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Вяра
Свещената борба против ереста на новостилието
и икуменизма

СЛОВО ПОСВЕТЕНО
НА СВЕТИЯ НАШ ОТЕЦ
МАТЕЙ, АРХИЕПИСКОП
АТИНСКИ И НА ЦЯЛА
ГЪРЦИЯ И 90 ГОДИНИ
ОТ НАЧАЛОТО НА
СВЕЩЕНАТА БОРБА
ПРОТИВ ЕРЕСТА НА
НОВОСТИЛИЕТО И
ИКУМЕНИЗМА
/извадка от Църковния
календар на И.П.Х. за
2014 год/
В своето първо църковно правило свети Василий Велики
определя трите главни причини за отпадането от църквата самочинното събрание, схизмата (разкола) и ереста. Първите
две са отделяне, при което се запазва истинското учение на
църквата, а разделението се явява по причина на други
несъгласия. Това впрочем по лесно може да се излекува
защото единството на вярата e съхранено. За разлика от тях
ереста е разрушаване на вярата, което е тежък и непростим
грях. При нея отпадащите вече дръзват на хула против
Истината. А това е може би най-тежкият грях който може да
се извърши.
Новокалендарната реформа в своята същност не е нито
самочинно събрание, нито схизма, тя е ерес, осъдена от
множество събори. Тя е извършена през 1924 година от
Константинополската патриаршия. Въпреки че е приета с

неодобрение от останалите поместни църкви, нито една
от тях не прекъсва общението си с нея. По тази причина
всички отпадат от църквата. Това е простата и ясна
истина.
Как се стига до това голямо отпадане, засягащо милиони
православни? Причините се коренят в миналото. Отпадането
на човек от църквата не се допуска толкова лесно. За да се
стигне до там е имало много и много предишни грехове, много
и много предишни знамения и предупреждения. Да вземем
Руската църква. Какво се случва с боговенчания
император? Предаден е от собственият си народ и то на
богоотстъпните юдеи. Нещо повече - предаден е от
църковната йерархия. Как реагират православните
църкви по света, някоя от тях надига ли своя глас,
някоя прекъсва ли общение, както е редно? - не.
Руските йерарси в изгнание първоначално заявяват желанието
си за възстановяване на православната монархия, но после
"забравят" за това. В същото време атинският архиепископ
Хризостом Пападопулос, имайки предвид новостилната
реформа невъзмутимо заявява, че ако една поместна църква
сама направи някаква промяна, тя подлежи на наказание, но
ако всичките църкви вземат решение за промяна, то става
вече православно канонично. Каква заблуда!
В древност Бог съхрани само семейството на Ной при потопа,
съхрани само децата на израелтяните когато изпрати ангела
да избие всички първородни в Египет, а Христос избра своите
апостоли само измежду обикновените и прости човеци,
пренебрегвайки множество свещеници, книжници и фарисеи.
Господ избира онези, които са верни и за които се отнася това,
което казва на Натанаил "ето истински израелтянин у когото
няма лукавство" /Йоан 1:47/. Нима свещениците по времето на
Христос бяха безблагодатни, нима някой е скрил от тях и
народа истинското учение? Имаха всички свидетелства в
ръцете си и въпреки това не повярваха. Но искрените винаги

са били малцинство. Истински православни могат да бъдат
само онези, които търсят истината, която по думите на
свети Симеон Нови Богослов, е самата благодат.
Новостилието става причина за отпадането на всички големи
патриаршии. Малцината останали православни започват
борба. Започва
жестоко гонение, преследване, затвор. Как
новостилците които са извършвали това беззаконие,
могат да продължават да твърдят, че са за единение в
любовта, че различие между стария и новия стил няма и че
всичко е само някакви си 13 дни. Нали против това говорят
делата им. Защо гонят истинската църква? Защото не
могат да понесат истината, защото в тях истина няма!
Новостилците казват: "Не се отделяйте от своите епископи,
защото никой не знае Божията воля, освен църквата".
Отговорът на Светите Отци: "Заповядваме единомишленици с
православния и Вселенски събор от клира по никой начин да
не се подчиняват на отстъпили или отстъпващи от
православието епископи". (3-то правило на Третия Вселенски
събор)
Новостилците заплашват: "Ние осъдихме старостилците и
затова те са под анатема".
Отговорът на светите отци: "Но ако /епископ/ без всяка вина е
отстранен от своето достойнство: то да бъде възстановен в
епископско достойнство." (29-то правило на Четвъртия
Вселенски събор).
Новостилците казват: "След като никой съборно не е осъдил
новостилните епископи, то никой не бива да престане да ги
поменава и да се отделя от тях."
Отговорът на светите отци: "... Да се предава на анатема всяка
ерес...". (1-во правила на Втория Вселенски събор).
Новостилците казват: "Старостилците правят разкол в
църквата и разделят народа.".

