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Г-н Главен прокурор,

предвид на Вашите правомощия по чл. 150 (1) на Конституцията на 
РБългария във връзка с чл. 149 (1) т. 2 на Конституцията на 
РБългария правя ИСКАНЕ до Вас да сезирате Конституционния съд на 
РБългария за установяването на противо-конституционността на чл. 21 
(2) и (3) и чл. 28 от Закона за вероизповеданията, в тези им части, 
които уреждат държавното и общинско субсидиране на религиозните 
институции.

Отправям също ИСКАНЕ за спешна среща с Вас в удобно за Вас време и 
час, за което се надявам да получа уведомление по ел. поща или на 
посочения по-горе тел. номер.

Моля да получа по ел . поща копие на Вашето искане до 
Конституционния съд.

ОБЕКТИВНО:

На 11.09.2018 изпратих в Народното събрание становище относно ЗИД 
854-01-34 / 04.05.2018 и ЗИД 854-01-35 / 09.05.2018 на Закона за 
вероизповеданията. Същото е заведено под номер КВПЧ-8194-
Х-1-11.09.2018 и е качено на интернет-страницата на Парламента, като 
може да бъде прочетено и свалено на следните линкове:



Становище на Христо Цанков относно законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за вероизповеданията № 854-01-34, внесен на 
04.05.2018 г.

www.parliament.bg/pub/cW/20180918110011stan_HTS.pdf

Становище на Христо Цанков относно законопроект за изменение и 
допълнение на Закона за вероизповеданията № 854-01-35, внесен на 
09.05.2018 г.

www.parliament.bg/pub/cW/20180918110238stan_HTS.pdf

((( препоръчително е становището да бъде внимателно прочетено )))

В становището посочих конкретни порочни текстове от предлаганите 
допълнения към чл. 21 от ЗВ, които противоречат на Конституцията на 
РБългария. Посочих също, че самият член 21 в неговия настоящ вид е 
противоконституционен, тъй като допуска държавно и общинско 
субсидиране (финансиране) на религиозните институции, в пълно 
противоречие на чл. 13 (2) от КРБ: 

<<< Чл. 13. (2) Религиозните институции са отделени от държавата. 
>>>

Ето какво гласи чл. 21 (3) от настоящия Закон за вероизповеданията:

>>> Чл. 21. (3) Държавата и общините могат да отстъпват безвъзмездно 
на религиозните институции и техните местни поделения право на 
ползване върху държавни и общински имоти, както и да ги подпомагат 
със субсидии, предвидени в държавния или общинския бюджет. <<<

Във връзка с чл. 21 (3) са и чл. 21 (2) и чл. 28 от ЗВ, които гласят:

>>> Чл. 21. (2) Имуществото на вероизповеданията може да включва 
право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими вещи, 
плодове от стопанисването на имоти, в това число и наеми, печалби или 
дивиденти от участие в търговски дружества или сдружения на търговски 
дружества, право на собственост върху движими вещи, в това число и 
ценни книжа, права по Закона за авторското право и сродните му права, 
приходи от държавни субсидии, дарения, завещания и други. <<<

>>> Чл. 28. Разпределението на държавната субсидия за регистрираните 
вероизповедания се извършва с годишния закон за държавния бюджет. 
<<<

Следва да подчертая, че горните текстове категорично противоречат на 



принципа, залегнал в Конституцията на РБългария за отделеност на 
религиозните институции от държавата, както и на чл. 4 (1) от ЗВ. 
Държавното и общинско субсидиране (финансиране) на религиозните 
институции ги поставя в директна зависимост от държавата и създава 
непосредствена опасност от порочни връзки и влияния, които биха 
имали трагични последици. В моето становище изрично съм посочил 
френското законодателство като подходящ пример за спазване 
конституционния принцип на секуларизма – разделение между църква и 
държава:

<<< 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. >>> (в. "Минаха години", брой 21 от 21 май 2018)

