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Вяра
Отстъплението от вярата наречено “нов стил” IV та част
ОСНОВНОТО ОТСТЪПЛЕНИЕ, КОЕТО В МОМЕНТА СЕ
ИЗВЪРШВА ПО МНОГО ОТ НАШИТЕ ОФИЦИАЛНИ
ПРАВОСЛАВНИ ХРАМОВЕ Е ЦЕЛЕНАСОЧЕНОТО
СЪКРАЩАВАНЕ НА ЛИТУРГИИТЕ И ТАЙНСТВАТА!
ТОВА Е ПРЕДНАМЕРЕНО ЛИШАВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНОТО
ДЕЙСТВИЕ ОТ БОЖИЯТА БЛАГОДАТ!
Показателен пример е драстичното осакатяване на
тайнството кръщение. Там целенасочено например се
пропускат две от трите запретителни молитви, с които се
прогонва бяс. Защо точно тези молитви се пропускат?!
Може би защото висшия клир е заповядал в някои от
църквите да не гонят демоните от нищо неподозиращите
миряни.
Литургията е Божествена служба! Въпреки това
в променилата календара официална наша църква тя
е променена и съкратена в следните й части:
Веднага след Великата ектения, вместо 102-ри псалом
се изпява “Молитвами Богородици”
-

След първата малка ектения се изпуска 145-ти псалом

Преди Малкия вход вместо да се изпеят или прочетат
всички девет блаженства със съответните тропари от Октоиха
или Минея, се изпяват едно-две блаженства
След Входното... се полагат тропари и кондаци, които
могат да достигнат според службата 5-6 на брой. В някои
храмове те направо се изпускат, а другаде се изпяват едва 2-3

В определени дни на възкресно-празнични служби,
Апостолските и Евангелски четива стигат до три. В почти
всички храмове се четат само по един
Изпуска се Ектенията на Оглашените. Това си е
направо БОГОСЛУЖЕБНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, защото се
лишават от литургийна молитва хилядите оглашени в
православния свят, които се готвят за кръщение.
Накрая на светата Литургия, след “Буди имя Господне
благословено...” се изпуска изпяването или четенето на 33-ти
псалом
В много храмове се проповядва или рядко, или никак.
За такива служители важи апостол Павловата реплика” Горко
ми, ако не благовествувам...”
Всички тези дела са осъществявани изцяло под диктовка и в
угода на масонските политически и финансови покровители на
икуменистите от висшия ни клир. Целта е целенасочено
компрометиране на вярата в очите на обикновения
българин И ЛИШАВАНЕ НА МИРЯНИТЕ ОТ БОЖИЯТА
БЛАГОДАТ И ЗАЩИТА!
В друга част от гореспоменатото послание на синода на
Българската Православна Църква No 5953 се заявява, че
въвеждането на новия стил ...“ ще премахне тая
несъобразност Нова година да се чествува преди Рождество Христово, при което се нарушава Коледния пост”...?!
Този аргумент представлява небивало безсрамие,
чревоугодие и безбожие, които са ясно доловими за всеки
православен човек. Християнският празник е Рождество
Христово, а не езическите коледа и нова година. Кощунство е
да наричаш традицията на светата ни църква
“несъобразност” и да я нагаждаш спрямо езически

празници.
Ето какво казват светите отци по този въпрос:
„Не бива да се празнува заедно с езичници и да се
приема от тях онова, което е безбожническо” (Лаод. 39).
Какво всъщност празнуваме на "коледа"?
Ето какво пише за езическия владетел Колад в един от
основните древни източници на нашата история:
" След Бладилий дойде трети крал на име Колад в годината
от сътворението на света 4745 /763 преди Христa/. Той беше
много нечестив, зъл, сластолюбив, блудник, суров и
просто да кажа, баща на всяка неправда, а най-много
мъчител немилостив. Поради това сатаната го залюби и
го постави отдясно на себе си, отдавайки му чест,
достойна за делата му.Когато се смесиха с елините и
римляните, иллирийците видяха, че те имат кумири и идоли
и им се покланят. И Колад пожела да бъде бог и да му се
покланят като на бог, а не като на крал."
„История во кратце о болгарском народе словенском“
на йеросхимонах Спиридон Габровски завършена през 1792 г.
За мерзостите на езическите новогодишни празници говори
ясно мъченичеството на един от най – древните български
светци – Дасий Доростолски. Той бил по произход от родовете
на нашите предци тракийци и служел като обикновен войник в
римския ХІ Клавдиев легион.
През месец декември езичниците организирали пищни
тържества в чест на “божествата” Сатурн и Кронос, наречени
Сатурналии или Кронии.
Цялата търговия по време на празниците замирала,
училищата и съдилищата не работели.(НЕЩО МНОГО

