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	Уважаеми народни представители,

в качеството ми на български гражданин и служител на Всемогъщия Бог, Творец и Спасител, ИСУС ХРИСТОС, както и в качеството ми на проповедник доктрините на единствената истинска свята апостолска Божия Църква на Адвентистите от Седмия Ден, а така също

на основание чл. 10 (4) от Вътрешните правила за организацията и дейността на комисията по вероизповеданията и правата на човека, 

предоставям на Комисията становище във връзка със ЗИД 854-01-34/04.05.2018 и ЗИД 854-01-35/09.05.2018 на Закона за вероизповеданията.


ОБЕКТИВНО:

I. И двата законопроекта са порочни и противоконституционни. Самият Закон за вероизповеданията в настоящия му вид противоречи на Конституцията на РБългария (КРБ). Конкретно чл. 21 (3) от ЗВ, който допуска държавно и общинско субсидиране (финансиране) на религиозните институции, противоречи на чл. 13 (2) от КРБ, който постановява, че 

<<< Религиозните институции са отделени от държавата >>>

В тази връзка следва да подчертая, че държавното и общинско субсидиране (финансиране) на религиозните институции ги поставя в директна зависимост и по същество представлява грубо нарушение на положения в Конституцията принцип за светска държава, отделена от църквата. 

Според диспозитива на Решение No. 5 на Конституционния съд от 11 юни 1992 г. по к.д. No. 11/1992 г. за тълкуване на чл. 13, ал. 1 и 2 на КРБ,

<<< Религиозните общности и институции са отделени от държавата. Недопустима е държавна намеса и държавно администриране на вътрешноорганизационния живот на религиозните общности и институции, както и в тяхното обществено проявление освен в посочените вече случаи на чл. 13, ал. 4, и чл. 37, ал. 2, от Конституцията >>>

Особено смущаващи и порочни в двата законопроекта са съответно предложените допълнения в чл. 21 на ЗВ, чрез които се определят критериите за получаване на държавната субсидия.

Според § 6 на ЗИД 854-01-34,

>>> Държавна субсидия се предоставя на вероизповеданията, към които принадлежи не по-малко от едно на сто от населението на страната на база резултатите от самоопределението от последното преброяване <<<

Според § 20 на ЗИД 854-01-35,

>>> Държавната субсидия за регистрираните вероизповедания, към които принадлежи не по-малко от едно на сто от населението на страната на база резултатите от последното преброяване на населението, представени от Националния статистически институт, се разпределя на база предварително представен проект за бюджет от всяко вероизповедание <<<

Съгласно предложените горни допълнения и критерии държавата фаворизира 2 вероизповедания, а именно православното и мюсюлманското, защото само те биха изпълнили условието за членска маса от едно на сто от населението на страната. Освен това, тези допълнения представляват по същество "държавно администриране" на вероизповеданията, противно на Решение No. 5/1992 на КС. Те погазват Конституцията и принципа за отделеност на църква и държава.

Тук е необходимо да посоча следния пример: в българската преса бе публикувана наскоро информация, съгласно която френското законодателство не допуска никакво държавно финансиране на религиозните институции във Франция, за разлика от българското законодателство. Цитирам откъс от брой 21 от 21 май 2018 на в. "Минаха години", стр. 13, "Пари за вярата, пари за исляма":

<<< Във Франция например подобна практика е недопустима – не е работа на държавата, която е светска, да подкрепя с държавни средства религиите. Френската република схваща секуларизма като висш конституционен принцип и със закон от 1905 г. е забранено предоставянето на публични средства на каквито и да било култове и религии. >>>

Задавам въпроса: нима френските законодатели са по-малко мъдри, далновидни и загрижени за правата и свободите на набожните французи? Тогава защо българските народни представители са погазили Конституцията, като са приели в Закона за вероизповеданията държавното финансиране на религиозните институции?


II. Изключително смущаващ и порочен е също § 26 на ЗИД 854-01-35, който въвежда определения за понятието "религиозен радикализъм". Съгласно този параграф, точка 4,

>>> 4. "Религиозен радикализъм" са опасни за националната сигурност действия, проповеди, текстове, изявления или обръщения на вероизповедание, които:

а) отричат светския характер на държавата, оспорват или заменят върховенството на закона с друго право или се позовават на такова;
б) противоречат на Всеобщата декларация за правата на човека и свързаните с нея международноправни актове на ООН и на Хартата на основните права на ЕС;
в) противопоставят хората на религиозна или верска основа;
г) проповядват, пропагандират или оправдават религиозен тероризъм, или религиозна война;
д) използват символи или знаци или по какъвто и да е начин съдействат на терористични организации; <<<

Предложените горни определения в тяхната съвкупност макар и да звучат приятно и резонно с оглед на целите на двата законопроекта, респективно борба с "религиозния радикализъм и осъществяване на терористични актове, основани на него" (по ЗИД 854-01-35), са манипулативни и крият скрити замисли и цели, които могат да бъдат разбрани единствено от посветени личности. Някои определения са неясни, мъгляви и противоречиви и създават предпоставки за своеволно тълкуване, неправилно прилагане на закона и тежки злоупотреби. Следните примери прекрасно илюстрират тази истина:

1). Относно буква "а": "отричат светския характер на държавата, оспорват или заменят върховенството на закона с друго право или се позовават на такова".

