой не знае", "Мистичен
магически кръг" и други такива , с които приканват младежите към взимане на
наркотици и бунт във всички сфери на живота: вярата в Бога, семейството, любовта,
обществената и социалната дейност. Накрая прославят сатаната.
"Какво да кажем за филосфията на "ЧЕРНАТА СЪБОТА"/ БЛЕК САБАТ/ ?" - пита Жан
Пол Реджимбал от Канада. "Песните им са със сатанински текстове, с които
провокират агресивност, омраза, инстинктите за разрушение, убийство и
самоубийство."
Изберете си каква музика да слушате и изпълнявате: църковна, класическа, народна
или сатанинска. Изборът е ваш. Ваши са и последствията, които могат да бъдат
благословения или проклятия за вас и потомството ви до няколко поколения напред.
Отговорността също е ваша!
"Ето, аз днес ти предложих живот и добро, смърт и зло" / Второз.ЗО:15/. Изберете
доброто за да оздравеете и да живеете.

Плодът на вероучението
Вероучението ще учи децата да изпълняват Божиите заповеди: да обичат Бога и
ближния си, да почитат баща си и майка си, да не оскверняват и увреждат тялото си,
което е храм на живия Бог, и чрез вяра и любов към Бога да придобиват християнските
добродетели и морални ценности. И така ще бъдат опазени от проституцията,
наркоманията, алкохолизма, хазарта и други пороци.
Плодът на вероучението и вярата
в Бога е плодът на Св. Дух и той е: любов, радост, мир, дълготърпрние, благост,
себеобуздание, милосърдие, вярност, кротост, въздържание, доброта, истина, святост
и вечен живот. Този плод не може да бъде придобит по никакъв друг начин освен чрез

помощта на Божия Дух в живота на младежите и децата. А това става само чрез
вероучение и вяра в Бога. Друга алтернатива няма. Бог иска от нас да бъдем свят
народ от високонравствени човеци. Някои казват, че това било невъзможно. Щом
Божието слово казва, че е възможно, значи е визможно.
"Като послушни чеда, не постъпвайте според предишните ваши похоти, кога бяхте в
неведение, но по примера на призовалия вас Светия и вие сами бъдете свети във
всички постъпки. Защото писано е:"бъдете свети, понеже Аз съм свет"/1 Петр. 1:14-16/
Кои са тези свети човеци, някои от които са достигнали равноангелски живот? Това са
ония, които са изградили своя живот върху здравата основа на Христовото учение.
Някои от тях са достигнали духовно съвършенство и напълно са освободени от
похотите и страстите чрез Христовата благодат.
Изграждането на здравата християнска основа в живота на човека трябва да започне
от най-ранна възраст. Огромна е отговорността на родителите, учителите,
свещенослужителите, началниците и ръководителите, от които зависи въвеждането на
вероучението в училищата, пред Бога и човечеството за възпитанието на децата и
младежите.

Родителите ще отговарят
Бог е дал власт, но и голяма отговорност на родителите за отглеждането и
възпитаването на децата. Първата родителска грижа е да се насаждат християнските
добродетели в умовете и сърцата на чадата им и успоредно с това да се изкореняват
бурените на всякакви зли навици и пороци от душите им. Това не може да се постигне
без вяра в Бога и без Божията помощ. Детето се ражда като диво растение, което
трябва да се облагороди. Ако не се облагородява, то ще ражда диви плодове и ще си
остане диво и невъзпитано. Някои, които са отгледали невъзпитани и развратни
синове и дъщери, обвиняват училището и държавата, че не били им възпитали децата,
а забравят своята отговорност.
У дома дойде майката на едно вярващо момиче и ми каза: "Аз не желая моята дъщеря
да вярва в Бога. Искам тя да натрупа много грехове." "Така ли?" - попитах учуден аз.
"Да, точно така" - рече майката. "Значи, Вие искате дъщеря Ви да стане проститутка и
наркоманка? " - отново попитах, а тя отговори: "Една жена може да натрупа много
грехове, без да стане наркоманка и проститутка." Предполагам, че някои от родителите
на проститутките, алкохолиците и наркоманите са разсъждавали точно по този начин.
Познавам двама о.з. полковници, които са добри, порядъчни хора, но атеисти. Сина на
единия го намериха умрял от свърх доза наркотик. Другият имаше една дъщеря и
целия си живот бе посветил на нея, за да получи високо образование и добро
материално осигуряване. Един ден го видях разплакан. Каза ми, че ще се пръсне
сърцето му от мъка. Не му се прибирало вкъщи. Всичко, което спечелил с толкова труд
и мъки, дъщеря му разпилявала с любовницата си. Оказало се, че тя е лезбийка. Кой
ограби мира и щастието на тия добри, порядъчни хора? Някой е казал, че в ада ще
бъде пълно с добри, порядъчни, но безбожни човеци. Грешката на полковниците е, че
за възпитанието на децата си са се доверили на пионерските и комсомолските
ръководители. Господин политолог, нима полковниците не са имали пари, та не са
възпитали децата си?
Опасявам се, че мъчно ще влязат в небесното царство родители, които са дали всичко
от себе си, та децата и внуците им да получат високо образование и голямо
материално благополучие, а не са направили нищо за християнското им възпитание.
Не че стремежът към високо образование и материално благополучие е нещо лошо.
Но ако то е за сметка на християнското им благочестие, може да стане причина за
вероотстъпничество и поява на интерес към демоничното и загубване на спасението.
Как ще се чувстваттакива родители, ако на Божия съд узнаят, че децата им са осъдени
и поразени от втората смърт? Тогава децата ще рекат на родителите си:" По-добре
живи да бяхте ни изгорили и да не бяхте ни купили книгите за Хари Потър, чрез които
се научихме на магьосничество и окултизъм, та погубихме душите си! Защо не ни
учихте вероучение и не ни заведохте при Спасителя, за да спасим душите си?

