ОТВОРЕНО ПИСМО
от
Радио "Глас на Истината"
До Президента, Председателя на НС
и Министър председателя на Република България,
Кмета на гр. София

Уважаеми г-н Президент на Република България
Уважаеми г-жо Председател на НС на Република България
Уважаеми г-н Министър предстедател на Република България
Уважаеми г-жо Кмет на гр. София,
Дълбоко сме обезпокоени от планираният на 30 юни 2012г. и разрешен от Вас като
официална власт в Република България гей-парад "София прайд".
Обръщаме се към Вас с призив, да не допускате това събитие, което е мерзост
пред Нашия Господ Бог Иисус Христос и води до дълбоки последствия рушащи бавно
но сигурно първо морала, после и цялото ни общество.
1. Защо това не е редно да се допуска?
Според член 13 на Конституцията на Република България - страната ни се
определя като "източноправославна" или традиционно християнска страна.
Вие като представители в момента на властите в Република България
многократно сте се обявявали за християни пред нас целокупният български народ.
Като такива, вие не би трябвало да допускате провеждането на мероприятия или
дейности, които противоречат на Божиите заповеди и неща, които са определени от
Самият Бог като МЕРЗОСТ. Христянин НЕ Е ЕТИКЕТ - християнин е този, който чете
Божието слово (Библията) и живее според заповедите на Господа Иисуса Христа.
Трябва да е пределно ясно на всеки един от Вас, че дори НЕ хората, наричащи
се с Христовото Име - ХРИСТИЯНИТЕ създават някакви закони и правила, нито пък
налагат на някого такива, НО САМ БОГ е СЪЗДАЛ и ПОСТАНОВИЛ всички тези
закони и правила още преди създанието на света и той - светът е основан на тях и
всеки ЧОВЕК, ТРЯБВА ДА СЕ СЪОБРАЗЯВА с ТЯХ, независимо дали ни харесват
или не. Поради това, че християните са познали Бога и Неговата Истина, тяхно
задължение спрямо Бога и спрямо човеците е, да ИЗЯВЯВАТ тази Истина. Така че,
НЕ ХРИСТИЯНИТЕ, нито дори ЦЪРКВАТА като ИНСТИТУЦИЯ налагат тези
правила и закони, а БОГ - Живият Господ Бог Иисус Христос.
2. Какво следва, ако даден народ вкупом с властта правят неща, които са
мерзост пред Бога?
Вероятно си спомняте скорошното земетресение на 22 май 2012г. Когато настъпи
нещо подобно, всеки започва да преосмисля много неща от живота си, НО много
малко хора си задават правилните въпроси - "защо се случи това?"
Чували сте за Содом и Гомор и как те са били поразени със сяра и огън. И знаете
ли защо? Защото нечестието е било нараснало толкова много, че малцината
праведни, които са останали измъчвали душите си в това общество и Бог се е
намесил. Преди да бъдат унищожени Содом и Гомор, народа там е вършил същите
мерзости, които и днес се вършат и никой нищо не е правел за да бъдат спрени.
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По напред още в дните на Ной, също нечестието е нараснало много и вероятно сте
чували за потопа и как само праведния Ной със семейството си е бил спасен - общо
само 8 души. Знаете за цунамито в Тайланд и вероятно знаете, че там детската
проституция е била взела големи размери. Спомняте си наскоро цунамито ударило
Япония и може би сте чували, че почти всеки японец имал в къщата си и са се
кланяли на домашни идоли. Все неща, които Бог казва, че са МЕРЗОСТ пред Него. И
нито едно от тези места не е избегнало наказанието, ако и да се е бавело, според
както някой си мислят.
Трябва ли да чакаме и над България да дойде такова наказание, та да се
опомним или ОВРЕМЕ ще отрезнеем и ще отхвърлим покварата от пределите на
страната ни и ще се покаяме?!
3. КАКЪВ Е ИЗХОДЪТ и какво ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ?
ПОКАЙТЕ СЕ !!!
Спрете тези мерзости - не ги допускайте, защото така си навличаме гневът на
Бога!
От Вас зависи - Вие сте властта в момента и то не забравяйте, че всяка власт е от
Бога !!!
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ТАЗИ поредна МЕРЗОСТ - ПОКАЙТЕ СЕ !!!
Защото "... ето, сега е благоприятно време, ето, сега е спасителен ден."
(II Коринтяни 6:2)
Умолявам Ви от Божия страна - ПОКАЙТЕ се и вземете Библиите си и
започнете да ги четете. Там ще намерите мъдрост, според която да управлявате
благочестиво страната ни и в трудни за народа ни моменти, ще знаете как да
постъпвате според Божията воля и тогава ще виждате с очите си как Бог изпълнява
Словото Си:
" Да! ще направя път в пустинята, И реки в безводната земя."
(Исая 43:19)
ГОСПОД ИИСУС ХРИСТОС ДА ИМА МИЛОСТ КЪМ ВСИЧКИ НАС !!!

29.06.2012г.
гр. Варна

П.С.: Приложено изпращам Ви адрес с аудиозапис от "ПОЗИЦИЯ на Радио "Глас на
Истината" по повод предстоящия гей-парад в столицата – „София прайд”", както и файл с
текстов вид на същото.
( www.RadioVOT.net )
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