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"МИ ДОЖИВЕМО
ДО АНТИХРИСТА..."

...Поставив я йому ще багато
питань. Він раптом узяв мене за
руку, міцно стиснув її і, піднявши,
розгорнув мене до іконостасу.
Потім підвів до вівтаря і каже з
доброю посмішкою:

- Так, Олександр, готуйся до
випробувань.

- Батюшка, до яких?
Він довго мовчав, схиливши

голову, а потім відповів:
- Ми доживемо до антихриста.

Дуже здивувався я такої
відповіді, обережно запитав його:

- Як ми? Хто ми? - сам ніде
правди діти думаю: мовляв, ну
добре, я молодий, а батюшка ж -
старенький. Йому вже за
вісімдесят. І він, чи що, доживе? Так
близько, значить, погубитель наш?!

Отець Кирил, ніби читаючи мої
думки, підтвердив:

- Ми всі доживемо до
антихриста. Час дуже швидко йде.

А ми повинні пройти випробування,

якщо хочемо гідно Господа зустріти.
Ці випробування будуть допущу
нам Богом.

Посміхнувся він після цих слів
своїх, перехрестив мене і знову
нагадав мені, що керуватися треба
в усьому, як серце буде
підказувати. Про наші часи отець
Кирило завжди говорив:

- Моліться, нікого не осуджуйте
і тримайте вухо востро.

Якось стали говорити про Друге
пришестя. Я і кажу батькові Кирилу:

- Як страшно дожити до приходу
антихриста ...

Закінчення
на 4-й сторінці.

КАЗАНСЬКА ІКОНА
БОЖОЇ МАТЕРІ

Казанська ікона Божої Матері - чудотворна і є
однією з найбільш шанованих ікон Пресвятої
Богородиці.

Перед іконою Пресвятої Богородиці
"Казанська" моляться про прозріння духовних
очей, про заступництво у важкі часи, про зцілення
усякої немочі, нею благословляють молодят.

День Казанської ікони Божої Матері святкується
22 жовтня за старим стилем (4 листопада за
новим).

МОЛИТВА ДО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
ПЕРЕД ЇЇ ЧУДОТВОРНОЮ ІКОНОЮ

"КАЗАНСЬКА"

О, Пресвята Діво, Владичице Богородице! Зі
страхом, вірою і любов'ю припадаючи перед чесною
іконою Твоєю, благаємо Тебе: не відверни лиця
Твого від тих, хто вдається до Тебе, благай,
милосердна Мати, Сина Твого і Бога нашого,
Господа Ісуса Христа, щоб зберіг мир у країні нашій,
щоб Церкву Свою святу зберіг непохитною від
невір'я, єресі і розколу. Бо ми не маємо іншої
допомоги, не маємо іншої надії, крім Тебе, Пречиста
Діво, Ти бо Всесильна для християн Помічниця і
Заступниця. Позбав усіх, хто з вірою Тобі молиться,
від падінь гріховних, від наклепів злих людей, від
усяких спокус, скорбот бід і від несподіваної смерті;
даруй нам дух розкаяння, смирення серця, чистоту
помислів, виправлення гріховного життя і
прощення гріхів, щоб усі, вдячно оспівуючи велич
Твою, сподобилися Небесного Царства і там зі всіма
святими прославили пречесне і величне ім'я Отця,
і Сина, і Святого Духа. Амінь.
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МАСОВЕ БІСНУВАННЯ
У СУЧАСНОМУ СВІТІ

"В останні дні настануть часи тяжкі. Бо люди будуть самолюбні,
сріблолюбці, горді, гордовиті, лихослівні, батькам непокірні,
невдячні, нечестиві, недружні, непримиренні, наклепники,
нестримані, жорстокі, такі, які не люблять добра, зрадники, зухвалі,
більше ласолюбні, ніж боголюбиві, такі, які мають вигляд благочестя,
сили ж його, що відреклися... Злі ж люди і обманщики досягатимуть
успіху в злі, вводячи в оману і помиляючись", - говорить нам Святе
Євангеліє.