ПОЗНАТО И В НАШИ ДНИ – б.ред.). Хората си подарявали
свещи, чиято светлина имала "магическото излъчване" да
"подпомага" намаляващото зимно слънце. (Днес то се
"подпомага" от милиардите светещи елхи, украси по
прозорци и къщи и т. н. - б.ред.)
Тридесет дни преди празника бил избиран и карнавален "цар
на крониите" - красив юноша от войската, когото обличали в
царски одежди и който имал пълната свобода да извършва
каквото си поиска в продължение на няколко седмици,
включително и да люби, която си пожелае от жените в града,
където бил избиран. След края на този срок царят на крониите
бил развенчаван и принасян в жертва на Кронос. Днес
имаме сравнително вярна и пълна представа
за БЕСОВСТВАТА през крониите благодарение на житието на
свети Дасий. В онази далечна 292 г. се случило така, че св.
Дасий бил избран да бъде поредният "цар на крониите”. Той
бил християнин и не искал да отдаде своя живот в жертва на
едно езическо божество. Вдъхновен от Светия Дух, св. Дасий
започнал смело да проповядва Троицата и да убеждава всички
да повярват в Отец и Син, и Св. Дух. За тази си дейност той бил
изправен на съд и съден от Басус – легата на легиона. Пред
съда Христовият мъченик отново смело изобличил езическите
вярвания и с горещи слова изповядал вярата си в Светата
Троица: "Аз изповядвам, че съм християнин, както много
пъти изповядвах, и не се покорявам на никого, освен на
единия безгрешен и вечен Бог - Отец, Син и Свети Дух в
трите имена и начала, но в една същност." Св. Дасий бил
подложен на жестоки мъчения, които твърдо понесъл.
Безсилни да сломят волята и духа на светеца, на 20 ноември
292 г. палачите му го обезглавили.
През 1582 г. отдавна изпадналата в заблуди и отклонения от
вярата папска ерес, приема календар, който е наречен
"григориански". Основната цел на ръководителите на

превърналата се в жидовстваща секта западна
католическа църква е да смесят празнуването на
Рождество Христово с най - големия езически празник
свързан с култа към слънцето и започващото
увеличаване на деня след зимното слънцестоене. Това се
постига чрез "изпускането" на 11 дена от календара. В
тази година 11 декември (когато е слънцестоенето по
юлианския църковен календар), става 22 декември (по
грегорианския еретически календар) и започва
подготовка за три дена празник, който под маската на
едно от най - големите християнски събития,
фактически връща хората към езическите чествания и
култове внушени им от сатана.
Човекът, който си е позволил да внесе поредната еретическа
"поправка" в светоотеческото Предание на Светата ни Църква
се нарича папа Григорий XIII. Той изменя църковния календар,
позволявайки си да "поправя" светите отци от Първия
Вселенски Събор, тоест да "поправя" Самия Свят Божи Дух
говорил чрез тях.
КОЙ ОБАЧЕ ФАКТИЧЕСКИ СТОИ ЗАД ЕРЕТИКА И
НЕГОВИТЕ БЕЗБОЖНИ ДЕЙСТВИЯ ЩЕ ВИДИМ ПО НАДОЛУ.
Както знаем, в историята най - надеждните източници
относно дадено събитие или личност, са артефактите.
Ето какъв медальон е заповядал да изсекат в чест на
изменението (според него "изправянето") на светоотеческия
календар ересиарха Григорий XIII:

На лицевата страна е изписано: "GREGORIUS XIII . PONT.
(съкращение на pontifex) OPT. (съкращение на optimus)
MAXIMUS. Преведено това означава: "ГРИГОРИЙ XIII, НАЙ ДОБРИЯТ ВЪРХОВЕН ЖРЕЦ.

На кого е "жрец" папата се вижда ясно на обратната
страна на медальона: По средата е изобразен бесовския
символ на зодиакалния знак "Овен", с надпис: "Anno restituto
MDLXXXII" ("Година на изправянето - 1582").

