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Вяра
Ново допълнение към статията ''Светият Божи
Дух за жените''
„В това време една жена - езичница, известна в цяла
Антиохия блудница, премина покрай църковните двери с
голяма гордост, облечена в скъпи дрехи и украсена със злато,
скъпоценни камъни и бисери... Тя беше така прекрасна по
лице, че светските юноши не можеха да се наситят от
съзерцанието на нейната красота. Когато премина покрай нас,
тя изпълни целия въздух с ароматно благоухание. Щом я
видяха да върви така безсрамно, с непокрита глава и с
голи рамене, епископите закриха очите си и тихо
въздишайки, се отвърнаха, както подобава - от голям
грях.“
21.10 по еретическия, † 08 октомври по православния
календар - Св. преподобна Пелагия
(Сами може да си отговорим на въпроса, колко от
съвременните жени, включително и "християнките", ходят
"БЕЗСРАМНО" с голи ръце и крака, с разпуснати и специално
оформяни в прически боядисани коси, накичени с накити,
напръскани със скъпи парфюми и омазани с най-различни
лакове, гелове, червила, бои, гримове и други козметики.
Светите православни отци, както се вижда от житието, ясно ги
описват като "БЛУДНИЦИ", носители на "ГОЛЯМ ГРЯХ".
Как може една подобна жена да се покае истински и да спре
своя устрем към дълбините НА АДА, е описано в цитираното
житие на преподобна Пелагия. Покаяние за греховете може да
стане само в истинското православно изповедание, описано в
препратките след статията.)

„„- Кажи на онези ИДОЛИ да
не идват тук, ала да се върнат
обратно.“

По време на проповед в Асон – Кефалиния, изведнъж
прекъснал проповедта си и изпратил един слушател в покоите
на местния големец, казвайки горните думи. Пратеникът там
намерил четири госпожи аристократки, облечени безсрамно
„според венецианската мода – разгърдени“,които били готови
да дойдат, за да проследят проповедта на Светеца.“
"Свети свещеномъченик и равноапостолен Козма
Етолийски"
(Забележете как в пророчеството си, равноапостолния
светец нарича жени, които въпреки, че са облечени с
дълги рокли им се виждат само някои разголени части
от тялото – „ИДОЛИ“. Какво да кажем за съвременните
жени, които ходят с мъжки дрехи, впити по тялото или
почти голи не само по плажовете, а дори и по улиците.
Те стават оръжия на сатана, съблазнявайки околните и
се превръщат в съвременни ИДОЛИ – б.р.).
Какво безчестие, позор и поругание в очите на Бога и

бъдещо наказание си причиняват съвременните жени, които
ходят разкрасени и с разпуснати, оформени в прически коси,
за съблазън на неразумни и развратени мъже, може да се
проумее от житието на мъчениците от град Награн (06.11 по
еретическия, †24 октомври по православния календар):
„Блажената и почтена жена отговорила на царя със
следните думи:
- Би следвало ти, царю, да почиташ Този, Който ти е дал
властта, и тази порфира, и тази диадема, нещо повече: дал ти е
самото битие и живот. Той е Синът Божий и е Бог. Ти показа
неблагодарност за такова велико благодеяние от Него и с
дързък език злослови своя Благодетел...
Като чул това, царят се изпълнил с гняв и, като се обърнал
към велможите си, казал им:
- Вие виждате как безсрамно ни злослови тази жена!
След това той заповядал да свалят покривалото от
главата на Синклития и дъщерите и с непокрита глава и
с разпуснати коси да я водят по града, като се
подиграват и надсмиват над нея. Когато я водели с
безчестие по градските улици, тя видяла, че много жени
плачат заради причинения позор и издевателство. Като
се обърнала към тях, тя казала:
- ... Днес се радвам, че моят Господ вижда поруганието ми,
чува изповедта ми и знае усърдието ми. Не пожелах нито
почести, нито богатства и дори не искам този временен живот.
Единственото ми желание е да придобия Христа, да се явя
пред Него в сонма на светите мъченици и да доведа и плода на
утробата си - тези мои дъщери...“

Вижте цялата статия: Светият Божи Дух за жените и за

отношенията на верните с тях
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