Аз знам, че сатана и бесовете треперят пред думите "втора смърт". Млади приятелю,
ако си решил да си поиграеш с огъня и да се занимаваш с магьосничество, като
подражаваш на Хари Потър, знай, че написаното в Библията е истина.
"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
в т ора смърт" /Откр. .21:8/.
Далеч съм от мисълта, че младите хора не трябва да се срещат, сприятеляват, обичат
и веселят, да танцуват и играят, но Божият Дух не се шегува, като казва, че брачното
легло е свято, а блудниците и прелюбодейците ще бъдат осъдени на вечно осъждане,
ако не се покаят.
Напоследък сме свидетели на изказвания от високообразовани журналисти, депутати
и артисти, на които им липсва елементарно домашно възпитание. Те не се
притесняват да лъжат, да злобеят, да клеветят, да унижават своите колеги,
високопоставени и нископоставени свои сънародници, стига за това достатъчно да им
плащат. Не пожалиха свещеници, епископи, патриарси, министри, премиери и
президенти, а напоследък започнаха да оплюват и чуждестранни президенти. За
всичките безобразия на комунистите искараха виновни Жан Виденов и правителствата
на ОДС, а вилата на Иван Костов достигна астрономически размери. За такива
народът казва: "Липсват им първите седем години!" Има ли в България президент и
премиер, които да не са били охулени и оплюти? А Бог заповядва: "Началника на своя
народ да не злословиш" / Деян. 23:5/.