Ние, Адвентистите от Седмия Ден, бидейки божествено Просветени и направлявани от дарбата на Пророчеството (съгласно 1 Коринтяни 12 и Откровение 19:10), проповядваме повече от 120 години, че в края на времето преди Второто Пришествие на Христа и свършека на света, целият свят ще бъде накаран да почита неделния ден (празник), учреден от Римската църква (първия Звяр от Откровение 13:1-10), в изпълнение на пророчеството от Откровение 13:16-18. Ние проповядваме, че САЩ, вторият Звяр от Откровение 13:11-17, е именно описаната в пророчеството сила, която ще принуди земните жители да приемат белега на авторитета на Римската църква – промяната на вечния Божи Закон (Декалог) и специално на четвъртата Божия заповед, повеляваща да се освещава седмия ден на седмицата, Съботата. Тук е важно да подчертая, че милиони вярващи от различните християнски вероизповедания по целия свят все още не знаят, че Съботата е била винаги и ще бъде седмият ден на седмицата, а неделята – първият ден. (Съгласно променения календар, в България, Русия и другите православни държави, а така също и в страните от ЕС, неделята е седмият ден на седмицата, а Съботата – шестият). 

Неделното законодателство има дълга и кървава история. Тази година се навършват 130 години от т. нар. "законопроект на Блеър" през 1888 г., който предвиждал приемането на национално неделно законодателство в САЩ. По това време в някои щати вече функционирали неделни закони, които преследвали онези християни, които не били съгласни да се покланят на Бога в неделния ден. Така например, много Адвентисти от Седмия Ден били санкционирани и преследвани. Мнозина били хвърлени в затвор. В този час на голяма криза Бог издигнал защитник на Истината в лицето на Алонсо Джоунс, член на Църквата на Адвентистите от Седмия Ден. Той се явил пред сенатската комисия и брилянтно защитил Божията Истина, което довело в крайна сметка до отхвърляне на законопроекта.

Оттогава до днес са изминали 130 години, през което време Римо-католическата йерархия е положила неимоверни усилия за постигане на християнско и религиозно единство – един процес, известен още като икуменизъм. Крайната цел е целият християнски свят да приеме неделното законодателство – белега на Звяра. Така например, католическа Полша стана първата страна в Европа, която прие неделното законодателство през миналата 2017 г. – годината, в която бе отбелязан 500-годишния юбилей от началото на Великата Реформация през 1517 г. Ще се случи ли това и в България? Имаме всички основания да смятаме, че съвсем скоро католическите страни в ЕС ще приемат неделното законодателство, а православните и протестантските страни ще ги последват под общия натиск. В тази връзка предложените промени в Закона за вероизповеданията имат очевидно за цел да засилят връзката и влиянието на държавата върху традиционното по Конституцията православно вероизповедание, което в разрез с Божието Слово и Закон проповядва освещаването на папската неделя – деня на слънцето (SUN-day, SONN-tag). По този начин се подготвя пътя за неделното законодателство в България. То се налага и ще бъде наложено преди всичко като гражданско законодателство, насочено към правата на трудещите се и утвърждаване на семейството и семейните ценности. Именно по тази линия усилено работят агенциите на Ватикана. След като голям брой страни по света бъдат подведени да приемат гражданското неделно законодателство, то ще се изроди в религиозно неделно поклонение с приближаването на КРАЯ, тъй като Божиите съдби и порази ще натежат над непокаяния човешки род.

Тук е необходимо да посоча следното важно доказателство в подкрепа на горната теза:

В своята енциклика Dies Domini (Господният ден), издадена на 7 май 1998 (преди 20 години), папа Йоан Павел II приканва към въвеждане на гражданско законодателство, подкрепящо спазването на неделята. Ето част от текста:

>>> Създавайки закони за неделна почивка през вековете, църквата мисли преди всичко за работата на слугите и на работниците – със сигурност не защото духовните изисквания при спазването на неделята са по-маловажни в сравнение с тяхната работа, а защото е необходим по-висш закон, който да облекчи товара им и така да позволи на всеки да спазва Господния ден. В тази връзка моят предшественик – папа Лъв XIII – говори в енцикликата Rerum Novarum за неделната почивка като право на работника, което трябва да бъде осигурено от държавата... Следователно, в конкретните обстоятелства на нашето време християните естествено ще се стремят към гражданско законодателство, което да уважава дълга им да пазят свято неделята. <<<

Следва да подчертая факта, че Римската църква многократно в течение на вековете е признавала, че именно чрез нейния авторитет Божията изрична заповед е била променена. Но най-удивителното е, че тази промяна е била предсказана близо 1000 години по-рано! За силата, символизирана от 11-ия рог на Даниил 7 се казва дословно:

Дан. 7:25 Той ще говори думи против Всевишния, ще изтощава светиите на Всевишния, и ще замисли да промени времена и закони; и те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и половина време.

