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PORMOGRAHY IS LAIF AND LOVE.
SUMMARY
Pornograhy is exposed in order-find tre reasons for sorrow suffering, and heard ache. It
weakens self control and therefare mistakes are permitted and tre senses tempfed.

Порнографията е пристрастяващо любопитство, трагичен модел и ужасно неморален
навик. Порнографията е бич за хармоничното човешко тяло и е заразна болест подлежаща на
лечение. Порнографията е информация да се използват децата и жените за изкушения с
приключения. Разпространението на порнографията е най-пагубното влияние на планетата
Земя с разяждащи и унищожителни форми. Порнографията е отрова с разрушителни
намерения. Църквата на Исус Христос и светиите от последните дни може да спре чрез
сериозни и разумни влияния и морални стандарти последователността на мрежата за
развитие на порнографията.
Закон за целомъдрието обхваща нещо повече от сексуални връзки. Старейшина
Спенсън Кимбъл предупреждава младите хора и за други сексуални грехове. ”Сред найчесто срещаните сексуални грехове, които допускат младите хора са флиртът и ласките. Тези
неподходящи отношения не само водят до разврат, но и до нежелана бременност и
извършване на аборти-всичко това са грехове, но сами по себе си и за себе си, те са гибелно
зло. Те събуждат сладострастие и пораждат лоши мисли и неприлични сексуални желания.
”Сатана наказа стандартите на скромността. Той иска да повярваме, че човешкото тяло,
трябва да бъде видяно и оценено понеже е красиво. Алма казал на своя син Коринтин:”Не
знаеш ли сине мой, че тези неща са отвращение в очите Господни, са отвратителни от всички
грехове, освен проливането на невинна кръв, или тези да отричаш Светия Дух”. (Алма 39:5).
Сатана често изкушава и се опитва да ни хване в капан. Луцифер знае за нашия „глад” на
слабости и с фалшиви примамки и трикове, при условие, че бъдат приети, могат да ни
издърпат от бистрият поток на живота към неговото безсмислено влияние. Извършителят
който разрушава живота на друг човек чрез посредствено малтретиране е неморален и трябва
да бъде положен на сурово наказание. Господ, Исус Христос е напълно наясно с греховете на
хората. Насилникът –сводник ще бъде разкрит публично със своите действия, защото Сатана
ще Ви разкрие и после ще Ви изостави. Дяволът има хитър и коварен план, затова Лехий
казва:”И защото Луцифер бил паднал от небесата и бил станал окаян навеки, той търсил
окаяност за цялото човечество. /2Нефи 2:18/. . Жертвите на сериозното насилие успешно са
минали по трудният път на пълно изцеление чрез силата на Единението. Изцелението идва
чрез непоклатимата любов на Небесният Отец към всяко едно от неговите деца. Трябва да
вярваме, че всички негативни последици могат да бъдат преодолени. Да спрем внимание и да
разгледаме професия”проститутка” и „Жиголо”. Проститутката е компаньонка, която жертва
своето тяло и себе си. Тя посещава тъмни барове и очаква да работи за да увеличи оборота на
алкохол в полза на заведението. Мъжът й в повечето случаи е сводникът. Той очаква печалба
от поредният преди няколко часа евро-секс. Жиголото е любовникът, може да бъде
чужденец, за да обслужва разведена богата дама и тя получава срещу заплащане плътско
удоволствие от приложения към нея секс-сеанс.
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Секс“Телефон“ е комуникация за развитие на виртуален секс. Децата от любопитство,
посещават сексуалните услуги, защото дерзаят да намерят отговори на много въпроси
свързани с правилният живот. Кети-оператор на еротичен телефон, споделя следните
откровения. За мен това е вид „Шоу игра”. Мъжете обичат алкохолът и така вредят на
здравето си. Мъжете, които обичат своите майки безпристрастно достигат до мисълта за
секс-сеанс с тях. Мъжете, обичат насилието и пребиват своята жертва. Гейовете, желаят да
бъдат жени. Лесбийките, обичат удоволствия с жени.
