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Вяра
Заразна психическа болест - II част (с
допълнения)
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за цел обиди някого, а напротив: стремежа е да се рзкрие
бесовската заблуда и подигравка над хората, която отваря
душите и телата им за въздействието на демоните. Надеждата
ни е връщане към православата вяра, която ни изведе от
тъмнината на езичеството, обедини народа, даде ни
писменност и култура, златен век и велика държава. Тази вяра
запази българина от мюсюлманската, циганската и еврейската
магия и съхрани народа ни столетия.
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. Съществена част от този хаос са
неизброимото множество от религии, секти, ереси, вярвания,
култове, учения, философии, идеологии, субкултури,
политически доктрини и т.н. Те са изпълнени с всякакви

„галещи слуха“ теории, които или заменят божествените
норми със смешни суеверия и лицемерен, показен морал, или
директно рушат етичните устои, създавайки поколения от
груби материалисти и отчуждени егоисти. Духовната същност
на почти целия съвременен свят (включително и на повечето
религии, уж покланящи се на едно божество), може да се
опише с една дума – ЕЗИЧЕСТВО.
„Децата например, виждайки нещо велико и чудно, ще се
засмеят, ако се опитаме да им го обясним. Езичниците
приличат на такива деца. Те дори са по-безразсъдни от тях,
понеже постъпват по детски в зряла, а не в детска
възраст, затова са и по-достойни за съжаление и не
заслужават никакво извинение.“ („Слово за кръста“ Св. Иоан
Златоуст).
Самите езически практики и суеверия ясно се
себеизобличават. Какво бесовско влияние върху ума е
внушението, че червен и бял конец ще ти донесат здраве, че
мъже облечени като дяволи (кукери) ще "изплашат лошите
сили и ще пропъдят студа", че удряне по гърба със дрянови
клонки ще донесе "здраве и берекет", че парче дърво
(бъдника) има "магическата и лечебна сила" и тям подобни
идиотщини. Вижте още дивотии: "На сутринта на Коледа
бъдникът се гаси с вино. От неизгорелите части на дървото се
правят кръстчета, или се вграждат в ралото като символ на
селския труд и плодородието. Пепелта му се използва за лек
или се разпръсква за плодородие в нивите."
В далечното си минало българите, според блажения
Теофилакт Български, архиепископ на цяла България, "до
кръщението си не знаели името на Христос, но пребъдвали в
заблуждение, като служели на слънцето, месеца и на други
звезди". Това заблуждение той нарича "скитско заблуждение",
което по-късно започва да се нарича още "славянско

заблуждение". То има своя корен във "вярата на магите",
заради древния родов произход на българите от народа,
носител на тази вяра. От "вярата на магите" били и онези
трима влъхви-звездобройци, които, щом узнали за родилия се
Младенец, отишли да Му се поклонят и да Му поднесат
даровете си. Така, в лицето на тримата влъхви, езичеството се
преклонило пред Твореца на небето и земята и Го познало.
(Мощите на тримата влъхви се покоят в катедралата на град
Кьолн в Германия). С това те показали края на езическата
вяра, чийто край поставил Родилият се Младенец, и началото
на правата вяра, която Той донесъл на човечеството. "Вярата
на магите" (зороастризмът) преминава в религиозната система
на зурванизма, чийто върховен бог е Зурван - бога на
безкрайното време, съдбата и космоса.
Култа към него е възникнал сред общостите на
древноиранския свят и представлява религиозна сплав от
древноирански митраизъм и асировавилонски астрологични
идеи. В предтворческото си състояние Зурван извършвал
продължителни жертвоприношения за да се сдобие с блестящ
наследник. Зурван е андрогин (двуполово единен) –
ТАКЪВ Е ПРЕДСТАВЯН В НЯКОИ ДРЕВНИ ГРАФИКИ И
САТАНА. В космичната му утроба се появява плод (?!), но
богът допуска съмнение в ползата от многото жертви, което
става причина вътре да се материализира и антитезата на
първоплода.
През целият исторически диапазон на иранската империя,
включително времето на Сасанидите (III-VII в.), религията на
Зурван е съперник на религията, възникнала от реформата на
Заратустра (зороастризма).
Българският вариант на името на този бог е Сурва.
Зурванизмът е езическа огнена религия, като огънят е смятан
за земна форма на небесния огън на слънцето и затова е

почитан с различни ритуали. По сходен начин чрез
българските огнени обичаи - Сирни, Сурва, Жив огън, се
почита огънят, като участващите в тези обреди палят огньове
за здраве (?!) и правят факелни шествия (нещо много познато
и в някои неоезически политически доктрини като фашизма).
Българските кукери много приличат на изображенията на
Зурван (тоест на беса, който той олицетворява). Цялата
кукерска обредност (танците, маските, специфичните
облекла, прескачането на огньове, драматургията на
разиграваните сценки) носи не само външната форма на
древната езическа обредност, но и нейното съдържание
и демонска същност.
След покръстването езическите практики продължили и в
християнска България, но тогава били жестоко гонени и
наказвани като вредни за християнското благочестие и
погубващи душата на християнина. Заради това на събора,
който българският цар Борил свиква през 1211 г., те са
предадени на анатема, а "на онези, които се отдават на
някакво влъхвуване или обайване, или чародеяние, или
прорицателство, анатема трижди!"
За съжаление много от предците ни не спират да вярват в
сатанинските басни, че маскираните хора носят късмет,
плодородие и благоденствие; че колкото повече "удари"
получиш от маскираните кукери, толкова по-надалеч злото ще
стои от теб и тям подобни дивотии.
Не случайно сме получили от Бога 500 годишна епитимия,
но и това явно не е помогнало. За съжаление днес в
изпадналата в ерес, покатоличена Б“ПЦ“, езически практики
и понятия, като курбани и „коледни“ пости са закономерност.
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† ВИЖТЕ ОЩЕ
Отстъплението от вярата наречено "нов стил"
ЗА СЪКРАЩАВАНЕТО НА ЛИТУРГИИТЕ, ТАЙНСТВАТА И
ТРЕБИТЕ В НОВОСТИЛНАТА ЦЪРКВА
ЗА ПРЕМАХВАНЕТО НА ОГЛАШЕНИЕТО
ЗАЩО БОГ НИ ИЗОСТАВИ
ЗА КОРЕНА НА ЗЛОТО, ЗА НАЧАЛОТО НА
ОТСТЪПЛЕНИЕТО НА РОДНАТА НИ „ЦЪРКВА“, ЗА
БЪЛГАРСКАТА СХИЗМА
Театърът на антихриста
ИСТИНАТА ЗА НАШИЯ НАРОД
Християнството на българите и техните владетели
ИДЕЯТА "ПРАВОСЛАВНИ БУДИТЕЛИ"
Православна ли е демокрацията
Народе, народе...
Защо се премахва вероучението
За старостилния икуменизъм
КОЙ СТОИ ЗАД ОТСТЪПЛЕНИЕТО
ДИСЕКЦИЯ НА ЧОВЕКООМРАЗАТА

ПАСТИРСКО ОКРЪЖНО ПОСЛАНИЕ ПРОТИВ
МАСОНСТВОТО
Против юдомасонството
Изповедание на вярата
КЪДЕ СЕ Е СЪХРАНИЛО ПРАВОСЛАВИЕТО
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