Противоконституционността на чл. 21 (2) и (3) и чл. 28 от Закона за 
вероизповеданията става още по-ясна в светлината на предлаганите 
изменения и допълнения в двата законопроекта. Така например, според 
§ 6 на ЗИД 854-01-34, се създават нови алинеи 4 - 20 в сегашния 
порочен член 21 от ЗВ. Съгласно нормата на новата алинея 4, 
държавата фаворизира две вероизповедания – православното и 
мюсюлманското, като налага противозаконно условие за получаването 
на държавна субсидия, съобразено с членската маса:

>>> 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 <<<

Горното условие по същество представлява груба дискриминация на 
всички останали вероизповедания и е в пряко противоречие както с чл. 6 
(2) на Конституцията, така и с чл. 4 (1) на действащия Закон за 
вероизповеданията:

<<< Чл. 6. (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат 
никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, 
народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, 
образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и 
обществено положение или имуществено състояние. >>>

<<< Чл. 4. (1) Вероизповеданията са свободни и равноправни. 
Религиозните институции са отделени от държавата. >>>

Още по-страшен е чл. 5 на същия законопроект, който допуска 
държавата да финансира привилегированите вероизповедания с 
колосалните 15 000 000 лева на вероизповедание! Така, съобразно 



своята членска маса, традиционната (по същество вече държавна) 
източно-православна църква ще получава ежегодно пълния размер на 
държавната субсидия от 15 млн. лева, докато мюсюлманското 
вероизповедание ще се задоволява с около 6 млн. лева.

Най-страшни са следващите алинеи 6, 7 и 8 на § 6 на ЗИД 854-01-34, 
които напрактика установяват и легализират тотален държавен контрол 
върху фаворизираните вероизповедания – точно тези две 
вероизповедания, които в продължение на векове са управлявали 
заедно със светската власт българските територии. Член 8 въвежда и 
използва именно термина "контролира", което е потресаващо:

>>> Разходаването на средствата по ал. 7 се контролира от 
Дирекция "Вероизповедания" на Министерския съвет, като за тази 
цел централните ръководства на съответното вероизповедание 
предоставят на дирекцията необходимата информация и документи 
в срок и по начин, определени от нея. <<<

От чл. 7 на законопроекта става ясно, че държавната субсидия за текущи 
разходи се изразходва целево за покриване разходите на 
ве р о и з п о вед а н и ето з а въ з н а г р ажде н и я н а п е р с о н ал – 
свещенослужители и служители. Така държавата получава контрол 
върху назначаването и дейността на служителите на църквата – 
административен персонал и свещенослужители. Или, казано с други 
думи, църквата (мюфтийството) ще може да назначи с помощта на 
държавата голям брой нови служители, подготвени да изпълняват 
икуменическата програма на Ватикана и йезуитите. Министър-
председателят Борисов в прав текст изрази точно тази мисъл след 
срещата си с висши йерарси от Синода на 04.10.2018:

Видео:
www.youtube.com/watch?v=yhRWZS0irAM
www.youtube.com/watch?v=HxNvdO-O90Y

>>> По закона – никой никога не е мислил и не мисли техните доходи, 
които си получават от дарения, от продажба на свещи и т.н. никой да им 
ги взима, събира, проверява и т.н. Това, което държавата дава целево по 
еврофондове или директно от бюджета, разбира се, че ние ще му 
държиме контрол и те нямат по никакъв начин против това... Разбрахме 
се минимален праг 15 млн. допълнително, които се дават, за да могат за 
свещеници, за каквито заплати... Субсидията е от бюджета, горният праг, 
нали, той е до 15 млн., нали казахме 15, плюс всяка година инфлация, 
защото тях ги притесняваше, ако сега са 15 и те назначат примерно 300 
нови свещеници, догодина стават 6 млн. примерно или 2 и тези хора 
няма да имат откъде да си получават заплатите... Ами, аз мисля, че г-н 
Цонев много ясно го каза, че от 90-та година се мъчат да направят 
така, че държавата да си поеме грижата за вероизповеданията и не 
случайно ние приравняваме заплатите с учителските заплати, 
защото това са проповедниците и в едната и в другата религия, 



които ще обучават, които не само проповядват, възпитават, учат, и така. 
Благодаря ви. Щом се качват учителските заплати, толкова се качват и на 
съответно свещеници, ходжи и т.н. <<< (транскрипт на видеото)

Речено – сторено!