Секс“Магазин“ в района е интересен за детската и юношеската възраст. Еротиката –
магията на удоволствието. При нея участва даже музикалното оформление, масажи и
аромати. Тя служи за възбуждане на определени еротични зони на тялото. Църквата на Исус
Христос и светиите от последните дни съветва всички свои синове и дъщери да бъдат
внимателни със себе си. Старейшина Ричард Скот от Кворума на Дванайсетте апостоли
предупреждава:”Една прекрасна Божия дъщеря, уважава своето тяло, като нещо свещенно и
божествено, развива своя ум, подхранва духът с вечни истини. Кама Сутра е божественият
съюз между мъжа и жената. Тя е вид култура, екологична обвързаност на човешки
взаимоотношения и разрастващ се интелект. . Изкуството да се споделя любовно
удоволствие и учение за почтенно полово общуване. Важна роля играе добродетелността и
получаване на щастливи и приятни вълнения и изказани слова на мъдрост. В нея има много
правилни сексуални позиции на разумен живот и е трактатът на Божието творение. ”Жената
е вечната спътница на мъжа. Бъдете добър баща, обсипващ с внимание всяка от дъщерите си.
Признайте колко много обичате своята истинска спътница, доброто й поведение,
изслушвайте я, и я хвалете за силните и страни, изказвайки възхищение и подарявайте топли
чувства, сърдечност, одобрение. Президент Хинкли предупреждава:”Бог ще Ви държи
отговорни, ако пренебрегвате Неговите дъщери!”
Брак по сметка и децата на такива семейства. По статистически данни се консумира на
бързи обороти и без чувства. Благосъстоянието е вид бездействие, ленност и самота. Не
превръщайте парите в своя важна цел!Стремете се към независимост!Понякога се измъчвате
да признаете пред себе си, че парите Ви съблазняват и Вие живеете с етикет на стока”Тялото
ми струва скъпо за теб!”Търсете ключът на успеха!Той е в святата женственост и не е в
похода на съблазняване. Старейшина Ричард Скот споделя, че моделът на Господ е вземане
на решения, основаващи се на вечни истини за План на щастие. ”Благославяйте
непрекъснато живота си със силата на праведност, увереност, доверие, достойни
постижения. . Сатана знае, че силни емоции, могат да бъдат събудени, за да се използват
само за експерименти с разрушителни последствия и сериозни прегрешения. Порнографията
е отваряне на капана на похотливите материали, за да станете пленници на пристрастяващ
навик. Затворете очите, ушите, ума и сърцето си за тези неща!Моля Ви спрете
сега!”Процесът на покаяние е сигурно пълно опрощение. Бъдете благодарни, че периодът на
изпитание е лично израстване!Светът се нуждае от светлина!Бъдете Вие тази светлина!”
ПРОГРАМА „Р А З В Р А Т“
ДИСКРИМИНАЦИЯ-ТРАФИК НА ХОРА-ДЕЦА РАЖДАТ ДЕЦА
ПОРНОГРАФИЯ-ПРОСТИТУЦИЯ-ИЗОСТАВЕНИ ДЕЦА-ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДЕЦА
СЕКС ТЕЛЕФОН – СЕКС МАГАЗИН-НАРКОТИК-НАСИЛИЯ-АЛКОХОЛ- ТЮТЮН
Църквата на Исус Христос и светиите от последните дни в България 20 години
разпространява Семейството: Прокламация към света като важен документ за развитие на
просвещение за равнопоставеност между мъжа и жената. Семейството е най-важната
единица за да се получат вечни благословии и възвисяване. Научете се бъдете любезни,
спокойни, дълготърпеливи и милосърдни. . Посещавайте редовно църковни събрания.
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Президент Лий учи:”Най-важното Господно дело, някога ще извършите, ще бъде между
стените на Вашите домове. ”Вечен брак е необходим за възвисяване, редом с останалите
принципи и обреди, като вяра, кръщение и получаване на дара на Светият Дух.