Горното уникално пророчество намира точно и буквално изпълнение във възхода на Римската църква (Папството) през 4-ти век. Ето защо, пророческото Слово на Свещените Писания е печатът на живия и истинския Бог ЯХВЕ и го отличава от всички останали фалшиви религиозни писания, митове и легенди.

Връщайки се обратно към законопроекта, следва да посоча, че буква "а" на точка 4 на § 26 на ЗИД 854-01-35, подготвя пътя за оказване на натиск и репресии от страна на държавата върху истинската Божия Църква на Адвентистите от Седмия Ден, тъй като верните Божии чада ще откажат да приемат неделното законодателство. Съгласно формулировката на тази буква, те ще бъдат квалифицирани като "религиозни радикалисти и екстремисти", защото ще се позоват на върховенството на вечния Божи Закон, който повелява да се спазва свято Съботния ден.

В заключение, букви "а" и "б" на точка 4 от законопроекта са напълно излишни, тъй като чл. 37 от КРБ съдържа по същество същите идеи и цели.

<<< Свободата на съвестта и на вероизповеданието не може да бъде насочена срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала или срещу правата и свободите на други граждани. >>>


2). Относно буква "в": "противопоставят хората на религиозна или верска основа". 

Това определение е твърде мъгляво и противоречиво и създава предпоставки за неправилно прилагане на закона и тежки злоупотреби. Следва да се има предвид, че противопоставянето на различните групи и общности от християни, както и противопоставянето между християни и мюсюлмани и между други религиозни общности е АБСОЛЮТНО НЕИЗБЕЖНО !!! То произтича от диаметрално противоположните доктрини на религиозните групи и не може да бъде преодоляно по никакъв начин, още по-малко с държавни мерки и закони. Важното тук е да разберем, че противопоставянето само по себе си не е лошо, ако се осъществява по мирен път и чрез силата на словото и аргументите. Противопоставянето става опасно и неприемливо, когато се използват или се призовава към използване на неетични и насилствени методи и средства. Съгласно християнската доктрина, насилието поражда насилие. Затова Всемогъщият Бог на Силите ИСУС ХРИСТОС учи Своите чада: 

Лк. 6:27 Но на вас, които слушате, казвам: Обичайте неприятелите си, правете добро на тия, които ви мразят,
Лк. 6:28 благославяйте тия, които ви кълнат, молете се за тия, които ви правят пакост.
Лк. 6:29 На този, който те плесне по едната буза, обърни и другата; и на този, който ти вземе горната дреха, не отказвай и ризата си.
Лк. 6:30 Дай на всеки, който ти поиска; и не изисквай нещата си от този, който ги отнема.
Лк. 6:31 И както желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях.

Лк. 6:35 Но вие обичайте неприятелите си, правете добро, и заемайте, без да очаквате да приемете назад; и наградата ви ще бъде голяма, и ще бъдете чада на Всевишния; защото Той е благ към неблагодарните и злите.
Лк. 6:36 Бъдете [прочее], милосърдни, както и Отец ваш е милосърден.


Рим. 12:17 Никому не връщайте зло за зло; промишлявайте за това, което е добро пред всичките човеци;
Рим. 12:18 ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци.
Рим. 12:19 Не си отмъстявайте, възлюбени, но дайте място на Божия гняв; защото е писано: "На мене принадлежи отмъщението, Аз ще сторя въздаяние, казва Господ".
Рим. 12:20 Но, "Ако е гладен неприятелят ти, нахрани го; Ако е жаден, напой го;
Защото, това като правиш, ще натрупаш жар на главата му".
Рим. 12:21 Не се оставяй да те побеждава злото; но ти побеждавай злото чрез доброто.


Рим. 13:8 Не оставайте никому длъжни в нищо, освен един друг да се обичате, защото, който обича другиго, изпълнява закона.
Рим. 13:9 Понеже заповедите: "Не прелюбодействай", "Не убивай", "Не кради", "Не пожелавай", и коя да било друга заповед, се заключават в тия думи: "Да обичаш ближния си както себе си".
Рим. 13:10 Любовта не върши зло на ближния; следователно, любовта изпълнява Закона.


