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Вяра
ДОГМАТИЧЕСКОТО ОТПАДАНЕ НА
БЪЛГАРСКАТА ''ПРАВОСЛАВНА'' ЦЪРКВА ОТ
ПРАВОСЛАВИЕТО - VII част

Интересен факт, е че сред т.нар. млади „никодимчета“
е бил и ДНЕШНИЯ ПАТРИАРХ НА РУСИЯ КИРИЛ
ГУНДЯЕВ. ТОЙ УПОРНО ДОРАЗВИВА САТАНИНСКАТА
ДЕЙНОСТ НА СВОЯ УЧИТЕЛ КОМУНИСТ, КАТО СТАВА
ЕДНА ОТ ВОДЕЩИТЕ ЛИЧНОСТИ НА СВЕТОВНАТА
ИКУМЕНИЧЕСКА СВРЪХ РЕЛИГИЯ. Днес патриархабизнесмен открито празнува, служи, подписва общи
декларации с юдеи, арменци, мюсюлмани, католици,
комунисти, монофизити и други безбожници, еретици и
богоборци. Този ИЗЯВЕН ИКУМЕНИЧЕСКИ ЕРЕСИАРХ,
също като Вартоломей, е един от основните духовни
„братя“ на нашата новостилна ерес Б“ПЦ“, с когото тя
общува молитвено и евхаристийно, поменава го в

диптихите си и го признава за „патриарарх“. ТЕ СА В
ЕДНА, Т.НАР. ОТ ТЯХ „СЪБОРНА“ „ЦЪРКВА“.

Тук Кирил, също като Вартоломей,
молитвено почита техния духовен
еретически отец Никодим Ротов на неговия
гроб

Ето какво е записано в биографичната му справка:
„На 3 април 1969 г. Ленинградският и Новгородски
митрополит Никодим го подстригва в монашество с името
Кирил. От 1970 до 1971 г. е преподавател по догматическо
богословие, помощник-инспектор в Ленинградската духовна
академия и семинария, а едновременно и ЛИЧЕН СЕКРЕТАР
НА Ленинградския митрополит Никодим. От 1971 до 1974 г. е
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МОСКОВСКАТА ПАТРИАРШИЯ
КЪМ СВЕТОВНИЯ СЪВЕТ НА ЦЪРКВИТЕ в Женева. През
1989 г. става ръководител на Отдела за външни църковни
връзки – църковен „министър на външните работи“ и скоро
успява да изведе отношенията с Католическата църква
от безизходицата...?!
През 1991 г. е повишен в ранг митрополит. Постоянен е член
на Светия Синод. На 6 декември 2008 г., един ден след
кончината на патриарх Алексий II, е избран за
местоблюстител на Московския патриаршески престол (ЯСНО
ЗА КАКВИ МЕЖДУНАРОДНИ И МЕЖДУРЕЛИГИОЗНИ

ЗАСЛУГИ!!! – б.р.)“
Както своя учител и ментор, КАКТО ПОВЕЧЕТО НАШИ
РОДНИ „МИТРОПОЛИТИ“ И „ПАТРИАРХ“, Гундяев е
също е бил офицер от комунистическите иудейски
служби: „Според доклад на Комисията на Президиума на
Върховния съвет на Русия (публикуван 1992 г.) е имало
„противоконституционно използване от страна на Централния
комитет на КПСС и органи на КГБ на редица църковни органи
за собствените си цели и по-конкретно чрез вербуване и
изпращане на агенти на КГБ в църквата“. Въз основа на
съпоставка и съвпадения на пътуванията извън Русия
на агент „Михайлов“, медии и религиозни деятели
казват, че става дума именно за Патриарх Кирил...
Ето цитати от отчетите на 4 отдел на 5-то управление на
КГБ:
„1972 год, февраль
В Новую Зеландию и Австралию выехали агенты “Святослав”
и “Михайлов” на заседания Центрального Комитета
Всемирного Совета Церквей.“
„1973 год, январь
В Таиланд и Индию для участия в работе ВСЦ выводились
агенты органов КГБ “Магистр” и “Михайлов”.“
„1983 год, февраль
В Швейцарию для участия в мероприятиях по подготовке
ассамблеи ВСЦ направлены агенты “Михайлов” и
“Константин”.“
По линия на сътрудничеството със спецслужбите Гундяев
прави своята главозамайваща кариера. НА 25 ГОДИНИ ТОЙ,
КАКТО КАЗАХМЕ, ВЕЧЕ Е ПРЕДСТАВИТЕЛ НА

