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Здрава вяра
Родителите

се тревожат и се стремят да предпазят детето си, когато
дружи с деца, които имат лошо поведение, за да не се научи да им подражава.
А умните деца сами подбират приятелите си. Лошият пример бързо
въздейства и разваля характера.
Има и невидим свят, с който човек общува. Добрите невидими сили са
ангелите и светиите, които ни свързват с Бога. Злата сила е дяволът, който учи
хората на грях. С него не бива да се влиза във връзка.
Другото име на дявола е лукавият. Той си служи с хитрости, за да излъже
дори и вярващите християни. Избира тънки форми на въздействие. Тези,
които не са просветени във вярата, лесно се увличат, а това е опасно за душата.
В такъв случай вярата се замърсява. Повредена, тя вече престава да бъде
здравата връзка на душата с Бога. А когато се прекъсне връзката между човека
и Бога, душата загива.
Преди Христа хората се покланяли на идоли, в които всъщност се
прикриват демоните. Вършели магии, гадателства и много други опасни
действия, които замърсявали и погубвали душите им. Христос научи хората
на здрава вяра в Единия истински Бог и победи дявола. За съжаление обаче и
до днес има хора, които се поддават на такива измами.
С нездрава вяра душите им заболяват сериозно. Например за страх си
леят куршум, отиват да си баят за главоболие, лекуват се при екстрасенси.
Това са магьоснически действия, които правят човека приятел на дявола, а от
него не може да се очаква нищо добро.
Други отиват при гадателки да им предскажат бъдещето или да открият
изгубени вещи. Бог е забранил това още в Стария Завет. Ако беше необходимо
и полезно да знаем бъдещето, Той щеше да ни надари с такава способност,
както ни е дал зрение, слух, обоняние.
Вярването на сънища е също опасно. То е вид самопредсказване, което
също е вредно. Има и суеверни действия за предпазване от лоши срещи и
злополуки, като чукане на дърво, стискане на палци и др. Това също е измама.
Гледането на карти, на кафе е тежък грях, защото е пак връзка със злите сили.
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Зодиите, четирилистната детелина и други не носят щастие. Не е
възможно съдбата на човека да зависи от мъртви неща. Има и още много
други магьосничества и суеверия, които отдалечават човека от Бога.
Този, който е правил подобни връзки с дявола от незнание или
малодушен страх, трябва да се очисти. Това става, като направи изповед пред
свещеник, който е ръкоположен. Чрез него Христос опрощава греха, при
условие, че няма вече да се повтаря.
Когато имаме смущения и страх, единственото лекарство е светият Кръст
Христов. Трябва да го носим осветен на гърдите си. Още трябва да се
прекръстваме често, което прогонва злите сили далече от нас. Винаги трябва
да имаме светена вода в дома си. Да се поръсваме с нея и да пием на гладно
сутрин. Тя се освещава не от гадатели и екстрасенси, а от свещеника с честния
Кръст. Когато се приема с вяра, ползата е голяма, защото Христос на Кръста
победи силите на злото, които ни смущават по различни начини и най-често
с неприятното чувство на страх.
Има християни, които поради незнание влизат във връзка с нечистите
сили чрез посочените демонични действия, без да съзнават, че всъщност
вярват на дявола, а не на Бога. Получавайки от дявола услуги или “помощ”,
той добива власт над душите им. А всеки длъжник на дявола плаща прескъпо
със здравето и живота на скъпоценната си душа.
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