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Вяра
Актуални ли са днес житията на пророците
В онези времена много
израилтяни отстъпили от
истинския Бог и като
забравили Неговите
благодеяния и чудеса, се
покланяли на идолите
(това, което правят
и повечето
съвременни българи,
носещи мартеници,
розети, руни,
йероглифи, амулети,
червени конци, муски
и т.н., празнуващи коледа, нова година, 1 - ви май,
хелоуин и т.н., вярващи в съдбата, звездите,
щастливи числа, прераждания, карми, фън шуй,
хороскопи, гадаене, врачуване, курбани и т.н.,
посещаващи йога, секти, еретици, новостилни,
католически, протестантски "църкви", джамии,
синагоги, гледащи зрелища по стадионите, театрите,
електронните игри, концертите, кината,
телевизията и подражаващи на ИДОЛИТЕ, С КОИТО
ГИ ОБЛЪЧВА САТАНА ОТ ТАМ! - б.р.). Но богобоязненият
Осия служел на Единия истински Бог, сътворил небето и
земята и извел евреите от Египет с крепката Си ръка. Осия
наставлявал хората, отпаднали от истината, и с мъдрите си
увещания отново ги обръщал към благочестието на дедите.
По вдъхновение от Светия Дух Осия много пророкувал за
израилския народ. Изобличавайки беззаконните жители на
Израилското царство, той му предсказвал големи бедствия от

враговете, асирийски плен и после обръщане към Бога (2). Той
предсказал и разпространяването на истинското Богопознание
по цялата земя (Ос. 2:20. Ср. Иер. 31:34), края на Аароновото
свещенство и старозаветните жертви (Ос.3:5), а също и
завръщането на младенеца Иисус от Египет (3), Неговото
възкресение на третия ден (4) и победата Му над смъртта (5).
Всички тези пророчества са записани от Осия в неговата
книга, която се състои от 14 глави. Като изречени чрез Светия
Дух, всички те се нареждат сред другите боговдъхновени
книги на Свещеното Писание.
Вижте цялото житие и друга полезна информация:
30.10 по еретическия, †17 октомври по църковния
календар - Св. пророк Осия

† ВИЖТЕ ОЩЕ
Против ереста на новостилието
Икуменизъм в развитие - след като Б"ПЦ" напусна
ССЦ
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 Петровият пост и въпросите, които поражда
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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