>>> ...държавата да си поеме грижата за вероизповеданията и не 
случайно ние приравняваме заплатите с учителските заплати, 
защото това са проповедниците и в едната и в другата религия... <<<

От горното изказване на Борисов става ясно, че опитите да се премахне 
разделителната линия между църква и държава, сиреч да се обезсили 
Конституцията в нейния принцип на секуларизъм, са започнали още през 
90-те години. При това, Борисов недвусмислено заявява, че заплатите на 
свещенослужителите от двете фаворизирани религии ще бъдат 
приравнени с тези на учителите, които всъщност са държавни служители. 
Или, казано с други думи, след окончателното приемане на новия анти-
конституционен законопроект свещенослужителите на православната 
църква и мюсюлманството ще бъдат третирани и обслужвани като 
държавни служители, макар формално да не са. Така, в лицемерните 
действия на правителствени служители и религиозни лидери виждаме 
ярка илюстрация на ТАЙНАТА НА БЕЗЗАКОНИЕТО, за която апостол 
Павел предупреждава в 2 Солунци 2+7. 

Но нещата са още по-сериозни. Член 11 на § 6 на ЗИД 854-01-34 
допълва страшната картина – тотално сливане на църква и държава и 
тотално погазване на Конституцията:

>>> Въз основа на мотивираното предложение по чл. 6, 
Министерският съвет възлага изпълнението на дейностите, 
финансирани със субсидията за капиталови разходи за съответното 
вероизповедание по реда на Закона за обществените поръчки. <<< 

Следва да се поясни, че по Закона за обществените поръчки се 
възлагат и изпълняват дейности, свързани с държавната и общинска 
власт. И ако строителството и ремонта на молитвени домове и духовни 
училища се осъществява по този закон, то това е категорично 
доказателство за пряката намеса на държавата в делата на църквата.

Върхът на БЕЗЗАКОНИЕТО обаче е чл. 13 на § 6 на ЗИД 854-01-34 ! 

>>> Могат да се одобряват допълнителни средства за капиталови 
разходи за обекти на вероизповеданията по чл. 4, извън 
определения размер на държавната субсидия по ал. 5, които се 
разходват по реда на ал. 10. <<<

Горният член е толкова ПОРОЧЕН, че дава основание да се смята, че 
зад въпросния законопроект стои организирана престъпна група! 



Защото, съгласно този член държавата получава право да одобрява 
допълнителни средства за фаворизираните две вероизповедания, над 
определения в чл. 5 максимум от 15 000 000 лева, за които 
допълнителни средства обаче няма фиксирана горна граница. Или, с 
други думи казано, държавата може да одобри още 15 000 000 лева 
капиталови разходи за православната църква за строителството, 
например, на някой нов храм по подобието на храма "Александър 
Невски"! А защо не 30 000 000 лева?! Няма фиксирана горна граница!

Член 13 налага също средствата за субсидията за капиталови разходи 
да бъдат съхранявани и разходвани по ал. 10 "чрез сметка за чужди 
средства на Министерския съвет". Потресаващо!

Важно е да подчертая, че целият § 6 на ЗИД 854-01-34 с всички 
предлагани от него нови порочни членове 4 - 20 към сегашния порочен 
член 21 (1) - (3) на ЗВ, бе одобрен без никакви промени от КВПЧ към НС 
и обективиран в § 18 на ЗИД 853-14-10, който обедини и двата 
законопроекта и бе гласуван и приет на първо четене от НС на 
19.10.2018. Каква невероятна трагедия! Народните представители, 
които са се клели да спазват Конституцията, грубо и безцеремонно я 
погазват, напълно компрометирайки своята чест и честта на 
парламентарната институция! Очевидно е, че следват един наложен от 
задкулисието дяволски план за обезсилване на Конституцията в нейните 
основополагащи и крайъгълни стълбове. Жалко е да се види как 
повечето народни представители са се превърнали в същински 
йезуити!