МОСКОВСКАТА ПАТРИАРШИЯ КЪМ СВЕТОВНИЯ
СЪВЕТ НА ЦЪРКВИТЕ в Женева И ИЗВЪРШВА
РЕГУЛЯРНИ РАБОТНИ СРЕЩИ В ЧУЖБИНА. НО В ТОВА
ВРЕМЕ СВЕЩЕНОСЛУЖИТЕЛИ, КОИТО НЕ СА
СЪТРУДНИЧИЛИ С КГБ НЕ СА ГИ ПУСКАЛИ ЗАД
ГРАНИЦА.
Същото е положението и на нашите архиереи по това време.
Например ПАТРИАРХ НЕОФИТ I - Симеон Димитров, агент с
псевдоним Симеонов е вербуван на 20.10.1983г. Сътрудничил
на ДС, управление VI-III-I. Снет от действащ оперативен отчет
през 1990 г. Сред неговите колеги АГЕНТИ бяха и 11 от 15 - те
митрополита, членове на синода на БПЦ. И ТЕ, КАКТО
ГУНДЯЕВ ИМАТ АКТИВНИ ВИЗИТИ В ЕРЕТИЧЕСКИЯ ЗАПАД,
а при голямата част от тях богоборческата им дейност е
укрепена след специализации в западни еретически
богословски институти и то през времената на
комунизма, както вече споменахме. От всички тях САМО
митрополит Йосиф СЕ РАЗКАЯ. През юни 2008 г., той
публикува свое обръщение към българския народ, в което
поиска прошка за всички, на които е навредил при контактите
си с органите на Държавна сигурност преди 1989 г. С това той
Е ПЪРВИЯТ И ЕДИНСТВЕН български духовник, който СЕ
РАЗКАЙВА И публично признава за връзките си с тайните
служби на комунистическия режим и обявява, че е готов да си
подаде оставката и да се оттегли в манастир.
Ще повторим отново нещо много важно - видно е, че
богоборческата им дейност е укрепена след
специализации в западни еретически богословски
институти и то през времената на комунизма.
ЩЕ ПРИПОМНИМ ОТНОВО, ЧЕ ТОВА НАЛАГА ЕДИН
ДОСТА ПРИТЕСНИТЕЛЕН ИЗВОД: ВЪПРЕКИ
ПРИВИДНОТО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА

КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ИЗТОК И ЕРЕТИЧЕСКИЯ,
ЮДОМАСОНСКИ, КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ ЗАПАД,
КАКТО ТОГАВА, ТАКА И СЕГА ТЕЧЕ УСИЛЕН ПРОЦЕС
НА АКТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В БОРБАТА С БОГ И
ИСТИНСКОТО ХРИСТИЯНСТВО.
В ролята си на председател на „Отдел внешних церковных
связей Московского патриархата“ тогавашният Смоленски и
Калининградски митрополит Кирил е обвиняван от медии като
„Коммерсант“ и „Московский комсомолец“ в злоупотреби във
връзка с безмитния внос на цигари и алкохол, на които
Руската църква има право след решение на Правителството на
Руската федерация от средата на 90-те години. Департаментът
за външни църковни отношения на Московската патриаршия е
смятан от медии за НАЙ-ГОЛЕМИЯ ВНОСИТЕЛ НА
ЦИГАРИ В РУСИЯ. По официални данни от Федералната
митническа служба на Руската федерация към 15 октомври
1996 г. под ръководството на митрополит Кирил са внесени 18
млрд. безмитни цигари на стойност 830 млрд рубли (14 млрд
долара) и 21 млн. литра църковно вино на стойност 242 млрд
рубли (4 млрд. долара)... В медиите често е наричан „табачным
митрополитом“.“
ТУК Е МНОГО ВАЖНО ДА СЕ УТОЧНИ КАКВО КАЗВА
ПРАВОСЛАВНАТА ЦЪРКВА ОТНОСНО
ТЮТЮНОПУШЕНЕТО: ТЯ ГО СМЯТА ЗА ПАГУБНА
СТРАСТ И НАЙ-ТЕЖЪК ГРЯХ, СВЪРЗАН СЪС
СЪЗНАТЕЛНО САМОУБИЙСТВО! Показателно е какво
пише в Светото Писание: “Всичко ми е позволено, ала не
всичко е полезно; всичко ми е позволено, но няма да бъда аз
обладан от нещо.” (1 Кор. 6:12).
Православните хора наричали ТЮТЮНЕВИЯ ДИМ
„КАДЕНЕ НА БЕСОВЕТЕ“! Веднъж при стареца Лъв
Оптински (1768 – 1841 г.) дошъл някакъв мъж, но той го

изгонил с безчестие. На въпроса, защо е направил това,
Преподобният отговорил, че този господин вече бил идвал при
него преди и му било казано да спре пушенето, но той така и
не се отказал от порочния си навик. Затова и старецът го
подложил на сурово вразумление.
КАКТО ВИЖДАМЕ „ПАТРИАРХА“ НА ДНЕШНА РУСИЯ
ФАКТИЧЕСКИ СЕ ЯВЯВА МАСОВ УБИЕЦ НА
СОБСТВЕНОТО СИ ПАСТВО!!! ТОВА ЯВНО ДОБРЕ
КОРЕСПОНДИРА С РЪКОВОДНАТА МУ РОЛЯ В
САТАНИНСКАТА ИУДЕЙСКА ЕРЕС НА ИКУМЕНИЗМА,
КОЯТО В КРАЙНА СМЕТКА ЩЕ ДОКАРА НОВ „ПАПА И
ПАТРИАРХ“ НА ЦЕЛИЯ СВЯТ – ЧАКАНИЯ ОТ ИУДЕИТЕ
БОГОБОРЦИ ФАЛШИВ МЕСИЯ АНТИХРИСТ!!!
Извършвайки поредните стъпки към бленувания от
техните господари нов световен ред, Кирил и папата се
срещнаха в Хавана на 12.02.2016 г.

В обща декларацията

главите на двете църкви подчертаха, че „те не са съперници,
а са братя”. „Въз основа на това разбиране ние трябва да
изхождаме във всичките наши действия спрямо един друг и
външния свят”, се казва в текста на декларацията.
„Имаме решимост да
направим всичко
необходимо, за да
преодолеем
историческото
наследство на нашите
разногласия и да
обединим нашите
усилия заедно да свидетелстваме за Христовото
Евангелие като отговор на предизвикателствата на
съвременния свят… Православните и католиците са
обединени не само от общото предание на Църквата от
първото хилядолетие, но и от мисията за проповядването
на Евангелието Христово в съвременния свят. Тази мисия
предвижда взаимно уважение между членовете на
християнските общности, изключва всякакви форми на
прозелитизъм”, пише в декларацията.
В декларацията се казва още, че главата на Руската
православна църква и папата се надяват, че срещата им
ще вдъхнови християните по целия свят за молитви за
пълното единство на църквите.
Тази историческа за световния икуменизъм среща, стана
обект на култова почит сред религиозните глобалисти.
Нейната годишнина беше отпразнувана на 12.02.2017 г., със
среща между католици и представители на Р"ПЦ" във
Фрибургския университет в Швейцария. Споменатия сив
кардинал на московския патриархат Волоколамския
митрополит Иларион каза, че плодовете от срещата в Куба