Безотговорните учители ги очаква по-голямо осъждане
Мисля, че и вторите 7 години са от изключителна важност за възпитанието на
младежите. Отговорността на учителите не е по-малка от тази на родителите. Божието
слово ни предупреждава:" Братя мои! недейте мнозина става учители, като знаете, че
по-голямо осъждане ще получим" /Иак. 3:1 / . Виждате ли колко голяма е отговорността
на учителите? Най-важната им длъжност е да водят децата към добродетелите и да
изкореняват от тях лошите навици и пороци: Но това не може да стане без познаване
основните християнски истини и без Божията помощ. Това най-добре знаят
възпитателите в домовете за малолетни престъпници.
В селско училище близо до гр. София учителката по биология обяснила на учениците
произхода на Вселената и човека. Едно момиче попитало:" Госпожо, в Библията пише,
че Бог е сътворил Вселената и човека. На кого да вярваме?" Учителката отново
повторила урока и накрая попитала момичето:"Разбра ли?" "Разбрах" - отговорило
детето. "Какво разбра?"" Разбрах, че Вие сте произлязла от маймуните, а нас Бог ни е
сътворил." Децата избухнали в неудържим смях. Ако учителката беше учила
вероучение и вярваше в Бога, нямаше да и се смеят децата.
Майка и дъщеря ми се оплакаха, че страдат от страхова невроза. Обясних им, че
причината за страховата невроза са окултните грехове. Отначало отричаха, но след
това признаха, че са участвали в окултни практики. Момичето сподели, че е чело
книгата за гледачката Ванга и с учителката по литература са ходили при гледачки.
Някои учителки и учители се оплакват, че не могат да "узаптят" учениците. Когато ги
попитам:" Водихте ли децата да гледат филма за Хари Потър? Препоръчахте ли им
книгите на Роулинг? Те отговарят: "Ами, да".
Професори, учители и журналисти повтарят без да се замислят: "Във фолклора на
всички народи и в много приказки се говори за вещици и магьосници. Какво толкова, че
в книгите и филмите за Хари Потър се рекламират магьосници?" Разликата е само в
това, че в приказките вещиците и магьосниците са отрицателни герои, а в книгите на
Роулинг - положителни и децата ще започнат да им подражават до като напълнат
психиатриите.
Мнозина се заблуждават, че има добри магьосници, които правят добро и служат на
Бога. Точно това лъже и Роулинг. А Бог чрез словото Си повелява:
"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/.
"Кога влезеш в земята, която Господ, Бог твой, ти дава, да се не учиш да вършиш
гнусотии, каквито са вършили тип 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" /Второз. 18:9-12/.
"И кога ви кажат: обърнете се към ония, които извикват мъртъвци, и към магьосници,
към обайници и коремоговорници, - тогава отговаряйте: не трябва ли народът да се
обръща към своя Бог? допитват ли се до мъртви за живи?"/Ис.8:19/.
Една майка се оплака, че четиригодишната им дъщеря се стряскала и пищяла нощно
време, плашена от невидим противник. Детето беше кръстено, молихме се за
изцелението му и то се успокои. Стана спокойно, умно Й весело момиченце. Но след
няколко месеца страховете отново се появиха. Майката разпитала детето с какво се
занимават в детската градина. Момиченцето споделило, че учителката ги учела да
правят магии по книгите за Хари Потър, което било много интересно.
Друда майка ми се оплака, че 5 годишният й син се стряскал нощем и пищял: "В стаята
има призраци". Оказа се, че причината е същата.
Разпоредителка в НДК сподели, че по време на прожекцията на филма "Властелинът
на пръстените" са припаднали четири деца и една възрастна жена и се наложило да
викат "Бърза помощ".
Трагедията в дискотека "Индиго" не е случайност, а следствие от безотговорно
отношение към възпитанието на децата. По канал 1 на БНТ направиха предложение по
този случай, да се открият училиша, в които родителите да се научат как да пазят
децата си. Дивите животни в гората и джунглата, умеят да пазят малките си. Не са ли
някои родители по-безотговорни от животните, като оставят децата си на произвола на
съдбата?
Бог даде на Америка плеада от велики евангелизатори, които станаха канали за
благословение, изцеление и спасение на милиони човеци по света. Но голяма част от
американците отхвърлят пророческите откровения и прдупреждения на богословите и
предпочитат да слушат и изпълняват съветите на Дж. К. Роулинг, авторката на книгите
за Хари Потър, съветите на Муун, на еретическите и сатанински култове: Ню Ейдж,
Децата на Бога, Свидетели на Йехова, Мормони, Харе Кришна, Трансцедентална
медитация, на разни гуровци и новопоявили се "месии". И наказанията, описани в
пророчествата на пастор Дейвид Уилкерсън, започнаха да се изпълняват. Когато
учители попитали дъщерята на един евангелизатор , защо Господ не е опазил хората в
небостъргачите, тя отговорила:" Защото Го изпъдихте от училището". След 11
септември 2001 година от амвоните на църквите и от телевизионните предавания
свещенослужители в Америка предупреждават народа: "Родители, пазете децата си от
вещицата Роулинг и магьосническите и книги и филми за Хари Потър". От това, какво
ще избере народът на Америка, зависи съдбата му, независимо от величието на САЩ.
Библията казва, че победата не е нито в конете, нито в колесниците, нито в оръжието,
нито в множеството, нито в никое земно величие, но където е Бог, там е и победата.
Най-важната длъжност на учителя е да полага максимални усилия за образованието и
възпитанието на учениците и да открива дарбите, талантите и положителните им
наклоностти, като насочва в правилна насока усилията им, за да обучи и възпита
полезни за обществото и семействата, можещи и знаещи достойни синове и дъщери
на България. Но ако учителите не могат да различават какво е полезно и какво е
опасно и вредно за учениците, как децата да се опазят от сатанинското възраждане на
интереса към магьосничеството, окултизма и езическите суеверия. Голяма част от
учителите, дори и тези, които наричат себе си християни, са загубили представа за
това, какво е благодетелен християнски живот.

