
БЛАГОВЕСТИЕТО
Заблудата и истината 

Заблудата породена от много лъжи, която завежда хората в 
погибел се възприема лесно, защото е приятна и удобна за човека 
паднал в грях. 

Заблудата е, че има еволюция и че няма Бог!

Заблудата е, че животът на човека свършва със смъртта.

Заблудата е, че всеки човек може да върши против Божията воля 
каквото си иска, без да отговаря един ден за делата си.
 
Заблудата е, че има само видим свят. 

Заблудата поражда невежество и притъпява стремежа на хората 
към търсене на истината.

Заблудата е непрогледна тъмнина. 

Приятелю,
Ако ти имаш в сърцето си желание да видиш светлината на истината, да се 
измъкнеш от тъмнината, в която живееш, ако пожелаеш да разбереш и си 
обясниш нещата ставащи около теб и в живота ти, ако пожелаеш да си победител 
в живота, да имаш живот пълен с благословения, както за теб, така и за децата, 
и внуците ти, но най-важното да бъдеш спасен ти и целият ти дом – ето посоката 
– обърни се  към Бога: пожелай да повярваш в Него, чети и изследвай Неговото 
слово – Библията, започни да се молиш, изповядай греховете си пред Него, 
покай се. Веднага ще видиш резултатите! 
Защото Бог те обича така, както никой друг! 
Защото Бог те чака да Го потърсиш! 
Защото Бог отговаря на молитвите! 
Защото Бог е жив, реален, много милостив, много търпелив и обича 
всеки един човек на земята, независимо колко  е грешен!
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Човеците са различни – едни са със закоравяли сърца, други са със сърца, които 
възприемат доброто и могат да станат меки и чувствителни.  Първите трудно 
приемат истината, сякаш не разбират и не искат да слушат, не искат да приемат 
нищо повече от това, което вече са затвърдили в себе си.. Колкото едно сърце е 
по-закоравяло, толкова процесът на промяна е по-бавен и труден. А сърцето 
закоравява от греха. Един от най-пагубните грехове е гордостта. Гордостта се 
появява поради притежанието на богатство, на дипломи, поради социалната 
позиция в живота-служебен пост, кариера, красота, природни дарби – 
интелигентност, певчески, спортни и т.н. Такъв човек с гордост в сърцето си не 
търси Бога, защото е издигнал високо себе си и няма нужда от Него. Един 
бизнесмен казваше: „да сме живи и здрави пък другото ще си го купим”! 
Много хора имат грешна представа за Бога, защото не Го познават. Те си мислят, 
че Бог е  длъжен да им помага, да ги спасява от неприятности, от болести, от 
беди, да им осигурява всичко, което си пожелаят, да им осигурява пари, да им 
дава щастието според техните разбирания. И когато това не става така, те 
роптаят, негодуват, обвиняват Бога и дълбоко  в сърцата си са обидени и сърдити 
на Бога. Най-накрая заключават – „Няма Бог! Ако имаше Бог, Той нямаше да 
допусне това и това да се случва!” И тогава идва озлоблението в сърцата им. 

И така, започваме с вярата, че  има Бог,  защото колко голяма трябва да бъде 
слепотата ни, и колко слаб трябва да бъде разумът ни, ако не можем да видим 
милионите доказателства около нас за реалното съществуване на Един Велик 
Творец! Най-голямата слепота обаче е тази, когато човек не  желае да види 
Божието присъствие навсякъде.

Какъв е Бог?         Къде е?

Бог е само Един. От вечността и завинаги съществуващ. 
Той е създал, сътворил и поддържа всичко – живот, материя, енергия, закони. 
Той притежава всичко. 
Той е непроменяем. 
Той е жив.
Той е Триединен в три лица – Един Бог в три лица:
K K K K Бог Отец, 
H H H H Господ Иисус Христос и 
H H H H Бог Свeти Дух. 
Той е всемогъщ, стои над всичко, присъстващ навсякъде. 
Той е истината.
Той е животът. 
Той е милостив, 
K справедлив, 
K много търпелив, 
K праведен,
K благ,
K премъдър, 
НО НАЙ-ВАЖНОТО, което трябва да знаем е, че
БОГ е СВЯТ! и, че 
БОГ Е ЛЮБОВ!

В Него няма нищо грешно, няма никаква неправда и нечестие, Той е съвършен.
Информация за всичко това намираме в Библията. 
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Освен Бог в този свят има още два вида интелигентни същества, за които 
научаваме от Словото и които са Божие творение: 
1. ангелите
2. човекът

Ангелите – прекрасни, мощни по сила, безсмъртни, разумни същества сътворени 
от Бога, служители изпълняващи волята на Бога, вестители, посланици, пазители, 
имащи йерархия. 
Един от най-висшите ангели-херувим бил в Божието присъствие е т.нар. 
„Денница”(лат. „луцифер”– носител на светлина). Това, че Бог му е дал всичко – 
съвършена красота, голяма сила и мощ, интелигентност, мъдрост, дарби, 
богатства, поставен е на Божия свет хълм в присъствието на Бога и всичко това 
го възгордява до степен, че пожелава да бъде и бог и да седне наравно с Бога!
„Исая 14:
K 12. Как си паднал от небето, ти, Деннице, сине на зората!
Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите?
K 13. А ти казваше в сърцето си:
Ще възляза на небесата,
ще възвися престола си над Божиите звезди
и ще седна на планината на събраните богове
към най-крайните страни на север,
K 14. ще изляза над висотата на облаците,
ще бъда подобен на Всевишния.”

 Той започва да използва Божиите дадени му неща, за да се себевъздига и 
себевъзвеличава. Ето какво ни казва словото:
„Езекил 28:
K 13. Ти беше в Божията градина, в Едем; ти беше обсипан с всякакви 
скъпоценни камъни: със сард, топаз, диамант, хрисолит, оникс, яспис, сапфир, 
антракт, смарагд и със злато; направата на тъпанчетата и свирките ти е била 
приготвена за тебе в деня, когато си бил създаден.
K 14. Ти беше херувим, помазан, за да засеняваш; и Аз те поставих така, че 
беше на Божия свят хълм; ти ходеше сред огнените камъни.
K 15. Ти беше съвършен в постъпките си от деня, когато беше създаден, 
докато в тебе бе намерено беззаконие.
K 16. От много голямата ти търговия напълниха всичко сред тебе с насилие и 
ти съгреши; затова те отхвърлих като скверен от Божия хълм и те изтребих 
отсред огнените камъни, херувиме засеняващи!
K 17. Сърцето ти се надигна поради хубостта ти; ти разврати мъдростта си 
поради блясъка си; Аз те хвърлих на земята, изложих те пред царете, за да те 
гледат.
K 18. Ти омърси светилищата си чрез многото си беззакония, чрез 
неправедната си търговия; затова извадих огън изсред тебе, който те изгори, и те 
превърнах на пепел по земята пред очите на всички, които те гледат.”
Този херувим е бил отначало съвършен в постъпките си, но сърцето му се надига 
поради хубостта му и мъдростта му се развращава поради блясъка му до степен, 
че пожелава да бъде сам бог, да възвиши престола си и да бъде подобен на 
Всевишния. Така става противник на Бога – „сатана”. Той с лъжа и измама 
изкушава и завлича 1/3 от ангелите на своя страна. Всички те стават т.нар. 
„паднали ангели” и заедно със сатана са  в  бунт срещу Бога и  Божията воля. 
Бог ги изхвърля от царството Си и са в поднебесната тъмнина. Имат достъп и до 
земята. Те са множество. Те са духовни същества. Нямат собствени, видими от 
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нас тела, всички са организирани в йерахия и цялото им „трудене” е насочено за 
зли дела над човечеството. Бог е могъл да реши проблема със сатана и с  всички 
тези деформирали се ангели още тогава, в началото на бунта им, но Бог е любов 
и затова е сътворил спасителен план, който план е най-мъдрото нещо – като 
победи злото с добро! Същевременно дава възможност на сатана да се изяви в 
пълната си сила, да изяви пред всички КАКВО Е ЗЛОТО, КАКВО Е ГРЕХЪТ, 
КАКВО Е ОТДЕЛЯНЕТО ОТ БОГА, КАКВО Е НЕСПАЗВАНЕТО НА БОЖИЯТА 
ВОЛЯ, КАКВА Е РАЗРУШИТЕЛНАТА СИЛА НА ЗЛОТО И КОЛКО ПАГУБНИ СА 
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НЕГО.  

Човекът- много специално Божие творение – сътворен по Божий образ и 
подобие! с разум, интелигентност, с безсмъртна душа. Ние не сме произлезли 
чрез „еволюция” от животни. 
Бог сътвори човека от пръст, вдъхна му от Себе Си живот и човекът стана “жива 
душа”. Така човекът беше без грях, беше свят, беше съвършен. Бог не бе 
планувал и не желаеше човекът да падне в грях. В Едемската градина Бог беше 
насадил освен забраненото дърво за познаване доброто и злото, още едно дърво 
– „за вечен живот”. Бог благослови човека и му каза и даде власт да владее и се 
грижи над  всичко, което е на Земята, да напълни земята с човеци. Тогава Бог го 
предупреди и заповяда: 
„Битие 2:
K 16. Господ  Бог заповяда на човека: От всяко дърво в градината свободно 
да ядеш,
K 17. но да не ядеш от дървото за познаване на доброто и злото, защото в 
деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.”!!!
Това беше една единствена заповед, която човекът трябваше да изпълни.
Но Бог му даде и свободна воля. Свободната воля дава на човека възможност 
сам да направи своя избор, да изяви своята воля, защото човекът не е сътворен 
като робот. И така той беше оставен сам да избере – дали ще послуша Своя 
Създател или не!, дали вярва и обича Своя Създател или не, дали ще се подчини 
на Неговата воля или не. 
Но Адам и Ева не изпълниха Божията заповед и ядоха от забраненото дърво!, с 
което отхвърлиха Бога и падайки в грях се подчиниха на сатана, който с лъжа и 
измама ги изкуши чрез змията. Човекът не послуша заповедта на Бога, подмами 
се и пожела в сърцето си да бъде като Бога.
Ето лъжата и изкушението на сатана: 
„Битие 3:
H 4. А змията рече на жената: Никак няма да умрете;
K 5....но Бог знае, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и 
ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото.”