От друга страна, Господ е заръчал да се проповядва Словото на Истината, да се учат невежите, да се изобличават и порицават фалшивите религиозни учители, които отвличат множествата в гибелни ереси. Това естествено води до противопоставяне и не може да бъде избегнато или регулирано чрез законови норми. Всеки опит да бъде наложена някаква държавна регулация в това отношение, ще доведе неизбежно до трагични последици. Бих искал да посоча следния пример:

Ние, Адвентистите от Седмия Ден, бидейки наследници на великите реформатори, оформили реформаторските движения в Европа след началото на Великата Реформация през 16-и век, проповядваме повече от 170 години, че Римската църква (Папството) е първият Звяр от Откровение 13:1-10, чието число е 666 (Откр. 13:18). Ние сме единствената Църква в целия християнски свят, която е разобличила и разобличава тъмните дела на Папството през неговата многовековна кървава история. Ние сме и единствената Църква, която правилно разбира и прилага уникалните библейски пророчества относно кардиналната роля, която ще играе Ватиканът в заключителните събития на човешката история. Именно Ватиканът е движещата сила зад кулисите както за формирането на Европейския Съюз, така и за формирането на временното световно правителство и временния световен парламент. Повечето хора в България и по света дори не знаят, че съществува световно правителство, световен парламент и световна конституция. Този факт старателно се укрива от световните медии, които са напълно под контрола на агенциите на Ватикана. Там, където Римската църква не може да господства явно (като например в православните и мюсюлманските страни), тя използва своите две дълги ръце – ционизма (крипто-еврейството) и масонството. Така например, посредством юдо-масонските ложи Ватиканът успешно направлява и контролира държавните дела на некатолическите държави и техните традиционни религии.

>>>>>>> Част II на чудесната книга на Гари Ка, "По пътя на глобалната окупация", предоставя ексклузивна информация и документи (с превод на български) за временното световно правителство, временния световен парламент и световната конституция, приета през 1977 г. в Инсбрук, Австрия, и ратифицирана през 1991 г. в Троя, Португалия. Линк за директно сваляне на книгата:

На български език:

www.illuminati-bg.bg/books/Gary-Kah/En-Route-to-Global-Occupation-(1992)--Gary.H.Kah-(BG).pdf

На руски език:

www.illuminati-bg.bg/whats-new/En-Route-to-Global-Occupation-(1992)--Gary-Kah-(RU).pdf


Някога Ватиканът официално е осъждал и преследвал масонските ложи, макар че от много години те са инфилтрирани и ръководени от йезуитите – Черната гвардия на Ватикана. Но от времето, когато папа Йоан Павел II смекчи позицията на Римската църква към масоните-католици (става въпрос за Декларацията за връзки с масоните от 26.11.1983 г.), започна процесът на сближаване, така че днес Ватиканът и масонството с всички негови разклонения работят в тясно сътрудничество за налагането на Новия световен ред и световното правителство в сянка. Особено тясно е това сътрудничество в икуменическото движение, което цели налагането на една универсална религиозна система, според която всички религии са път към Бога. В това отношение глобалистите са много близо до изпълнението на своята заветна цел, а единствената пречка по пътя им за световно господство и контрол е именно Божията Църква на Адвентистите от Седмия Ден. Ето защо те работят усилено чрез своите агенти навсякъде по света за приемането на закони, които да ограничат религиозните свободи, да обезсилят Конституцията в конкретни разпоредби, да засилят държавния контрол върху вероизповеданията и обратно. Сега именно те подготвят пътя за прокарването на законови поправки и добавки, насочени срещу проповядването на Истината и срещу Божия специален народ в последното време. Всичко това е много добре замаскирано под претекста за борба с религиозния радикализъм и тероризъм.

Особено внимание заслужават събитията, които се случват понастоящем в САЩ, където има нарастваща тенденция за анулиране на поправката "Джонсън", която забранява на религиозните организации да агитират в полза на дадена политическа кандидатура. Неотдавна бяха направени някои фрапиращи изказвания на висши американски правителствени служители, които очертаха централната роля на Римската църква в обществено-политическия живот на страната. И съгласно боговдъхновеното пророчество, именно САЩ е онази световна сила, представена чрез втория Звяр от Откровение 13:11-17, която ще накара целия свят да приеме неделното законодателство – белега на Звяра (Папството).