Но истинският богопротивен анти-конституционен и йезуитски характер 
на гласувания на първо четене законопроект е най-ярко изразен в § 28, 
който в своя вариант 2 предвижда основна промяна на чл. 33 от ЗВ, 
насочена към пълното унищожаване на религиозната свобода и 
равноправие в РБългария и погазване на Конституцията! Така, според 
новия член 33 (1) и (5) право да откриват духовни средни и висши 
училища получават единствено двете привилегировани вероизповедания 
– православното и мюсюлманското – точно тези вероизповедания, 
които са контролирани от масонските ложи (ДС) и участват активно в 
икуменическия процес. Потресаващо! 

И сега задавам въпроса: къде е масонът от 33 степен Ахмед Доган 
(бивш сътрудник на ДС под псевдонимите "Ангелов", "Сергей" и 
"Сава"), за да се застъпи за конституционния и правов ред в държавата? 
Нима той не знае какво се случва със Закона за вероизповеданията? 
Брат Димитър Недков се изказва похвално за Ахмед Доган, но какво 
прави основателят на ДПС в своите луксозни сараи? Работи ли за 
благото на българската нация, за ред, законност и справедливост? И как 
така бедният в началото на прехода политик Ахмед Доган успя да 
натрупа състояние, за да си купи топлоелектрическата централа във 
Варна? А какво да кажем за масоните Каракачанов и Симеонов, 



лидери на ВМРО и НФСБ? Наистина, успяха да измамят българските 
пенсионери като им обещаха минимална пенсия от 300 лева, дойдоха на 
власт, а сега безчинстват и се подготвят да унищожат конституционния и 
правов ред в държавата!

Дясна ръка в правителството на Борисов е масонът от 33 степен, 
спортният министър Красен Кралев. Защо брат Кралев не издигна 
гласа си досега срещу потъпкването на религиозните права и свободи в 
новия порочен законопроект? Защо и Върховният съвет на масоните 
от 33 степен в България мълчи? Очевидно е, че имаме налице тяхното 
мълчаливо одобрение за приемането на новия анти-конституционен 
законопроект.

 
Порочният ЗИД 853-14-10 / 19.10.2018 може да бъде прочетен или 
свален на следните линкове:

Законопроект за изменение и допълнение на ЗВ
www.parliament.bg/bg/bills/ID/78252/
www.parliament.bg/bills/44/853-14-10.pdf

Следва да обърна внимание на факта, че макар приетият на първо 
четене законопроект да въвежда още рестрикции към Закона за 
политическите партии (някои от които са крайно противоречиви и 
скандални - § 41 от Преходните и заключителни разпоредби), 
лидерите на управляващите партии ГРЕБ, НФСБ, Атака и ВМРО са 
демонстрирали винаги и демонстрират горещи връзки с традиционното 
православно вероизповедание. Така например, масоните Борисов и 
Цветанов се поклониха за сетен път на църквата в лицето на брат 
Неофит (бивш агент на ДС под псевдонима "Симеонов") при своята 
среща с православните йерарси на 04.10.2018. На тази среща, отразена 
широко в медийното пространство, бяха скрепени обещанията на брат 
Борисов за по-високи заплати на православните свещенослужители. 
Нещо повече, знаковата среща между държавните лидери и църковния 
клир приключи с изявление на западноевропейския митрополит Антоний, 
че е постигнато консенсусно решение. Така, още преди да са влезли в 
сила новите противоконституционни промени стана напълно ясно, че 
държавата и църквата вече са едно тяло.