Сатана пося в сърцата на Адам и Ева съмнение, че Бог е лъжец:
Битие 3:
K 1.„Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината?”  
(Истина ли каза или лъжа?)
Ето така и човекът стана противник на Бога, защото не послуша и не повярва на 
Своя Творец. 
Така властта, която Адам и Ева бяха получили от Бога – да са владетели и 
господари на земята премина в ръцете на сатана, който стана „князът на този 
свят”. Оттогава досега сме в царството на сатана. Оттогава до сега участваме в 
борбата между доброто и злото.
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Човекът също е триединен и има:
K K K K човешки дух, 
K K K K човешка душа и 
K K K K човешко тяло.

Човекът падна в греха в същия момент, когато неговият човешки дух не се 
подчини на Бога. Тази забрана на Бога, поставена на Адам и Ева, да не ядат от 
„дървото за познаване доброто и злото” беше първата заповед, която те 
получиха, това беше тест за изпитване и изразяване на тяхната воля, тест който 
даде възможност да направят избора си – да послушат Своя Създател и да 
живеят или да не Го послушат и да умрат, според предупреждението, което 
получиха. Но пожеланието, което се зароди в сърцето им след изкушението на 
сатана чрез змията – да бъдат като Бога, пожеланието им сами да постигнат 
познаване на доброто и злото, надделя над страхопочитанието и любовта, които 
трябваше да изявят към  Твореца Си. 
Човекът не послуша Бога! Така в него се зароди грехът и той съгреши, така 
изгуби светостта си, чистотата си, така не получи от Бога в сърцето си Светият 
Дух, така загуби властта над земята, която Бог му беше дал, така първият човек 
се намери гол – загубвайки светостта си се откри голотата на грешността му! 
Опита със собствени сили и средства да покрие със смокинови листа срама си, но 
Бог му направи дреха от кожа. Какво означава това? Бог се смили и покри греха 
на човека с кожа от животно, Бог в този момент показа, че грехът не може да 
бъде покрит с нищо друго, докато не се пролее невинна кръв и така символично  
Бог показа пророчески как Той ще спаси човека. Това пророческо слово е 
изказано 4000 години преди идването на Иисус Христос-Спасителят на света! 
Човекът повече не можеше да остане в присъствието на Бога в Едемската 
градина, защото Бог е свят и в Неговото присъствие грехът гори. Бог изгони 
човекът от градината и Адам и Ева повече нямаха директен контакт със 
Създателят Си. Така грехът отдели човека от Бога! 
Сатана това и чакаше. И тогава започва цялата драматична история на 
човечеството. Сатана с измама взе властта и стана князът на земята. Човекът 
падна под негово владение. Сатана действа чрез плътта на човека, чрез плътта 
владее и манипулира хората, а плътта това са: похотта, пожеланията на очите и 
тщеславието:
„1 Йоаново 2:
H 16. Защото всичко, което е в света – 
похотта на плътта, 
пожеланието на очите и 
тщеславието на живота, не е от Отца, но от света;”

Оттогава духът на човека не е смирен, не е подчинен на Божията воля, а в него 
се издигна неговото Его, неговият АЗ, към което се прибавя сатанинския дух, 
който е само зло, без никаква любов. Затова всички хора са носители и на 
сатанинския характер в една или друга степен! Затова хората са завистливи, 
алчни , егоисти , отмъстителни , непрощаващи , лъжци , измамници , 
идолопоклонници, властолюбиви, мразещи, някои са убийци и т.н. Това не идва от 
Бога, това е сатана във и чрез човека.  

С падането в грях човекът изгуби властта си над земята 
и всичко което е на нея, сатана с измама му я взе:

„Лука 4:
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H 6. На Тебе ще дам цялата тази власт и слава на тези царства, защото на 
мен е предадена и аз я давам на когото искам.” 
Така каза сатана на Иисус, когато Го изкушаваше в пустинята и Му предлагаше 
земните си владения. 

Сатана създаде своето царство тук на земята. Той никога не се отказва да стане 
бог и да има поданници. Царството на сатана се нарича „светът”. 
„Светът” е:
Обществото, системата, която е построена, за да се чувстват хората „щастливи” 
без Бога! Това е едно царство, което е напълно антагонистично на Божието 
царство. „Князът” и „ богът” на този свят е сатана:
„2 Коринтяни 4:
K 4. за тези, невярващите, чийто ум богът на този свят е заслепил, за да не ги 
озари светлината от славното благовестие на Христос, Който е образ на Бога.”
„Йоан 12:
K 31. Сега е съд на този свят. Сега князът на този свят ще бъде изхвърлен 
вън.”
„Йоан 14:
K 30. Аз няма още много да говоря с вас, защото иде князът на този свят. Той 
няма нищо свое в Мене.”
„Йоан 16:
K 11. а за съд, защото князът на този свят е осъден.”

Поданниците на това сатанинско царство са човеци:
всичките безбожници, 
всичките  които се  кланят на други богове  и идоли, (зад тези други богове и 
идоли стои сатана),
всички, които не са избрали и не са повярвали в Господ Иисус Христос

„Князът” се стреми да привлече и да задържи хората чрез похотта на плътта, 
желанията на очите и тщеславието на живота. 
„Светът” има свои собствени: 
политика, медии, култура, образование, изкуство, религии, пороци, кино, 
телевизия, забавления, закони, спорт, „морал’, начин на мислене, начин на живот, 
„наука”, музика, идеология, доктрини, идоли и т.н. и се старае да накара всеки 
човек да стане съобразен на неговия цялостен образ. И така го прави роб!
Той(светът) мрази свободомислещите хора!
Той мрази всички човеци, мрази дори неродените бебета. 
Той мрази християните и самия Иисус Христос!  
Всеки, който обича „света” е противник на Бога.
Ето каква е идеологията на масонството, което само се определя като 
антихристиянско:
Масонският автор дьо Кантельо още през 1863 година показва какъв е смисъла 
на битката на масоните: „ Като цяло тя(битката) е била и винаги ще бъде борба 
срещу църквата и християнската религия....”
На конгреса в Леже през 1863 година масонският и социалистически лидер 
Лафарг(женен за дъщерята на Маркс-Лаура, завършил живота си със 
самоубийство), категорично обявява целите на ложите:
„Война на Бога, ненавист към Бога! Целият прогрес се  състои в това! Трябва да 
се пробие небето като хартиен свод! Да се постигне тържество на човека над 
Бога!.” Какви жалки нищожества в глупостта и злобата си са тези хора!
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С всеки изминат ден ние виждаме как омразата и жестокостта на сатана 
ескалират в живота ни. Неговите духовни служители са милиарди, това са 1/3 от 
ангелите – това са всичките паднали ангели! Те са профилирани в разни 
дейности, съсипващи човека. Те са зли духовни същества, демони.  Повлияват 
мисленето и волята на човека, манипулират го, обладават го. Повлияват 
свободния му избор. Увреждат душата и тялото му. Те атакуват всеки един човек 
- от децата до възрастните, от безбожниците до вярващите, когато намерят 
отворени „врати” в човека, когато намерят подходящи условия за настаняването 
си и съществуването си в него и там изграждат своите „крепости” в ума и сърцето 
на човека, в тялото и душата му. Така се настаняват трайно в човека. Такъв 
човек е демонично обладан. В  Библията се съобщава как Иисус освободи един 
такъв човек и от него излезнаха цял легион бесове, които влезнаха в стадо от 
2000 свине. Бяха най-малко 2000 бяса!   След освобождаването този човек стана 
кротък, смислен и нормален. 
Сатана с цялата си характеристика се изявява чрез човеците. Освен своите си 
служители има и човеци, които му служат, които са негови медиуми- врачки, 
гадателки, биоенерготерапевти, ясновидци, астролози, магьосници, екстрасенси, 
лечители, запитвачи на зли духове, като Ванга, като Вера Кочовска, като десетки 
хиляди вече донесли проклятие над  България, такива служители, които народът 
ни от невежество издига като „пророци”! Още разни „учители” на „учения” и 
доктрини като Петър Дънов! Още йогите, източните лечения,  Висарион и мн. др. 
Всички те  са мерзост пред  Бога. Те са си продали душите на дявола. Сатана и 
тук на земята върти търговия, търгува с човешките души. Тези негови служители 
са си продали душите за слава, пари, постове, но никога не завършват добре. 
Отиват си от този свят преждевременно и много болни, а потомците им след тях 
до 3-4-то поколение са под проклятие.  Защото сатана не е приятел на никого. 
Той е човекоубиец. Той мрази всеки един човек. Показателен е случаят с един 
български артист, заблуден и съсипан човек – Андрей Баташов, чието здраве 
катастрофално, въпреки младата му възраст, се влоши и изпадна в кома и когато 
се е пробудил от комата за малко казал, че бил в отвъдното и че там е много 
страшно! „После ще ви разкажа”-казал. Но не е имало „после”. Той е бил 
тамплиер-поклонник на сатана. Ако не се е покаял, сега е на това страшно място.

И така, ние живеем в една война между доброто и злото. 
И цялата битка е за човешки души!  
Човешката душа е много скъпо нещо за Бога. Душата това е самият човек, 
неговата личност, а тялото му е мястото където обитава човека, неговият 
временен, земен, тленен дом. Дори апостол Петър нарича тялото си хижа:
„2 Петрово 1:
K 13. И мисля, че е правилно, докато съм в тази телесна хижа, да ви 
подтиквам чрез напомняне;
K 14. понеже зная, че скоро ще напусна хижата си, както ми извести нашият 
Господ Иисус Христос.
K 15. Даже ще се постарая, така че вие и след  смъртта ми да можете винаги 
да помните тези работи.” 