Mike Pompeo: The Catholic church has a central role
www.youtu.be/SE6eOE4b4iI


Ние, Адвентистите от Седмия Ден, бидейки Светлината на света (Матей 5:14) не можем да спрем да проповядваме Истината и да разобличаваме тъмния характер и дела на Римската църква и свързаните с нея организации и ордени. Трябва ли, например, да мълчим за хомосексуалната и педофилска световна мрежа в Римската църква, за която днес е доказано, че е свързана с поклонение на Дявола? След като световните новинарски агенции разгласиха последния брутален педофилски скандал в щата Пенсилвания, Ние, Божиите чада трябва ли да мълчим? Не трябва ли да изобличаваме делата на тъмнината, според както е писано:

2Тим. 4:1 Заръчвам ти пред Бога и пред Христа Исуса, Който ще съди живите и мъртвите, и пред вид на явлението Му и царуването Му:
2Тим. 4:2 проповядвай Словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, увещавай, с голямо търпение и непрестанно поучаване.
2Тим. 4:3 Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти,
2Тим. 4:4 и, като отвърнат ушите си от Истината, ще се обърнат към басните.


Важни линкове за педофилския скандал: 301 римски свещеници разобличени!

www.pittsburgh.cbslocal.com/2018/08/14/pennsylvania-diocese-sex-abuse-grand-jury-report-released/

www.eu.ydr.com/story/news/2018/08/14/pa-grand-jury-report-catholic-clergy-sexual-abuse-names-details-catholic-dioceses/948937002/

www.reuters.com/article/us-vatican-abuse-mccarrick/u-s-cardinal-steps-down-amid-widening-sex-abuse-scandal-idUSKBN1KI0AD

www.voanews.com/a/oral-sex-then-holy-water-report-documents-abuse-by-priests/4529613.html


Ето защо противопоставянето ще се изостря. Това е неизбежно. В тази връзка всички опити да се регулират противоречията между вероизповеданията чрез държавни закони ще бъдат безплодни и вредни. Освен това, ако държавните норми и закони бъдат насочени срещу Божия народ, то със сигурност ще последват трагични последици за всички, които са вдъхновили и приели тези закони. Божията справедлива присъда няма да подмине никой. 

Съществено необходимо е да подчертая, че Ние, Божиите чада, сме имали винаги и ще имаме добро отношение към нашите братя от другите вероизповедания – католици, православни, протестанти, мюсюлмани и т.н, а също така и към братята-масони. Ние ги обичаме и затова полагаме всички усилия да ги просветим със Светлината на Истината и да ги призовем към покаяние и следване Пътя на Живота, който е ХРИСТОС:

Йоан 14:6 Исус му казва: Аз Съм Пътят, и Истината, и Животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.

Именно защото обичаме нашите братя от другите вероизповедания, Ние посочваме грешките и заблудите в техните доктрини, които ги отдалечават и разделят от Спасението и Вечността в Господа ИСУСА. И твърдо вярваме, че в предстоящите страшни събития на КРАЯ мнозина от тях ще чуят Божия глас и ще се присъединят към Божия Адвентен народ, пазещ заповедите (Откровение 14:12).

В заключение, буква "в" на точка 4 от законопроекта е незаконосъобразна и противоречи на чл. 39 (1) от КРБ, който дефинира правото на свободно изразяване и разпространяване на мнението. 


3). Относно буква "г": "проповядват, пропагандират или оправдават религиозен тероризъм, или религиозна война"

Горната дефиниция е неясна и в този вид е манипулативна. Какво е "религиозен тероризъм"? И какво е "религиозна война"? Липсват ясни критерии и формулировки. Ето защо, съществува висока степен на опасност от произволни и неправдоподобни тълкувания, които биха квалифицирали определени действия, текстове и проповеди, като "религиозен тероризъм" и "религиозна война". Така например, според някои публични изявления на папа Франциск, клюкарстването в религиозната общност е "тероризъм"! В своя проповед, произнесена на 01.02.2016 в залата "Павел VI" във Ватикана, папата съвсем сериозно заяви, че "който клюкарства е терорист":

pope Francis said: “Whoever Gossips Is a Terrorist”
www.youtube.com/watch?v=lbZLBIdRtkw

pope Francis: ‘Whoever Gossips Is a Terrorist’
www.breitbart.com/national-security/2016/02/01/pope-francis-whoever-gossips-is-a-terrorist/


Горният пример чудесно илюстрира истината, че не е възможно да се формулира правилно даден термин с използването на други неясни и неопределени термини, тъй като се създава предпоставка за произволни и изопачени тълкувания, съответно за груби злоупотреби. Ще бъде изключително жалко и трагично, ако Божиите чада в лицето на верните Адвентисти от Седмия Ден бъдат квалифицирани в недалечното бъдеще като "религиозни радикалисти и екстремисти", защото проповядват доктрините на великите реформатори, а именно, че Папата е Антихристът и че неговото число е 666 и че Папството е Звярът от Откровение 13:1-10. Тук е необходимо да напомня на българските законодатели, че точно поради изобличителните проповеди на реформаторите, те са били жестоко преследвани от папистите, като мнозина са засвидетелствали Истината с цената на своя живот. Боговдъхновеното пророчество обаче предсказва, че в последното време преди КРАЯ земните царе (президенти, министър-председатели и т.н.) ще се съюзят със Звяра срещу Всемогъщия и Неговия избран народ:

Отк. 19:19 И видях Звяра и земните царе и войските им събрани да воюват против Яздещия на коня и против Неговото войнство.