НАЙ - ПРИТЕСНИТЕЛНО Е ПРИСЪСТВИЕТО НА ОБРАЗА НА
САМИЯ САТАНА, УВИЛ СЕ ОКОЛО НАДПИСА
ПРОВЪЗГЛАСЯВАЩ "ИЗПРАВЯНЕТО" НА КАЛЕНДАРА И
ЗАХАПАЛ ОПАШКАТА СИ. Този символ се използва и в много
окултни общества и масонски ложи.
Още по - смущаващ е герба на папа Григорий XIII:

А ЕТО В ЧИИ ЛАПИ Е ПОПАДНАЛ СЛЕД СМЪРТТА СИ
ЕДИН ОТ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ПАПСКАТА ЕРЕС,
ПОЗВОЛИЛ СИ ДА ПОПРАВЯ ПРЕДАНИЕТО НА СВЕТИТЕ
ОТЦИ:

НА СНИМКАТА Е ГРОБНИЦАТА НА ГРИГОРИЙ 13-ти.
Папа Грегорий XIII е заповядал да се изсече медальон
и по случай друго "паметно" за него и сатанинско по

своята същност събитие - избиването за една нощ на над
10 000 френски протестанти в така наречената
Вартоломеева нощ.
Когато на следващия ден след клането ересиарха
научава, какво се е случило, той нарежда да бъде
отслужен "благодарствен молебен".

В последствие убийствата продължават, като за една
седмица са избити над 100 000 души - мъже, жени, деца
и старци. Реките на Франция се изпълват с трупове.

(Картини изобразяващи масовите убийства)
Можем да кажем ясно: - приемането на т. нар.
“поправен юлиански” календар представлява въвеждане
в нашата официална православна църква на
еретическия грегориански календар, тъй като
практически разликата между двата ще се появи едва
през 2800г., но отново ще бъде заличена сто години след
това.
Защо римокатолиците са ерес ли?! Защото един православен
до тогава епископ (папата) решава, воден от чисто
политически и икономически интереси, че има върховенство
над останалите епископи, въпреки предупрежденията на
неговия предшественик, че този акт на свръх гордост е

характерен за антихриста. Следва цял низ от мерзости, като
кръстоносните походи, кладите, инквизицията, догмата за
“непогрешимост” на папта, който казва “аз съм пътя, истината
и живота”?!, “непорочното” зачатие на Богородица, промяна
на Символа на вярата установен от светите отци, мита за
“огъня на чистилището”, купуването прошка на греховете
(индулгенции), промяна на почти всичко от учението и
практиката в Кръщението, Елеосвещението, Божествената
Евхаристия и другите църковни Тайнства, промяна на
Богослужебния устав чрез въвеждане на нов календар и т.н.
кощунства, които в крайна сметка отвращават Бога и
довеждат западното общество до тотален морален срив,
на който свидетели в момента.

В Дания например вече има легални, разрешени от
"закона" публичи домове за содомити.
Лошото е, че след приемането на новия стил от
контролирания от комунистическите служби синод на
БПЦ, ние ставаме свидетели на същите разложителни
процеси и сред българите.
ТЕЗИ ПРОЦЕСИ, СА НА ПЪТ ДА УНИЩОЖАТ НАРОДА
НИ. НЕЩО, КОЕТО НЕ МОЖА ДА СЕ СЛУЧИ ДАЖЕ И В
РОБСТВОТО.
НО ТОГАВА ВЯРА ИМАХМЕ И БОГ БЕШЕ С НАС!

За нашите времена промислително пише епископ Игнатий
Брянчанинов. 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).
На нелепия довод, че новия календар бил по – точен, можем
да отвърнем, че повечето големи астрономически
обсерватории по света продължават да работят по акуратния
стар юлиански календар!
Църковният календар осигурява реда и богослужебното
единство в църквата и не се занимава с точните секунди на
завъртане на Земята около Слънцето. Астрономическите
аргументи за въвеждане на новия папски календар не са
църковно-канонични и имат една единствена цел: да разбият
единството в църквата. Зле си вредят тези, които хулят
християните, държащи светоотеческия календар. Защото така
хулят и светците на църквата, които са все “старостилци”,
защото са служили Богу и са просияли все по неизменяемия
църковен календар, наречен днес “стар”.
Новостилните “философи” в своите плътски
мъдрувания споделят, че “календарът не е догматичен
въпрос”. Когато Господ е наредил да се слуша Църквата
(Мат. 18:17), Той не е поставил ограничение само в
“догматическите въпроси”. За какво са каноните, за какво е
Св. Предание, за какво е църковната традиция? Или синода