Или човекът, душата му обитава в тялото, докато е жив. След  физическата 
смърт на тялото, душата на праведния човек го напуща и е отнесена веднага при 
Иисус на Третото Небе. А душите на неправедните отиват в едно място наречено 
ад. Там са душите на неспасените хора. При второто идване на Иисус Христос на 
Земята душите на спасените праведни ще се съединят с техните тела, които ще 
възкръснат от гробовете, но се променят в нетленни, славни тела. Живите хора, 

БЛАГОВЕСТИЕТО Заблудата и истината

7



които са спасени, праведни в момента на второто идване на Иисус ще се 
променят „в миг на око” в нетленни, славни тела. Така при второто идване на 
Иисус всички спасени праведни, чиито имена  са записани в „Книгата на живота” 
ще бъдат с Иисус! Това е Тялото Христово, Църквата Христова, Невестата 
Христова.  
В Деня на Великия Божий Съд пред големия бял престол ще застанат всички и 
всеки ще бъде съден справедливо според делата му извършени от него през 
земния му живот и записани в „книгите”. Всеки, чието име не се намери записано 
в „Книгата на живота” ще бъде хвърлен в огненото езеро.
„Откровение  21:8. А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, 
блудниците, чародейците, идолопоклонниците и всичките лъжци, тяхната участ 
ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт.”
За реалното съществуване на двете места – обиталището на Бога и ада е писано 
в Библията. Но Бог е допуснал и на много хора да видят, да присъстват с душите 
си, да изпитат тези две места и да се върнат, за да свидетелстват на нас живите. 
Така ние получаваме откровение и вярата ни се назидава.
 
Човешката душа е безсмъртна, защото Божията любов с която е създадена  е 
безсмъртна.
Бог иска да се спаси всяка една човешка душа, всеки един човек.
Сатана иска да погуби всяка една човешка душа. Да погуби означава да не 
допусне да получи вечния живот, а да получи вечно осъждане в огненото езеро, 
където ще бъде и той. 
Смъртта на физическото тяло на човека е т.нар. първа смърт. Всички хора 
умират един ден с тази смърт. 
Но погубването на душата е втората смърт, при която се случва най-ужасното 
нещо – пълно отделяне на душата от Бога! Това ще стане след Божият Съд. 
Втората смърт получават всички неспасени хора. А те са неспасени, защото не са 
повярвали и приели Спасителят Господ Иисус Христос – Синът Божий! 
Исус на кръста, понесъл греховете на целия свят преживя това отделяне от Отец 
за известно време и затова в големите си страдания каза: 
„Матей 27:46. А около деветия час Исус извика със силен глас: Ели, Ели, лама 
савахтани?, т. е.: Боже Мой, Боже Мой, защо Си Ме оставил?”

Какво да правим?                   Как да се спасим? 
 Как да бъдем в Божието царство?

Човешките ни сили са нищожни в тази борба на живот и смърт. 
Бог промисли перфектен план на спасение. 
Но нека обясним какво означава спасение. От какво се спасяваме?

Бог е свят, същността на Бога е святост. В  Неговото присъствие не може да 
съществува никакъв грях, защото Бог е и „огън пояждащ”, в присъствието на Бога 
грехът гори. 
„Второзаконие 4:24. защото Господ твоят Бог е огън пояждащ...”

„Римляни 6:
H 23. Защото заплатата на греха е смърт... „

Такива, каквито сме Бог не може да ни приеме. Не може. Ние сме грешни. Той ни 
обича, но не може да ни приеме с греховете ни. Заслужаваме смърт поради 
греховете ни. Всеки, който не е спасен върху него ще дойде Божият гняв. Божият 
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гняв е свят гняв. Бог се гневи заради любовта, която има към всеки един човек на 
земята, всеки който не е приел това велико спасение, чрез Неговият Син Иисус 
Христос и поради това отива в погибел. Трудно е да разберем това – любов и 
гняв. Дори ако си представим един баща, който обича сина си и вижда как той 
отива в погибел, защото не е послушал баща си, сърцето на бащата е изпълнено 
едновременно с любов, с много голяма мъка и с гняв, но дори и това сравнение не 
може да ни даде да разберем Божията мъка и любов, защото погиващите са 
милиони и милиарди души, погиващи неспасени грешници във всяка една минута. 
Но Бог не може да направи компромис със Своята святост и воля. Грехът и 
светостта са несъвместими. Затова пътят към Него минава през покаянието, 
вярата и спасението чрез Исус Христос. За греховете ни трябва да се заплати, да 
се изкупят, за да се освободим от тях и да се облечем с праведност и святост.  
Ето това е спасението ни, спасение от Божия гняв и справедливото наказание, 
което заслужаваме, ако останем с греховете си. Смъртното наказание е чрез 
втората смърт, вечната смърт на душата – окончателното и вечно отделяне от 
Бога. 
Когато Бог сътвори Адам и Ева Той ги предупреди: 
„Битие 2: 
K 16. Господ  Бог заповяда на човека: От всяко дърво в градината свободно 
да ядеш,
K 17. но да не ядеш от дървото за познаване на доброто и злото, защото в 
деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш. „ 

Бог е справедлив. 
Безкомпромисно е справедлив. 
Не отстъпва от духовните си закони! Не прави компромиси! Защото Той е 
законът! Всяко отклонение и неспазване на закона Му и волята Му носи разруха.

Наред с това Той ни обича изключително много! Той ни обича всички, без 
изключение – българи, роми, мюсюлмани, черни, бедни, богати, сакати, слепи, 
дори още неродените човеши ембриони, дори убийците, дори най-пропадналите 
престъпници! Той не иска да погине нито една човешка душа. 
Ето златният стих на Библията:

„Йоан 3:16. Защото Бог толкова възлюби света, че  даде Своя Единороден 
Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот”

Преди около 2000 години Бог изпрати своя Единороден Син при човеците, Който 
заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Светият Дух и 
девицата Мария и стана човек. Исус Христос извърши великото дело на 
спасението! ТОЙ 
1. Изяви Отец  – понеже ние не можем да видим Бога очи в очи, защото грехът в 
нас ще доведе до изгарянето и унищожението ни в секундата ако се срещнем с 
Него. Затова Исус беше в човешки образ - човек и същевременно Бог. Той изяви 
Божия характер, чрез думи, дела и живота си. Изяви Го перфектно. 
2. Взе на Себе  си всички наши грехове, беззакония,  пороци,  немощи и 
болести и на кръста на Голгота заплати за всичките ни грехове като ТОЙ даде 
живота си за нас и вместо нас. Той проля Своята свята и безценна кръв за 
нашите грехове.  Така сме вече изкупени и спасени от Божия гняв и наказание. 
За нашите грехове вече е заплатено със скъпоценната кръв на Исус. НО има една 
много важна истина, че това се отнася САМО ЗА ТЕЗИ, КОИТО ПОВЯРВАТ и 
ПРИЕМАТ ГОСПОД   ИИСУС ХРИСТОС ЗА СВОЙ СПАСИТЕЛ. Които Го отхвърлят 
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си остават в греха и ще минат на съд и ще бъдат съдени справедливо за делата 
си извършили ги през земния си живот:

„Йоан 3:
H 36. Който вярва в Сина, има вечен живот; а който не слуша Сина, няма да 
види живот, но Божият гняв остава върху него.”

Когато застане такъв човек пред Бога в страшния Божий съд, Бог няма да го 
попита ”Защо си грешник”(защото ние всички сме грешници и Бог знае това!), НО 
ще го попита-„Защо не повярва в Моя Син? Защо не прие Моето спасение?!”

Това спасение  чрез изкупителната жертва на Иисус Христос е  дадената ни 
Божия милост! Това е дадената ни даром Божия благодат!

Нито един човек на земята от съществуването на света не  може  да заслужи 
това спасение чрез добри дела! Спасение, което му дава вечен живот!

„Исая 64:
H 6. Защото всички станахме като човек нечист
и цялата ни правда е като омърсена дреха;
ние всички вехнем като лист
и нашите беззакония ни завличат като вятър.”

„Еклесиаст 7:
H 20. Наистина няма праведен човек на земята,
който да прави добро и да не греши.”

Нито един човек не може да стане чист и свят в Божиите очи! 
Само чрез святата кръв на Иисус Христос сме избелени и осветени!

Това е най-важното нещо, което трябва да знаем за нашето спасение!

Спасението ни се дава от Бога даром чрез благодат и милост! 
Защото Бог ни обича!

Колкото по-грешен е човек, толкова по-голяма милост и благодат е получил.

3. Иисус Христос победи  сатана,  разруши  делата на дявола. Малко преди да 
умре на кръста Иисус каза: свърши се! Свърши се започнатото дело, князът на 
този свят е вече осъден! 
„Йоан 16: 
K 11. ...защото князът на този свят е осъден.” !

Така Божият Единороден Син Иисус Христос е нашият Господ и 
Спасител, Лекар и Първосвещеник, Ходатай и Съдия. Той бе 

разпнат на кръста като понесе греха на целия свят, страда, умря и 
бе погребан; на третия ден възкръсна от мъртвите според 

Писанията, след което ходи 40 дни между човеците, възнесе се на 
небесата, и седи отдясно на Отец в голяма слава и величие до 
днес и за вечни векове! И пак ще дойде, за да съди света.  
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На 30 годишна възраст Иисус Христос започна земното си служение – три и 
половина години служи всред  хората. Той избра 12 ученика, които през цялото 
време бяха с Него, бяха свидетели на всичките му дела, много от които и не са 
записани в Библията, видяха десетките случаи на изцеления на болни, мъртви 
възкресяваше, развързваше хванати от бесове, извърши много чудеса. Имаше и 
много други ученици. Четирима от учениците му написаха 4-те Евангелия, с които 
започва Новият Завет. Те, свидетелите написаха и останалите послания, а 
любимият Му ученик Йоан написа и последната книга на Библията – Откровение, 
в която преди 2000 години с помощта на Святия Дух той видя бъдещите събития в 
света, много от които вече се случват днес, сега пред очите ни. Това са 
пророчествата за последното време. Всичко написано в Библията е 
боговдъхновено и ръководено от Светия Дух – боговдъхновени свидетелства, 
послания, поучения и мъдрост, които ни дават и днес живот и сила.
 
Господ Иисус Христос получи цялата власт:

„Матей 28: 
K 18. Тогава Исус се приближи към тях и заговори: 
Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.” 

ТОЙ е:
„Откровение 19:
H 16. И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: Цар на царете  и 
Господ на господарите.

Иисус възкръсна и се възнесе на небето и 10 дни след това т.е. на празника 
Петдесятница с мощна сила на Земята дойде изпратеният Свети Дух, както Иисус 
беше обещал на учениците си! 
В книгата „Деянията на апостолите” е написано всичко това. 
Оттогава до ден днешен на Земята е третото лице на Бога – Светият Дух!