Големият въпрос е:

ЩЕ УЧАСТВАТ ЛИ БЪЛГАРСКИТЕ УПРАВНИЦИ В СВЕТОВНИЯ ЗАГОВОР СРЕЩУ ХРИСТОС И НЕГОВИЯ ИЗБРАН НАРОД ? ЩЕ СЕ ПОДДАДАТ ЛИ НА СИЛНИЯ НАТИСК ДА ПРИЕМАТ ЗАКОНИ И НАРЕДБИ, КОИТО ПРОКАРВАТ ПЪТЯ ЗА БЪДЕЩИ РЕПРЕСИИ СРЕЩУ БОЖИИТЕ ЧАДА ? ЩЕ ПРИЕМАТ ЛИ НЕДЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СЛЕД КАТО СА БИЛИ ПРОСВЕТЕНИ И ПРЕДУПРЕДЕНИ ?

Моята молитва е Бог да опази българските законодатели от извършването на подобни ужасни грешки, които биха имали трагични последици, както за самите тях, така и за българската нация.

Специално отправям молитва за православния теолог и народен представител ВОЛЕН СИДЕРОВ от партия АТАКА, който се опитва да налага фалшивия почивен ден на Римската църква чрез своето предаване "Неделя – ден Господен", излъчвано по партийната телевизия АЛФА. Дано бъде просветен със Светлината на Истината и дано Бог му даде покаяние!


4). Относно буква "д": "използват символи или знаци или по какъвто и да е начин съдействат на терористични организации"

Тази последна буква "д" от точка 4 на законопроекта е крайно недомислена. Първо, така както е формулиран, текстът е направо абсурден, защото осъжда използването на символи и знаци изобщо. Стилистическата конструкция не текста не позволява да се направи връзка между използването на символи и знаци и терористичните организации. Очевидно, смисълът е, че не трябва да се използват символи и знаци на терористични организации, но в такъв случай текстът би трябвало да звучи така:

"използват символи или знаци на терористични организации или по какъвто и да е начин съдействат на терористични организации" или

"по какъвто и да е начин съдействат на терористични организации и използват техните символи и знаци"

Второ, за да има тази буква някакъв елементарен смисъл, държавата трябва да разполага с официално изготвен списък на терористичните организации и подробно описание на техните символи и знаци. Следователно, в буквата трябва да се включи и позоваване (препратка) към този държавен списък или регистър – на коя институция е, къде е публикуван и т.н.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

От направените анализи по-горе става ясно, че цялата точка 4 на § 26 на ЗИД 854-01-35 е крайно недомислена и порочна. В никакъв случай не следва да се приема в този вид!


ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Ако народният представител, моят съгражданин ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ от ВМРО, толкова много държи да се направи формулировка на понятието "религиозен радикализъм", бих предложил следния изчерпателен и точен текст:

ал. 1. "Религиозен радикализъм" са онези действия, проповеди, текстове, изявления или обръщения, които на религиозна основа призовават и склоняват членовете на дадено вероизповедание или гражданите на РБългария към:

а) използване на заплахи и насилие спрямо членовете на друго вероизповедание или спрямо гражданите на РБългария или друга държава;

б) убийство или самоубийство;

в) физическо самонараняване, включително чрез извършване на определени религиозни ритуали;

г) употреба на алкохол, тютюн, опиати, наркотици, психотропни вещества, психостимуланти и други забранени от закона средства;

д) сексуално насилие, аборт, проституиране, хомосексуализъм или порнография, както и към участие в сексуални ритуали и групов секс;

е) обрязване или кастриране без доброволното писмено и нотариално заверено съгласие на члена на вероизповеданието или неговите родители или настойници, ако лицето е малолетно или непълнолетно; 

ж) животински или човешки жертвоприношения;

ал. 2. Извършването на което и да било от посочените в ал. 1 деяния на религиозна основа е проява на религиозен радикализъм;

ал. 3. Религиозен радикализъм е също:

а) вярата, проповядването и практикуването на различни форми на вещерство, магьосничество и магически ритуали;

б) вярата, проповядването и почитането на Луцифер, Дявола, Сатаната и демоните;

ал. 4. Горните алинеи обхващат не само регистрираните по настоящия закон вероизповедания, но и всички групи, сдружения и лица, действащи организирано или самостоятелно, които нямат регистрация или на които е отказана регистрация.