Слушах по радиото как учител съветва учениците, да си направят багети, с които да
търсят съкровища. Как да очакваме отучениците духовна просвета в училището, когато
учителят и тия, които са го пуснали пред микрофона на националното радио, са в
пълна духовна мъгла.
На Бъдни вечер водеща по радиото попита "ясновидки" да ни кажат какво вещаят
звездите. И те ни обещаха, че звездите ще изсипят рога на изобилието над България.
Ако българските ученици и студенти се надяват звездите да ги затрупат с изобилие,
със знания и умения, много има да чакат.
А какво да очакваме от човек, комуто липсват и първите и вторите седем години?
На масата, на която вечерях в ресторанта в гр. Козлодуй, седнаха двама мъже. Те си
поръчаха алкохол и единият започна да разказва как баща му участвал в
колективизацията на селското стопанство и какви зверства извършил над "кулаците".
Другият ме гледаше злобно с кървясали очи. Той каза:" Мразя жителите на Козлодуй.
Ако имам власт до един ще ги изтребя." Попитах го:" Какво зло са ти сторили?"
"Техните деди не са посрещнали Ботев и не са се присъединили към четата му. Такива
не заслужават да живеят". "Но какво са виновни внуците им? Не ви ли е жал за тях?""
Жал ли? Ако партията ми нареди да убия баща си и майка си, ще ги застрелям, без да
ми мигне окото". "Кой ви научи така?" " Баща ми" - гордо отговори "смелият
революционер". Замълчах, стъписай от "героизъма" им. След малко ги попитах:" Какво
работят родителите ви?" И двамата се изпъчиха и гордо отговориха: "Учители са".
Какво можех да кажа повече на тия духовни мъртъвци, на които им липсваха първите
14 години. Те бяха родени, отгледани и възпитани от духовни слепци.
Въвеждането на вероучение като задължителен предмет в училищата е крайно
необходимо, не само за учениците, но и за учителите и директорите. Ако това не се
направи, училищата ще се превърнат в лудници. Друг начин за спиране на езическото
нашествие в училището няма.

Имаме ли у нас "Евпопейска ценностна система"
Българските политици и журналисти много харесват израза: "Еврпейска ценностна
система". Европа е християнски континент. С изключение на Албания и част от Турция
всички останали 45 държави са с преобладаващо християнско население. Срамно ли е
да се казва християнска ценностна система? Кога най-сетне българите ще се научим
да наричаме нещата с изтинските им имена? Точно тази ценностна система много
зависи от духовността на населението в съответната страна. На цял свят е известна
високата духовност на Скандинавските страни, която е основата за материалното им
благоденствие. Те са решили социалните си проблеми, решен е и проблемът с
корупцията. Църквите им са пълни, а затворите - празни. Ако сравним нашата
духовност с тая на жителите от "Страната на белите лилии" [Финландия) може да
изпаднем в отчаяние. Как е възможно там извънбрачните деца да са само 1 % от
новородените, а в България - 40%? Затова предлагам да минем през Дунава и се
сравним с нашата северна съседка Румъния.
В статията "Духовност в Румъния и България" на Марина Младенова отпечатана в
списание "Мирна", брой 9, от 1999 година четем че:
Вероучението в Румъния е въведено веднага след демократичните промени през 1990
година от начало факултативно. През 1991 година със закона за образованието е
въведена учебната дисциплина "Религия"-задължително за началното образование,
свободно избираема в прогимназията и факултативна в гимназиалното и
професионалното образование. Още през 1994 година официално са утвърдени
новите учеблици по религия за I, II, III и IV клас. Имат преиздадени учебници по
вероучение още от 1930 година за V, VI и VII клас. На практика около 90 - 95 % от
децата посещават часовете по вероучение и религия.
А каква е картината у нас? През учебната 1997-1998 година правителството на ОДС
направи плахи опити за въвеждане на факултативно изучаване на религия в около 500
училища от I до VIII клас. В 2500 училища няма никакво изучаване на вероучение и