трябва да се обсъдят и да се поговори за перспективите ВЪВ
ПРАВОСЛАВНО-КАТОЛИЧЕСКИЯ ДИАЛОГ. Католическия
кардинал Курт Кох също отбеляза историческия характер на
срещата в Хавана, „ВНЕСЛА ГОЛЯМ ПРИНОС ЗА УНИЯТА
МЕЖДУ ПРАВОСЛАВНИ И КАТОЛИЦИ“.
На съвместен семинар между Р“ПЦ“ и представители
на руския съюз на евангелските християни баптисти,
Кирил произнесе съвместно с еретиците молитвата
„Отче наш“.

В реч при посещение в джамия той обяснява на
мюсюлманите: „молитвата ни обединява с вас... У нас има
различие в разбирането за бог, но при нас има нещо
общо и това е молитвата“.

Ето и други негови изказвания от този род: „Разбирам, че
тук има и християни и мюсюлмани. Молете се, защото
всеки се обръща към един бог творец“.
През октомври 2007 г., митрополит Кирил и патриарх
Алексий II УЧАСТВАХА В СЪВМЕСТНА ЛИТУРГИЯ С
ФРЕНСКИТЕ КАТОЛИЧЕСКИ КАРДИНАЛИ В
ПАРИЖКАТА КАТЕДРАЛА НОТРДАМ.

Ето и под какви образи, вградени във френската
катедрала, беше извършена общата сатанинска молитва
с еретици и техните масонски рицарски ордени:

Московският патриарх се моли заедно и с арменски
еретици.

В телевизионно предаване, Гундяев заедно с католически
кардинал, мюсюлмански ходжа и иудейски равин, хванати за
ръце, извършиха обща молитва:

Отново припомняме основни догмати НА
ПРАВОСЛАВНАТА ЦЪРКВА, СПОРЕД КОИТО ТОЗИ

ВОДЕЩ ИКУМЕНИСТ ОТДАВНА Е ОТЛЪЧЕН ОТ БОГА:
„Ако някой, макар и вкъщи, се помоли с отлъчен от
църковно общение, да бъде (и сам той) отлъчен”. (10-то
апостолско правило)
„Епископ, презвитер или дякон, който само се е молил
с еретици, нека се отлъчи; а ако им позволи да вършат
нещо като свещенослужители в църквата, да бъде
низвергнат” (Апост. 45).
„Клирик или мирянин, който се моли в юдейска или
еретическа синагога, да бъде низвергнат от свещен чин
и отлъчен от църковно общение” (Апост. 65).
ПО СИЛАТА НА СЪЩИТЕ ТЕЗИ ДОГМАТИЧЕСКИ
ПРАВИЛА, ОТ БОЖИЯТА БЛАГОДАТ ОТПАДАТ И
СТАВАТ ПРИТЕЖАНИЕ НА АДА, И ВСИЧКИ, КОИТО СЕ
МОЛЯТ С ТОЗИ ОТЛЪЧЕН ВИСШ ДУХОВЕН ЛИДЕР НА
САТАНИНСКАТА РЕЛИГИЯ ИКУМЕНИЗЪМ. СРЕД ТЯХ
СА ПАТРИАРХА, АРХИЕРЕИТЕ, ЙЕРЕИТЕ, МОНАСИТЕ И
ПАСТВОТО НА Б“ПЦ“:

Съборната света Литургия,
отслужена в храм "Христос
Спасител" в Москва по повод 1025 г.
от кръщението на Русия. Неофит с
Кирил и сръбския Ириней

