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Вяра
КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНЕНСТВА СЪС САТАНА

За съжаление, голяма част от българите за пореден
път показва езическата си и саморазрушителна
същност. Празнувайки бесовския празник коледа (13
дена преди Рождество Христово), заедно с
еретическия, извратен запад, той отново заплюва
Христа в лицето и Го приковава на кръста,
подражавайки на винаги борещия се с Бога и отдавна

изпаднал в поклонение на ваал Израил (израил в превод
от иврит означава борещ се с Бога).
Налазен от полазници, коледари, сурвакари, нестинари,
самодиви, кукери, богомили, дъновисти, дядо коледовци, баби
марти, юдеи, мюсюлмани, шамани, цигански врачки, масони,
сатанисти, католици, сектанти, протестанти, комунисти,
фашисти, либерал глобалисти и всякакви други безродни и
безбожни паразити, нашия народ бавно заспива мъртвешки
сън, преял и препил (с ГМО отрови) на поредния езически
пир.
Чествайки отново сатана (в лицето на едно от
въплъщенията му – дядо Колад), сънародника ни за
поредна година отблъсква Божията благодат от себе си
и навлиза все по-дълбоко във властта на бесовете,
резултата от което е все по-очевиден около нас.
Още по-фрапиращи са действията на еретическата Б“ПЦ“,
където наред с погански практики като т.нар. „курбан“ се
употребяват и понятия като „коледен пост“ (за справка вижте
официалните медии на синода – ето един цитат от сайта
им: „Според Типика (Устава) на БПЦ, Рождественският
(Коледният(?!)) пост е втори по своята продължителност
след Великия пост.“). Богоборците комунисти (днес вече и
масони), „митрополити“ от споменатия „синод“ изобщо нямат
намерение да предупредят своите миряни, че елхата е дървен
идол, че дядо коледа и снежанка са сатанински персонажи и
че който празнува езически празници, приема и дава
подаръци, и яде храни приготвени по този повод, осквернява
душата и тялото си, и подлежи на всякакви духовни
въздействия от недоброжелателни хора (нищо, че по тези
теми са писали православни светии). Напротив,
лъжеправославните „духовници“ искат, ако може и целия ни
народ да бъде осквернен и заробен от техния невидим

господар. За това те са приели и езическия католически
календар, чиято главна цел е СЪВПАДАНЕ ДЕНЯ НА
ЕЗИЧЕСКОТО ПОЧИТАНЕ НА ЗИМНОТО СЛЪНЦЕ СЪС
РОЖДЕСТВОТО НА СПАСИТЕЛЯ.
Изобщо не е случайно, че след изпълнените с ядене, пиене,
пазарлък, разюздани веселби и блудства „коледа“ и
„новогодишни“ езически празници, рязко се увеличават
самоубийствата, депресиите, престъпленията, скандалите,
разводите, протестите, авариите, конфликтите и други
негативни явления. ТОВА Е ВИДИМИЯ РЕЗУЛТАТ ОТ
ПРИСЪСТВИЕТО НА НЕВИДИМИЯ ДЕМОН!
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