Родословие
Изучаването на семейната история в Църквата на Исус Христос и светиите от
последните дни в България насърчава да се участва в дейности свързани с три основни
стъпки.
1. Да издирим своите предци.
2. Да открием кои наши предци се нуждаят от храмови обреди.
3. Да се погрижим тези обреди да бъдат изпълнени.
Събраната информация за своите роднини е колекция от семейни документи, за да
можем за докажем, че в миналото семейството е получило сериозни наранявания от
политически дейности. Тези семейни съдби се наричат репресии. Деца, които са потърпевши
от тези безмилостни дейности не са с определено самочувствие за човечност. Понякога могат
да бъдат изоставени в социални домове без родителски грижи. Родители, които не спазват
своите отговорности страдат до края на живота си. Често такива деца са отглеждани от
своите възрастни роднини или подлежат на приемственост. Старейшина Ричард Скот
съветва българските деца:
1. Стремете се да се вслушвате на личното напътствие, давано Ви чрез Светия
Дух.
2. Макар сега, животът може да изглежда труден, Вие се държете за железният
прът на истината. Вашият напредък е по-голям от колкото Вие предполагате.
3. Когато продължавате да съсредоточите ума и сърцето си върху Господ. Той ще
Ви помага да водите богат и изобилен живот, независимо от това, което се случва в
света около Вас.
4. Небесният Отец е дал Писанията и осигурява продължаващото божествено
напътствие, за да ни укрепва. Тази помощ ще затвърждава Вашето мнение, че можете
да живеете в мир и хармония чрез нарастващото зло.
5. Можете да живеете добродетелен и продуктивен и праведен живот като
следвате защитния план създаден от Вашия Небесен Отец, Неговият План на щастие.
Планът на спасение започва с множества искрени, пламенно и постоянно общуване с
Твореца на нашите духове и Божествени тела. Нашият Небесен Отец формулира да
преобразуваме сърцето си, тялото, умът и духа си, така, че с разбиране да подходим към
Светите Писания.
План на закрила е благословия на истинското, искрено и непрестанно покаяние-път на
мир и радост. Свежа възможност и опрощаване с духовно обновление. Старейшина Ричард
Скот от Кворума на дванайсетте апостоли е учителят на всички български семейства за
извършването на няколко важни стъпки към покаянието. Пълно опрощение-необходими са
воля и полагане на максимални усилия и на тялото и на съзнанието за да се извърши този
славен процес. Започваме с рисуване на кръговете на ада, които сме изживяли, тъй като сме
били в оковете на Сатана. Така образуваме множество от анализ на лишения от здраве,
щастие и успехи. Прилагаме определени стандарти и вечни формули за да получим желания
за промяна и развитие на съзнателни инициативи. Те потвърждават най-основният аспект на
покаянието-Единението на Исус Христос. Получаваме скъпоценен мир от праведният живот
и така емоционално изграждаме своите светове на подчинение и смирение.
План на щастие-Господен модел. Културата на общуването-любезност, внимание,
съжаление, трудолюбие и други прояви на интелигентност. Етика в прояви на възприемана
чувствителност, желания за срещи и подготовка за храма в помощ на някого. Традиции в
запознаване на национално наследство-спазване на определени принципи, обич към други
култури, единност, обединеност в полза на мирът и човечеството на планетата Земя.
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Господният закон за здравето е практично правило и заповед. Господният модел за
нашите тела е Божият храм. Нашият Небесен Отец в небесата желае да се грижим добре за
своите тела. Светият Дух може да бъде с нас, при условие че телата и умовете ни са чисти.
Откровението е информация, която Бог е дал за добро здраве. Словото на мъдростта е да
бъдем достойни и да не оскверняваме Божият Храм е заповядал да не пием алкохол.