Забележка: Съгласно библейската доктрина, Луцифер е самият Дявол и Сатана. Луцифер е било името на Сатана преди неговото падение и изгонване от Небето и означава "син на зората" (Исая 14, Йезекиил 28). Днес обаче стотици окултни общества и групи по целия свят почитат Луцифер като носител на светлината за човешкия род и дори като спасител. Такива групи и тайни общества има и в България, които провеждат своята дейност, събрания и ритуали в пълна секретност. Те, разбира се, не са регистрирани по Закона за вероизповеданията. В САЩ обаче огромен брой религиозни групи, които се покланят на Сатана (Бафомет) и практикуват магьосничество, имат легален статус. Това е изключителна трагедия, тъй като огромен брой тежки престъпления и убийства (включително животински и човешки жертвоприношения) се извършват в САЩ от сатанисти или хора, повлияни от ученията на сатанизма и магьосничеството. В последните години бяха направени потресаващи разкрития, които разобличиха участието на римо-католически свещеници и висши правителствени служители на САЩ в добре организирана сатанинска педофилска мрежа, проникнала дори в Белия дом. Върхът на трагедията е допускането на сатанински общества да провеждат следучебни образователни часове в училищата на САЩ, по време на които да запознават учениците със своите доктрини! Ако това би се сторило невероятно на някои, следната информация от официалната страница на сатанинския клуб "Сатана след училище" (After School Satan Club) е изключително красноречива:

www.afterschoolsatan.com/educatin-with-satan/faq/
www.afterschoolsatan.com/assc-in-the-news/

2016.12.14 - After-School Satan Club draws the devout and the curious to Tacoma school
www.thenewstribune.com/news/local/education/article121001243.html


Истината за Луцифер и демоните е разкрита в уникалното интервю "Пътешествие в свръхестественото" на Роджър Морно, бивш член на тайно сатанинско общество в Монреал, Канада:

Интервюто с превод на български може да бъде свалено на долния линк:
www.illuminati-bg.bg/audio-video.html

A Trip Into the Supernatural - part I:
www.youtube.com/watch?v=WKDgrcWusrs


III. Тази точка от моето становище касае специално чл. 21 (3) от ЗВ, който допуска държавно и общинско субсидиране (финансиране) на религиозните институции. Вече споменах по-горе, че той противоречи на чл. 13 (2) от КРБ. Сега е необходимо да се спра специално върху моралните измерения на този противоконституционен член в светлината на 500-вековното турско-ислямско робство на българския народ. 

Първо, бих искал да подчертая, че всички държавници и народни представители, които са одобрили, гласували и приели този член, са извършили най-тежкия ГРЯХ срещу българската нация – ПРЕДАТЕЛСТВО! Вероятно никой от тях не е разбрал какво е извършил, затова съм длъжен да им напомня. Да напомня, че именно ислямската религия е била отговорна за ГЕНОЦИДА на българската християнска нация в продължение на повече от 500 години! Да напомня, че хиляди български християни са били насилствено обърнати към исляма под заплахата от изтезания и смърт! Да напомня, че хиляди български момчета са били отнети насилствено от техните родители-християни чрез кръвния данък и са били обучени в еничарските корпуси да бъдат най-фанатичните убийци в името на Аллаха! Да напомня, че хиляди български християнски девойки и жени са били осквернявани, изнасилвани, отвличани и насилствено обръщани към исляма, за да подобряват и увеличават потомството на Мохамеда! Да напомня, че хиляди български народни закрилници и революционери са пожертвали живота си, за да живеят българите в свободна от проклятието на исляма земя и държава! Между тях са такива имена като Ботев, Левски, Бенковски, Караджата и много други. Да напомня, че хиляди български опълченци и руски воини пожертваха живота си за освобождението на нашата Родина!

Но нима българските държавници и депутати не знаят всичко това? Нима не честват всяка година смъртта на Ботев и Левски, годишнината от Априлското въстание и Баташкото клане? Нима членовете на ВМРО не честват всяка година Илинденско-Преображенското въстание? Как тогава стигнаха до там – да потъпчат пролятата кръв за освобождението на България, да поругаят паметта на всички борци за свободна от ислям държава, да предадат Бога и Христа Спасителя, като УЗАКОНИХА държавното финансиране на исляма ?! Какъв СРАМ, какъв ПОЗОР !!! А сега се подготвят да налеят милиони левове на българските християни-данъкоплатци в касите на мюфтийството и исляма !!! О, ужасно ЗАСЛЕПЕНИЕ !!! Няма ли Всевишният да накаже тези престъпления на управляващите? 

От Името на Всемогъщия Бог, Творец и Спасител, ИСУС ХРИСТОС, съм длъжен да Ви ПРЕДУПРЕДЯ, уважаеми народни представители и законотворци, че ако Вие приемете предлаганите от Вас добавки към чл. 21 (3) от ЗВ, ще допълните мярката на своята вина спрямо Бога и българската нация! Най-правилното действие от Ваша страна ще бъде да внесете законопроект за отмяна на чл. 21 (3) от ЗВ, с което ще докажете, че наистина работите за благото на българския народ.

