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Вяра
Допълнение към ДОГМАТИЧЕСКОТО ОТПАДАНЕ
НА БЪЛГАРСКАТА ''ПРАВОСЛАВНА'' ЦЪРКВА ОТ
ПРАВОСЛАВИЕТО - XI част

Междурелигиозните контакти се развиха бързо и заеха
официално място на шестата генерална асамблея на ССЦ във
Ванкувър, Канада, 31.VІІ.1983 г. Там имаше видно участие на
езичници още в началото на събитието. Индианските шамани
запалиха „свещени” огньове, молиха се, биеха тъпани и играха
обредни танци. Те издигнаха огромен тотем – идол и
призоваваха “духа на своето племе”, т.е. бесът, който той
символизира.
Така те посрешнаха участниците от „Световния съвет на
църквите”. Изказаха се представители на множество различни
религии. Гръмогласен равин прочете дълга и „поучителна”
реч. След това бе осъществена икуменическата „лимска
литургия”, в която бяха включени и някои православни
елементи.

„Лимска литургия”. Вход с
Евангелие, което носи
православният епископикуменист (на заден план малко
вдясно)

Входът с Евангелието бе осъществен от „православен”
архиерей – епископ Сотирий Торонтоски от
Константинополския патриархат. Митрополит
Хризостом от същия патриархат преломяваше хляб за
икуменическо причастие. Б"ПЦ" и тогава и сега е в
общение и подкрепя действията на Константинополския
патриархат.
Главен извършител на икуменическата литургия е бил

англиканският „архиепископ” Рънси в съслужение с шестима
протестанти, от които две жени „свещенички”. При
произнасяне на ектениите взели участие други православни,
дохалкидонци монофизити и римокатолици.

Забележете – В тази “литургия” участвал и
архиепископ Кирил, сега патриарх Московски и на цяла
Русия.
Римокатолическият епископ Паул Вермер от Германия
прочел Евангелието, а архиепископ Кирил произнесъл
следното прошение: „Да се помолим, за да достигнем поскоро видимо общение в тялото Христово чрез
преломяване на хляба и благославяне на чашата около
една трапеза!”.
Мерзостите се засилват на седмата асамблея на ССЦ в
Канбера, Австралия, 1991г.

В „скинията на поклонението”
Тя беше посветена на учението за Светия Дух и на нея
протестантските богослови показаха ясно възприемането на
езически, мистически и идолослужителски понятия в
вярванията на икуменистите.
На началното „богослужение” в „скинията на поклонението”
взели участие около 4000 души. Езичеството е още позастъпено, отколкото на предишната „асамблея” във Ванкувър.
Влезлите в „скинията” преминали през „очистителен дим”.
Австралийските туземци приветствали „асамблеята” с култови
обреди, пълни с особена символика. Мирският митрополит
Хризостом от Константинополската патриаршия и други
"православни" за съжаление и там взели участие.
Начело на делегацията на Константинополската патриаршия, състояща се от 18 души, бил тогавашният Халкидонски
митрополит, сега Константинополски ПАТРИАРХ
ВАРТОЛОМЕЙ.

Началото на „богослужението”
било ознаменувано с култови
танци на австралийските
туземци

Митр. Стилиан чете Символа
на вярата. Отляво е митр.
Хризостом. Между тях е
протестантската „свещеничка”
Лойс в облачение

Дванадесет души представяли Еладската Църква, начело с
Неаполския и Ставрополски митрополит Дионисий. Най-голямата делегация, почти 40 души, била изпратена от
Московската патриаршия, начело със Смоленския митрополит Кирил, КОЙТО СЕГА Е МОСКОВСКИ
ПАТРИАРХ.
Австралийският архиепископ Стилиан (Константинополска
патриаршия), начело на представителите на всички ереси на
земята прочел заедно с тях Символа на вярата. Съвършено
официална съвместна молитва. „Единството” сякаш вече съществувало, изразявало се и се утвърждавало.
Мирският митрополит Хризостом също се молел заедно
с еретиците, като начело на „богослужението” прочел „Отче
наш”. Съвместната молитва завършила с „целувка на мира”.
Православните митрополити също взели участие в тази
„целувка на мира”.
Най–видно място на тази асамблея било отделено на
представлението на млада презвитерианка, доктор по
богословие на феминизма от Южна Корея.

Зазвучала
някаква
странна,
напрегната
музика,
навсякъде
имало азиатска
символика и
всичко
създавало
дълбоко
чувство за
присъствие на лукавия бесовски дух. Тази проповедница
феминистка не скривала своето лице. Тя смело заявила:
„Будизма и шаманизма са моята майка, а моя баща е
християнството”.
На „асамблеята” присъствали представители на
всички поместни православни църкви, ВКЛЮЧИТЕЛНО
И НА БЪЛГАРСКАТА. ВСИЧКИ се включили в обща
литургия с еретици и езичници.
В Канбера отново била отслужена „литургията” от Лима
с участието на протестантски „свещенички”.

"отец" Милаш

„Епископ” Джон
Самуел от Пакистан и
„свещеничката” Мери
Уеър държат
приготвеното от тях
т. нар. „причастие” –
безквасници и глинен
съд с вино
Сръбският свещеник о. Милаш за нещастие дирижирал хора
от 80 души от разни вероизповедания на икуменическата „литургия”. В тази „литургия” било особено много застъпено
участието на жени, които носели Евангелието, една
челаАпостола, друга произнесла шеговита „проповед”, от
която „богомолците” на няколко пъти избухвали в смях.
Мирският митрополит Хризостом обаче нарекъл въпросната

„лимска литургия” „свещена и боголепна”.
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