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Вяра
Защо България падна под робство
И ОТНОВО НИ
ПРЕДСТОЯТ
БЕДСТВИЯ?!

Отговор ни дава свети Димитрий Ростовски:
„Когато видиш смут и войни или други бедствия, не мисли,
че всичко това е обикновено явление в този временен свят или
е станало случайно. Знай, че бедствията се допускат по волята
на всемогъщия Бог заради греховете ни, така че да се осъзнаят
и поправят съгрешаващите. Отначало Господ вразумява нас,
грешните, с малки наказания, а ако не се поправим, ни
изпраща по-големи, както някога на израилтяните. Защото
какво допуснал Господ за онези, които не искали да се
поправят от вървите на бича Христов? “Ще ги поразиш, казал
Той, с железен жезъл”. Малките наказания, които Господ
допуска в началото, са метеж, глад, внезапна смърт,
междуособни войни и други подобни. Ако пък грешниците не
се вразумяват, тогава Господ им изпраща жестоко и тежко
нашествие на другоплеменници, та поне в това голямо

бедствие хората да се осъзнаят и да оставят лукавите си
пътища, според думите на пророка: “Когато ги убиваше, те Го
търсеха”...
Когато със злия си нрав те разгневили благостта на
всемилостивия Бог и много оскърбили милосърдието Му, не
пожелали да се покаят, да се отклонят от злото и да вършат
добро, Господ се обърнал против тях с праведния Си гняв и
пожелал да ги накаже заради техните беззакония с най-люто
наказание. И ето, Той допуснал да ги нападнат безбожните и
жестоки варвари... никой не могъл да се противопостави на
безбожните пълчища, на които ни оставил заради нашите
грехове Бог, казал някога чрез Пророка: “Ако поискате и
послушате, ще ядете благата земни; ако пък се отречете и
упорствате, меч ще ви изтреби”. Християните, които се
спасили от меча и плена, се криели в горите и непроходимите
пустини... опустели градовете и селата, а там, където преди
живеели дивите зверове, се заселвали хора, криейки се от
варварите...
Благолепните Божии храмове били осквернени и изгорени и
се изпълнили думите на Давид: “Боже, езичници дойдоха в
Твоето наследие, оскверниха светия Твой храм... труповете на
Твоите раби предадоха за храна на птиците небесни, телата на
Твоите светии - на земните зверове; проляха кръвта им като
вода около Иерусалим, и нямаше кой да ги погребе”.

03.10 по еретическия, †20 септември по
православния календар - Св. мъченици Михаил, княз
Черниговски, и болярина му Теодор

† 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
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