Според споменатата вече статия "Пари за вярата, пари за исляма" от 21 май 2018,

<<<  Отпуснатата от държавата субсидия за вероизповеданията, регистрирани по Закона за вероизповеданията, през 2018 г. е в същия размер както през 2017 г. – 5 000 000 лв., но има промени по разпределението на средствата по пера. За Българските православни църковни общини в чужбина са заделени 1 200 000 лв.; за ремонт и строителство на храмове и манастири на БПЦ в страната – 2 610 000 лв.; за ремонт и строителство на молитвени домове на Мюсюлманското вероизповедание в Р България – 400 000 лв. >>>

Но съгласно § 14 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД 854-01-34, 

>>> Държавната субсидия за 2018 г. за всяко вероизповедание се определя съгласно чл. 21, ал. 5 при размер на 10 лв. за едно самоопределило се лице. Субсидията се предоставя пропорционално за периода от първо число на месеца, следващ влизането на този закон в сила до края на 2018 г. <<<

Или, казано с други думи, за 2018 г. мюсюлманското вероизповедание в България трябва да получи около 6 000 000 лева според новия закон, ако бъде приет. Каква награда за исляма за 5-вековния геноцид на българската нация и за потоците от кръв на християнските мъченици!

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРНАТА ПЕЧАЛНА СТАТИСТИКА И ОТ ИМЕТО НА ВСИЧКИ ВЕРНИ БЪЛГАРСКИ ПАТРИОТИ И РОДОЛЮБЦИ КАТЕГОРИЧНО ИЗРАЗЯВАМ СВОЕТО НЕСЪГЛАСИЕ И НЕОДОБРЕНИЕ ДА БЪДЕ ФИНАНСИРАН ИСЛЯМЪТ С НАРОДНИ (ДЪРЖАВНИ) ПАРИ !!!

ФИНАНСИРАНЕТО НА ИСЛЯМСКОТО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ ОТ ЧУЖБИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧРЕЗ ДАРЕНИЯ ОТ ЧУЖБИНА, СЪЩО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАБРАНЕНО. ИСЛЯМСКАТА ОБЩНОСТ В БЪЛГАРИЯ СЛЕДВА ДА СЕ ИЗДЪРЖА ЕДИНСТВЕНО ЧРЕЗ СРЕДСТВА И ДАРЕНИЯ ОТ НЕЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ В СТРАНАТА.

РАЗУМНО И НАЛОЖИТЕЛНО Е ДА БЪДЕ НАЛОЖЕН МОРАТОРИУМ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО НА НОВИ ДЖАМИИ ЗА ПЕРИОД ОТ 10 ГОДИНИ. ТОВА ЩЕ БЪДАТ ДОБРИ И ЕФИКАСНИ МЕРКИ ЗА БОРБА СРЕЩУ ИСЛЯМСКИЯ РАДИКАЛИЗЪМ.


Псалом 2

Пс. 2:1 Защо се разяряват народите
и племената намислят суета?
Пс. 2:2 Опълчват се земните царе
и управниците се наговарят заедно
против ЯХВЕ и против Неговия Помазаник,
като казват:
Пс. 2:3 Нека разкъсаме връзките им,
и нека отхвърлим от себе си въжетата им.
Пс. 2:4 Тоя, Който седи на небесата, ще се смее;
ЯХВЕ ще им се поругае.
Пс. 2:5 Тогава ще им продума в гнева Си
и в тежкото Си негодувание ще ги смути, казвайки:
Пс. 2:6 Но Аз поставих Царя Си
на Сион, светия Мой хълм.
Пс. 2:7 Аз ще изявя постановлението:
ЯХВЕ ми каза: Ти си Мой Син,
Аз днес те родих.
Пс. 2:8 Поискай от Мене и Аз ще ти дам
народите за твое наследство
и земните краища за твое притежание.
Пс. 2:9 Ще ги съкрушиш с желязна тояга,
ще ги строшиш като грънчарски съд.
Пс. 2:10 Сега, прочее, вразумете се, о царе;
Научете се, земни съдии.
Пс. 2:11 Слугувайте на ЯХВЕ със страх
и радвайте се с трепет.
Пс. 2:12 Целувайте Сина,
за да се не разгневи, та погинете в пътя;
Защото скоро ще пламне Неговият гняв.
Блажени са всички, които се надяват на Него.


--------------------------------------------------------------------------


ANNUIT COEPTIS – Той благоволи в нашето дело. 
(Надпис от великия печат на САЩ, приет през 1782 г.)

<<< Нека глобалистите (13) си мислят, че тяхното дело е успешно.
Нека си мислят, че техният бог Луцифер е носителят на светлината.
Тяхната самоизмама е нашето най-силно оръжие. >>>

Христо Цанков +SHT
GC WIO BG

11+9+2018