Борисов се покланя на църквата:
www.new.sliven.net/res/news/273409/DSC_7827.JPG

Цветанов се покланя на църквата:
www.new.sliven.net/res/news/273409/DSC_7841.JPG

Борисов в Света гора: Правителството ще продължава да подкрепя 
БПЦ
www.youtube.com/watch?v=As0TTMvZseE



ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Предвид на горните доказателства и факти се налага заключението, че 
Законът за вероизповеданията в неговия настоящ вид (преди второто 
гласуване на предложения ЗИД 853-14-10 / 19.10.2018) съдържа 
противоконституционни текстове, а именно в чл. 21 (2) и (3) и чл. 28, 
които следва да бъдат обявени за такива от Конституционния съд. 
Напълно ясно е, че тези порочни членове са били замислени и приети, за 
да послужат за основа за последващо надграждане, видно от 
предложените нови членове 4 - 20 към чл. 21 от ЗВ. Новите членове са 
толкова порочни, че напълно обезсилват Конституцията като 
премахват нейни основополагащи и крайъгълни стълбове като 
равноправието и секуларизма. В допълнение, предложените 
промени в § 5 на гласувания и приет на първо четене ЗИД 853-14-10 / 
19.10.2018 премахват още три основни стълба на Конституцията – 
свободата на словото (чл. 39), свободата на печата (чл. 40) и 
разпространението на информация и литература (чл. 41). 

Но как се стигна дотук? И защо т. нар. "демокрация" роди в крайна 
сметка БЕЗЗАКОНИЕ и ТОТАЛНО ПОГАЗВАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА ? 
Защо българските народни представители приемат все повече анти-
народни закони, противоречащи на правото и разума, като например 
добавката в Изборния кодекс за задължителното гласуване, която грубо 
погазва Конституцията? Едно е ясно. Нито Цветанов, нито Карадайъ, 
нито Нинова, които са вносители на първия порочен законопроект, 
внесен на 04.05.2018 г., са мислили и работили върху него. Този 
законопроект, както и вторият, внесен на 09.05.2018 г. от депутата от 
ВМРО Искрен Веселинов (по ирония на съдбата мой съгражданин от гр. 
Русе), очевидно са били замислени и изработени в дълбоко 
законспирираните агенции на Ватикана и НСР – адвокатски кантори, 
НПО-та, фондации, лобистки групи и т.н.

В тази връзка, в своето становище до КВПЧ ясно разкрих задкулисните 
планове на Римската църква, действаща чрез своите многобройни 
ордени и агенции по света, за унищожаване на конституционните права и 
свободи на народите и налагането върховенството на Рим чрез 
икуменическата програма за християнско и религиозно единство, 
изработена и приета по време на Втория Ватикански събор (1962 - 
1965). Всъщност, и зад двата законопроекта за изменение и допълнение 
на Закона за вероизповеданията, които унищожават конституционните 
права и свободи на българските граждани, прозира дългата ръка на 
Ватикана и нейната черна гвардия – йезуитите, действащи в България 
чрез масонските ложи и рицарите-тамплиери, които контролират. Така 
например, само два дни след като изпратих моето становище в 
Парламента, великият приор на рицарите-тамплиери в България, Румен 
Ралчев, който е и масон от 33 степен, направи знаково изказване, 
оповестено чрез медиите:



13.09.2018/ Румен Ралчев, Велик приор на Ордена на рицарите 
тамплиери, пред „Труд“: Обединението на християнските църкви 
вече е необходимост
www.trud.bg/румен-ралчев-велик-приор-на-ордена-на-р/

Въпреки че брат Румен Ралчев отрича да е свързан с Ватикана, той 
развива широкомащабна икуменическа дейност (в услуга на Ватикана), 
насочена до голяма степен към православната църква в България. Брат 
Ралчев получи изобилна светлина по този въпрос, но очевидно все още 
не може да осъзнае голямата опасност от следването на един път срещу 
Бога и Неговия избран народ – Църквата на Адвентистите от Седмия 
Ден (ЦАСД). Дано Всемогъщият му даде покаяние и смирение.