В Б“ПЦ“ поменават дори и разколниците на своите
икуменически братя:
На 27 ноември 2019 г., пловдивският митрополит
Николай оглави празничната св. Литургия в гръцката
митрополия на Лангада, Лити и Редина по повод 500
години от рождението на покровителя на епархията
св. Дамаскин Студит, епископ на Лити и Редина. В
историческия храм и стар митрополитски център
„Св. Атанасий, Акакий и Дамаскин Студит“
съслужиха митр. Николай, митрополитът на Филипи,
Неапол и Тасос Стефан, митрополитът на Лангада
Йоан и Адрианополски епископ Евлогий, игумен на
Рилската св. обител.
По време на богослужението дяконът прочете
православния диптих с имената на предстоятелите
на поместните православни църкви, като в него
накрая беше споменат и Киевският митрополит
Епифаний, според решението на Гръцката
православна църква от миналия месец.
Един от духовните братя на българската „патриаршия“ е румънския патриарх Данил.
В същото време той е един от водещите ересиарси на икуменизма. Ето примери за еретическата му същност:
„Папа Франциск и патриарх Даниил в общо моление, с православен и католически хор.
Като братя, папа Франциск и румънският православен патриарх Даниил влязоха в новата катедрала в Букурещ, посветена на спасението на народа, открита през ноември миналата година, съобщи Ватикан нюз, цитирана от news.bg.
"Като братя те преминават по централния кораб до олтара, за да молят "Отче наш", първо на латински, а след това на румънски. Молитвената церемонията е съпровождана от песнопенията на православен и католически хор." - се казва в кореспонденция от румънската столица.
След срещата си със Светия Синод на Румънската православна църква, папа Франциск се отправи към новата православна катедрала, посветена на Възнесение Христово и апостол Андрей Първозвани, но повече известна и с името "Спасението на народа".
На срещата си с румънските архиереи той изрази пожелание: "Заедно под знака на братството на кръвта, за да продължим да вървим заедно със силата на паметта на корените, в слушането на Господа и към нова Петдесятница на Евангелската вест и мисията."
Преди да отправи молитвата "Отче Наш" заедно с патриарх Даниил, папа Франциск отправи пожелание Румъния да бъде все повече дом за всички, земя на среща, градина, където цъфти помирението и общението.“ Фактор бг

Ето с кого още съмолителстват икуменическите водачи:

„Русенския митрополит Наум присъства на молебен за патриарх Даниил и взе участие в тържествено заседание на Св. Синод на Румънската православна църква. На 28 октомври 2017 г. в Патриаршеската катедрала в Букурещ „Св. Константин и Елена” се извърши молебен по случай десетата годишнина от интронизацията на Румънския
патриарх Даниил. Гостуващите в Букурещ предстоятели и представители на посестримите църкви Руска, Българска, Албанска, Чехословашка, Полска, Грузинска представиха своите послания на тема „Трудностите при изповядване на православната вяра по време на комунистическия режим и важността на
религиозната свобода днес”. Русенският митрополит Наум прочете послание от името на БПЦ.“
Официален сайт на Русенска митрополия
Ето и множество други примери на съмолителстване между ересиарсите на икуменизма, подписване на общи документи, палене на ритуални огньове и т.н.:

Московската патриаршия (МП) е основен участник в една от
главните икуменически институции – Световния съвет на
църквите.
След Асамблеята в Найроби представителите на МП
участвуваха и в твърде съмнителната VI Асамблея във
Ванкувър през 1983 г. Икуменическата дейност на
Московската Патриаршия продължи да се развива безогледно
и така през февруари 1991 г. делегация на РПЦ от 38 души
начело сьс Смоленския архиепископ (сега патриарх) Кирил
(Гундяев) взе участие в работата на открито богохулната VII
Асамблея на ССЦ..
На пресконференция в Канбера митрополит Кирил (Гундяев)
заявил: „Световният Съвет на Църквите — това е
люлката на бъдещата обединена църква... нашият общ
дом, ние носим особена отговорност за неговата съдба“.
В приветственото обръщение към VII Асамблея на ССЦ
тогавашния патриарх на цяла Русия Алексий II пише, че се
моли Световният Съвет на Църквите „да остане верен на
първоначалното си призвание да бъде Съвет на Църквите,
които се стремят към изпълнение на общото им призвание да
достигнат единство във вярата и евхаристийно общение“.
Показателна е гаврата, която си правят московските
икуменисти със старите православни манастирски крепости на
вярата. Задграничните туристи-богослови се разполагат в
манастири, та дори и в женски. Така например, зачестилите
икуменически срещи се провеждат в сърцето на руското
Православие в миналото — Троице-Сергиевата Лавра (Сергиев
Посад), в Свето-Даниловския монастир и в много други свети
обители на Русия. Невероятно изглежда устройването на
икуменически център в манастира на препод. Иосиф Волоцки