Преди да се възнесе на Небето Иисус каза на учениците си:
„Матей 28:
K 19. И така, идете  и създавайте  ученици измежду всички народи, и ги 
кръщавайте в името на Отца и Сина, и Светия Дух,
K 20. като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И, ето, Аз съм с 
вас през всички дни до свършека на века.„

И още им каза:
Марко 16:
K 15. И Исус им каза: Идете  по целия свят и проповядвайте благовестието 
на всяко създание.
K 16. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва, ще 
бъде осъден.
K 17. И тези знамения ще придружават повярвалите: в Мое  име  бесове  ще  
изгонват; нови езици ще говорят;
H 18. змии ще  хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да 
ги повреди; на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват.

Иисус Христос след възкресението Си получи всяка власт на Небето и на Земята:
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„Матей 28: 
K 18. Тогава Исус се приближи към тях и заговори: 
Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.” 

Той има цялата власт както на Небето, така и на Земята! 

Той даде на учениците си власт!
„Лука 10:
K 19. Ето, дадох ви власт да настъпвате змии и скорпиони и власт над  
цялата сила на врага; и нищо няма да ви навреди.”

Нека сега да направим обобщение.
1.K Исус изкупи греховете ни и ни спаси!
2.K Той получи цялата власт както на Небето, така и на Земята.
3.K Той даде власт на учениците си над цялата сила на врага.
4.K Той ни даде и всеоръжието, с което да воюваме победоносно с врага.
5.K Той изпрати на Земята третото лице на Бога – Светия Дух, който от Отца 
изхожда! От Петдесятница до ден днешен Светият Дух е тук на Земята! Светият 
Дух е  Бог, Той е безкрайна сила!
6.K Князът на този свят е осъден!

Нека да обясня, всичко това принадлежи само на тези, които вярват в Бога, 
които са приели Господ Иисус Христос за свой Спасител, които изпълняват 
Неговите заповеди и са „новородени”.

Всички вярващи новородени са ученици Христови.

Всички новородени вярващи представляват Христовото тяло или това е 
ЦЪРКВАТА. Църквата е съставена от новородени вярващи човеци, независимо 
какви са и къде са по света - бели, черни, роби, бедни или бивши престъпници и 
т.н. 
Иисус каза:
„1 Коринтяни 3:
H 1. Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият Дух живее във вас?”
„1 Коринтяни 6:
K 19. Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, Който е във вас, 
Когото имате от Бога? И вие не сте свои си”

Така след възнесението на Иисус Христос на Небето тук на Земята е Неговата 
Църква, съставена от всички новородени вярващи по света, които са храм на 
живия Бог!
И ето как сега на Земята има две царства!
 
Едното е това на сатана и другото е Христовото.

Това на сатана е плътското, преходното, осъденото на погибел, материалното, 
ръководено от злите духовни сили царство нар. „светът”, а 
Божието царство е духовното  царство на Иисус Христос, Неговата църква, 
Неговата „невяста”, Неговото тяло ръководено пряко от Светия Дух, глава на 
което е Сам Живият Господ Иисус Христос, седящ  отдясно на Отца в голяма 
слава!
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Сега трябва да си зададем въпроса кое царство е силното?

Божието царство е силното!
Това на сатана е кауза пердута – победеното, защото Иисус победи злото. Там на 
Голгота Той каза: „свърши се”! – 
Иисус Христос изпълни съвършено и перфектно Божият спасителен план! 

Човечеството е изкупено и спасено! За греховете му е заплатено! 
На кръста се проля скъпоценната и невинна кръв на Спасителят!

Царството на сатана, „светът” ще продължи да съществува до идването на Иисус 
Христос, до Второто пришествие на Спасителят! Тогава Бог приключва земната 
греховна история на човечеството, след  което следва справедливият Божий съд! 
Кога ще стане това – часът и денят – никой не знае освен Бог Отец. Но на нас ни 
е дадено да знаем белезите на последното време и пророчествата, и затова днес 
всички вярващи знаем, че живеем в последните часове до Второто идване на 
Иисус Христос. Пророчествата се сбъдват пред очите ни! Сега е последното 
благодатно време за спасяването на неспасените души. Времето е малко.
 
Незнаейки всичко това много хора се питат и чудят: защо на Земята има толкова 
страдания, кръвопролития, нещастия, болести, бедност, трагедии, мъка, глад, 
сълзи.....?

Това е един много важен въпрос. Това е един въпрос, който отвръща от Бога 
много хора, които казват: ”ако има Бог, няма Той да допусне всичко това?!” Тези 
хора не познават Бога, тези хора не знаят, че съществува сатана, те не знаят, че 
живеят в царството на злото, греха, лъжата и заблудата, тези хора не знаят, че 
съществува борба между доброто и злото, тези хора не познават Словото, тези 
хора не познават истината, те не вярват в Бога, те живеят в тъмнината на 
заблудата и лъжата, те не познават светлината, те не знаят че са на един кораб, 
който потъва и имат нужда от спасение и Спасител. „Светът” е като „Титаник”, на 
който се веселяха, ядяха, пиеха, пееха, танцуваха в шумотевицата на светлините 
и забавата, и вярваха, че са непотопяеми, но...потънаха в ледените води на 
океана и малцина се спасиха.  Така сатана води хората в погибел като им дава 
лъжливите, суетни, лъскави неща в живота и те са заслепени и заглушени да не 
знаят, че имат нужда от спасение! Те не знаят, че широкият път ги води в 
погибел, вечна погибел.

Но има една истината: 

K 1.Бог създаде човека със свободна воля! Човекът може сам да избира – 
дали да бъде с Бога или против Него. 
K 2. Бог не се меси в живота ни, ако не Го потърсим!!!
H 3. Бог е свършил всичко което  е  било необходимо да свърши за 
спасението ни!, дал ни е и всичко, което трябва да имаме!:
H H H надеждата за вечен живот!
H H H животът ни на земята!
K K K разум!
K K K вяра!
K K K любов!
K K K време!
K K K закона Си!
K K K Словото Си!
K K K власт! 
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K K K всеоръжието!
K K K изкуплението – даде Сам Себе Си – проля скъпоценната Си 
кръв!
K K K изпрати Светия Дух!
Бог стои и хлопа и чака да Го чуем, да Му отворим, да Го поканим в сърцето 
си с вяра. Чака, за да дойде  и  да бъде  в нас и с нас завинаги, да бъде  наш 
Господ и Спасител! 
„Откровение 3:
K 20. Ето, стоя на вратата и хлопам; ако някой чуе  гласа Ми и отвори 
вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене.”

Той стои на вратата на нашето сърце!
Той хлопа! Той ни търси!
Той не влиза като крадец! Той не влиза насила и със сила!
Той  е търпелив и ни чака! Чака ни понякога с десетки години! Чака ни до 
последният ни дъх!
Но ние:
Ако чуем гласа Му!
Ако Му отворим !

Тогава Той ще влезне и ще действа в живота ни мощно! 
Повярвайте го това!
То е вече обещано!
Само трябва да чуем и да отворим сърцата си!  
Вечерята в домът ни е символ на приятелство, любов, на близост, на отделено 
време един на друг, на общение, на споделяне, на доверие. 

Словото ни казва: 
„Псалми 9:
K 10. И онези, които познават името Ти, ще уповават на Тебе;
защото Ти, Господи, не си оставил онези, които Те търсят.”

Бог е свят и праведен. Цялото слово,  което е  в Библията е  истина! То е 
изговорено от Един Велик Бог, мощен, неограничен в сила, навсякъде 
присъстващ, обичащ  ни безкрайно много, чакащ  ни. Това Слово е лично за нас и 
ни е дадено чрез Светият Дух. Ние трябва да вярваме на всяка една Негова дума! 
Така трябва да вярваме, с такава увереност, че все едно вече е  станало.
„ не си оставил онези, които Те търсят.”

Тогава какво да кажем повече - Християнството не е някаква си религия 
измислена от човека, отвлечена и виртуална, не е мит, нито легенда, нито е 
измислица, нито лъжа, нито заблуда, нито „опиум”.
Християнството е реален живот с живият Бог!
Християнството е вярата и реалното ни общението с Твореца в действие, в 
практиката ни, във всяка една минута от денонощието ни, общение с живия Бог!
Бог ни познава по име още преди да се родим. Той ни образува в утробата на 
майка ни, знае всичките ни дни. 
Той знае всичко за нас до края на живота ни тук на земята и във вечността. 
Бог има план за всеки един човек на земята и за вечността. И този план е 
Неговата любов към нас, най-доброто за нас. Защото Бог ни обича, Той ни 
сътвори с любовта Си и ни обича! Никой не може да ни обича както Той ни обича.  

БЛАГОВЕСТИЕТО Заблудата и истината

14



А ние хората си правим планове, без да знаем какво ще се случи в следващата 
секунда дори. Не става ли така, че нашите планове твърде често са лоши, 
объркани, водещи ни към страдания, към усложняване на живота ни още повече. 
А често заради нас страдат и други хора.

Има нещо много важно, което трябва да знаем: можем да направим  избор от две 
неща: 
K K или сме с Господ Иисус Христос 
K K или сме против Него. 
Неутрална позиция няма! 
Когато не си с Иисус, автоматично си против Него.  
Човек е против Господа, когато: 
K K K K не вярва в Него, 
K K K K когато не вярва в нищо, 
K K K K когато вярва в други богове и религии
K K K K и когато като че ли вярва някак си, пък си е в света и 
обича света.

И сега много важния въпрос:  Как човек може  да стане  „Христов”, което ще 
рече  да стане  новороден  и записан в „книгата на живота”, което е  в 
действителност неговото спасение?

Първото и най-важното нещо, отключващият момент и акт е този човек сам, 
доброволно и от сърце да пожелае! 
H H да пожелае да повярва, че има Бог, 
K K да пожелае да слуша за Бога, 
H H да пожелае да Го опознае, 
H H да пожелае да чете Словото, 
H H да пожелае да види сам себе си колко е грешен,
H H да пожелае да се промени, 
H H да пожелае да се покае, 
H H да пожелае  да остави стария си начин на живот, старите си 
навици, 
H H да пожелае да тръгне по пътя и плана, който му дава Бог, 
H H да пожелае да изпълнява словото, да пожелае да има дела. 