Горещо препоръчвам на всеки, който желае да се просвети относно 
черните дела на Ватикана и йезуитите (Новият световен ред е тяхно 
дело), да прочете уникалната книга "Тайните терористи" (The Secret 
Terrorists) на адвентния проповедник Бил Хюз, разобличаваща 
зловещите планове на Римската църква за унищожаването 
конституционните права и свободи на САЩ. Книгата може да бъде 
прочетена или свалена на следния линк:

На български:

Тайните терористи - Бил Хюз
www.illuminati-bg.bg/books/other/The-Secret-Terrorists-(BG)--Bill-Hughes.pdf

На английски:

The Secret Terrorists - Bill Hughes
www.pacinst.com/terrorists/preamble.html

Избрани книги и статии:
www.illuminati-bg.bg/selected-books.html

Важно е да помним, че Римската църква като институция винаги е 
обединявала в себе си църковната и държавна власт. Важно е да помним 
също нейната хвалба, че тя никога не се променя! SEMPER EADEM – 
ВИНАГИ СЪЩАТА, е мотото на отстъпилата църква, наречена в книгата 
Откровение "майка на блудниците и на гнусотиите на 
земята" (Откровение 17+5). Докато външно изповядва общоприетите 
човешки ценности и говори за мир и любов, нейните многобройни 
агенции и ордени са били винаги замесени в най-долни и нечовешки 
престъпления, в потъпкването на гражданските и религиозни свободи, 
както и в подбуждането и разпалването на междуособици, войни и 
конфликти. Така ще бъде и във времето на КРАЯ. Отправяйки важно 
предупреждение към Божиите чада в последното време, Божият пророк 
Елън Уайт от Божията Църква на Адвентистите от Седмия Ден пише 



в своята уникална историческо-пророческа книга "Великата борба" (гл. 
35 – Свободата на съвестта е застрашена):

<<< Но римокатолицизмът като институция и днес е в хармония с 
Христовото Eвангелие толкова, колкото е бил в който и да било 
предишен период от своята история. Протестантските църкви тънат в 
непрогледна тъмнина, иначе биха различили знаменията на времето. 
Римската църква е твърде далновидна в своите далеч простиращи се 
планове и модели на действие. Тя си служи с хитрост, за да разширява 
влиянието и да засилва властта си, приготвяйки се за свирепа и 
решителна борба. Целта й е да възвърне владичеството си над 
света, да въведе отново преследванията и да унищожи всичко, 
извършено от протестантизма...

Римокатолическата църква, обединила езичество и християнство, и 
подобно на езичеството, изопачила характера на Бога, е прибягвала 
до практикуването на не по-малко жестоки и възмутителни неща. В 
дните на нейното владичество съществуваха инструменти за изтезание, 
предназначени да изтръгват принудително съгласие с ученията й. Имаше 
клада за нежелаещите да признаят догмите й. Имаше кланета и то в 
такива размери, които няма да узнаем до Деня на Съда. Църковни 
сановници под ръководството на Сатана се съветваха как да изобретят 
средства за възможни изтезания, с които да удължават мъките на 
жертвата, без да прекъсват живота й. В много случаи пъкленият процес 
се повтаряше до предела на издръжливостта, когато човешкото естество 
се отказваше от борбата и страдалецът приветстваше смъртта като 
сладко облекчение...

Ако желаем да разберем безумната жестокост на Сатана, 
проявявана в продължение на стотици години не само сред онези, 
които никога не са чували за Бога, но и в самото сърце и през 
цялото съществуване на християнството, трябва само да хвърлим 
поглед върху историята на римокатолицизма. Чрез тази огромна 
система на измама князът на злото постига намерението си да позори 
Бога и да причинява нещастие на човека. И когато виждаме как успява 
да се маскира и да провежда делото си чрез водачите на църквата, 
разбираме по-добре голямата му антипатия към Библията. Чете ли се, 
Божията любов и милост ще се разкриват;...

Днес Римокатолическата църква се представя пред света с хубаво лице, 
като покрива с извинение доклада за ужасните си жестокости. Тя се е 
облякла в Христоподобни одежди, но си е останала непроменена. Всеки 
принцип на Папството, съществувал в миналите векове, 
съществува и днес. Ученията, измислени в най-тъмните векове, все 
още се поддържат. Никой да не се заблуждава! Папството, което днес 
протестантите са готови да почитат, е същото, управлявало света в дните 
на Реформацията, когато Божиите хора са въстанали с риск за живота 
си, за да изобличат неговото нечестие. То носи в себе си същата гордост, 
арогантност и надменност, с които е господарувало над царе и князе и е 



претендирало за Божествените прерогативи. Неговият дух е не по-малко 
жесток и деспотичен днес, отколкото в миналото, когато е смазвало 
човешката свобода и избивало светиите на Всевишния.

