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Вяра
Робството на душите
Нещата са прости за разбиране и
осмисляне, ние ги усложняваме. Или
следваш точно какво е казано от
Светия Дух и го изпълняваш на дело
в живота си или съдбата ти
преминава в ръцете на бесовете и
започват болести, проблеми и
нещастия, преминаващи след смъртта на тялото в безкраен ад
за душата. В следване на заповяданото от Бог е точното
изпълнение и на Преданието, включително и на календара,
постите, тайнствата, литургията, оглашението, казаното от
светите отци и т.н. Съществена част от съхраняване
чистотата на вярата и душата е цялостно предпазване от
почитане на езически и еретически празници,
служения, суеверия и други идолослужения. Не трябва
да има никакви симпатии или съгласявания със каквито
и да е чужди или враждебни на православието личности,
учения, философии, политически доктрини, вярвания,
религии и т.н. Не трябва да има никакви чествания и
общения с католици, протестанти, сектанти,
мюсюлмани, будисти, юдеи, масони, атеисти, езичници
и тям подобни.
Никаква коледа, ден на бащата, ден на бабата, първи
май, осми март, първи март, мартеници, хороскопи,
прощъпулници, полазници, бъдници, кукери, дъновски
паневритмии, вангелиевски, мохамедски, нострадамови,
сервриковови, поп богомилови или други болни
бесовски видения, сурваки, феи, тролове, дядо
мразовци, елхи, баници с „късмети“, хапания на халви,
прескачания на огньове, черни котки, чукания на дърво,

дърпания на уши, излизания с десен крак, пикаене на
мъж седнал, сини камъни с очи, червени конци, руни,
свастики, зодии, чесъни, захар, яйца, стискания на
палци, въртене, плюене, храчене и други подобни
простотии внушени от бесовете на хората за гавра и
подигравка над тях.
Никакво поклонение, почитане, съгласяване или
симпатии към разни съвременни личности-идоли,
политически и религиозни лидери, псевдо-крале,
кралици, барони и благородници масони-богоборци.
Не само участието или съгласяването, но дори
допускането на подобни мерзости като нещо нормално и
пасивното им наблюдаване е вече отстъпление на
душата от Създателя.
Можем да припомним думите на свети Теодор Студит:
"Не само неверни еретици, не само блудници и прелюбодеи
и други, творящи подобни непотребства, поставя под
властта си ЗМЕЯТ, но и онези, които БЕЗРАЗЛИЧНО се
отнасят към всички такива и встъпват в общение с тях...
„... Защото какво общуване между правда и
беззаконие?... Каква прилика между Божия храм и
идолите? (2 Кор. 6:14, 16)“ (Добротолюбие, т. 4, с. 444).
Категоричен е и учителят на вселената свети Йоан
Златоуст:
„Възлюбени, много пъти съм ви говорил за
безбожните еретици и сега ви моля да не се
обединявате с тях нито в храна, нито в питие, нито в
дружба, нито в любов, защото постъпващият така
отчуждава себе си от Христовата Църква.” (Свети
преп. Иосиф Волоцкий "Слово тринадцатое").

Ето какво ни заповядва още Бог в Новия Си Завет с
нас: „Страни от еретик, след като го посъветваш веднъж
и дваж, знаейки, че такъв човек се е извратил и греши,
като сам осъжда себе си.“ (Тит. 3:10-11).
Какво трябва да прави човек, за да се спаси?
Вярно и неотстъпно да служи на Бога, а не на Неговия
и наш враг! Това започва с изповедание на вярата и
налагане на анатема над всички масони, секти, ереси и
богоборци и техните празници и идолопослужения. Така
се поставя ограда между душата и делата на сатана.
След изповеданието идва и правилното кръщение в
Истинската Православна Църква, водене на истински
духовен живот в Христа – изучаване на Писанието и
Преданието на светата Църква, спазване на светоотееския
календар и православните празници и пости, правилна и пълна
молитва на църковнославянски (не на видоизменените от
масони, протестанти и комунисти новобългарски език и азбука
и преведените на тях и опорочени Библия, Предание, свещени
книги, псалтир и молитвеник), посещаване на църквата в
празнични и неделни дни, изповядване на греховете, точно
следване на литургията, причастяване със свето причастие,
очистване на тялото и душата и обновяване на общението със
Светия Дух.
Правилния духовен живот включва и точно следване
на Бога и на светите във всяка една сфера на нашия
земен живот.
Това особено силно важи за нашите лукави времена.
Ето какво ни предупреждават например за съвременните
технологии древните наши отци: „Искайки да даде лукава
мъдрост на страдалците човеци, ще изнамери да говорят