стои над каноните и Преданието? Такова разбиране по своята
гордост много се доближава до папската ерес и не е чудно, че
официалните църкви вече са се възприели за “сестри” на
римските еретици (както ще видим по – долу).
Привържениците на новия стил обичат да цитират архим.
Методий и статията му “За календарната реформа”. Ето един
от основните му и с нищо не аргументирани доводи “Църквата
и в миналото е извършвала календарни реформи, ще ги върши
и в бъдеще. Календарният стил не е и не може да бъде една
постоянна величина”...?! Архимандрита отрича сам себе си,
защото като председател на календарната комисия при
Московското "Всеправославно" съвещание от 1948г., на
пленарното заседание на 10 юли в доклада си “За
църковния календар” казва, цитирайки проф. Глубоковски:
“За Църквата, в която всичко трябва да става с приличие и ред
(1Кор. 14:40), календарът е регулатор на църковния
живот. НИКАКВИ ПРОИЗВОЛНИ И ЧИСТО ЛАИЧЕСКИ
ИЗМЕНЕНИЯ ТУК НЕ СА ДОПУСТИМИ, ЗА ДА НЕ
ПРОИЗЛЕЗЕ ЦЪРКОВНО РАЗТРОЙСТВО С ЯВНА
СЪБЛАЗЪН И ОПАСНОСТ ЗА ВЯРВАЩИТЕ”[19].”[20]
“Интересно би било да запитаме, от кои други
календари се е ползвала светата Църква и кои са тези
“много календарни реформи”, които само архим.
Методий знае (и всички “новостилци” припяващи в
един глас с него – б.ред), понеже в историята на светата
Църква е факт, че тя е ползвала единствено
съществуващия юлиански календар”[21].
Интересен факт е, че историческия календар, създаден от
Жак Скалигер през XVI-ти век, който дава възможност на
историците с абсолютна точност да отчитат събитията в
период от 7980г. е използвал юлианския календар, като найподходящ. За разлика от църковния календар използван от

учените-историци, “поправения” юлиански – т.е. грегориански
календар НЕ Е ПРИГОДЕН ЗА ПРАЗНУВАНЕ НА МИНАЛИ
СЪБИТИЯ И ИЗПАДА В ГРУБИ ИСТОРИЧЕСКИ
ГРЕШКИ! [виж 22 и 23]
“Понякога се чуват мнения, че новият стил е верен, а стария
неверен. Казва се още че чуждите учени направили “чудесно
откритие”, като доказали, че днес не е 0, а 14-то
число. РАБОТАТА ТУК Е, ЧЕ И ДВЕТЕ БРОЕНЕТА СА
УСЛОВНИ И НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ДРУГИ.[24] На това
мнение са почти всички съвременни астрономи! “При това
броенето на дните “по старому” и “по новому” има такова
отношение към обективния вървеж на времето, както начина
на измерване на температурата по Целзий или по Рюмер към
топлинното състояние на телата” .[25]
В капиталния научен труд по въпросите на времето, излязъл
през 1968г. изготвен от цял екип френски учени под
ръководството на проф. Ригал, се казва: “Земята, луната,
слънцето, звездите – показват различна продължителност за
един и същи отрязък от време. Необходимо е вече да се
откажем от понятието за всеобщо време”.
Ето защо архим. Методий и “новостилците” непрекъснато
говорят за “астрономически основи на календара”, а никаде не
цитират мнението на учените и астрономите за
календара. Изложените факти показват, че българските
реформатори – новостилци, безотговорно, без никаква
научна и каноническа обосновка, на своя глава
извършват ПРЕСТЪПЛЕНИЕ спрямо утвърдения от
светата Православна Църква календар.[26]
Приемането на новия стил в личен план води до
повреждане на ясното духовно зрение, до поощряване на
светския дух в църквата и до безразличие към неправдата,

така постепенно се стига и до безразличие към фундамента на
православието – послушанието към Църквата. То се
заменя с послушание към човеци, които сами са
непослушни на Църквата. Недобросъвестни “духовници”
казват, че новият стил трябвало да се спазва по
послушание. Такова послушание обаче е съучастие в
греха на отстъплението. То е отявлено непослушание към
Светото Предание и отците на Църквата. Ако можеше, то
всеки католик или протестант щеше да се оправдава с
послушанието си към своя кардинал или пастор. Къде е тогава
границата между православие и ерес?
Да не забравяме думите на Господа към една от църквите на
последните времена: “ Зная твоите дела; носиш име, че
си жив, а си мъртъв. Буден бъди и укрепявай
останалото, което е на умиране; защото не намерих
делата ти съвършени пред Моя Бог. Помни, прочее, как
си приел и чул, и пази, и се покай.”(Откр. 3:1-3)
Ето и други слова на Спасителя: “Не всеки, който Ми
казва: Господи, Господи! ще влезе в царството небесно,
а оня, който изпълнява волята на Моя Отец
Небесен.”(Матей 7:21)
Ще ви запознаем накратко с хронологията на
отстъплението от вярата, извършено от официалните
православни църкви, част от които е и нашата БПЦ.
Въвеждането на новия стил е основен елемент от цялата
еретическа масонска мерзост.
СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ...
(Спасителен път има, защото сам Господ е казал ...”ще
съградя църквата Си, и портите адови няма да й
надделеят"...(Мат. 16:18). За алтернативата на цялото
това безумие, което се случва около нас, ще поговорим в

края на материала.)
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