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Вяра
Изповедание на вярата

Ще ви представим и
изповеданието на Светата православна и спасителна
вяра в Христа:
„Приемаме и възлюбваме Светите Седем Вселенски
Събора.
Приемаме и изповядваме решенията и анатемите на
Светите Отци и цялата съборна дейност на Едната Свята,
Съборна и Апостолска Църква на Христа.
Приемаме и изповядваме решенията на
Всеправославните Събори в Константинопол през
годините 1583, 1587 и 1593 при патриарх Иеремия II –
Таранос, 1756 при Кирилл V и 1848 при Антим VI, на
които е осъден и анатемосан новият папски
(григориански) календар.
Вярваме и изповядваме, че църквата в България,
която е наречена със султански ферман „Българска
екзархия“ отпада от Едната Свята, Съборна и
Апостолска Църква на Христа на 16 септември 1872
година, чрез схизмата на филетизма, която е поставена
от Всеправославен Църковен Събор при патриарх Антим
VI. Вярваме, че от тогава в Българската Църква няма
благодат, свети тайнства, апостолско приемство и
законна йерархия.

Вярваме и изповядваме, че Руската православна
църква отпада от Едната Свята, Съборна и Апостолска
църква на Христа на 3 юни 1923 година чрез
разкаянието на патриарх Тихон пред беззакония съд на
болшевиките за анатемата, която е произнесъл срещу
тях на 19 януари 1918 година, като и до днес пребивава
под тази схизма.
Вярваме и изповядваме, че през 1924 година
Константинополската патриаршия отпада от Едната
Свята, Съборна и Апостолска църква чрез схизмата на
новокалендарието – икуменизма.
Изповядваме, че всички останали поместни църкви
отпадат от Христа в същата схизма чрез съслужението и
общението си с нея.
Вярваме и изповядваме, че Едната Свята, Съборна и
Апостолска църква на Христа от 1924 година до днес е
Църквата на истинските православни християни в
Елада.
Вярваме и изповядваме, че от нея отпадат
старостилните икуменисти в Елада чрез схизмата на
епископ Хризостом Флорински през 1937 година.
Носители на тази схизма в последствие са Хризостом
Киусис, Киприан Куцумба, Максим, Каллиник, РПЗЦ,
Румънската и Българската „старостилни“ църкви,
българския манастир „Благовещение“ с игумен Касиан.
Вярваме и изповядваме, че единственият останал
епископ в света след 1937 година е блаженият
Архиепископ Матей Карпадакис, който единствен
продължава апостолското приемство на Христовата
Църква като ръкополага нови епископи през 1948
година.

Вярваме и изповядваме, че в края на май 1995 година
от църквата на истинските православни християни
отпадат петима митрополити, начело с Григорий, които
са нови иконоборци.
Отхвърляме папския календар, станал причина за
отпадане на милиони хора от Църквата и явяващ се
предтеча на антихриста. Следващите и почитащите
новостилния папски календар осъждаме и предаваме на
анатема.
Отхвърляме беззаконния античовешки комунизъм,
който послужи за разрушаване на православието в
Русия и изграждането на антихристова атеистична
държава на мястото на богоустановеното православно
самодържавие. Почитащите и покланящите се на
комунизма осъждаме и предаваме на анатема.
Отхвърляме беззаконното юдомасонство като
източник на всяко зло учение, действие и влияние в
света. Пребиваващите в масонството, почитащите и
покланящите му се осъждаме и предаваме на анатема.
Почитаме и се покланяме на всички свети икони,
които са съществували на всички места по вселената и
във всички времена в едната свята съборна и
апостолска църква на Христа.
Отхвърляме всички, които не почитат и не приемат
тези свети икони, и ги предаваме на анатема.
НИЕ ПРЕДАВАМЕ НА АНАТЕМА ВСИЧКИ СТАРИ И
НОВИ ЕРЕТИЦИ И СХИЗМАТИЦИ.
АНАТЕМА (ТРИЖДИ).
АМИН.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТИ:
Пишете на iliq_iliev41@abv.bg

† 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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