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Задушница - поклонение на Бога или на Дявола?

В разрез с ясните учения на Божието Слово милиони християни днес, предимно католици и православни, се кланят на икони, кръстове, образи на починали (светци), мощи (вещи и кости от мъртъвци), палят свещи в спомен за умрелите и т.н., но в същото време отхвърлят Христовото учение за Апокалипсиса и свършека на света. Макар че на десетки места в Свещеното Писание, както в Стария, така и в Новия Завет, се говори за края на света и унищожението на нечестивите, мнозина християни отхвърлят и дори осмиват библейските пророчества. На свой ред католическите и православни свещеници успокояват миряните с аргументи от рода на: не се знае кога ще бъде Второто пришествие и краят на света; вече са минали 2000 години, може да минат още няколко хиляди години; това събитие няма да бъде в наше време, то лежи далеч в бъдещето и т.н. Същите тези свещеници забравят обаче Христовото предупреждение:

Лк. 21:33 Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат!
Лк. 21:34 Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне оня ден внезапно като примка;
Лк. 21:35 защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на цялата земя.
Лк. 21:36 Но бдете всякога, и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане, и да стоите пред Човешкия Син.

Библията разкрива също, че една от основните причини за унищожението на грешниците при свършека на света е идолопоклонството, което ще се шири навред по земята. Милиони нещастни човешки същества ще се кланят не на единствения Бог, Творец и Спасител Исус Христос, а на езически богове и обожествени мъртъвци. Днес идолопоклонството сред будистите, хиндуистите, сикхите и другите езически народи и племена по лицето на земята е достигнало нови измерения, но какво да кажем за християнското идолопоклонство, обожествяването и култа на Дева Мария, поклонението пред иконите и образите на починали хора (грешници), обявени за светци, възнесли се според православната доктрина след смъртта си в рая при Бога и служещи в Божието присъствие като застъпници и молители за човешкия род?! Какво долно и мерзко идолопоклонство, масово практикувано в християнските храмове на Римската и Православна църква! Но ето какво казва Писанието, описвайки последните язви, които ще сполетят човешкия род като справедливо Божие наказание и възмездие за упоритостта, нечестието и практикуването на идолопоклонство от хората по земята:

Отк. 16:8 Четвъртият ангел изля чашата си върху слънцето, на което се позволи да гори човеците с огън.
Отк. 16:9 А като се опекоха човеците от голяма жега, похулиха името на Бога, Който има власт над тия язви, и не се покаяха да Му отдадат слава.

Днес милиони християни не желаят да признаят и осъзнаят, че поклонението на Дева Мария и светците, на техните образи и икони, е идолопоклонство в Божиите очи! Ето защо Божиите наказания са сполетявали християнските народи, между които и народа на България. Главната причина, поради която Бог допуска мюсюлманите да покорят Византия и България, е именно християнското идолопоклонство, прието от южната ни съседка, и отхвърлянето на реформираната вяра, достигнала българските земи чрез християнски общности и мисионери, отрекли върховенството на Римския епископ - Папата, и фалшивите учения на Римската църква. Близо 500 години турският ятаган вилнее на Балканите като справедливо наказание за християните, практикуващи идолопоклонство и оскърбяващи Бога и Христа с нечестивите си дела. Описвайки на символичен език нашествието на турците в християнска Европа, библейското пророчество заявява:

Отк. 9:20 И останалите човеци, които не бяха избити от тия язви, не се покаяха от делата на ръцете си, та да се не кланят вече на бесовете и на златните, сребърните, медните, каменните и дървените идоли, които не могат нито да виждат, нито да чуват, нито да ходят;
Отк. 9:21 също не се покаяха нито от убийствата си, нито от чародеянията си, нито от прелюбодействата си (fornication), нито от кражбите си.

Обърнете внимание! Три са причините, описани в пророчествата на Откровението, според които Бог позволява на езическия мюсюлмански народ да покори близките до неговата територия християнски народи:

1. Поклонение на бесовете (сиреч духовете-демони), което се осъществява чрез поклонението и обожествяването на мъртвите. Противно на ясните Божии учения, на мъртвите се приписва безсмъртие, което е изключителен прерогатив единствено и само на Божеството (1 Тим. 6:16);
2. Поклонение на идоли, което се осъществява чрез поклонението на кръстове, икони и образи на Дева Мария и умрелите "светци";
3. Нечестиви и безаконни дела като убийства, прелюбодейства, кражби и чародеяния, т.е. магьосничество.

Един чудесен коментар относно библейските пророчества на Откровението за възхода и залеза на Османската империя, може да намерите в темата на покойния вече адвентен пастор Емил Димитров:

Петата тръба:
http://www.vbox7.com/play:8663de7d

Цялата поредица от 80 теми върху пророчествата на книгата Откровение може да намерите в следния материал:

УНИКАЛНИТЕ ПРОРОЧЕСТВА НА ОТКРОВЕНИЕТО

80 завладяващи проповеди върху последната и най-велика пророческа книга на Библията - Откровението! В коментарите са дадени линковете в YouTube на всички 80 теми.

За да разберете също същността на християнското идолопоклонство, чуйте непременно опитността на Роджър Морно в неговата уникална история "Пътешествие в свръхестественото":

Пътешествие в свръхестественото - Роджър Морно - 1 част:
http://www.youtube.com/watch?v=WKDgrcWusrs

Ето откъс от вълнуващия разказ на Роджър Морно, в който обяснява какво представлява християнското идолопоклонство, така както му е било разкрито от първосвещеника на тайното сатанинско общество, в което е членувал:

Дан:

Какво означава християнско идолопоклонство? Самият първосвещеник го е дефинирал, какво точно каза за него, Роджър?