Чи не бачимо ми в цих словах
святого апостола Павла сумну, але
відверту картину сучасного життя? Світ,
що надіває часом личину благочестя,
занурюється в пітьму нового
язичництва. Він усе більш віддаляється
від Христа. Люди світу цього жадають
земних благ і насолод. У їх пантеоні
безліч кумирів, в жертву яким вони
приносять свої душі. Сучасний світ - це
вотчина сатани. Майже всюди зло
царює і торжествує, брехня видає себе
за істину, гріх зводиться в доброчесність,
множиться волаюче беззаконня.

Ось що писав ще в 70-і роки XX
століття великий світоч Православ'я
останніх часів, архієпископ Аверкій
(Таушев): "" Злі ж люди і обманщики"
все більш і більш досягають успіху в злі,
прагнучи захопити повністю у свої руки
усю владу над сучасним світом. В їх
руках майже всюди влада державна,
політична, вони контролюють релігійне
і церковне життя, не допускаючи, щоб
воно хоча в чому-небудь йшло врозріз
з їх інтересами, від них залежить життя
і смерть і здоров'я людей, чіпко
тримають вони в своїх руках виховання
нових молодих поколінь, створюючи
потрібний їм тип "нової людини",
зневодненої і знелюдненої, в їх руках
капітал, за допомогою якого вони
керують  матеріальним добробутом,
всіх змушуючи бути в найтіснішій від них
залежності, вторгаються вже і в душу, і
в совість людей, контролюючи їх думки
і почуття.

Ці "злі люди і обманщики", усюди
майже тепер панують і всім вони
нав'язують свою волю, у більшості
випадків - справжні злочинці, яким в
колишній час було б одне місце - у
в'язниці або на каторзі. Майстерно,
різними способами, підступами і
обманом вони захоплюють владу в усіх
сферах людського життя і
використовують її  з власною метою, для
своєї власної користі та інтересів.

І такі люди, споріднені за
характером і прагненням, охоче
підтримують один одного, як у приказці
"Рибалка рибалку бачить здалека",
якщо це узгоджується з їхніми
особистими інтересами, то діють за
принципом кругової поруки, але
нещадно, з усією невблаганною
жорстокістю нападають на тих, хто "не
їх духу", прагнучи буквально "стерти їх з
лиця землі", щоб вони не були їм

Закінчення
на 3-й сторінці.

перешкодою і не служили хоча б
безмовним докором совісті, якщо
совість ще не зовсім ними втрачена.

Злочинність і тяжку
відповідальність перед Богом цих "злих
людей і обманщиків" у багато разів
посилює те, що вони не лише самі
творять зло, але і інших підштовхують
до цього, користуючись до того ж своєю
владою над ними".

В наші дні безвідмовно діє зброя
масового ураження людських душ -
телебачення, кіно, театр, Інтернет,
продажна "вільна" преса і бульварна
література, що знаходяться в руках у
служителів диявола. Пальму першості
тут, поза сумнівом, тримає
телебачення. Щонайпотужніша
індустрія духовного розтління молоді
посилено рекламує культ наживи,
жорстокості і насильства, усі види вади
і розпусти, вседозволеність і
псевдодуховність.

При цьому широко застосовуються
технології, що впливають на
підсвідомість величезних людських
мас.

Аналізуючи зміст телепередач,
психологи і соціологи заявляють, що
вони чинять щонайпотужнішу негативну
дію на психіку людей. Висновки
говорять самі за себе: пропаганда
агресії, витонченої жорстокості, тортур,
мук, стимуляція потягу до смерті.
Статистика показує, що за тиждень на
телеканалах Російської Федерації
транслюють картини здійснення
близько 1600 найвитонченіших вбивств
і самогубств. Мабуть, невипадково Росія
займає перше місце в Європі за
кількістю самогубств серед дітей і
підлітків.

Найсумніше ж у тому, що, в першу
чергу, гинуть душі людські.

