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Вяра
Неделя 1-ва на Великия Пост - Православна.
ТЪРЖЕСТВО на ПРАВОСЛАВИЕТО !
„Дарувай, Господи, на
Твоята Църква сила да
пребъдва непоколебима от
смущенията на ересите во
веки веков.”

Канон на утренята, 5-та песен, тропар
Неделя Православна
Празникът Тържество на Православието е установен в
ІХ век при Константинополския патриарх св. Методий
след окончателната победа над иконоборството, като
тържество на победата над всички лъжеучения-ереси.
Православието е чистото християнство, без привнесени
в него човешки измислици. То е основано на Свещеното
Писание и Свещеното Предание, идващи от апостолите,
които пък са изпратени от Самия Син Божий, след
слизането на Светия Дух върху тях, да проповядват
Истината на всички народи. По-нататък Вселенските
събори и светите Отци на Църквата само утвърждавали
това, което било в съгласие със Свещеното Писание и
учението на светите Апостоли.
Важно е да си православен, защото Православното

учение за Бога е това, което Сам Синът Божий е
разкрил. Православното ръководство за земния живот
също е основано на Евангелието и е проверено опитно в
живота на много подвижници, увенчани от Бога със
святост, засвидетелствана с чудеса. Да си православен
означава да имаш вярно знание за Висшето, доколкото
то е достъпно за човека, а също и да знаеш пътя, водещ
към Горния свят.
Православието не дава просто отвлечено знание, то
дава духовните сили да се води правилен начин на
живот, защото чрез Църквата се подават даровете на
Светия Дух, които ни укрепяват в доброто. Всяко
отстъпление от Православието води до повреждане на
ясното духовно зрение, а така също и до отслабване на
духовните сили. Затова и тези, които не просто сами
отстъпват от Православието, но увличат и други,
Църквата отсича от себе си, както се изрязва заразената
от рак или от друга опасна болест част от тялото, така
щото да се предпази от зараза и здравата част. На
гръцки език това се изразява с думата „Анатема”, което
значи „Отделяне и предаване на по-висша инстанция”,
тоест предаване на Божия Съд. В същото време пък се
възнасят молитви, така щото всички заблудени да се
обърнат към правдата и да достигнат до познание на
истината, (1 Тим. 2:4), тоест да познаят Истината и да я
последват.
КОГО АНАТЕМОСВА ЦЪРКВАТА НА НЕДЕЛЯ
ПРАВОСЛАВНА !
На всичко, което е било нововъведено и постановено,
или което занапред ще бъде постановено противно на
църковното предание и учението и обичаите на светите
и приснопаметни отци – анатема.

Клир: Анатема (3).
Народ: Анатема (3).
Клирът и народът казват това след всеки възглас на
дякона.
Дякон: На онези, които отричат Божието битие и
утвърждават, че този свят е самобитен и всичко в него
става случайно и без промисъл Божи – анатема.
На онези, които казват, че Бог не е дух, но плът; или пък
че Той не е праведен, милосърден, премъдър, всезнаещ
и които произнасят други подобни хули - анатема.
На ония, които дръзват да говорят, че Синът Божи не е
единосъщен и не е равночестен на Отца, и казват
същото и за Дух Светий, и които не изповядват Отца, и
Сина, и Светия Дух като един Бог – анатема.
На ония, които безумно говорят, че за нашето спасение
и очистване от греховете не е било необходимо
пришествието в света на Сина Божи в плът, Неговото
доброволно страдание, смърт и възкресение – анатема.
На ония, които не приемат благодатта на
проповядваното от Евангелието изкупление, като
единствено средство за нашето оправдание пред Бога –
анатема.
На ония, които дръзват да говорят, че Пречистата Дева
Мария не е била преди раждането на Христа, при самото
раждане и след раждането Дева – анатема.

На ония, които не вярват, че Духът Светий умъдри
пророците и апостолите и чрез тях ни възвести
истинския път към вечното спасение, потвърждавайки
това с чудеса, и също не вярват, че сега Той обитава в
сърцата на верните и истински християни и ги
наставлява на всяка истина – анатема.
На отхвърлящите безсмъртието на душата, края на
света, бъдещия съд и вечното въздаяние за
добродетелите на небесата, и вечното осъждане за
греховете – анатема.
На отхвърлящите светите тайнства, извършвани в
Христовата Църква – анатема.
На отхвърлящите съборите на светите Отци и тяхното
предание, което е съгласно с Божественото Откровение
и се пази благочестиво от Православната Вселенска
Църква – анатема.
На ония, които ругаят и хулят светите икони, поставени
от Светата Църква за възпоменание на Божиите дела и
Неговите угодници, та чрез гледането им християните
да се подбуждат към благочестие и подражание, и на
ония, които казват, че иконите са идоли – анатема.
На ония, които учат и изповядват за тварна нетварната
божествена благодат и Таворската светлина – анатема.
На теософите, дъновистите и другите еретици, които
дръзват да говорят и безумно да учат, че Господ наш
Иисус Христос е слязъл на земята и се е въплътил не
веднъж, но много пъти, а също и на ония, които отричат,