Морно:

Той обясни, че християнското идолопоклонство е най-грандиозната и голяма измама, налагана някога на човешкия род, на човечеството. Похвали се, че демоните постоянно оскверняват християнските църкви посредством черната магия, която ангажира милиони християни в неосъзнато идолопоклонство и поклонение на демоните.

Дан:

Какво представлява черната магия? Обясни ни как се практикува черната магия.

Морно:

Черната магия е вярата, че човек може да се свърже с духовете на умрелите.

Дан:

Т.е. да говориш с духа на починалия? 

Морно:

Точно така.

Дан:

Значи, първите сеанси, на които си присъствал, са били практикуване на черна магия?

Морно:

Точно така. Първосвещеникът заяви, че тази грандиозна измама се налага по един-единствен начин - чрез фалшивата вяра, че човекът притежава безсмъртна душа, която продължава да живее след смъртта. Той заяви, че това представлява идолопоклонство чрез черна магия. Чрез нея милиони християни практикуват идолопоклонство (бел. Х.Ц. - католиците, православните и повечето протестанти) докато си мислят, че служат на Бога!

(Наистина, жестока измама! - бел.)

Дан:

Вярвайки, че душата е безсмъртна?

Морно: 

Точно така.

Дан:

Но всъщност не разговарят с предполагаемите духове на умрелите?

Морно:
 
Не, разбира се! Противно на общоприетото вярване, черната магия не е само викане духовете на умрелите. Човекът е смъртен и не притежава безсмъртна душа. (!) Така че кои духове всъщност се появяват?! Първосвещеникът се похвали, че "приятелските" демонски духове са намирали огромно удоволствие в течение на вековете да се представят за духовете на нашите починали близки или известни личности.

Дан:

"Приятелски" демонски духове? 

Морно:

Да, приятелски демонски духове.

Дан: 

Освен тях, има ли и други категории демонски духове, Роджър? 

Морно:

Има три основни категории демонски духове, а те също се делят на групи. Първата категория са "приятелските" демонски духове, които са се усъвършенствали в измамата и които не са претърпели умствен срив след като са били изгонени от Небето. Втората категория са воините. Те изпитват наслада да носят опустошение и разруха в живота на хората. Третата категория са потисниците. Те са най-злите духове, които горчиво мразят Бога - Твореца (бел. - и човека).

Първосвещеникът обясни още, че черната магия е всъщност вяра, религиозна вяра. Хората вярват, че мъртвите са преминали в по-висша сфера на съществуване след тяхната смърт, че са по-издигнати и имат възможността да помагат на живите. И тук нещата стават наистина много интересни. 

Първосвещеникът заяви, че според думите на "великия Господар", не е задължително човек да контактува с духовете на умрелите, за да практикува черна магия. Напълно достатъчно е да вярва в живота след смъртта, тъй като черната магия е по същество вярата, че човекът има безсмъртна душа. (!) Така че всеки, който вярва, че човекът има безсмъртна душа, практикува черна магия! Това бе ясно обяснено.

Дан:

А как се вписва тази вяра в идолопоклонството?

Морно:

Като вярват хората, че говорят с мъртвите светии, сиреч духовете на мъртвите светии, с духа на някой починал роднина, или изобщо с духа на някой мъртвец. Нека дам пример с Лорета Лин, която потвърди това по телевизията, спомням си дори датата, когато гледах предаването. Тя разкри, че е постигнала успех в нейната музикална кариера благодарение на една нейна приятелка-връстничка, която починала на 18 години. Лорета опитвала да пробие на сцената, но ето какво изповяда: 

– Нямах никакъв успех. Една нощ обаче, както си лежах в леглото и си четях една книга, видях как през стената се появи духа на моята приятелка. Тя ми каза: 

– Лорета, ще ти помогна да станеш много известна певица на кънтри-музика. Винаги ще бъда с теб. Довери ми се! 

И ето какво се случило веднъж на един нейн концерт: певицата имала сериозна простуда и се страхувала, че гласът й ще отпадне. Тогава се помолила на духа на своята приятелка и почувствала, че ще бъде подкрепена. Излязла на сцената, започнала да пее и точно по средата на пеенето гласът й отпаднал. В този момент духът на нейната приятелка я потупал по рамото и започнал да пее чрез нея. Лорета заяви: 

– Нейният дух влезе в мен и запя с моя глас!

Дан:

Гледал си това нейно изказване по телевизията?

Морно:

Да... мисля, че предаването бе излъчено през 1976 г.

В тази връзка първосвещеникът обясни, че когато хората вярват в живота след смъртта, те напълно стават уязвими за измамите на демонските духове, защото по този начин им се предоставя възможност да имитират мъртвите и да заблуждават хората. Добави също, че тази голяма измама прославя "великото име" на "великия Господар" и че тя доставя огромно удоволствие на  духовете, защото именно те са накарали хората да вярват в живота след смъртта. (!) И това ги радва.

Това е същността на християнското идолопоклонство. 


Още избрани теми по въпроса за състоянието на мъртвите:

Мистичното царство на смъртта:
http://www.youtube.com/watch?v=gTjNLyt3-b0&feature=related


1) ДУХОВЕТЕ НА МЪРТВИТЕ

2) ОГЪНЯТ НА АДА

3) КЪДЕ Е МАРИЯ - НА НЕБЕТО ИЛИ В ГРОБА?

4) I-во ОПП срещу двете нови икони на БПЦ

5) II-ро ОПП срещу двете нови икони на БПЦ

6) Молба до БПЦ за канонизация на жертвите на Инквизицията:

7) ФАТАЛНАТА ИЗМАМА ЗА ЖИВОТА В ОТВЪДНОТО!