Да пожелае да приеме Господ Исус Христос за свой Спасител

Щом пожелае веднаж Светият Дух започва да работи! 
При всеки човек приближаването към Бога е различно. На някои хора Бог им 
дава изцеление, на други прави чудеса, други имат изпитания и са притиснати до 
края на възможностите си и извикват в безизходицата си към Бога и Той чува и 
отговаря! Бог по различни начини привлича човека към Себе Си. Често използва 
други хора, които му откриват своите свидетелства, може да стане във влака, 
или в самолета, или когато са в беда получават помощ  от човеци. Примерите са 
безкрайни. 
Всичко започва да става с помощта на Светият Дух. Той и затова е тук на земята. 
Той ни дава мъдрост, Той ни дава сила, Той укрепва волята ни, Той ни води в 
правилната посока, дава ни дарби, Той ни лекува и избавя от всичко лошо, чрез 
Него Бог отговаря на молитвите ни, Той ни променя. Най-важната промяна, 
която става с повярвалият човек се извършва в неговия дух, човешкият дух се 
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новоражда. В сърцето на човека Бог излива от Светия Си Дух. Човешкото сърце 
се смирява и подчинява на Божия дух. Божият дух дава тези плодове в нас: 
„Галатяни 5:
K 22. А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, 
милосърдие, вярност,
K 23. кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.”

А делата на старото ни грешно естество са:
„Галатяни 5:
K 19. А делата на плътта са явни; те са: блудство, нечистота, сладострастие,
K 20. идолопоклонство, магьосничество, вражди, разпри, ревнувания, ярости, 
партизанства, раздори, разцепления,
K 21. зависти, пиянства, пирувания и други подобни; за които ви 
предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива неща, няма да 
наследят Божието царство.”

Когато вярващият с помощта на Светия Дух е вече новороден името му се 
записва в „книгата на живота”.
Имаше един човек, който попита Исус:
„Йоан 3:
K 3. Исус му отговори: Истина, истина ти казвам: Ако не се роди някой 
отново, не може да види Божието царство.
K 4. Никодим Му каза: Как може стар човек да се роди? Може ли втори път 
да влезе в утробата на майка си и да се роди?
K 5. Исус отговори: Истина, истина ти казвам: Ако не  се роди някой  от вода 
и Дух, не може да влезе в Божието царство.”

Новороденият човек е ново създание. 
Старият грешен човек е умрял като е разпнал на кръста си плътта си. 
Сърцето на новороденият човек е  пълно с любов, вяра, надежда, радост, 
мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание.
Над такъв новороден човек сатана няма сила и власт. 
Новороденият човек има сила и власт над сатана, над  злото, „над  цялата 
сила на врага”.

След като човек повярва в Бога, приеме Господ Иисус Христос за свой Спасител, 
повярва, че Той е Божий Син, този човек трябва да се покае  за греховете си. 
Трябва да извърши водно кръщение  в името  на Отца и  Синът и Светият Дух, 
което става с цялостно потапяне във вода, което е един акт с който се 
символизира потапянето, погребването на „стария човек” – грешния човек и 
излизането му от водата като нов човек. 
Покаянието е най-важното нещо. Покаянието е едно пълно изповядване на 
всички грехове, които сме извършили от раждането ни до момента. Много грехове 
не си спомняме или не знаем, че са грехове дори, но с молитва искайки Светият 
Дух помага и ни припомня какво сме правили. Когато изповядваме и се покайваме 
за всичките си грехове, Бог изличава греховете ни от така да се каже досиетата 
ни и не ги помни повече. НО ние не трябва да ги повтаряме никога повече. Ако 
пак съгрешим неволно, пак трябва да се покаем. Ако не можем да се справим с 
някой грях или порок сами  и го повтаряме, с молитва молим Бог да ни помогне и 
Светият Дух ни помага. 
„Римляни  10:10. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави 
изповед и се спасява.”
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Вярата на човека се усилва с постоянното четене на Библията, защото когато 
четем Божието слово ние:
1.K научаваме и опознаваме Бога
2. K виждаме себе си като в огледало и разбираме какво трябва да променим
3. K словото има сила за целия ни живот, защото Авторът на словото е живия 
Бог, в момента на четенето ние с вяра го приемаме и чрез Святия Дух го 
разбираме и това слово се нарича „рема”, не е обикновено слово, а слово имащо 
сила, защото в този момент то се отнася точно за нас и е придружено от силата 
на Духа! Когато Исус беше изкушаван в пустинята от дявола Той цитираше 
Словото като казваше: „писано е” и сатана го остави. Сатана няма сила, когато 
словото е в нас с вяра! 
Но освен да четем словото ние трябва и да го изпълняваме! Да изпълняваме 
Божиите заповеди, напътствия с любов, защото всичко, което ни е дадено от 
нашия Творец  е само и само за наше добро. Когато изпълняваме всичко всъщност 
сме предпазвани от много злини, от неприятности и грешки. 
Има един морален Закон, който е непроменяем. В  него са ни дадени 10 заповеди. 
Този закон  не ни спасява(като изпълняваме тези заповеди ние не можем да се 
спасим сами, спасението е само чрез вяра в Иисус Христос и чрез Неговата 
жертва и свята кръв), но този закон е Божията воля за нас и като го изпълняваме 
сме държани далече от дявола, а и като го изпълняваме с това засвидетелстваме 
любовта и верността си към Бога.
„Изход 20:1. Десетте Божии заповеди
Тогава Бог изговори всички тези думи:
Първа заповед:
K „3. Да нямаш други богове освен Мене.”
Втора заповед:
K „4. Не си прави кумир или каквото и да е изображение на нещо, което е на 
небето горе, на земята долу или във водата под земята;
K 5. да не им се кланяш, нито да им служиш, защото Аз, Господ, твоят Бог, 
съм Бог ревнив, Който въздавам беззаконието на бащите върху децата до 
третото и четвъртото поколение на онези, които Ме мразят,
K 6. а показвам милости към хиляда поколения на онези, които Ме обичат и 
пазят Моите заповеди.”
Трета заповед:
K „7. Не изговаряй напразно Името на Господа, твоя Бог; защото Господ  няма 
да смята за безгрешен онзи, който изговаря напразно Името Му.”
Четвърта заповед:
K „8. Помни съботния ден, за да го освещаваш.
K 9. Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела;
K 10. а на седмия ден, който е събота на Господа, твоя Бог, да не вършиш 
никаква работа, нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито 
слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е в дома ти;
K 11. защото в шест дни Господ  направи небето и земята, морето и всичко, 
което е в тях, а на седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден 
и го освети.”
Пета заповед:
 K „12. Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, 
която ти дава Господ, твоят Бог.”
Шеста заповед:
K „13. Не убивай.”
Седма заповед:
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K „14. Не прелюбодействай.”
Осма заповед:
K „15. Не кради.”
Девета заповед:
K „16. Не свидетелствай лъжливо против ближния си.”
Десета заповед:  
H „17. Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на 
ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито 
каквото и да е притежание на ближния ти.”

Освен четенето, изследването и изпълнението на Словото, чрез което Бог ни 
говори, ние трябва да изпращаме обратна връзка към Него. И това става с 
молитвата. 
Най-важното е, че Бог чува молитвите ни и отговаря.
Ние можем да се молим по всяко време и на всяко място. Ние нямаме нужда от 
посредник, отправяме директно молитвата си към Бога. Молитвата се отправя 
към Бог Отец  в името на Иисус Христос. И накрая се казва винаги „амин”, което 
означава „да бъде”!. 
Молитвата е най-силното нещо в нашия християнски живот. Бог, Който е Нашият 
Отец  като най-любящ  баща иска ние неговите синове и дъщери да Го търсим 
винаги, за да може ТОЙ да работи в нашия живот! 
Той знае всичко за нас, знае от какво имаме нужда, знае всичко, НО иска ние да 
изкажем и молим всичко в молитва към Него. 
Молитвата си отправяме към Един Велик Бог, Който стои над всичко и отиваме в 
молитва със смирени сърца, виждайки колко сме малки, слаби и грешни, 
нуждаещи се и безпомощни. Молитвата си започваме с молба да ни прости Бог 
всичките ни грехове. След това благодарим, след това излагаме своите нужди и 
молби, след  това даваме слава и благодарност  на Бога и всичко в името на 
Господ Иисус Христос. 
Преди да се молим ние ТРЯБВА да сме простили на всички! Ако не сме  
простили и нашият Небесен Отец  няма да прости на нас. Ако не сме се покаяли 
нашите молитви не се приемат и не им се отговаря. Затова много хора 
неизпълнили тези задължителни изисквания не получават отговор на молитвите 
си. Бог чува и отговаря само на хора търсещи Го с искрени и смирени сърца. 
Можем и трябва да се молим и за другите хора. Молитвата има голяма сила!, 
особено молитвата на праведния човек.  Затова се казва колко е хубаво в едно 
семейство да има поне един вярващ  човек, който като се моли може да помогне 
за спасяването и на другите. 
Молитвата се отправя или „на колене” или в изправено положение. Ако човек е 
болен на легло, може и легнал. За жените се казва в словото, че трябва да имат 
покривало на главите си когато се молят, напр. кърпа, така се засвидетелства 
авторитета на мъжа в семейството, а глава на мъжа е Иисус и затова мъжете се 
молят гологлави. 
Продължителността на молитвите е без ограничение. Мястото на молитвите - на 
всяко място, дори и в трамвая напр., или в асансьора или навсякъде, защото 
човек може да се моли и на ум. Бог чува и тези молитви. Има спешни молитви, 
когато човек извиква към Иисус и казва – милост Господи! Или - помощ Господи!  
Има десетки свидетелства за силата на молитвата!
Нека да уточним, молитвата не е, за да накараме Бог да извърши нашата воля, а 
за да оставим Бог да върши Своята воля в нашия живот, което е винаги най-
доброто нещо за всеки един човек.  

