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Вяра
Есхатология в края на човешката история
Нашето време е
уникално със степента
на своята морална
деградация! Това е
причината то да е в
края на времената.
Годините в които
живеем са последни за
този агонизиращ
нравствено и повреден
природно свят.
Опита за унищожаване на православната християнска
ценностна система и възпитание на хората, премахването на
етическите норми и порядки, рушенето на здравата семейна
среда, атеистичните, безбожни и лъжливи еволюционни,
исторически, материалистични и аморални теории и
философии, които се внедряват за изучаване от децата, също
така и разврата, пиянството, наркоманията, забавленията,
бандитизма, хазарта, жестокостите, нравствената
разпуснатост и свободия, ционстките революционни, социални
и демократични политически доктрини, исляма, иудаизма,
иудомасонството, хиндуизма, йога, будизма, теософията,
дъновизма, астрологията, нумерологията, кабала, шаманизма
и изобщо езичеството, окултизма и неопаганизма като цяло,
папизма, протестанството, сектите, ересите, кривоверията,
икуменизма, новостилието и ВСИЧКО ДРУГО ПОДОБНО,
КОЕТО ОФОРМЯ ОБЛИКА, МОРАЛА И ДУХОВНОСТТА
НА СЪВРЕМЕННИЯ ЧОВЕК, ИМА ЕДИН ОБЩ ДУХ,
ЕДНА ОБЩА ЕНЕРГИЯ И СИЛА, И ТЕ СА САТАНИНСКИ!

ХОРАТА ОТ NEW AGE, ОТ ЕЗИЧЕСКАТА „ЕРА НА
ВОДОЛЕЯ“, МАТЕРИАЛИСТИТЕ, ВДЪЛБАНИ В ТЕХНИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ, НАСЛАДИ И СТРАСТИ, АТЕИСТИТЕ
БЕЗБОЖНИЦИ, КРИВОВЕРЦИТЕ И СЕКТАНТИТЕ,
ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЗА УПРАВЛЯВАЩИЯ НИ ЕЛИТ ЕДНА
БИОБЕЗГРАБНАЧНА МАСА ОТ КОНСУМАТОРИ,
ПОДГОТВЕНИ МОРАЛНО, МАТЕРИАЛНО И ДУХОВНО
ДА ПРИЕМАТ ТЕХНИЯ СВЕТОВЕН РЕД И СВЕТОВЕН
ЛИДЕР-САТАНИСТ.
В последно време, много се често се употребява един израз:
„дух на времето“. Подобно название бе използвано в
предишния век за един подобен „дух“, който „бродел из
Европа“. Думата изобщо не е случайно подбрана, защото
става въпрос наистина за мощно духовно влияние върху
обществата, от сили враждебни на истинската вяра в
Бога – светото православие.
В столетията преди нас, дори и в езическите общества,
понятия като чест, достойнство, морал, мъжка дума, уважение
към възрастни, вярност към семейство, род и родина, йерархия
в обществото и фамилията, съхраняване на девство до брака,
целомъдрие, строго възпитание на децата, честно отсъждане,
милосърдие, скромност, трудолюбие и взаимопомощ са били
изпълнени със смисъл. Сега някои от тези думи са дори
непонятни за съвременното поколение, а какво остава
да бъдат прилагани на дело техните значения.
В духовната сфера положението е още по-трагично. Докато в
древните времена, християнските еретици, иноверците и
езичниците са били заблудени във вярата си хора, които
въпреки това са следвали външен морал, то в днешните
крайни времена всички отклонения от вярата в Бога са
ръководени от осъзнати сатанисти иудомасони, които
водени от богоборците иудеи се събират редовно на

икуменически асамблеи и в момента сътворяват единна,
глобална религия в техния фалшив месия – антихриста.
Процеса върви паралелно и в политиката, където след
предстояща масова и дирижирана война, ще се появи
„миротвореца“ – същия месия, за да въдвори ред и да
застане, за малко, начело на една глобална световна държава.
Как се е стигнало до тук? – С упорит труд на слугите на
споменатия „дух“.
Те са сътворили с помощта на съвременните
технологии огромна система от мрежи, някои от които
са явни и открити, а други добре прикрити, на различни
нива, в които се стремят да уловят всяка човешка душа.
НЕ Е СЛУЧАЕН И ТЕРМИНА ИНТЕРНЕТ
(МЕЖДУНАРОДНА МРЕЖА).
Ако човек започне да осъзнава същността на проблема и се
породи желание за спасение на душата и излизане от
духовната и материална матрица, то за него са приготвени
множество лъжливи пътища, които се таят във безбройните
антихристови религии, секти, ереси, окултни идеологии и
практики и т.н. Те са създадени за да прикрият истинския
спасителен път към Бога, КОЙТО Е ИСТИНСКОТО
ПРАВОСЛАВИЕ (ПОСОЧЕНО ТУК).
Духовното състояние на съвременните хора ОТ
ФИНАЛНИТЕ ГОДИНИ НА ТОЗИ СВЯТ, е описано
пророчески и изключително прецизно в Библията и от
светите отци на Църквата, живели много векове преди
нас.
САМИ ПРЕЦЕНЕТЕ ДАЛИ ТЕЗИ ПРЕДСКАЗАНИЯ СЕ
ОТНАСЯТ ЗА СЪВРЕМЕННИТЕ ОБЩЕСТВА И ДАЛИ
СКОРО НЯМА ДА ВИДИМ СТРАШНИЯ СЪД НАД