религия. При един милион учащи се само 15 000 посещават часовете по религиа,
което е около 1,5 %.
И г-жа Младенова споделя в статията си, че децата от преди десет години нагазиха в
жаравата на живота без духовна просвета, без духовна защита. И на душата на човек
му става тъжно. За българите. За България!
Накои може да попитат: "За какво им е на българските деца духовна защита?
Необходима им е защото Господ Иисус Христос предупреждава:
"Пазете се да ви не прелъсти някой...Тогава мнозина ще се съблазнят и едни други ще
се предадат, и едни други ще се намразят; много лъжепророци ще се подигнат и ще
прелъстят мнозина; и понеже беззаконието ще се умножи, у мнозина ще истине
любовта; а който претърпи докрай, той ще бъде спасен"/Мат.24:4,10-13/.
"И брат брата ще предаде на смърт, и баща - чедо; и ще въстанат чеда против
родители, и ще ги умъртвят" /Марк. 13:12/.
И апостол Петър предупреждава:
"Имало е и лъжепророци, 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. И подбуждани от користолюбие, ще ви мамят с лъстиви
думи; тяхното осъждане отдавна е готово, и тяхната гибел не греме... А те като
безсловесни по природа животни, родени, за да бъдат ловени и изтребвани, хулейки
това, що не разбират, в своето рзтление ще погинат, като получат заплата за
неправда. Те смятат за наслада всекидневния разкош; те са сквернители и
безсрамници, наслаждават се със своите измами, гощавайки се с вас; те имат очи
пълни с прелюбодеяние и непрестанен грях, прелъстяват неукрепналите души;
сърцето им навикнало на користолюбие: те са чеда на проклятие" / 2 Петр. 2:1 -3,1214/. И апостол Павел предупреждава: "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 иматжигосана съвест"/1 Тим. 4:1/.
"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 наглед имат благочестие, но от силата му са
се отрекли. И от такива се отвръщай I... А лукави човеци и измамници ще напредват в
злото, като заблуждават и биват заблуждавани" /2 Тим. 3:1 -5,13/.
"Защото аз зная, че след заминаването ми ще се втурнат
помежду ви люти вълци, които няма да щадят стадото; па и от
вас самите ще се дигнат мъже, които ще говорят изопачено,
за да увличат учениците след себе си" /Деян.20:29,30/.
"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 погибелтта, който се противи и се превъзнася над всичко, що се нарича Бог,
или светиня, за да седне като бог в Божия храм, показвайки себе си, че е бог.
...Тайната на беззаконието вече действа, само че няма да бъде извършена, докато се
не открие оня, който я задържа сега, - тогава и ще се яви беззаконникът, когото Господ
Иисус ще убие с дъха на устата Си, с блясъка на Своето пришествие ще изтреби
тогава, чието явяване, по действието 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" /2 Сол. 2:3,4,7-12/.
Както виждате необходимостта от духовна защита на децата, пък и на възрастните е
много голяма.
Познати и приятели посетиха Румъния. Много силно впечатление им направило
поведението на младите хора в превозните средства. Щом се качел възрастен човек,

по наколко младежи скачали от седалките и му предлагали мястото си. Когато някои
млади хора срещнели свещеник по улиците, целували му ръка с думите:
"Благословете ме, отче!"
Пътувах с автобус 280 за "Студентски град". На спирка "Орлов мост" се качи възрастна
жена. Тя едвам се държеше на краката си. Всички седалки бяха заети от млади хора,
повечето студенти. Две момичета чоплеха слънчогледови семки и плюеха люспите на
пода. Старата жена застана до тях и ги помоли: "Момиченца, бихте ли ми отстъпили
място, защото много ме болят краката, имам разширени вени?" Едно от момичетата я
погледна подигравателно и рече: "Да ти отстъпя мястото, та и аз да получа разширени
вени". Възрастен мъж се възмути и рече: "Боклуци!" Старата жена го погледна,
усмихна се тъжно и добави: "Не ги укорявайте. Те са изморени. Цяла нощ са били по
барове и дискотеки".
Ако момичетата учеха вероучение и вярваха в Бога, щяха да знаят, че нарушават
Божията заповед: " Пред побеляла глава ставай, почитай лицето на старец и бой се от
Господа, твоя Бог. Аз съм Господ (Бог ваш)" /Лев.19:32/. А нарушаването на която и да
е Божия заповед ги лишава от благословение. Ако бяха станали и изпълнили Божията
заповед, старата жена щеше да им благодари и Бог щеше да ги благослови. Сигурно
не е случайно и това, че софиянци говорят за "Студентския град" като за Содом и
Гомор. А кмета на район "Студентски" забранява прожекцията на филма " Поклон на
Хилядолетието към Иисус" по случай Велигденските празници. Мотивът му е, че
преводът на филма не бил много добър. /По сведение на Институт за Принципите на
Правото/.
Ученици, студенти и преподаватели си определят срещи при "попа" /паметникът на Св.
Патриарх Евтимий/. Българи ли са, щом кощунстват с паметта на българските светии?
Някои американски мисионери проникнали на Балканския полуостров през 18 век,
пишат в спомените си, че са открили в Турската империя едно много интелигентно и
високоморално племе, наречено "българи". През 1900 година в България са
регистрирани само няколко семейни развода. А къде сме сега?...
Не може да има здрав морал без себеобуздание, и не може да има себеобуздание без
ВЕРОУЧЕНИЕ и без вяра в живия Бог, Който ни дава духовната сила в съпротивата
срещу греха.
Истина е, че където вярата се усилва, там добродетелите и благоденствието
процъфтяват, а където тя оскудява, там беззаконията, корупцията и пороците се
увеличават.

