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Лк. 21:25 И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится;
Лк. 21:26 люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются,
Лк. 21:27 и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою.
Лк. 21:28 Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше.
Лк. 21:29 И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья:
Лк. 21:30 когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето.   Лк. 21:31 Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие.   Лк. 21:32 Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все это будет;
Лк. 21:33 Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.


Уважаеми Анатолий Анатолиевич Макаров,
уважаеми г-н Посланик,

поздравявам Вас и целия руски народ с великия празник на победата над хитлерофашизма! Изказвам моите благодарности за неоценимия принос на съветските войски в ликвидирането на това световно зло, което отне живота и съсипа съдбите на милиони хора. Но уроците на историята трябва да се помнят и да бъдат винаги изучавани през страниците на Свещеното Божие Слово. За съжаление повечето историци разглеждат историческите доклади без просвещението от Святия Божи Дух. Те са изхвърлили Бога и Твореца от своите книги и не могат да дадат ясен отговор на редица кардинални въпроси. Защо съветските народи трябваше да дадат милиони жертви и да изстрадат колосалните разрушения от нахлуването на фашистките войски? Защо Божието провидение допусна този ход на историята? Отговорът ще намерим единствено на страниците на Свещените Писания. И те откриват важната истина, че когато едно зло сполети някой народ, то това е заради неговите грехове срещу Бога и човека.

В този ход на мисли, разглеждайки историческите събития в Русия преди нахлуването на фашистките войски на 22 юни 1941, ние виждаме ясно как управляващите кръгове в Съветския Съюз са натоварени с тежки престъпления срещу Бога и човека. Три от тях заслужават да бъдат поименно споменати:

1. Налагането на атеизма и преследването на християните от болшевиките, продължено от Сталин и неговото обкръжение.
2. Геноцидът на Сталин над украинския народ, отнел живота на милиони човешки души;
3. Разстрелът на няколко хиляди полски офицери в Катин;

Уважаеми Анатолий Анатолиевич,

уроците на историята трябва да се помнят, а извършените грехове да не се повтарят, защото в противен случай Божието наказание неминуемо ще дойде. Преди известно време изпратих на Президента Владимир Путин няколко писма, в които предупредих, че Русия не трябва да влиза в съюз и да прави коалиция със САЩ и европейските държави в Сирия. Последните събития от 07.04.2017 във връзка с нанасянето на ракетни удари на САЩ по правителствената въздушна база "Шайрат" в провинция Хомс на Сирия доказаха безспорно, че САЩ е опасен и неблагонадежден съюзник. Въпреки това Русия води задкулисни преговори със САЩ, втория Звяр от Откровение 13.11..17. Същото важи и за Турция - вековен враг на България и Русия! Силно съм обезпокоен от факта, че след показния разстрел на руския посланик в Анкара, Андрей Карлов, на 19.12.2016, Русия продължава да гради съвместни мега-икономически проекти с Турция. Това е груба грешка. Очевидно знаците на Божието провидение не са били правилно разчетени. При това турският президент Реджеб Тайип Ердоган открито изрази своето одобрение за провокативните действия на САЩ, т.е. за пореден път заби нож в гърба на Русия.

Уважаеми Анатолий Анатолиевич,

нека да припомня, че пактът Рибентроп-Молотов се оказа измамен и предателски. Нека Русия да внимава със своите съюзници в Сирия, защото те досега нееднократно доказаха, че нямат чисти и добри намерения. 

Завършвам това приветствие с прекрасната новина, че считано от тази 2017 година, остават 10 години до Второто Пришествие на Бога, Твореца и Спасителя Исус Христос, според както е предизвестено в Святото Божие Слово. Подписването на Римската декларация на 25.03.2017 бе знакът, който Бог даде на Своите люде (Църквата на Адвентистите от Седмия Ден), в изпълнение на пророчеството от Отровение 19+19. Предстоят 10 последни години на обреченото на гибел грешно човечество. Отсега насетне ще станем свидетели и участници в много драматични събития. Хаосът настъпва. Всемогъщият Бог оттегля Своята закрила от народите. Блажени, които се надяват на Него и пазят Неговите заповеди!

Ис. 13:9 Вот, приходит день Господа лютый, с гневом и пылающею яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее.
Ис. 13:10 Звезды небесные и светила не дают от себя света; солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим.
Ис. 13:11 Я накажу мир за зло, и нечестивых--за беззакония их, и положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность притеснителей;

2Фесс. 1:6 Ибо праведно пред Богом--оскорбляющим вас воздать скорбью,
2Фесс. 1:7 а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его,
2Фесс. 1:8 в пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа,
2Фесс. 1:9 которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества Его,
2Фесс. 1:10 когда Он приидет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству.
2Фесс. 1:11 Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе,
2Фесс. 1:12 да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа.

Отк. 22:14 Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
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