РАЗВРАТЕНОТО И САМОУНИЩОЖАВАЩО СЕ
ЧОВЕЧЕСТВО:
„И това знай, че в последните дни ще настанат усилни
времена. Защото човеците ще бъдат самолюбци,
сребролюбци, самохвалци, горделиви, хулници, към
родители непокорни, неблагодарни, нечестиви,
недружелюбни, непримирими, клеветници,
невъздържани, неукротими, недобролюбци, предатели,
безочливи, надути, повече сластолюбци, нежели
боголюбци, които наглед имат благочестие, но от силата
му са се отрекли. И от такива се отвръщай!“
(2 Тим. 3:1-5)
„Рече безумец в сърце си: "няма Бог". Развратиха се
човеците, извършиха гнусни дела; няма кой да прави
добро. Господ от небесата с внимание погледна към синовете
човешки, за да види, има ли кой да разбира, да търси Бога.
Всички се отклониха, станаха еднакво покварени; няма
кой да прави добро, няма нито един.“
(Пс.2:1-3)
„Около 1900-та година напредвайки към преполовението на
осмия век и приближавайки 7500-те
години (църковната 1992 г. – б.ред.), хората от тези
времена ще започнат да стават неузнаваеми. Когато
наближи времето за идването на антихриста, ще се
помрачи разумът на човеците от похотта на плътта и ще
се умножи много безбожието и беззаконието... Пастирите
на християните - архийереи и йереи, ще бъдат мъже
тщеславни, съвършено не познаващи десния път от левия.
Тогава те ще променят морала и Преданието на християните и
на Църквата... Блудодеянията, прелюбодеянията,
мъжеложството, кражбите и убийствата ще се

узаконяват по това време и по причина на огромните
грехове и безбожие хората сами ще искат да се лишат от
Благодатта на Светия Дух,.. с потъпкването на
съвестта...“
(Пророчеството на Свети Нил, който се
подвизавал,като Аскет в Светата Гора Атонска преди
350 години - Верен препис от книгата „Евангелската
градина“ на Светия Манастир „Кръстова планина“ –
Кипър)
„ще дойде време, когато човеците не ще търпят
здравото учение, но, водени от своите похоти, ще си
насъберат учители да им гъделичкат слуха; те ще
отвърнат слуха си от истината и към басни ще се обърнат.“
(2 Тим.4:3,4)
„И за това Бог ще им прати действие на заблуда, за да
повярват на лъжата, та да бъдат осъдени всички, които
не а повярвали в истината, а обикнали неправдата.“
(2 Солун. 2:11,12)
„Горко на света от съблазните, защото съблазни
трябва да дойдат; обаче горко на оногова човека, чрез
когото съблазън дохожда... понеже беззаконието ще се
умножи, у мнозина ще изстине любовта;“
(Мат. 18:7, 24:12)
„Син Човеческий, кога дойде, ще намери ли вяра на
земята?“
(Лука 18:8)
„В последните тежки времена, когато с умножаването
на нашите грехове са се увеличили и бедите ни - за да се

сбъднат думите на свети апостол Павел: беди от разбойници,
беди от сродници, беди от езичници, беди по градове, беди по
пустини, беди по море, беди между лъжебратя, когато, по
думите на Самия Господ, въстава народ против народ и
царство против царство и настъпват глад, мор и трусове,
когато ни притесняват нашествия на чужденци,
междуособни войни и смъртоносни рани...“
Слово на Покров на Пресвета Богородица
„Казвам ви, че в оня ден за Содом ще бъде по-леко... Горко
ти,..! Защото, ако бяха се извършили в Тир и Сидон
чудеса, които станаха у вас, отдавна те, седнали във
вретище и пепел, биха се покаяли; обаче на Тир и Сидон
ще бъде по-леко в съда, отколкото вам. И ти,.. който до
небе си се въздигнал, до ада ще се провалиш.“
(Лук. 10:2-16)
„... И ще ти кажа това, дете мое, че ще дойдат дни, когато
християните ще добавят и ще премахват от, и ще
променят книгите на светите евангелисти, и на светите
апостоли, и на прозорливите пророци, и на светите
отци... Разумът им ще бъде навирен напреде им и ще се
отчужди от небесния си първообраз. Затова светите отци
са насърчавали в миналото монасите в пустините да пишат
житията на отците не на пергамент, а на хартия, защото
идното поколение ще ги промени, така че да подхождат на
собствения му вкус. Затова, виждате ли, злото, което идва,
ще бъде ужасно...
В тези времена любовта към Господ в повечето души
ще охладнее и голяма тъга ще налегне света. Нациите
ще се изправят една срещу друга. Народите ще се
местят от собствените си места. Управниците ще бъдат
объркани. Духовенството ще бъде хвърлено в безредие и

