Hello, Prozoretz.
Dear Mr Valkov, Как можахте да
обвините събратята си (ако ни имате за
такива) от петдесятното движение
(най-голямото в България), че имат
измамливо кръщение и че едва ли не са
психясали? Това дълбоко ни накърнява и
настояваме за публично извинение чрез
вашето списание!!! Оставяме Ви на
действието на Светия Дух и се молим за
Вашето духовно прозрение!!! Не
забравяйте записаното в Мат. 12:31. Ще
чакам отговор.
Г. Бинев
Здравейте, господин Бинев!
Благодаря за Вашето писмо и за желанието Ви отговорът да бъде публикуван
в списание "Прозорец". Ще започна с въпроса Ви за моите обвинения към събратята (ако ви имам за такива). Ако вие сте
новородени и Светият Дух присъства във
вас и поражда истинска любов, която е
най-големият дар на Духа, да, аз ви приемам за събратя. Претенциите за извинение, които предявявате на основание, че
сте най-голямата деноминация и следователно имате власт над различно мислещите по спорните въпроси, не съответстват на казаното от ап. Павел за
любовта, която "не се превъзнася" нито с
голямата деноминация, нито с каквото и
да било друго. Явно пропускате и следващите думи на апостола: "Любовта не
търси своето." Бих добавил, не търси извинение дори тогава, когато наистина са
я обидили. Отново апостолът пише в I
Кор. 6:7: "Защо по-добре не останете онеправдани?" Въпросът е наистина ли
някой ви е обидил, при положение че в
статията не се сочат имена и деноминации в България. Вашите думи ме предизвикват отново да изясня основната причина да напиша този материал:
1. Изострянето на проблема с окултизма, който присъства във всички сфери
- както в езичеството, така и в християнството.

2. В текста описвам явления, които могат да се видят в християнските среди. И е нужно тези явления не само да се коментират, но и
да се предложи решение на проблема. Статията е предназначена да
помогне на търсещите и аз с радост бих
приел и други подобни публикации,
посветени на начините за борба със силите на злото и за победа над тях.
3. В рубриката "Сблъсък" в списанието досега сме публикували материали за
дъновизма, за Ванга и т.н. Дойде моментът да се повдигне и въпросът за
окултизма в християнството. Мога да споделя с Вас, че след публикуването на
моята статия много служители са благодарни и някои се възползват от нейните
препоръки.
4. Не е добре, че някои протестанти
със самочувствие хвърлят укори не само
върху други евангелски деноминации, но
и върху православието. Ако наистина сме
духовни, мисля, че първо ние, протестантите, трябва да се извиним за всички
огорчения, които предизвикахме и които
оставиха следи в сърцето на народа ни.
Не е ли време да си зададем въпроса защо изпитваме трудности, когато искаме
да споделим с хората за Христос?
Убеден съм, че ако стремежът ни е да
има съживление в нашата страна, то ще
започне от покаянието на някои от евангелските среди, които издигнаха лозунга,
че България след броени години ще стане
протестантска.
Спомнете си лъжепророчествата, изказани от високи места, като онова за
падането на Айфеловата кула, които посяха недоверие към всички християни.
Същите "пророци" започнаха да падат в
очите на вярващите, свидетели на несбъдналите се предсказания, с претенциите си за нещо "велико и мощно". И ако
има нужда да се извинява някой, мисля,
че това са именно тези, които не си даваха сметка за действията си и станаха
проводник на съблазън в България. Както
чрез статията, така и чрез този отговор
се надявам да пробудя заспалата съвест
на всички тези лидери за публично покаяние във връзка методите за евангелизиране на България. Време е да постъ-

пим като Неемия и да се покаем. Сигурен
съм, че само тогава народът ни ще повярва в нашето искрено желание за неговото спасение. Това ще бъде белегът, че в
нас присъства Божият Дух, Който води
към осъзнаване на греховете, към съкрушение, покаяние и приемане на живия
Христос. България ще се оправи само когато всички се опрат на Христос, а не на
деноминациите - колкото и да са "велики
и мощни".
5. Що се отнася до обвинението в хула срещу Светия Дух (Мат 12:31 - това е
стихът, който Вие цитирате), отговорът ми
е еднозначен. Първо, тази заплаха показва неразбиране какво е хула срещу
Светия Дух и, второ, е метод за удържане
в подчинение на всички, които започват
да се пробуждат и да променят мнението
си за същността на истинското кръщение
със Светия Дух. Крайно време е да се откажете от този метод.
Всички дискусии и коментари от момента, в който излезе статията, ще намерите публикувани в интернет страницата на списанието - http://prozoretz.bg/
links.html. Бог да Ви благослови и употреби за едно истинско
съживление в България. Дано то да започне от нас.
Ваш най-малък
брат в Господа:

