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Вяра
Против ереста на новостилието

„Когато Александрийският патриарх Петър бил на смъртно
легло, неколцина свещеници го помолили да прости на Арий и
да го приеме в Църквата, а Петър им рекъл: „Христос ми се
яви с раздрана риза и като Го попитах кой я е раздрал,
ми каза: „Арий я раздра. Да не Го приемаш вече в Моята
Църква. Защото е мерзък и на този свят, и на онзи“. И
така, Петър заповядал на онези свещеници да нямат общение
с него и да не го приемат, понеже Сам Господ го е проклел.“
("Софроние" на епископ Софроний Врачански).
ДНЕС, ОБАЧЕ ОТНОВО СЪЩЕСТВУВАТ ПОДОБНИ НА
АРИЙ ПРОКЛЕТИ МЕРЗАВЦИ, КОИТО РАЗДИРАТ
ХРИСТОВАТА РИЗА, РАЗДЕЛЯЙКИ НЕГОВАТА ЦЪРКВА
И КЪСАЙКИ ДУШИ ОТ СПАСИТЕЛЯ.
В днешните крайни времена, много от хората, които се
стремят да бъдат православни, СА ИЗЛЪГАНИ И
АБСОЛЮТНО ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ПОДВЕДЕНИ В
УБИВАЩА ДУШИТЕ ИМ ЕРЕС НА "НОВИЯ СТИЛ",
КОЯТО ПРЕДСТВЛЯВА ОСНОВНА ЧАСТ ОТ
ГЛОБАЛНАТА СВРЪХ ЕРЕС НА ИКУМЕНИЗМА, ЧИИТО
СТРЕМЕЖ Е ОБЕДИНЕНИЕ НА ВСИЧКИ СВЕТОВНИ

РЕЛИГИИ, ЕРЕСИ, ВЯРВАНИЯ, ФИЛОСОФИИ, УЧЕНИЯ
И КУЛТОВЕ В ЕДНА ОБЩА ВЯРА ПОДЧИНЕНА НА
ИДВАЩИЯ АНТИХРИСТ - ЧАКАНИЯ ОТ ЮДЕИТЕ
ФАЛШИВ МЕСИЯ, РОДЕНИЯ ОТ СЪВКУПЛЕНИЕТО НА
ДЕМОН И БЛУДНИЦА ЕВРЕЙСКИ КНЯЗ, КОЙТО ЩЕ
ВЛАСТВА НАД СВЕТА ВЪВ ВЪЗСТАНОВЕНИЯ ОТ
ЗИДАРИТЕ (МАСОНИ) СОЛОМОНОВ ХРАМ В
ИЕРУСАЛИМ (НАСКОРО И НЕСЛУЧАЙНО РАЗПОЗНАТ
КАТО ЮДЕЙСКА СТОЛИЦА ОТ ОСНОВНИЯ ИМ
ПОМОЩНИК САЩ).
Ето накратко в какво се състои тази добре прикрита
съвременна ерес с нейното лъжеправославно масонско
духовенство:
- Приемане на папския еретически календар, въпреки (или
по-точно целенасочено в противоречие
с) Всеправославните Събори, които го осъждат и поставят под
анатема (в Константинопол през годините 1583, 1587 и 1593
при патриарх Иеремия II – Таранос, 1756 при Кирилл V и
1848). С приемането на това еретичеко отклонение се стига до
абсурда част от празницте (неподвижните) да се празнуват
заедно с католиците, а друга част (подвижните) да се
празнуват по светоотеческия календар, заедно с църквите
неприели измененията. Този акт е ИЗВЪРШЕН С ЦЕЛ
РАЗДЕЛЕНИЕ СРЕД ПРАЗНУВАЩИТЕ, в абсолютно И
ЦЕЛЕНАСОЧЕНО противоречие с думите на равноапостолния
свети цар Константин, казани във връзка с приемане на
ЕДИНЕН КАЛЕНДАР ПО ВРЕМЕ НА СЪЩИЯ ТОЗИ ПЪРВИ
ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР (когато е решен разделящия верните
въпрос за празнуване на Възкресение Христово): „Нека
благоразумието на ваша светост да размисли, колко
непохвално и непристойно е, щото в едни и същи дни,
едни да постят, а другите да правят пиршества...“
(Светият равноапостолен цар Константин, „История