Алкохолът е отрова за нашите храмове. Употребилите алкохол са агресивни, насилни,
болни, бедни и прокълнати от всички. Автомобилните злополуки са чести деяния на изпити
количества алкохол. Често в семейства употребяващи алкохол се раждат увреди деца и деца
със сериозни умствени аномалии. Господ казва:”Тютюнът не е за тялото!”
Тютюнът причинява болести на дихателните органи на човешкото тяло.
Наркотиците са по-вредни от алкохола и тютюна. Затова закупуването на хероин и
пристрастяването към него осигурява краткотрайно подсилено желание и чувство на
еуфория и благосъстояние. Наркотиците стават неразделна част от живота на човека и може
да достигне до самоубийство. Наркотикът е капан без изход и без надежда. Желанието е да
се открие определената мрежа за разпространение на наркотичните вещества. Понякога това
е необходимо да се изясни различна маркировка и трактовка за да се открият базите на
разпространение. Детската и юношеската възраст са в реална опасност и понякога това е
трудно за изясняване. Базите са различни и подлежат на засади за да се открият. .
Пристрастяването към хазарта и нечестивата порнография унищожават личността на човек и
писането на мобилни съобщения може да стане загуба на междуличностно човешко
отношение. Затова Великият Ходатай предлага планът на спасение.
Църквата на Исус Христос и светиите от последните дни е да се споделят семейни
истории. Църквата насочва внимание към бедността, неграмотността и болестите на
гражданите в България. Църквата днес развива прагматични дейности чрез популярността на
Общество за взаимопомощ. За добри жени и възпитание на деца се чувства глад. Вярващите
жени работят за да могат да откриват различни загадъчни намерения. Те виждат понякога
красиви разплакани женски очи и даряват радост чрез различни убеждения. Служат като
посещаващи учителки и водят разговори в решаване на изпитания. Светлина и добродетел
блести в техните очи. Божиите дъщери са целомъдрени, дискретни, сдържани в жертвования.
Необходимо е да се запознаем с политическите игри за жени в България.
ПРОГРАМА „ ДЕБЮТТА”
ДРУМ- ЖЕНИ С ВИСОК БИЗНЕС ПОТЕНЦИАЛ
ЕМУЛСИЯ- ЖЕНИ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАУКА
БАТМАН-ЖЕНИ В САМОТА, ПРЕДИМНО ВДОВИЦИ И ДР.
ЮСЕИН-ЖЕНИ, С РЕЛИГИЯ ИСЛЯМ И ХРИСТИЯНСТВО
ТАБОР-ЖЕНИ, ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД
ТАБАК-ЖЕНИ, КОИТО ПУШАТ И ПРОИЗВЕЖДАТ ТЮТЮН
АТИЯ-ЖЕНИ, СЪС СИЛОВИ ПРОФЕСИИ
Българското законодателство е насочило внимание към решение на различни казуси.
ПРОГРАМА: ”КУЛТУРА-ЕКОЛОГИЯ-ИНТЕЛЕКТ“
МЪРТВИ ДЕЦА-ПОТЕНЦИАЛНА ПОРНОГРАФИЯ.
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДЕЦА-ДЕТСКА ПОРНОГРАФИЯ
ДЕЦА РАЖДАТ ДЕЦА-ПЕРФЕКТНА ПОРНОГРАФИЯ.
ИЗОСТАВЕНИ ДЕЦА-ПРИНЦИПНА ПОРНОГРАФИЯ.
ЯДРО НА ДЕЦА В ТВУ – ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА.
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„Екологично образование на подрастващите“ – програма за развитие на
възпитателни позиции за детската и юношеската възраст посветена на ООН. .
Закон за закрила на детето трябва да служи на съвременните изисквания за правдивост.
Семейният кодекс е необходимо да се осъвремени за да защитава семейните
всекидневни несгоди.
Кодекс на труда е необходимо да се подготви за да може да се спре експлоатация на
човешки труд.
Свидетелствам, че Исус Христос е жив!Свидетелствам, че Църквата на Исус Христос
работи за да опази човечеството от потенциална разруха!От името на Исус Христос. Амин!
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