Ворог порятунку всюди збуджує в
людях найнижчі, тваринні інстинкти. У
бій йдуть усі нові полчища демонів, що
викликають кипіння пристрастей,
захоплюючих і непомітно підштовхують
прихильників світу цього на шлях
погибелі. Жителі пекла вселяються в
тіла людські, поневолюють душі
нещасних і примушують їх творити самі
непотрібні речі. В наші дні
демоноподобні люди стали явищем
абсолютно буденним.

Недаремно святі отці
попереджали, що усі темні сили, усі духи
злості піднебесними в останні часи

вийдуть з похмурої утроби пекла і
матеріалізуються, знайдуть собі
помешкання в тілах людей, що
втратили віру, ім'я, образ і подобу Божу.

Чутний з глибокої старовини
пророчий голос преподобного авви
Антонія Великого: "Настане час, коли
люди безумствуватимуть. Побачивши
несхильного загальній хворобі,
накидатимуться на нього, кажучи: "Ти
божевільний, тому що не подібний до
нас"". Досить навести лише деякі з
безлічі прикладів, що підтверджують
слова великого подвижника усіх часів і
народів.

Багатомільйонні аудиторії
притягають ретельно спроектовані
соціальними інженерами телевізійні
"шоу", "конкурси", "фабрики" і інші
вульгарні програми, в яких по сценах в
хмарах диму і язиках полум'я скачуть
плоть спадкоємиці Саломії, що
оспівують похіть, - напівроздягнені
естрадні співачки і істоти невизначеної
статі.

"У  театрі, - говорить святитель
Іоанн Златоуст, - слухач негайно
запалюється вогнем нечистої любові.
Якщо мало погляду блудниці запалити
серце, то голос її тягне в погибель... і не
лише голос і погляд, але і самий одяг
блудниць приводять в зніяковіння
жителів."

Нівечать душі багатьох людей
ажіотажні футбольні матчі, що
підігрівають азарт натовпу, який реве,
призводять до масової істерії,
тотальному божевіллю і до кривавих
побоїщ збожеволілих фанатів. Масове
затьмарення свідомості перетворює
людей на диких звірів.

Ще на початку XX століття
преподобний Варсонофій Оптинський
у бесіді зі своїми духовними чадами
пророкував: "Гіпноз - зла,
нехристиянська сила... Так само гра,
що знову з'явилася, футбол. Не грайте
в цю гру і не ходіть дивитися на неї,
тому що ця гра також введена
дияволом, і наслідки її будуть дуже
погані.".

На багатьох стадіонах і площах
виступають сатанинські рок-групи, що
чинять потужну руйнівну дію на психіку
і навіть на фізичний стан людини,
вводять людей в спілкування зі світом
пропащих духів, що скидають у безодні
пекла мільйони душ...

Комп'ютерні ігри перетворюють
безліч людей на ігроманів -  жалюгідних
рабів віртуального світу,
підконтрольного слугам ворога
порятунку. Ігроманія - це одержимість.
Хворобливий стан, що
характеризується психологічною
неконтрольованою залежністю від гри
і емоційними розладами. Нова
комп'ютерна гра "Pokemon Go", що
уразила душі мільйонів людей на усіх
континентах, є яскравим тому
прикладом.
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МАСОВЕ БІСНУВАННЯ
У СУЧАСНОМУ СВІТІ

"Пивні фестивалі" збирають в містах
величезні маси любителів цієї хмільної
отрути, що змагаються у кількості
споживаного. У рамках "національної
програми" "Балтика - Росії" у ряді міст
нашої країни проходять великі
фестивалі і міські свята (!), які відвідують
часом сотні тисяч чоловік...

Без кінця йдуть і духовно нівечать
учасниць і глядачів всілякі "конкурси
краси" - не лише для дорослих жінок і
дівчат, але навіть для малолітніх дівчат.
Вони проводяться в масштабах країни
і регіонів, в різних відомствах, містах і
селищах, а також в учбових закладах...

У моді жорстокі бої без правил, у
тому числі і жіночі у бруді (!), такі, що
часто закінчуються тяжкими
каліцтвами, а часом і смертю учасників
і учасниць...