един към друг (телефона– б.ред.) от единия край на
земята до другия. Тогава те ще летят във въздуха, като
птици (самолети– б.ред.) и ще разкъсват морските
дълбини, като риби (подводниците– б.ред.). И всичко
това ще вършат нещастните човеци, преминавайки
живота си в удобства, не знаейки страдалците, че това
всичко е измама на антихриста. И толкова ще придвижи
въображаемо науката лукавият, тъй че ще измами
човеците да не вярват в съществуването на Триединния
Бог.“ (Пророчеството на Свети Нил, който се
подвизавал, като Аскет в Светата Гора Атонска преди
350 години - Верен препис от книгата „Евангелската
градина“ на Светия Манастир „Кръстова планина“ –
Кипър).
Преди повече от двеста години свети Козма Етолийски
ни казва в своите пророчества за нашите времена, че
хората ще препускат на карети без коне и дявола ще
крещи от една кутия, която ще я има във всеки дом
(телевизора и компютъра).
Наистина тези „кутии“ са се превърнали в истински
домашни идоли за съвременния човек. Семействата
всекидневно се нареждат пред тях, като че в някакъв
особен ритуал на поклонение, гледайки като
хипнотизирани в екрана, от където им се обяснява кого
да обичат и кого да мразят, как да се обличат, какво да
ядат, как да се забавляват и в какво да вярват. Децата
например много лесно могат да се „насладят“ на
унищожително за техни крехки души порно, от което
възрастните пък черпят нескончаеми идеи за все позадълбочаваща се перверзия. Освен разврата, лъжите,
просташкия „хумор“, дебилните диалози, низките
човешки страсти и комерсиализма, чрез тези „кутии“

всекидневно и безпрепятствено в домовете и в мислите
ни навлиза насилието и смъртта. Това е очевидно
общуване на душата с развратителя на този свят.
Медиите са и основните пропагандатори на
унищожителната система в която живеем.
Фактически технологиите, за които ни предупреждава
Светия Дух, чрез избраните от Него светии, очевидно ни
превръщат в роби на една добре прикрита сатанинската
матрица.
В нея едни консуматори участват пряко или косвено в
производството на „блага“ за други консуматори,
получавайки пари с които те на свой ред закупуват
подобни стоки и услуги, робувайки на тези материални
и морални „придобивки“ и най-вече на парите, които им
дават възможност за неограничено увеличаване на
придобитото. Робството става още по-тежко, когато
консуматорът вземе кредит. Тогава той доброволно си
слага още един ярем – този на безскрупулните банкери.
Една кратка сентенция на Гьоте много ясно описва
нашия съвременен свят: “Няма по-безнадеждно
поробени от тези, които грешно си мислят че са
свободни.”
Фактически ние сме доброволни роби. Сами си купуваме
стоките, които все повече ни заробват. Сами си търсим потрудна, но по-платена работа, често свързана с много усилия и
унижения. Но дори и случайно да намерим нещо по-добро, се
оказва, че с повечето пари можем да си купим по-малко стоки
и удоволствия от преди, защото инфлацията вече ни е
изпреварила и е задълбочила робството.
СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ...
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