БЛАГОВЕСТИЕТО Заблудата и истината

18



Но нека се върнем на заповедите. Те не ни са дадени, защото Бог иска да ни 
подтиска с тях, да ни ограничава свободата, а защото те ни предпазват от злото, 
от силата на злото. 
Иисус обобщи заповедите в две:
„Лука 10:27 А той отговори: “Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, 
с цялата си душа, с всичката си сила и всичкия си ум и 
K K K K K K K K ближния си както себе си.”  
Това е целият закон! „Да възлюбиш Господа....” включва първите 4 заповеди от 
утвърдените 10 заповеди, а „Да възлюбиш ближния си...” останалите  6 заповеди. 
Бог иска да имаме сърца пълни с любов. А любовта е да даваш на другите. 
Когато нямаш какво да дадеш можеш да се молиш за нуждаещите се хора. Дори и 
да не ги познаваш. 
И сякаш е по-лесно да обичаш Бога, защото Той никога нищо лошо не ни 
причинява, отколкото да обичаш ближния си, който понякога те наранява, мрази, 
оскърбява и т.н. Любовта ни към ближния започва с това да му простим. И това е 
трудно. Но трябва да се променим така, да имаме сърце пълно с любов и тази 
любов не е плътската любов, а Божествената любов агапе, която Бог излива в 
сърцата ни чрез Светия Дух. 
Вярата на човека в началото  е като едно малко зрънце. И промяната в нас 
отначало е малка. Но винаги с помощта на Светия Дух имаме сила за всичко. Той 
ни води в тази промяна. Когато човек изповяда греховете си и се покайва 
изважда навън „плевелите” от сърцето си, Бог изтрива от „досието” му греховете 
и животът му започва на чисто. 
Без пълно изповядване греховете си остават в човека и са проводник за злите 
сили! Това е вътрешното пречистване. Но трябва да направим и външно 
почистване. Да очистим домовете си от сатанинското присъствие - това са книги, 
касети, дискове, картини, предмети, музика,  и др., които имат окултни  знаци и 
съдържание. Всичко трябва да се изхвърли и изгори. Макар да изглеждат 
невинни и безобидни те са носители и проводници  на злото! Това може да 
изглежда изненадващо, но е точно така. Книги като за Ванга, Петър Дънов, 
астрология, зодии, йоги, акупунктури, магии, фокуси, разни лечебни картини, за 
разни енергии, разни алтернативни лечения и методи, някакви учения за 
прераждания, комунистическа литература, романи с атеистични тематики и т.н. 
всичко това е мерзост пред Бога и в дома на Християнина няма място за тях, 
защото цялата тази мръсотия носи проклятие и оттам болести, немощ, 
страдания. И хората не могат да разберат защо им се случват лоши неща в 
живота. 
Има един т.нар. „Мирен договор”, който е много важен. Ето, оттук може да се 
свали и принтира. 
 http://petarvelev.info/miren_dogovor.html
Прочетете го внимателно и ако от сърце и с вяра приемете, изговорите,  
„сключите”  този договор и се обърнете към Бога тогава той има голяма сила. 
В този сайт ще намерите и обяснението на този договор. Този Християнин Петър 
Велев е истински Божий светилник, който над 50 години служи вярно на Бога в 
истината и Бог чрез него помага на много хора-чрез молитви за болни, страдащи и 
нуждаещи се. Молитвеният дом е в София, където той проповядва и службите му 
се качват на интернет. Това е една от малкото църкви, където няма човешка 
доктрина, където се проповядва чистото Божие слово.

Сатана влезна и в някои църкви, където от ден на ден положението в тях става 
все по-лошо, защото отклоненията от истината са големи. Колкото и да иска 
човек да е с Бога влезне ли веднаж в такива църкви, ако не чете и изучава 
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внимателно Словото, ако разчита само на ритуалите, на галещите ухото 
проповеди си остава в заблуда и манипулация. В  Америка казвали „ако искаш да 
забогатееш си направи църква”.
Когато човек е в началото на вярата трябва да започне да расте. Растежът става 
с четене на Библията, с изучаването й и с молитви. Много е хубаво да се слушат и 
проповеди, коментари върху словото, но там вече човек трябва да е много 
бдителен, за да не се отклони от истината. Сатана е много рафиниран в 
заблудите си и работи неуморно в църквите, за да събори ако може и верните на 
Бога човеци. 
Църква в която не присъства името на Господ Иисус Христос не е Христова. 
Човек може да ходи в каквито си иска църкви, но трябва да чете Словото и да 
сравнява, защото истината е само в Словото. 
Растежът на човека във вярата го променя. Човешкият дух започва да се 
ръководи от Светия Дух. Човек укрепва и ето как апостол Петър казва в:
„2 Петрово 1:
K 4. чрез които се подариха скъпоценните ни и твърде големи обещания, за 
да станете чрез тях участници в божественото естество, като сте избягали от 
произлязлото от похотта разложение в света;
K 5. поради тази причина положете  всяко старание  и прибавете към вярата 
си добродетел, към добродетелта си - благоразумие,
K 6. към благоразумието си - себеобуздание, към себеобузданието си - 
твърдост, към твърдостта си - благочестие,
K 7. към благочестието си - братолюбие, и към братолюбието си - любов. „

Човек трябва да положи всякакви усилия! Това е което зависи от нас, да искаме, 
да полагаме труд, да искаме да растем и се подобряваме. Най-напред  имаме 
вяра. След това да прибавяме:
K K K Добродетел -добри дела
K K K Благоразумие -мъдростта на Словото
K K K Себеобуздание -да се владеем
K K K Твърдост -да издържаме трудностите и изпитанията
K K K Благочестие  -с благоговение, богобоязън да служим 
всеотдайно и искрено на Бога 
K K K Братолюбие -да обичаме всички вярващи
K K K Любов -да обичаме и враговете си
Завършек на нашето развитие е когато имаме в сърцето си любов. Тази любов 
не е човешката любов. Това е любовта наречена „агапе”, Божествената любов, 
тази която те прави да обичаш и враговете си.
 
Човек останал без вяра и дела е плътски човек. Такъв човек е останал с 
греховете си. Плътският човек е този, който живее, разбира и пречупва всичко  
живеейки воден от греховната си същност – плътски страсти, пожелания - на 
очите, сърцето, стомаха, похотта, тщеславието:
„Галатяни 5:
K 19. А делата на плътта са явни; те са: блудство, нечистота, сладострастие,
K 20. идолопоклонство, магьосничество, вражди, разпри, ревнувания, ярости, 
партизанства, раздори, разцепления,
K 21. зависти, пиянства, пирувания и други подобни; за които ви 
предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива неща, няма да 
наследят Божието царство.” 

Плътско е когато съдим хората!
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Плътско е когато ги критикуваме, когато мразим, когато сме зли, ядовити, когато 
не прощаваме, когато сме изпълнени с злопаметност, когато прелюбодействаме, 
блудстваме, чревоугодничим и т.н.
Плътско е, когато сме си издигнали собственото „АЗ”.
Плътско е когато „светът” ни води в живота ни, когато ни харесва „светът”, когато 
плуваме в неговата мръсотия и допущаме да ни изцапа; когато „светът” повлиява 
мислите, чувствата и разбиранията ни, когато използваме неговите методи и 
средства да воюваме със злото, когато ни харесват неговите стандарти, 
„ценности” телевизия, филми, музика, мода, език, медии, стремежи, цели; когато 
допущаме парите да ни станат цар и господар и идол, когато допуснем сърцето ни 
да остане без любов, милосърдие, състрадание към ближния, когато допуснем 
„светът” да ни направи роби на пороци- алкохол, цигари, наркотици, хазарт, и т.н.

Плътският човек върви по широкия път, по който вървят милиони хора. Краят на 
този път обаче е погибел! Погибел завела ги в едно място, откъдето излизане 
няма, където „е плач и скърцане със зъби”. Всички тези нещастни души живяли 
лек, безгрижен, безотговорен, лекомислен живот са пленниците на сатана! Тях 
той е завлякъл с неуморната си „работа” тук на земята! Преминат ли  в 
смъртта е  вече  късно за спасението им! А там е  страшно, вечността е 
безкрайна и мъчителна.

За да не сме плътски трябва да имаме силна вяра в Бога, да уповаваме  за 
всичко на Него, да се стремим към духовните неща, които не се развалят и не се 
купуват с пари, които ни водят към вечния живот. Имаме толкова много 
обещания дадени ни от Бога, че няма да ни остави никога в нужда.
„Матей 6:
K 31. И така, не се безпокойте и не казвайте: Какво ще ядем?, или: Какво ще 
пием?, или: Какво ще облечем?
K 32. (защото всичко това търсят езичниците), понеже небесният ви Отец  
знае, че се нуждаете от всичко това.
K 33. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това 
ще ви се прибави.
K 34. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои 
за себе си....”

За да устояваме на злото Бог ни е дал всеоръжие, с което да воюваме, да се 
противопоставяме на сатана, на неговите хитрости и лъжи, измами и заблуди. Не 
само да воюваме, но и да побеждаваме. Бог иска да сме  силни и храбри. Това 
означава да не се страхуваме, защото когато вярваме ние уповаваме изцяло на 
Един Всемогъщ  Бог и никой не може да Му устои. А трябва да положим всичките 
си сили, които имаме и да използваме всеоръжието, с което да устояваме и да 
побеждаваме. Борбата срещу злото не е с човешки средства, защото злото не е 
от кръв и плът. Затова всеоръжието е духовно и донася победата.:
„Ефесяни 6:
K 12. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, 
срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу духовните 
сили на нечестието в небесните места.”

А всеоръжието е:
„Ефесяни 6:
K 10. Духовното снаряжение за битка със злото
Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество.
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K 11. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу 
хитростите на дявола.
K 12. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, 
срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу духовните 
сили на нечестието в небесните места.
K 13. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите  в 
злия ден и като надвиете на всичко, да устоите.

K 14. И така, стойте препасани с истина през кръста си и облечени в 
правдата за бронен нагръдник;
K 15. и с краката си обути с готовност чрез благовестието на мира.
K 16. А освен всичко това вземете вярата за щит, с който ще можете да 
угасите всички огнени стрели на нечестивия;
K 17. вземете също за шлем спасението  и меча на Духа, който е Божието 
слово;
K 18. като се молите  в Духа на всяко време с всякаква молитва и прошение, 
бодърствайте в това с неуморно постоянство и молба за всички светии.”