Папството е именно заявеното от пророчеството отстъпление от 
вярата в по-късните времена (2 Сол. 2:3-4). Част от неговата политика 
е да показва характер, удобен за осъществяване на целите му. Но под 
променливата външност на хамелеона, то крие неизменната отрова на 
змията...

Божието Слово е предупредило за надвисналата опасност; само да 
не се обърне внимание на това, протестантският свят веднага ще научи 
какви са всъщност целите на Рим, само че тогава ще бъде твърде късно 
да се освободи от примките му. Мощта на Рим нараства тихомълком. 
Ученията му влияят в законодателните събрания, в църквите и в сърцата 
на хората. Той гради високи и масивни постройки, в чиито тайни кътчета 
ще се повторят неговите предишни преследвания. Крадешком и 
незабелязано укрепва силите си, за да върви напред към постигане на 
целите си, когато ще дойде времето да нанесе удара. Всичко, което той 
желае, е да спечели удобни позиции; и това вече му се позволява. Скоро 
ще видим и ще почувстваме каква е истинската цел на Рим. Всеки, 
повярвал и послушал Божието Слово, ще си навлече хули и 
преследване. >>>

((( През тази година се навършват 130 години от издаването на книгата 
през 1888 г. и 160 години от публикуването на първия ръкопис през 1858 
г. Книгата може да бъде закупена от адвентната книжарница на ЦАСД на 
ул. "Солунска", както и да бъде поръчана онлайн от адвентното 
издателство "Нов живот" )))

АПЕЛ към ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР:

Г-н Главен прокурор,

неусетно за повечето граждани, настъпи времето на тежка криза в 
правовия ред на РБългария. И както вече разбрахме, тази криза е 
била дълго и постепенно подготвяна от подривни елементи, спечелили 
достъп до ключови позиции в управлението на държавата. Целта е ясна 
– да бъдат унищожени конституционните права и свободи на 
българския народ. Само една крачка ни дели от ТОТАЛНОТО 
ПОГАЗВАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА! Само една крачка ни дели от 
тоталното сливане на църква и държава и възвръщане към мрачния 
средновековен модел на управление на Римската църква!

Преди много години прогресивните движения на стария континент успяха 
да извоюват на много висока цена разделението между църква и 
държава, установявайки принципа на секуларизъм. Бяха разкъсани 



тежките вериги на непрогледен духовен мрак и невежество, в които 
Римската църква държеше европейските народи в продължение на 
векове. В това отношение масонските ложи изиграха основна роля. 
Някога те бяха в първите редици на борците срещу папската тирания и 
не случайно мнозина папи са издали були срещу техните организации. 
Но какво се случва днес? Днес, когато имаме пред своя поглед цялата 
история на борби за народни права и свободи, виждаме как повечето 
масони са отстъпили от принципите, които са изповядвали и отстоявали 
техните братя в миналото, и следват красиво звучащата, но измамлива, 
икуменическа програма на Ватикана. Днес, в православните и 
мюсюлмански страни Римската църква действа задкулисно и прикрито 
именно чрез масонските ложи и не е тайна, че голям брой 
свещенослужители на църквата и на мюфтийството в България (както и 
членове на ДПС) са масони. Само да припомня, че на покойния брат 
Максим бяха отдадени почести по масонски и че Борисов се поклони по 
масонски пред неговите тленни останки.

Г-н Главен прокурор,

във време на криза мълчанието е равносилно на ПРЕДАТЕЛСТВО 
спрямо Истината! И тъй като Бог е Истината (Йоан 14+6), мълчанието е 
предателство и спрямо Бога. Затова Всемогъщият казва:

Исая 58:1 Извикай силно, не се щади;
Издигни гласа си като тръба,
Та изяви на людете Ми беззаконието им,
И на Якововия дом греховете им.

