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Вяра
Какво празнуваме на нова година

За мерзостите на езическите
новогодишни празници говори ясно мъченичеството на един
от най – древните български светци – Дасий Доростолски. Той
бил по произход от родовете на нашите предци тракийци и
служел като обикновен войник в римския ХІ Клавдиев легион.
През месец декември езичниците организирали пищни
тържества в чест на “божествата” Сатурн и Кронос, наречени
Сатурналии или Кронии.
Цялата търговия по време на празниците замирала,
училищата и съдилищата не работели.(НЕЩО МНОГО
ПОЗНАТО И В НАШИ ДНИ – б.ред.). Хората си подарявали
свещи, чиято светлина имала "магическото излъчване" да
"подпомага" намаляващото зимно слънце. (Днес то се
"подпомага" от милиардите светещи елхи, украси по
прозорци и къщи и т. н. - б.ред.)
Тридесет дни преди празника бил избиран и карнавален "цар

на крониите" - красив юноша от войската, когото обличали в
царски одежди и който имал пълната свобода да извършва
каквото си поиска в продължение на няколко седмици,
включително и да люби, която си пожелае от жените в града,
където бил избиран. След края на този срок царят на крониите
бил развенчаван и принасян в жертва на Кронос. Днес
имаме сравнително вярна и пълна представа за
БЕСОВСТВАТА през крониите благодарение на житието на
свети Дасий. В онази далечна 292 г. се случило така, че св.
Дасий бил избран да бъде поредният "цар на крониите”. Той
бил християнин и не искал да отдаде своя живот в жертва на
едно езическо божество. Вдъхновен от Светия Дух, св. Дасий
започнал смело да проповядва Троицата и да убеждава всички
да повярват в Отец и Син, и Св. Дух. За тази си дейност той бил
изправен на съд и съден от Басус – легата на легиона. Пред
съда Христовият мъченик отново смело изобличил езическите
вярвания и с горещи слова изповядал вярата си в Светата
Троица: "Аз изповядвам, че съм християнин, както много
пъти изповядвах, и не се покорявам на никого, освен на
единия безгрешен и вечен Бог - Отец, Син и Свети Дух в
трите имена и начала, но в една същност." Св. Дасий бил
подложен на жестоки мъчения, които твърдо понесъл.
Безсилни да сломят волята и духа на светеца, на 20 ноември
292 г. палачите му го обезглавили.
През 1582 г. отдавна изпадналата в заблуди и отклонения от
вярата папска ерес, приема календар, който е наречен
"григориански". Основната цел на ръководителите на
превърналата се в жидовстваща секта западна
католическа църква е да смесят празнуването на
Рождество Христово с най - големия езически празник
свързан с култа към слънцето и започващото
увеличаване на деня след зимното слънцестоене. Това се
постига чрез "изпускането" на 11 дена от календара. В

тази година 11 декември (когато е слънцестоенето по
юлианския църковен календар), става 22 декември (по
грегорианския еретически календар) и започва
подготовка за три дена празник, който под маската на
едно от най - големите християнски събития,
фактически връща хората към езическите чествания и
култове внушени им от сатана.
Лошото е, че приемането на т. нар. “поправен
юлиански” календар представлява въвеждане в нашата
лъжеправославна църква на еретическия грегориански
календар, тъй като практически разликата между двата
ще се появи едва през 2800г., но отново ще бъде
заличена сто години след това.
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