Жалко, че са малко истинските „светилници”-пастирите на вярващите, които са 
водени единствено от волята и ръководството на Светия Дух, които проповядват 
и учат само и само чистото Божие Слово, които са независими, необвързни от 
човешки доктрини, административни програми, планове, десятъци и които не се 
отклоняват от истината! 
Братя и сестри християни, трябва да бдим!

Жалко, че много от вярващите са така мързеливи и не четат и не знаят Божието 
слово, нямат духовен растеж, нямат дела и плодове! 
Братя и сестри християни, трябва да работим докато е ден!

Жалко, че не се използва от Християните целия арсенал от власт, сила и мощ, 
който Господ ни  е дал, за да имаме един победоносен живот на християни и 
вместо това тялото Христово пъшка, страда измъчвано от бедност, болести, 
несполуки, немощ, яхнато и вързано от сатанинските сили, които ни се 
надсмиват. А в същото време имаме Велик и Мощен Отец, Който е пълен с блага 
и милост, и любов, и ни е дал всичко! Братя и сестри християни, трябва да 
воюваме победоносно!

Жалко, че не търсим всемогъщата сила на Светия Дух, Който е Бог и е на Земята, 
и ни чака да Го търсим и уповаваме на Него, за да ни избавя от злото 
включително и от болестите! 
Братя и сестри християни, трябва да премахнем всички  преградите, за да работи 
мощно Светият Дух в живота ни!
Жалко, че в Христовото тяло – Църквата има разединения, разцепления, 
противоречия, духовна гордост, заблуди, разколи, доктрини, плътски страсти, 
разделения. И всичко това прави общността слаба, безсилна, бездейна, 
отклонена в човешки заблуди. 
Братя и сестри християни, трябва да сме Едно, в един Дух!  Защото има опасност 
мнозина да се намерят извън Христовото тяло и да чуят в „Оня ден”: „не ви 
познавам”!

Жалко, че молитвеният живот на християните не е силен и победоносен. 
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Братя и сестри християни, станете и молете се!  Бог ни заповядва да се молим 
непрестанно.

Затова врагът е „силен”, защото ние Християните сме слаби!

Какъв парадокс: Врагът е „силен”, когато вече е победен вече:
„Йоан 16:
K 11. а за съд, защото князът на този свят е осъден.”

Кой е виновен, че страдаме, че сме нещастни, че сме болни, че сме бедни, че се 
мъчим, когато:
1.H ни е  дадена власт и сила – мощното  име  на Господ Иисус Христос и 
неговата скъпоценна кръв, пролята за нашите грехове!
„Лука 10:19 Ето, дадох ви .......власт над цялата сила на врага...”.
2. H ни е дадено „всеоръжието”
3. H имаме Един Велик Бог и Спасител?
4. H имаме Светият Дух
5. H имаме Словото
6. H когато сатана и неговите демони са вече победени и осъдени?

Приятелю, ти който четеш тези редове, днес получи т.нар. 

БЛАГОВЕСТИЕ!

Ти, който си  грешник още  от рождението си, ако  останеш в греховете  си ще 
изгубиш спасението и вечния живот, който нашия Творец  и Създател, 
Всемогъщият Бог ти дава даром, защото те обича! 

Това е Неговата благодат и милост към падналото в грях 
човечество:

спасението ни чрез изкупителната жертва на Божият Единороден 
Син, 

Който е нашият Господ и Спасител – Иисус Христос!

Приеми това спасение, 
приеми Иисус Христос в сърцето си, 
приеми Го за свой личен Спасител!

И ето молитвата на грешника, който е пожелал да познае Бога и да тръгне по 
праведния Божий път, който води до вечния живот: 

„Боже Свети и Праведни, 
знам, че съм грешник, знам, че съм нарушил/а Твоите закони и 

воля, и моите грехове са ме отдалечили от Теб. Искрено 
съжалявам за това. Сега искам да се отвърна от моя минал 

грешен живот и да се обърна с цялото си сърце към Теб. Моля Те, 
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прости ми и ми помогни да избягвам да греша отново. Вярвам, че 
Твоят Единороден  Син Иисус Христос  умря за греховете ми, 
беше възкресен от смъртта, възнесе се на Небесата и седи 

отдясно на Отца в слава, жив е и чува молитвата ми! Каня Иисус 
да дойде и бъде Господ в живота ми, да управлява и царува в 
сърцето ми от този ден нататък. Приемам Иисус Христос за свой 
личен Спасител! Моля Те Боже, изпрати ми Твоя Свети Дух да ми 
помага да Ти се покорявам и върша Твоята воля през останалата 
част от живота си и през вечността. В името на Иисус Христос се 

моля, Амин.”

Мирен договор с Небето
K В името на Отца и Сина и Светия Дух, пред целия видим и невидим свят и 
пред тези свидетели, ОТРИЧАМ СЕ от сатаната, от лъжепророка и от антихриста.

 K Отче Святий и Праведний, Творецо и Господарю  на Вселената, моля Те, в 
името на Твоя Единороден и Възлюбен Син, Който е моят Господ и Спасител, 
приеми ме като един от слугите Си и като блудния син. Погледни на мен през 
жертвата на Божия Агнец, Господ Иисус Христос. Поръси ме с Христовата кръв, 
измий ме от всичките ми грехове и беззакония и изцери ме в Неговите рани.

  K Господи Иисусе Христе, благодаря Ти, че си умрял за моите грехове, 
неправди, беззакония и пороци, възкръснал си за моето оправдание и си бил 
наранен и бит за моите болести и страдания, които аз напълно заслужавам, 
защото нарушавах Божиите заповеди, не се съобразявах с предупрежденията на 
Светия Дух и на Светото Писание, осквернявах ума, сърцето и тялото си, търсех 
свръхестествени откровения, утешения, изцеления и спасение извън Теб, при моя 
враг сатана и при неговите служители.

  K Спасителю мой, приемам поканата Ти, в която казваш: “Дойдете при Мене 
всички отрудени и обременени и Аз ще ви успокоя” /Мат. 11:28/. Аз съм обременен 
с много грехове, съмнения, страхове, болести и страдания, които ме постигнаха, 
защото се намирам в положение на бунт против Бога и Неговите заповеди. 
Признавам своята пълна и безусловна капитулация. Идвам с вяра при Теб без 
всякакви заслуги или претенции. Искам да сключа мирен договор с небесното 
царство, което правя напълно свободно, без каквато и да е принуда от когото и 
да е.
  K Господи, аз почитам моите родители и прародители до четвърта рода, но се 
отричам от греховете, беззаконията, неправдите и пороците им. Ако поради техни 
грехове или изговорени от тях против мен клетви и заклинания, или поради 
проливане от тях на невинна кръв съм попаднал под проклятие, Моля Те да 
разрушиш проклятието и да го замениш с благословение.
  Ако върху мен има изпратени магьоснически клетви и заклинания на окултисти, 
антихристи или каквито и да са слуги на дявола, моля Те да ги разрушиш. Аз 
вярвам, че “затова се яви Син Божий, за да разруши делата на дявола”. Господи 
Иисусе Христе, разруши всичките дела на дявола в моя живот.
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  K От сърце прощавам на всички човеци, които са ме онеправдавали или 
наскърбявали... Моля Те и Ти да им простиш.

K Ако съм попаднал под проклятие поради извършените от мен грехове, моля 
Те да ми простиш греховете и ме освободиш от всяко зло.

  K 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 Мун, Бахай, Петър Дънов, Елена Вайт, 
мормоните, йеховистите, кришнарите и други такива. Ако притежавам тяхна 
литература, ще я унищожа.

  K Отричам се от магиите, чародействата, спиритичните сеанси, медиумите, 
медитацията, от предсказване или четене на мисли чрез сексуални или 
предсказвателни духове, както от установяване на каквато и да е небиблейска 
връзка с отвъдния свят, което става чрез падналите ангели – дяволите, 
представящи се за извънземни.

  K Отричам се от гледане и гадание на кафе, карти, боб, хляб, ръка /
хиромантия/ и гадания по вътрешностите на животните, по облаците, луната и 
другите небесни тела, по лицеизраза, цветята, чрез леене на куршум (олово), на 
мозайка, на снимка, на икона и други такива.

  K 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.

  K Отричам се от ереста на преражданията и свързаните с нея 
метапсихически и метафизически поклонения и псевдолечения.

  K Отричам се от окултните упражнения и поклонения на йогите и 
лъжеученията на Далечния и Близкия Изток.

  K Отричам се от екстрасенсите и свързаните с тях окултни псевдолечения и 
лъжемагнитни биополета и лъжемагнитни биотокове.

  K Отричам се от хипнозата и свързаните с нея омайвания, лъжелечения и 
изучаването на чужди езици чрез хипноза.

  K 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.

  K Отричам се от сатанинската музика и танци, чрез които се приканват 
слушателите и танцуващите към сексуална разюзданост, взимане на наркотици и 
прославяне на сатана и демоните.

  K 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.
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  K Отричам се от пращането на живак, клетви, заклинания, правене и 
разтуряне на всякакъв вид  магии, включително и така наречените бели магии, 
тъй като магьосниците са слуги на дявола, а той никога и никому не е направил 
никакво добро.

  K Отричам се от муските и талисманите, от пасиансите и хазарта.

  K 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.

  K 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.

  K Отричам се от автоматичното писане и рисуване и т.нар. “психометрия”.

  K Отричам се от откриването диагнозите на болните и средствата за 
лечението им чрез игла, отвес, пръстен и косъм или конец, както и измерването 
на кръвното налягане по този начин.

  K Отричам се от всякакъв култ, обряд, 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.

  K 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.

  K Отричам се от цялата окултна, атеистична, богохулна, еретическа, 
фашистка, комунистическа, порнографска, сатанинска литература и музика. 
Обещавам да не разпространявам подобна духовна отрова чрез радио, 
телевизия, вестници, списания, книги и др. Принадлежащите ми с подобно 
съдържание книги, списания, вестници, брошури, аудиокасети, видеокасети и 
други такива, ще унищожа чрез изгаряне, както това направиха покаялите се 
магьосници в гр. Ефес. /Деян. 19:19/.

K В името на Господа Иисуса Христа прекъсвам и унищожавам всякаква 
демонична наследственост, постигнала ме поради непослушание на мои 
родители, прародители и роднини.