Отговорът на Апостола: " заповядваме ви също, братя, в името
на Господа нашего Иисуса Христа, да страните от всеки брат,
който постъпва безчинно, а не по преданието, що е получил от
нас." (2 Сол. 3:6)
Новостилците казват: "Всички честни епископи и свещеници разбирай новостилци - се грижат съвестно за благочестието и
вярата. Те също негодуват против някои отстъпление на
висшия клир, но имат търпение и смирение, проповядват
истината от своя амвон и се надяват не на разколи, на Бога
заради мира в църквата и заради хората, които водят. Затова е
грях да се говори против тях."
Отговорът на светите отци: "Всеки слуга, който е мълчал и не е
сторил нищо, за да попречи на крадците да проникнат с взлом
в дома на господаря му и да го ограбят, но им е позволил
тайно да вземат всичко и да си отидат, ще бъде осъден от своя
господар като подъл крадец, подобен на тях, дори и с нищо да
не им е помогнал." (Св. Симеон Нови Богослов, Беседа 78).
Новостилците казват: "Как е възможно благодатта да е
отстъпила от нас, щом като се случват чудеса с нашите
патриарси. Ето го най-големият пример - падането на светия
огън на Гроба Господен при патриарха, в общение с когото са
всички поместни църкви."
Отговорът на светото предание: и друг път се е случвало да се
дават чудеса на неправославните като например чудото на
свети теодор с коливото, когато той лично се явил на
православния епископ и го предупредил за освернената храна
на тържището. Чудото е чудо, но не е тайнство. Тайнствата са
необходими за спасението на човека, защото например само с
кръщение човек встъпва в църквата, докато чудесата са за
свидетелство или изцерение. Лишени от тайнства хората
остават вън от църквата, а чудесата са доказателство че има
Бог. Както четем в евангелието, Христос не възпрял онзи
който извършвал чудеса с Неговото име, защото казва на
апостолите: "който извърши чудо в мое име не ще може

наскоро да ме злослови. /Марк 9:39/.
Ако търсим доказателства за безблагодатността на
новостилието, то най-големите от тях ни дава историята. През
1924 година в света не остава нито един православен епископ,
който да е отхвърлил публично новостилието като ерес както
това са правили светите отци. Това продължава до 1935
година. Тогава трима от отпадналите в новостилието гръцки
епископи принасят публично покаяние и обратно приемат
поради това своите санове. Извършват нови ръкоположения и
общото число православни епископи става 7, като между
новоръкоположените и свети отец Матей. Шестима от тях
обаче подобно на Лотовата жена се връщат в новия календар и
завинаги отпадат от църквата. Единственият останал епископ
в света, който продължава не само апостолското приемство, но
и изповеданието на вярата, това е свети Матей. Той е най
великият свети отец на миналия век, продължител на светата
църква, пазител на православното изповедание на вярата и
живата връзка със светото предание и предходните светии,
защото е извървял същия път и е показал същия живот,
какъвто са ни показвали винаги светите отци от всички
времена и места по света. Свети Матей нито веднъж не е
направил компромис с вярата, нито веднъж не се е поклонил
на властта. Бил е атонски йеромонах и изповедник преди 1924
година, вече дълбоко почитан и уважаван от атонските старци.
Той е сред първите отци които започват борбата срещу новия
календар и в 1924 година престава веднага да поменава
новостилният патриарх. Той предава целия си живот на
свещената борба, независимо от това, че заради нея
претърпява всякакви страдания. И накрая той е единственият
отец, който докрай запазва и продължава неповредена
църковната йерархия.
През 2014 година се навършват 90 години от борбата срещу
новостилието. Ако през 1935 година е имало епископи
свещеници, ръкоположени преди 1924-та, които са можели да