Екстрасенси і чаклуни, що
перефарбувалися в "народних
цілителів", знову збирають в залах і біля
телевізорів цікавих, довірливих
простаків і виводять їх на прямий
контакт з пропащими духами...

Особливою популярністю
користуються всякого роду
пересмішники-пародисти, які
примушують істерично реготати цілі
зали над тим, над чим слід було б гірко-
гірко плакати. "Горе вам, що сміються
нині! бо восплачете і заридаєте", - гнівно
викриває Спаситель безумство світу
цього.

Усе перераховане інакше як
масовим біснуванням назвати не
можна. Втім, ця хвороба практично
охопила усе людство і вже має характер
всесвітньої епідемії.

Відоме пророцтво про останні
часи, яке прорік пропащий ангел, що
явився до святого Андрія, Христа ради
юродивому: "В ті часи, - говорив демон,
- люди будуть зліші мене, і малі діти
перевершать людей похилого віку
лукавством. Тоді я почну опочивати. Тоді
я нічому не учитиму людей, вони самі
виконуватимуть мою волю…"

"І, унаслідок множення
беззаконня, у багатьох охолоне любов".

Самолюбність, славолюбність,
сріблолюбство і гординя - корені усього
зла і пристрастей - прищеплюються
дітям практично з пелюшок. Міста
наводняє реклама ласолюбства і
обжерливості в найвитонченіших видах.
Обман, лукавство, лицемірство,
грубість, безжальність, невдячність,
жорстокість і інші вади стали
повсякденними і заохочуваними
явищами у сучасному світі.

Кого ж нині світ цей, що лежить в
злі, проголошує героями? Кого

пропонують засоби масової інформації
і дезінформації в якості прикладів для
наслідування сьогоднішньої молоді?

Переможців пісенних "телешоу",
"фабрик" "зірок", що кривляються, і
"битви екстрасенсів", скандальних
акторів-лицедіїв, рок-музикантів, які
безумствують, футболістів-мільйонерів,
банкірів-лихварів, переможниць
"конкурсів краси" і жінок легкої
поведінки, "олігархів"-грабіжників і
усіляких розбійників дрібнішого
масштабу...

Злочинність, що вже роз'їдає
суспільство, як іржа роз'їдає метал,
досягає загрозливих розмірів.
Злочинність не лише організована, у
тому числі і етнічна, але і стихійна, стає
"нормою" сучасного життя. Це страшне
явище приймає масовий характер. Діти
вбивають батьків, чоловіки - дружин і
навпаки. "Зрадить же брат брата на
смерть, і батько - дітей; і повстануть діти
на батьків і уб'ють їх".

Корупція, шахрайство, грабунки,
вбивства, зґвалтування, крадіжки,
викрадення дорослих і дітей, багато
інших злочинів прийняли загрозливий
характер, при майже повному
потуранні представників влади. Власне
кажучи, юридичні методи боротьби з
масовою злочинністю не можуть дати
позитивних результатів. Не допоможуть
ніякі посилення режиму, ніякі технічні
засоби контролю. Адже злочинець -  це,
передусім, духовно хвора людина.

Там, де все залежить від духовного
стану і внутрішніх спонукань людей,
потрібні інші способи лікування
хвороби.

Людина, яка є іграшкою в лапах
сатани, можна наставити на шлях
істинний тільки духовними методами.
Але влада цього не може зрозуміти,
тому масове біснування буде все
посилюватися і посилюватися,
приймаючи найнепередбачуваніші
форми.

У недалекому минулому
повідомлення про злочини публікував
тільки журнал "Людина і закон". В наші
дні така інформація переповнює усі
телеканали, періодичні друковані й
Інтернет-видання, які буквально
змагаються між собою в цій області.

Ось що дала уявна свобода, що так
оспівується глашатаями демократії. Це
свобода в гріху, свобода в задоволенні
власної похоті. Рано чи пізно у людей
не залишиться нічого святого.

Такі особини дуже потрібні слугам
антихриста, що готують його пришестя.
Індивідом, який відкидає традиційні
духовно-моральні цінності, живе
тваринними інстинктами, дуже легко
управляти.