че истинската Премъдрост на Отца е Неговият
единороден Син и въпреки Божественото Писание и
учението на светите Отци, търсят други премъдрости –
анатема.
На окултистите, спиритистите, чародеите, врачките и
всички, които не вярват в Единия Бог, но почитат
бесовете и не предават смирено на Бога своя живот, но с
призоваване на чародейните бесове търсят да узнаят
бъдещето - анатема.
На гонителите на Христовата Църква, на нечестивите
отстъпници, вдигнали ръце против свещенослужителите
Божи, поругали светините, разрушили Божиите
храмове, изтезавали нашите братя и осквернили нашето
отечество – анатема.
На всички еретици – анатема (3)
Клир: Анатема (3).
Из Чин Православие отслужван на Неделя Православна
---------Ето до тук свършват анатемите за съвременните
църковни служители, но не и за истинно-православните.
Ето продължението:
На ония,които безумно утвърждават обновленческата
ерес на сергиянството,като учат,че земното битие на
Църквата Божия може да се основава на отричане от
Христовата Истина,и утвърждават,че Църквата се е

запазила чрез служението на богоборческите власти и
чрез изпълняването на безбожните им повеления,които
отричат светите икони,светоотеческото предание и
божествените догмати,и разрушават по този начин
цялото християнство,както и на ония,които почитат
антихриста и неговите слуги,и предтечите му като
законна власт от Бога;на богохулстващите против
новите изповедници и мъченици - анатема !
На ония,които нападат Христовата Църква като учат,че
Тя се е разделила на "клонове",които обаче се раличават
в своите учения и живот по Бога,а така също
утвърждават,че Църквата видимо не съществува още,а
трябва да се съединят всички тези "клонове",разколи и
иноверия в единно тяло;както и на ония,които не
различават истинното свещенство и тайнствата на
Църквата от еретическите,но учат,че кръщението или
Евхаристията на еретиците служат за спасение;и на
ония,които имат общение с такива еретици,или им
способстват,или ги защитават с новата всеерес на
икуменизма под форма на"братска любов и единение на
разделените християни" - анатема !
На тези,които имат молитвено или евхаристийно
общение с еретици и схизматици,или им позволяват да
вършат каквото и да е като служители на Църквата анатема !
На онези,които беззаконно "снеха"анатемата срещу
Римо-папистите,наложена през 1054г.,на тия,които не се
противопоставиха на това и по този начин сами себе си
противопоставиха на Светите и Велики Събори от
1341,1347и 1351гг.,осъдили папското отстъпление,а

също и на тия,които считат Римо-папистите за църква,а
не ги приемат за еретици и допускат църковно единение
с тях - анатема !
На родоначалниците и ересиарсите на новата
икуменическа ерес Мелетий
Константинополски,Хризостом Атински,Никодим
Ленинградски(чието духовно чедо е сегашния
т.нар.патриарх Руски Кирил Гундяев,верен продължител
делото на своя старец),Атинагор и Димитрий
Константинополски и на всички единомислени с
тях,които открито изповядват ереста на икуменизма
заедно с останалите ереси на Лутер и Калвин и така
дръзко възстават срещу благочестието,клеветят и хулят
нашите св.Отци и Светите Събори,и така се надсмиват и
над църковните канони - анатема !
Който не следва обичаите на Църквата и това,което са
заповядали седемте Свети Вселенски Събора за Светата
Пасха и Месецослова,които добре са ни законоположили
да следваме,а желае да следва Григорианската пасхалия
и месецослов(новия календар),и така заедно с
безбожните астрономи противодейства на всички
определения на Светите Събори,иска да ги измени и
отмени - да бъде анатема !
На всички еретици - анатема ! (3)
† ВИЖТЕ ОЩЕ
Отстъплението от вярата наречено "нов стил"
ЗА СЪКРАЩАВАНЕТО НА ЛИТУРГИИТЕ, ТАЙНСТВАТА И
ТРЕБИТЕ В НОВОСТИЛНАТА ЦЪРКВА

ЗА ПРЕМАХВАНЕТО НА ОГЛАШЕНИЕТО
ЗАЩО БОГ НИ ИЗОСТАВИ
ЗА КОРЕНА НА ЗЛОТО, ЗА НАЧАЛОТО НА
ОТСТЪПЛЕНИЕТО НА РОДНАТА НИ „ЦЪРКВА“, ЗА
БЪЛГАРСКАТА СХИЗМА
Театърът на антихриста
ИСТИНАТА ЗА НАШИЯ НАРОД
Християнството на българите и техните владетели
ИДЕЯТА "ПРАВОСЛАВНИ БУДИТЕЛИ"
Православна ли е демокрацията
Народе, народе...
Защо се премахва вероучението
За старостилния икуменизъм
КОЙ СТОИ ЗАД ОТСТЪПЛЕНИЕТО
ДИСЕКЦИЯ НА ЧОВЕКООМРАЗАТА
ПАСТИРСКО ОКРЪЖНО ПОСЛАНИЕ ПРОТИВ
МАСОНСТВОТО
Против юдомасонството
Изповедание на вярата
КЪДЕ СЕ Е СЪХРАНИЛО ПРАВОСЛАВИЕТО
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