  K 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.

  K Отричам се от служене на чужди разузнавания, писане на доноси /
донесения/, предателства, клевети и занимаване с шпионаж.
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ИЗПОВЯДВАМ И ОСТАВЯМ И СЛЕДНИТЕ ГРЕХОВЕ:

1. K Богохулство, светотатство, кощунство и отричане от Светата Троица.
2. K Идолопоклонство – поклонение на творения , сребролюбие , 
скъперничество. Принасяне идолски и сатанински жертви.
3. K Хула, непокорство и нанасяне побой на родители.
4. K Хула на богослужение извършвано в Божието име в което и да е 
християнско вероизповедание, деноминация, дом или място.
5. K Унищожаване на Библии, Нови Завети или богослужебни книги, 
оскверняване на църковни, библейски, евангелски символи, книги предмети, 
видеокасети, икони или картини с библейско съдържание, както и гробове на 
каквито и да са починали хора.
6.K Блудство, прелюбодеяние и различни форми на сексуален разврат. 
Мъжеложство и скотоложство. Блудни, сладострастни пожелания. (Изповядване 
имената на пожеланите жени или мъже с молитви да бъдат опазени от блудните 
духове), онанизъм .
7. K Разрушаване на семейството, освен по прелюбодеяние, отказване от 
децата, раждане на извънбрачни деца, извършване на аборти и даване на 
подобни съвети.
8. K Кражба на пари, блага, материални ценности, земеделски земи, чужда 
слава и злоупотреба с държавни и лични средства за престъпни дейности. 
Откраднатото незабавно да се върне.
9. K Лъжи и лъжесвидетелства пред съда, в църквата и пред  масови 
информационни средства.
10. K Осъждане на невинни и оправдаване на виновни чрез дадената ни власт.
11. K Взимане и даване на подкупи.
12. K 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. K Умишлено убийство, отмъщение, омраза.
14. K Гордост и високомерие.
15. K Хули и подигравки с дарбите и служенията на Светия Дух.
16. K Физическо, материално и психическо насилие над който и да е човек, 
немислещ като нас.
17. K Производство, търговия, злоупотреба с оръжие, наркотици, отровни и 
нечисти храни, алкохол, цигари, изотопи.
18. K Напразно изговаряне на Божието име и свързването Му с лъжа, 
лъжесвидетелство, лъжепророчество, клетва и клевета.
19. K Съблазняване или изнасилване.
20. K Проповядване на ереси и нещо различно от Христовото Евангелие и Новия 
Завет по църквите и където и да е.
21. K Фалшиви претенции на лица, неотговарящи на библейските изисквания за 
служения и дарби в Христовата църква.
22. K Коварство, вероломно и насилствено заграбване на църковната власт.
23. K Срам и страх от изповядване вяра в Бога и Господа Иисуса пред 
безбожния, извратен и нечестив свят.
24. K Отричане от верските си убеждения и съгласие с тези на антихристите. 
Проповядване на атеизъм. Разказване на богохулни и политически вицове, 
охулващи християните и управниците.
25. K Участие в наркотрафици и оръжейни трафици.
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26. K Прозелитизъм – завербуване или съблазняване на вярващи и невярващи, 
като им се предлагат пари, богатства, слава, репутация, здраве и щастие, мъже 
или жени за съпрузи или любовници, подаръци, награди и помощ, с цел да станат 
членове на определена деноминация или вероизповедание, а не според 
убежденията си.
27. K Прояви на гняв, буйство, човеконенавистничество, расизъм, шовинизъм, 
антисемитизъм.
28. K Лицемерие и двуличие.
29. K Прояви на жестокост към хора, животни и птици.
30. K Умишлено и постоянно нарушаване на правилата и законите за движение 
като пешеходци или водачи на МПС.
31. K Нарушаване законите на страната, в която живеем или временно 
пребиваваме.
32. K Чревоугодничество, мързел, нечистоплътност.
33. K Злоупотреба с държавна или църковна власт. Участие във власт, която се 
употребява за терор, внасяне страх, цензура и насилие над немислещи като тях.
34. K Предлагане, гласуване и прилагане на антинародни, антинационални, 
антирелигиозни или расови закони.
35. K Сътворяване закони, обслужващи определена партия, съсловие, класа, 
раса, мафия, коалиция или дори една личност.
36. K Неплащане на данъците в държавата, в която живеем.
37. K 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. K Омраза, хула, клетви срещу държавния глава, правителството, управници и 
началници.
39. K Съгласие – гласно или мълчаливо – с антихристите, в страната ни да не се 
изучава Христовото ВЕРОУЧЕНИЕ.
40. K Преследване, хули, репресии, уволнение от работа на който и да е 
християнин, проповядващ пълното и чисто Христово Евангелие заради вярата му.
41. K Преследване и хули на свещенослужители от което и да е 
вероизповедание.
42. K Кражба на църковни или манастирски предмети, инвентар, икони, средства, 
дарове, заграбване по незаконен или узаконен начин чрез “одържавяване” на 
църковни или манастирски имоти. Откраднатото да се върне незабавно.
43. K Изнасяне на лоши проповеди, беседи и разказване на просташки и гнусни 
вицове и приказки, развалящи добрите нрави. Проповядване на религиозна, 
расова и национална омраза.
44. K Търговия с деца и възрастни. Осиновяване срещу заплащане на родителите 
или държавни детски заведения. Кражба на деца с каквато и да е цел.
45. K Проституция и сутеньорство. Търговия с жени за публични домове.
46. K Ядене и продаване на животинска кръв, кървавица, трупно месо и 
удавнина.
47. K Търговия с човешка кръв, кръвна плазма и човешки органи. Човекоядство.
48. K Зомбиране – умишлено нервно и душевно увреждане чрез хипноза, 
чародейство, магьосничество, медикаменти, наркотици, билки и други средства. 
Вкарване под  проклятие чрез умишлено съблазняване, насилие или шантаж или 
даване на нечестиви съвети подобно на Валаам и николаитите.
49. K 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.
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50. K Умишлено скриване на заразни заболявания или употреба на средства, за 
да бъдат заразени други хора със СПИН, SARS, сифилис, туберкулоза, метил, 
хепатит и други заразни болести.
51. K 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. K Неизпълнени оброци, обещания, клетви и посвещения.
53. K Умишлено скриване на радиация, опасни химически, бактериологически и 
други отровни вещества от работещите с тях и употреба на изотопи и отрови за 
увреждане или умъртвяване на който и да е човек.
54. K Заграбване на недвижим имот или земеделски земи и умишлено 
саботиране връщането им на собствениците и на техните наследници. 
Преместване на стара межда.
55. K Молитви към Бога със зложелателни и себични мотиви. Клетви в Божието 
име и в името на сатана.
56. K Композиране и изпълняване на песни, които прославят сатана и неговите 
служители – антихристите.

  K Признавам още, че не съм изпълнявал /а/ 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, имало е много случаи в живота ми, 
когато съм знаел и могъл да направя добро, но не съм го сторил и така съм 
извършил грях.

  K Господи Иисусе Христе, моля Те да ми простиш всички наследствени, 
смъртни и несмъртни грехове, които съм извършил /а/ волно или неволно, с 
мисли, думи и дела. Развържи ме и освободи ме от всяко проклятие, клетва, 
заклинание и магьосничество, от всеки лъжлив, нечист, зъл, болестен дух и 
замени ги с духовни, физически и материални благословения. Предавам духа, 
душата и тялото си в Твоите прободени ръце. Вземи ме и носи ме, където и както 
трябва. Желая докато съм жив и след смъртта да бъда с Теб, Господи Иисусе 
Христе, и с Твоите светии.

  K В името на моя Небесен Отец, Твореца и господаря на Вселената, в името 
на Неговия Единороден и Възлюбен син, Който е Моят Господ и Спасител, Иисус 
Христос и чрез огъня, силата и действието на Светия Дух, ви заповядвам: всички 
болестни и нечисти духове, напуснете тялото ми и идете там, където Господ ви е 
определил място! Благослови ме, Господи, за да мога да променя живота си, 
личен, обществен и семеен, според  Твоя библейски ред и хармония, един живот 
на мир с Бога и брата човек, живот на любов към Бога и брата човек! Амин.

  K 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 окултни и смъртни грехове. Трети са 
вярвали, че врачките, баячките, гледачките, ясновидците, екстрасенсите, 
контактьорите, окултистите и магьосниците са служели на Бога, а не на дявола. 

БЛАГОВЕСТИЕТО Заблудата и истината

29



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.

  K През месец  август 1995 година една сестра свидетелстваше, че след като 
внимателно прочела “Мирния договор на грешника с небесното царство” и 
искрено се покаяла, била съвършено изцелена и освободена. Тя прегръщала и 
целувала написаното в него, ликуваща благодарила и славела Бога. Трябва да се 
знае, че не хартията и буквите са причина за нейното изцеление и освобождение, 
а Светият Божи Дух, Който винаги е готов да ни освободи и изцели в Иисус 
Христовото име, ако искрено изповядаме греховете си и ги оставим, ако вярваме 
и не се съмняваме, че за всичките ни грехове, неправди, беззакония и пороци, 
Господ Иисус Христос е пролял Своята Божествена свята кръв! 

  K 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 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, откак 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 /а/ повод да ме нарани, но и да не съм му дал/а/ повод, дори и напълно 
да съм невинен /а/, аз от сърце му прощавам 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.

    K “Мирният договор на грешника с небето” 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, 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.

  K 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.

  K 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 сфери на моя 
живот! Слава на Триединната и Единосъщна Троица, един Бог в три лица – Отец, 
Син и Светия Дух! Амин!

K И така сядай зад волана и дръж кормилото на живота си. Внимателно се 
вслушвай в съветите на най-великия Учител, Който винаги и навсякъде е с нас и 
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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 и душата и тялото 
може 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 – 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/.
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.

K Цитираните в Мирния договор грехове са взети от Библията, където са 
описани и много други грехове. Когато се покаеш, чети и изпълнявай Светото 
Писание, за да ти бъде добре на земята и да имаш вечен живот на небето.

Побързай приятелю, защото днес живеем в края на последното 
време! Христовото Второ идване е съвсем близо!

Бог да ни благослови!

БЛАГОВЕСТИЕТО Заблудата и истината
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