Г-н Главен прокурор,

на Вас се пада честта да защитите в това време на голяма криза 
ПРАВОТО и ИСТИНАТА, да защитите правовия и конституционния 
ред в държавата! Това е най-висшата чест, с която може да бъде 
удостоен от Всевишния един служител на народа. Защото Вие служите 
преди всичко на народа и за неговото благо.

В заключение, искам да представя на Вашето внимание една уникална 
история от Божието Слово, записана в книгата Естир и имаща 
пророчески характер за последното време. Накратко, историята описва 
как един нечестив езически принц на име Аман, служещ в двора на 
персийския цар Ксеркс (Асуир), направил заговор да унищожи целия 
еврейски народ във всички предели на империята. (Книгата Откровение 
13 гл. описва как вторият Звяр ще направи да бъдат избити всички, които 
не се покланят на образа на първия Звяр – Откровение 13+15). 
Настъпила страхотна криза, мнозина евреи постели във вретища и 
плачели пред Бога, викайки за избавление. Но Всевишният бил 
промислил избавление много преди да дойде критичният час. Бил 



избрал една скромна и бедна, но красива еврейска девойка на име Естир 
за Свой инструмент. По Божие провидение, още преди да бъде скроен 
зловещият заговор, тя станала съпруга на персийския цар. Но съгласно 
древната персийска традиция (със силата на закон) нямала постоянен 
достъп до царя. Можела да бъде с него единствено когато била повикана 
от него.

Когато заговорът узрял и бил определен ден за избиването на евреите по 
цялата персийска империя (13-я ден от 12-я месец Адар), тя научила 
страшната вест от своя чичо на име Мардохей (Мордокай), който 
всъщност бил и неин втори баща. Той изпратил до нея съобщение да 
направи прошение пред царя и да се застъпи за своя род и люде. Но тя 
му отговорила:

Ест. 4:11 Всичките царски слуги и людете от царските области знаят, че 
всеки човек, мъж или жена, който би влязъл невикан при царя във 
вътрешния двор, един закон има за него, – да се умъртви, освен оня, към 
когото царят би прострял златния скиптър, за да остане жив; но има 
тридесет дни откак аз не съм викана да вляза при царя.

На това известие Мардохей отговорил:

Ест. 4:13 Тогава Мардохей заръча да отговорят на Естир: Не мисли в 
себе си, че от всичките юдеи само ти ще се избавиш в царския дом.
Ест. 4:14 Защото ако съвсем премълчиш в това време, ще дойде от 
другаде помощ и избавление на юдеите, но ти и бащиният ти дом ще 
погинете; а кой знае дали не си дошла ти на царството за такова време 
каквото е това?

Какво решение взела Естир? Щяла ли да рискува своя живот, за да се 
застъпи пред царя за Божия обречен народ? Точно, когато се намирала 
на върха на славата и лукса, щяла ли да рискува всичко? Да, избрала 
пътя на саможертвата. Ето какъв бил нейният отговор:

Ест. 4:15 Тогава Естир заповяда да отговорят на Мардохея;
Ест. 4:16 Иди, събери всичките юдеи, които се намират в Суса, и постете 
за мене, не яжте и не пийте три дни, нощем и денем, и аз и момичетата 
ми ще постим подобно; тогава ще вляза при царя, което не е според 
закона, и ако погина, нека погина.

А как се развила по-нататък историята, оставям на Вас, г-н Главен 
прокурор, да я дочетете и да си направите необходимите заключения.

Дано Всевишният Ви умъдри и благослови със Светлината на 
Истината!

Пс. 7:8 ЯХВЕ съди племената;
Съди и мене, ЯХВЕ, според правдата ми;



И според моето незлобие нека ми бъде.
Пс. 7:9 Нека се спре вече беззаконието на нечестивите;
А праведният утвърди, Ти, Боже праведни,
Който изпитваш сърцата и вътрешностите.
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