Поки ж рятують світ від повного
беззаконня тільки ті залишки

моральності, які ми отримали в спадок
від наших благочестивих предків.

Тут доречно знову привести слова
архієпископа Аверкія: "Доки людина
живе в гріху і не думає відстати від свого
гріховного життя, не може бути і мови
для нього про істинну свободу, про що
ясно учив Христос-спаситель, кажучи:
"Істинно, істинно говорю вам: всякий,
гріх, що робить, раб є гріх" і тільки "...якщо
Син звільнить вас, то істинно вільні
будете".

Значить, без віри в Христа-
спасителя і без виконання Його святих
заповідей ніяка істинна свобода не
неможлива, а пануватиме серед
людей тільки дике, жорстоке свавілля
тих, хто зумів різними підступами,
інтригами або грубою силою захопити
у свої руки владу над людьми, з метою
використати її у своєму особистому
егоїстичний інтересі.

Це ми і бачимо у наш час з
особливою яскравою очевидністю, і з
усіма страшними наслідками, що
роблять часом сучасне життя якимсь
передоднем пекла.

І тільки там, де люди щиро
прагнутимуть до справжньої
християнської свободи - свободи від
рабства гріху, - зможе встановитися у
взаємних стосунках між людьми і та
зовнішня земна свобода, яка так
багатьох до себе вабить: там не буде
злочинів і злочинців, там не потрібні
будуть суди і покарання, там спустіють
і закриються за непотрібністю в'язниці.

Там же, де люди кричать про
"свободу" "для прикриття зла", щоб
приховати до певного часу від інших
людей свої низинні прагнення і
себелюбні розрахунки, там не
можна чекати нічого доброго. Багато
гучних слів про свободу говорять такі
лжепророки і псевдовчителі, і іноді
дуже красномовно і нібито навіть
переконливо, але ми тепер
побачили, до чого призводять на
практиці ці красиві слова, це "надуте
марнослів'я", яким "вони уловлюють
в плотську похіть і розпусту тих, які
ледве відстали від тих, що
знаходяться в омані". "Обіцяють їм
свободу, будучи самі рабами
жевріння, бо, хто ким переможений,
той тому і раб".

У наш час особливо важливо і
необхідно відображати всю цю
брехливу пропаганду всіляких
помилкових вчителів, які енергійно
готують зараз в світі обстановку, яке
сприяє воцарінню антихриста,
всіляко викривати її та протидіяти
їй усіма можливими і доступними
нам засобами, щоб самим не
опинитися в таборі цих самозваних
"вчителів", і більш за все на світі
дорожити нашою духовною
свободою, як можна частіше
нагадуючи собі благаючи святого
апостола: "Отже, стійте у свободі,
яку дарував нам Христос, і не
піддавайтеся знову в ярмо
рабства". "Хто має вуха слухати,
нехай слухає!" Амінь.
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Просимо читачів газети  помоли-
тись про здравіє рабів Божих Юлії,
Марини, Сергія, Олени, Арсенія,
Ангеліни, Ксенії, Анатолія, Віктора,
Людмили, Вікторії, Ольги, Миколая,
благодійників Едуарда і Тетяни.

Батюшка раптом упевнено мені
відповідає:

- Ти доживеш до Другого
пришестя.

Матушка Марія (вона старша за
мене на вісім років) теж запитує:

- Батюшка, а я доживу? На що
батюшка і їй відповів:

- Так, якщо хворіти не будеш.
Ця розмова була в 70-х роках.

Ми тоді вирішили, що все це за жарт.
Зараз вже он який рік! І мені 75

років! Значить, скоро вже?..
На майбутнє наставляв

батюшка так:
- Потрібно головне - щоб в серце

твоє вселився Дух Святий, щоб ти
перебувала з Ним. І Дух відкриє тобі,
де бути, які люди навколо тебе
будуть і через кого можна буде
отримати Таїнство причастя,
сповідь. Дуже рідкісною буде така
можливість. Тоді кожна людина
буде боятися іншого і рятуватися
будуть таємно. Не всі будуть знати
цих людей, тобто біля таких
рідкісних старців, у кого можна
отримати Причастя, не всі будуть
знати їх. Серце своє потрібно
підготувати так, щоб там перебував
Дух Святий, через Якого ти зможеш
дізнатися, як молитися так, щоб
безперервна молитва, незважаючи
на великі негаразди, залишалася в
серце. Тоді тільки ти матимеш
порятунок.