Церкви, Книга І, главы 7, 10 и 11” Блаж. Феодорит Кирский.).
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО Е ДА СЕ СПОМЕНЕ И
ОСНОВНАТА ПРИЧИНА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТОЗИ
КАТОЛИЧЕСКИ КАЛЕНДАР, КОЯТО Е ЗАЯВЕНА
ОФИЦИАЛНО В ДОКУМЕНТА НА Б"ПЦ" ИЗДАДЕН ПО ТОЗИ
СЛУЧАЙ: "...”приемането на тоя календар съответствува
на икуменическите стремежи на св. Църква”
(послание No 5953 на държавния ни „синод”). Тук
трябва да припомним, че и самото Слово Божие ни
предупреждава за сериозността на този проблем: „прор.
Даниил 7:25: (антихристът)„ще произнася против
Всевишния думи и ще угнетява светиите на Всевишния;
дори ще замисли да отмени у тях (християните)
празничните времена и закона”... „Рекоха в сърцата си
съгласно чедата им: елате да премахнем всички Божии
празници на земята” (Пс.73:8, по превода на 70-те).
КАЛЕНДАРА НЕ Е ЕДИНСТВЕНИЯ ПРОБЛЕМ
ИЗОБЛИЧАВАЩ ЕРЕСТА НА „НОВИЯ СТИЛ“. ЕТО КОИ
СА ДРУГИТЕ СЪЩЕСТВЕНИ НАРУШЕНИЯ НА
ПРАВОСЛАВНОТО УЧЕНИЕ:
- съкращаването на постите, тайнствата и литургията,
- опорочаването на тайнството кръщение по подобие
на еретическото латинско (чрез което народа нарочно е
оставен некръстен),
- премахване и на една друга древна и съществена част от
Преданието на църквата - Оглашението, тоест подготовката на
всеки желаещ да се кръсти,
- оскверняването на молитвите, требите и тайнствата
чрез обявяване на тарифи и налагането на нагла
търговия с вярата. Стига се дори до отказ да се извърши
кръщение на хора, които нямат средства. Тоест ако нямаш

пари, няма спасение на душата. Така съвременните братя
на Иуда предават Спасителя отново и отново, явно
забравили, че Той изгони търговците от храма. Това е
абсурден опит за долен пазарлък с Божията благодат. Именно
за това тя и не присъства при наглите търгаши. Ето я
присъдата произнесена от апостола над тези, които се пробват
да търгуват с Духа Светаго: „18. А Симон, като видя, че Дух
Светий се дава чрез възлагане ръцете апостолски, донесе им
пари 19. и рече: дайте и мене тая власт, та, комуто възложа
ръце, да приема Духа Светаго. 20. Но Петър му каза:
СРЕБРОТО ТИ ДА ПОГИНЕ ЗАЕДНО С ТЕБЕ, задето си
помислил, че с пари се добива дарът Божий." (Деян. 8).
- съществуване на езически и турски практики, като т. нар.
"курбани". Пренасянето на жертвени животни и "осветени
храни" в храма, ясно е изобличено в проповедта на епископ
Софроний Врачански по случай Първия Вселенски събор в
неговото „Софроние“: „Защото когато древната сянка на
закона премина и дойде Христос, истинската благодат, и се
закла, като жертва за всички човешки грехове, тогава
всички древни жертви вече се прекратиха и престанаха
и бе узаконена безкръвната жертва, светата Литургия,
по време на която принасяме на Бога истинска жертва Тялото и Кръвта Христови.“
- участието на висшия „клир“ в богоборческия
комунистически режим и в наследилите го във властта
сатанински масонски ложи,
- продажбите на достойнства на масони архонти
- участието в икуменическото движение, което е свръх
ерес. Молитвено и литургийно общение на нашите
„митрополити” с еретици и иноверци на сбирките на
тази свръх ерес. Днес лъжеправославните "църкви" са

признали папската ерес за тяхна сестра (Баламандската
уния от 17-24.06. 1993г.), "вдигнали" са анатемата
наложена от светите отци над еретиците монофизити
(споразумението от Шамбези от септември 1990г.) и
участват на редовните междурелигиозни срещи в Асизи.
Т. нар. „нововъведения” във вярата са всъщност
възраждане на древни ереси, осъдени от вселенските
събори на светите отци (например ереста на
четиринадесет дневниците - изменението на
календара и на евномияните - премахване на
кръщението с трикратно потапяне). Това е
извършено не от объркване и от заблудени разколници,
а е целенасочен акт, извършен от обучени богоборци,
които подражават на папската ерес и заедно с нея и
останалите бесовски отстъпления и „религии” участват
в икуменическото движение и творят новата вяра в
месията на сатана (очакван от юдеите).

† 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

buditeli.info © 2017