монасите ще са по-склонни към небрежност. Водачите
на църквата ще считат за безполезно всичко, отнасящо
се до спасението както на своите души, така и на душите
на паството си (стадото си), и ще презират всяка такава
грижа. Всинца ще покажат готовност и отдаденост
(енергия) за всяко нещо, отнасящо се за трапезите и
стремежите им. Ще бъдат мързеливи в молитвите си и
небрежни в преценката си.
Що се отнася до живота и ученията (наставленията) на
светите отци, няма да са никак заинтересовани да им
подражават, нито дори да ги чуят. Но по-скоро ще се оплакват
и ще казват: "Ако бяхме живели в тези времена, тогава бихме
се държали като тях". И владиците ще направят път на
силните от света, отговаряйки на въпроси от различни
естества само след като вземат подаръци отвсякъде и
след като се посъветват с рационалната логика на
"учените".
Правата на бедния няма да бъдат защитавани; ще
измъчват вдовици и ще тормозят сираци.
Разврат ще се просмуче в тези хора. Повечето няма да
вярват в Бога, ще се мразят един друг и ще поглъщат
един друг като зверове. Един ще краде от друг, ще бъдат
пияници и ще се лутат като слепи. "
Ученикът питали отново: "Какво можем да направим при
такова положение? "
И старецът Памво отговорил: "Дете мое, в тези времена
който спаси душата си и подбуди други да бъдат
спасени, ще бъде наречен велик в Царството небесно...“
Пророчества за последните времена на авва Памво
(починал в Господа в годината 374 г.). 31.07 по

еретическия, †18 юли по църковния календар - Св.
преподобни Памво
„Епископ Игнатий пише за своите съвременници. Но той
сякаш промислително пише и за православно
вярващите от нашия век, от времето на все позасилващото се Отстъпление. В своите творения той
дава ярка и правдива картина на тази епоха, когато
лекомисленото отстъпничество на православните
християни от единствената спасителна Истина (Йоан
14:6) вдига от тях охранителната Божия благодат (Лук.
24:49; Деян. 2:2-4; Дан. 12:7), развързва силата на
дявола над тях (Откр. 20:3) и дава възможност на
мрачните духове от преизподнята да изпълнят
поднебесното пространство с присъствието и действията
си, за да прелъстяват народите (Откр. 20:8) и да
съблазнят, ако е възможно, и избраните (Мат. 24:24;
Марк. 13:22). Осъзнаването на апокалиптичната епоха и
ясното свидетелство за нея е още една твърде важна
заслуга на епископ Игнатий Брянчанинов.
Именно с оглед наближаващия край на човешката
история той се старае да обобщи натрупания от векове
духовен опит, да го пригоди към изискванията на
нашата епоха и да го предложи на съвременните
православни християни като духовно ръководство и
средство за спасение...“
За Епископ Игнатий Брянчанинов
„Светецът се обърнал към него с въпроса:
- Кой те изпрати тук, демоне, за да влезеш в девицата, и как
дръзна да влезеш в създадената по образ Божий, сам бидейки
толкова безобразен и немощен и изпълнен с всякаква мерзост?

Дяволът отговорил:
- Аз съм изпратен тук от моя баща - сатаната,
началник на всяко зло, пребиваващ в ада, от когото съм
получил заповед да мъча тази девица.
Тогава светецът отново го попитал:
- Кой ви е дал власт да посягате на Божието създание?
Демонът, макар и против желанието си, но
принуждаван от невидимата Божия сила, трябвало да
каже истината.
- Ние нямаме власт над тези - казал той, - които
познават Бога и вярват в Неговия Единороден Син Христос, за Когото Петър и Павел умряха тук - от тези
хора ние бягаме със страх и само когато ни бъде
допуснато, им причиняваме леки изкушения отвън. А
които не вярват в Бога и Божия Син и бидейки
послушни на своите похоти, вършат угодни на нас дела над такива получаваме пълна власт, за да ги мъчим.
Угодни на нас дела са: идолопоклонство, хула,
прелюбодеяние, чародейство, завист, убийство, гордост;
в такива и подобни на тях дела хората се оплитат като в
мрежи, отчуждават се от Бога, своя Създател,
самоволно стават наши приятели и заедно с нас
получават вечни мъки.
Като чули това, царят и обкръжаващите го били поразени от
голям страх и се изпълнили с ужас; и мнозина, оставяйки
нечестието, повярвали в Христа; а вярващите още повече се
утвърдили във вярата си и прославили Бога.“
14.02 по еретическия, †1 февруари по църковния
календар - Свети мъченик Трифон
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