- А чи буде у нас цар? - дошкуляю
я батюшку своїми питаннями.

Він відповів ні з ходу, з сумом:
- Сумніваюся, що буде цар.

Стільки поколінь було без Бога.
Знайомі хотіли продати будинок

в Семхозі і купити трикімнатну

"МИ ДОЖИВЕМО
ДО АНТИХРИСТА..."

Закінчення.
Початок на 1-й сторінці.

квартиру в Москві. У них було троє
дітей. Вони прийшли до батька
Кирила, а він їм каже:

- А як же, коли труднощі
почнуться? З продуктами труднощі
настануть. Електрика, газ,
опалення почнуть працювати з
перебоями... Де ви будете? Як
зможете жити? У вас дуже маленькі
діти. Не треба продавати. Будинок
з земелькою обов'язково потрібно
мати.

Для науки їм батюшка сказав,
що настане такий важкий час,
який треба буде перечекати. Для
цього бажано мати всім будинок
за містом.

Отець Кирил не забуває в кінці
майже кожної пропов ід і нага-
дувати:

- Часи зараз останні. Будьте
тверезі, шануйтеся... Бо небез-
печно ходите. Зараз потрібно, щоб
віруючі налаштовували і готували
себе до всіляких випробувань і
скорботи. До цього йде. Потрібно,
щоб не панікували, не сумували і
не впадали у в ідчай. І якщо
Господь  попустить як ісь
випробування, потр ібно покір -
ливо, з радістю і надією, зі спокоєм
у душі сподобитися Царства
Небесного.

І про пророцтва старців ,
відправлення "ешелонів" запи-
тала, що хоч в останній вагон
треба вскочити. Отець Кирил
сказав, що слід і це мати на увазі.
Чи не проґавити, не спасувати,
встигнути там опинитися. Про
майбутнє, гоніння ми теж
говорили. Не пам'ятаю вже, як до
цього дійшла наша розмова, але
він заговорив про "останній поїзд".
Каже:

- Матушка, нічого не бійся.
Постарайся потрапити на цей

останній поїзд. (Маючи на увазі той
останній поїзд, про який старці
писали). Чи не відступай ні від чого.
Будь в тому поїзді, у першому ж
поїзді будь!

Щоб уточнити, чи так я розумію
його, питаю:

- Батюшка, як розуміти про цей
поїзд? У переносному або прямому
сенсі?

Він говорить:
- Святі отці сказали: в самому

прямому сенсі розумій.
- На ньому відвозити кудись

будуть?
- Так. І ти не бійся в ньому

перебувати.
Про нову війну матушка  у отця

Кирила питала. Він відповів:
- Вони війну можуть зробити в

будь-який час, коли захочуть, у них
все в руках для цього. Голод буде.
Потрібно людям, особливо з
дітьми, зробити невеликий запас
продукт ів . Найголовніше ж -
духовні засіки зараз заготовити
потрібно.

-  Батюшка, а ось  батько
Микола сказав, що Рос ія ще
воскресне і розквітне і що цар
гряде?

- Не про тебе це.
- А мені що? Тюрма буде?
- Тобі готуватися до іншого

хреста, тебе це не стосується. Хто
знає, може, Господь скоро забере
кого, а ви не готові по головному
щось. Ти ще цей шлях візьми, хрест
неси випробувань, страждань. Що
тобі Господь дасть  -  якщо
мучеництво, то мучеництво! Від
суми та від тюрми не зарікайся,
але на все повинні бути готові.

І ніколи не сумувати, нам
радість яка дана! Ми з Христом
йдемо і з  Ним воскреснемо!
Амінь.