Какви трябва да бъдат учителите, управниците и началниците
Преди 112 години на 26 юни 1890 година в град Самоков архимандрит Иоаникий
Рилски произнася пророческо предупреждение към управниците и народа на
България:
"Нравствено нечисти хора не трябва никога ла заемат служби: нито пастирски,
нито учителски, нито правителствени, нито граждански... държавните мъже
трябва да бъдат хора не само високообразовани, но и високонравствени. Без това,
последното, те могат да станат най-опасните за обществото и нарола и да
подкопаят не само благосъстоянието и могъществото, но и самото съществуване
на държавата, на която служат. Днес човечеството е тежко болно. Над 40 милиона са
болни от спин. Рок и рап концертите в тяхна помощ, няма да им помогнат. Нали там се
учат на морална и сексуална разюзданост. Годишно в България се разболяват около
три хиляди души от рак. Въпреки великите открития и големия напредък на
медицината, болните не могат да бъдат изцелени без вяра в Бога и без
освобождаване от проклятието на греха. Който разбере тази проста истина, ще живее
и ще разказва за делата Господни, а който се закорави, да се сърди на себе си.
"Господ е с вас, когато вие сте с Него; и ако Го търсите, ще го намерите; ако пък Го
оставите, и Той ще ви остави" / 2 Парал.15:г/.

Ако закоравим сърцата си, Бог ще изпълни предупреждението Си: "Ще очистя земята
от това нечестиво и извратено поколение!" Друг начин за опазване живота на
планетата, освен искреното покаяние и връщане от лошите ни пътища няма.
Вече 1 3 години половин дузина правителста на България правят и осъществяват
програми след програми и проекти след проекти; закони след закони и наредби след
наредби; постановления след постановления и решения след решения, за да изведат
страната ни от материалната и морална разруха, но до сега не можаха да намерят
нито началото, ни края на пътя към благоденствието на народа ни. Писано е, че където
има заповед върху заповед, закон върху закон и постановление върху постановление,
там цари беззаконие. Сърбите казват, че законът е като "врата у поле", а Хораций се
провиква: "Каква полза от закони, щом няма морал". Масоните твърдят, че законът е
юридическа гаранция за правото на силния и когато някой по-силен дойде на власт,
той започва да кове нови закони, с които да получи гаранции, че той е по-силен, като
за това използва послушни депутати. Само че нито римляните, нито масоните, нито
депутатите могат да изковат добър морал. Моралът се кове в семейството, училището
и църквата от родители, учители и свещенослужители с Божията помощ.
Измамиха ни, че като се смени системата, всичко ще се оправи.
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Представете си, че националния ни отбор по футбол се състои от слаби играчи.
Каквато и система да измисли треньорът, ако на игрището играят същите слаби
играчи, резултатът винаги ще бъде негативен. За да се промени резултатът е
необходимо играчите да се сменят или променят / думата покаяние означава
промяна/. Не се лъжете, че проблемите ни ще се решат, ако България пак смени
системата, но продължава да се управлява от корумпирани хора, лишени от
християнски морал. А повечето са такива, щом не се срамуват да лъжат и няколко пъти
гласуваха против ВЕРОУЧЕНИЕТО.
Кога най-после ще разберат лидерите на България, че програмите, проектите,
законите, постановленията, наредбите и решенията им ще имат сила, само ако са

съобразени с волята на Законодателя на Вселената, Който ще благослови всичките им
усилия и дела. Но как да го разберат, като не вярват в Него.
Как не могат да проумеят, че няма здрав морал без ВЕРОУЧЕНИЕ И ВЯРА В БОГА!
Граждани на България, братя и сестри, молете се, Господ да ни освободи от духовното
робство на Антихриста!

Бог да пази България!
Амин.
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