се покаят и да се възвърнат в църквата, днес такива няма.
Пребиваващите извън църквата не могат да предават
апостолското приемство. "Ръкоположените" новостилни
епископи от по-новото поколение практически са хора
некръстени. След толкова много време в новостилието вече не
е останало нищо, изтрит е дори споменът за благочестието
като отглас от някогашния православен живот. Затова все почесто виждаме новостилците да обръщат глава към папата с
надеждата поне от там да дойде нещо, което да запълни
зейналата пропаст между рая, който проповядват, и ада, в
който живеят. Но това е още по-голямо свидетелство срещу
самите тях, тъй като това доказва, че наистина нямат нищо.
Вдигането на анатемите над папата, които се вече на хиляда
години, признаването на англиканската църква, на
монофизитите, които са древни еретици, общението с всякакви
протестанти и дори с будисти и мюсюлмани - ето падението, до
което стигат новостилците. Те имат своите предтечи за жалост
в православно време. Знаем за действията на Тихон като
епископ в Америка, който е благославял новия календар още
през 1907 година и противоканонично е участвал в
ръкоположението на англиканския епископ. Знаем за
разрешението, което Руската църква е дала на Финландската
да служи по нов стил през 1917 година. А колко много
отстъпления не знаем, които със сигурност са имали място в
общото предателство на православието още преди 1924
година. Защо тогава да се учудваме, че потопът на всеобщата
апостасия залива целия изток и служи за радост на бесовете.
Нима сме слепи да не видим свидетелствата за настъпването
на последните времена. Къде са днес благословените царе,
пазители на православието? Къде са великите светии които на
цял свят свидетелстват за истината? Къде е православната
държава? Нима сме слепи да видим, че богопротивни
юдеи възстановиха след хиляди години изгнание
държавата си, след като вече нито една друга държава

по света не държи истината. Не владее ли масонството
целият свят? Не е ли в гонение православната църква,
докато всякакви протестанти и икуменисти са приети от
държавата? Нима не се проповядва по целия свят
търпимост към всевъзможни содомски грехове? Какви
свидетелства още са ни необходими, за да видим ясно че са
настъпили пред антихристовите времена. И ето - на
новостилците Господ дава дух на заблуда /Исай 29:10/.
Гледат и не виждат, слушат и не чуват. Бедните и
окаяни хора, отиващи във вечната мъка! Те сляпо
вярват на своите водачи, за които е казано от Бога:
горко на ония, които мислят да се скрият в
дълбочината, за да утаят кроежа си от Господа, които
вършат делата си в мрак и казват: "Кой ще ни види и
кой ще ни узнае ?". Какво безразсъдство! /Исай
29:15-16/. Наистина какво велико безразсъдство е паднало и
над онези, които сами се предават в ръцете на вълците и сами
себе си лишават от разума, даден им от Бога, за спасение на
вечните им души. Какво по-голямо свидетелство за
отстъпление търсим от общението на новостилците с
езичниците и еретиците, явно видимо за всички, проповядвано
открито? Какво по-голямо свидетелство от нехайството към
православните догмати и канони? Какво още трябва да се
случи, щом апостолът ни забранява да слушаме не само
човеците, но и ангел от небето /Гал. 1:8/? Забележете, не казва
просто ангел /който може да бъде и паднал ангел/, но ангел от
небето, сиреч ангел, който наистина живее при Бога и
пребивава в Неговата благодат. Дори казва него да не
слушаме, ако проповядва друго. Какво остава да слушаме
човеците, дори те да са най-висшите измежду всички хора.
Казано е да не се надяваме на князе, на синовете човешки, в
тях няма спасение. /Пс. 145:3/. Кого да слушаме тогава? Сам
Господ посочва апостолите и техните приемници. Тайнствата
са само в техните ръце. И само и единствено те могат да

спасяват човешките души. А това са приемниците на светите
йерарси, последният от които е свети Матей и
ръкоположените от него епископи. Той не е оставил
пророчество, че в последните времена православието в света
ще остане колкото малка искра, от която после ще се разгори
отново огъня му по целия свят. Онези които отхвърлят това и
които сигурно ще бъдат мнозина, нека знаят, че Христос е
казал: "Който не е с Мене, той е против Мене" /Лука 11:23/.
Свети отче Матее, моли се на Бога за твоето малко
Христово стадо - да устои на световните изкушения, да
се удържи в православието и да бъде запазено цяло и
невредимо с благодатта на Иисуса Христа, Комуто
подобава слава с Бога Отца и Животворящия Дух, сега и
винаги и во веки веков. Амин.
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