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На 1 юни от 18 ч., пред Българска национална телевизия, бе организирана молитвена
подкрепа за преодоляване на антицърковността в предаването „Вяра и общество“,
водено от Горан Благоев, печално известен със своите разколнически и хулителски
изяви спрямо Българската православна църква. Тази молитвена подкрепа, която
целеше да изрази църковната и гражданска позиция за преодоляване на такова опасно
явление като антицърковността, както и превръщането на БНТ в рупор за насаждане на
ненавист срещу вярата и Богохранимата БПЦ, се проведе дни след като агитка от
най-невъздържани техни хулители, се събра изпреварващо, за да подкрепи скверното
дело на въпросния „журналист“ Горан Благоев. Мнението на Светия Синод на
Българската православна църква и на Негово Светейшество Патриарх Неофит, относно
предаването „Вяра и общество“, поместваме отделно, но имаме честта да изразим, в
случая своето удовлетворение от позицията на генералния директор на БНТ Емил
Кошлуков. В своето обяснение пред СЕМ, където веднага бе привикан, той заяви,
визирайки дейността на Г. Благоев: „Ако някой смята, че Църквата не работи добре, да
слага расо и калимявка и да ходи да я оправя или да основе нова. Държавата и
обществената телевизия имат най-малко право да се меси в тези неща.“

Кошлуков, както и участниците в молитвената подкрепа веднага бяха заклеймени като
християно-талибани и християно-джихадисти, като агенти на Русия, на КГБ и на
Ловчанския Митрополит Негово Високопросвещенство Гавраил. Като изобличителен
контрапункт на невъздържания език и действията на тези спешно мобилизирани
съидейници на Г. Благоев, бе православната вяра и християнската смиреност, с които
участниците в молитвената подкрепа проведоха своето начинание.

Българската православна църква е изтърпяла, с Божия помощ, невъобразими гонения,
ереси и разколи през своята многовековна история. Това обаче, което не бива да оставя
обществото безразлично, е нарастващата наглост в закъснелите опити за реванш, чийто
изразител и водач е въпросното лице Горан Благоев, новият Фори Светулката.
Навремето Дядо Максим, при опита да бъде разбита Българската православна църква,
в началните години на демокрацията, мъдро ни напътстваше с думите: „Не заставайте
зад мен. Зад истината, зад истината застанете!“

Днес това е длъжност и непримирима отговорност за всеки честен българин.
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