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Вяра
Заразна психическа болест
„Рече безумец в сърцето си: "няма Бог". Развратиха се
човеците и извършиха гнусни престъпления; няма кой да
прави добро.“ (Пс. 52:1)
(психи ψυχή гр. – душа) Сред съвременните хора в момента
върлува опасна психическа болест. Част от халюцинациите
свързани с тази ментална зараза е вярата, че необятната
Вселена, с всичките нейни разнообразни планети и конкретно
нашия прекрасен, сложен и необхватен свят са сътворени от...
ГОЛЯМ ВЗРИВ (big bang)?!

Друга
паталогична проява на болестта, е свързана с нелогичните
обяснения за някакъв ЖИВОТИНСКИ произход на човеците.
Еволюционния процес обяснен от това безумие ни връща до
първата клетка, която забележете – била произлязла от
ТОПЛА КАЛ?! Дори изводите на съвременната наука, която
тези хорица са превърнали в идол, не може да ги вразуми.
Нейните аргументи, че няма как от неорганична материя да се
получи органична, че сложния код на ДНК не може да се
получи в резултат на случайни еволюционни процеси или

мутации (напротив те го увреждат), а е предварително зададен
и всички видове СА СЕ ПОЯВИЛИ В ЕДИН МОМЕНТ, никак не
могат да им повлияят. Напротив – твърдата увереност в
подобни басни в крайна сметка довежда тези индивиди до
обратния на тяхната заблуда процес на ДЕВОЛЮЦИЯ,
отдалечаване от богоподобието и постепенно ОСКОТЯВАНЕ.
Съвременна мутация на този опасен вирус, кара хората на
бълнуват за някакви „извънземни“ и някаква тяхна посявка, от
която сме израснали и ние човеците (сякаш сме някакви
зеленчуци). Опита за лечение, чрез споменатите научни
аргументи за ЕДНОВРЕМЕННО ПОЯВЯВАНЕ на видимия свят
и тук имат малък ефект.
Защо хората поемат с лекота и дори с охота подобна духовна
зараза?! Защото тя ги освобождава от отговорност! Защото тя
отрича съществуването на Твореца, Единия Бог Отец и неговия
морален закон. Ефекта е като в детска градина, от която
внезапно са изчезнали всички учители, родители и директора.
Понятия като страх Божи, Страшен Съд, безсмъртие на
душата, Небесно Царство, грях, наказание и ад, се заменят от
лозунгите „живота е кратък, живей тук и сега“, „прави каквото
искаш“. Настъпилата КОНТРОЛИРАНА анархия се регулира
само от законите на джунглата.
Терминът "контролиран хаос" е използван в някои общества
на т. нар. елит. Този израз е съществен за описанието на
духовната и материална матрица в която се намира
съвременния човек.
Следва продължение...

† ВИЖТЕ ОЩЕ
Отстъплението от вярата наречено "нов стил"
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