(† 1515, паметта му се чествува на 22.09 - 09 септември по
църковния календар), светец, който е отдал целия си живот на
борбата с ересите.

7 септември 2018 г. Троице-Сергиевата Лавра. Посещение и молитви в храма на делегация
от англиканската църква

Посещение на католически гости в Троице-Сергиевата Лавра

Провежданите там срещи ЗАВЪРШВАТ със съвместни
икуменически молитви и мероприятия, подробни отчети и
фотографии от които могат да се открият във всеки брой на
ЖМП (Журнал Московской Патриархии). Този официален
печатен орган на МП дори има специален раздел
„Икуменически контакти“, изобилствуващ с демонстрации на
икуменическа „любов“.
За разлика от много свои предшественици, ръководили
православната Църква в годините на богохранимата Руската
империя, които са били милостиви аскети монаси, ДНЕШНИЯ

ГЛАВА НА ЕРЕТИЧЕСКАТА СЕРГИАНСКА Р“ПЦ“ Е
ГОЛЯМ ЦЕНИТЕЛ НА ЛУКСА И БОГАТСТВОТО.
През 2012 г. Патриарх
Кирил е обвинен от
медии в носенето на
часовник Breguet, чиято
стойност е над 30000
долара. В интервю с
журналиста Владимир
Соловов Кирил
потвърждава, че
притежава такъв часовник, един от многото подаръци, които е
получавал, но никога не го е носил. Във връзка със направена
снимка, в проповед след литургия Кирил заявява, че е
манипулация и снимката е всъщност колаж. Твърденията му
предизвикват интернет блогър, който намира и публикува
десетки снимки на Патриарх Кирил, на които носи луксозни
часовници.

Луксозният часовник Breguet е с корпус от бяло злато,
каишка от крокодилска кожа. При едно от посещенията на
Патриарха при Путин в Кремъл на официалната снимка

часовникът беше забелязан от медиите. Веднага след това на
официалния сайт на патриаршията часовникът беше
"отстранен" с фотошоп, но отражението в полираната
кремълска маса беше забравено.
"След като се появи тази снимка отидох да проверя сам,
защото идват много хора и ми подаряват разни неща.
И си стоят кутиите, които даже не съм отварял и не знам, че
са там. И видях, че действително има часовник Breguet, но не
съм ги слагал нито веднъж", заяви по повод скандала Кирил.
Появява се и снимка на официалния уеб сайт на Руската
патриаршия, на която патриархът също носи скъп
часовник. ТОЕСТ „ПАТРИАРХА“ ОТКРОВЕНО И
ДОКАЗАНО ЛЪЖЕ И ВСЕ ОЩЕ НЯМА ПОКАЯНИЕ И
ИЗВИНЕНИЕ ЗА ТОВА.

Патриарх Кирил е известен с луксозния си начин на живот
като негови лични собствености според руските медии са
дворец в Геленджик, вила в Швейцария, частен самолет,
въртолет, яхта и луксозен апартамент в близост до Кремъл.

Патриарха ползва и правителствения самолет и множество
луксозни резиденции на Руската църква.

Ето какъв пример на клира и паството си дава самият Кирил,
известен с луксозния си живот и слабост към скъпи атрибути
на властта:
1. Яхта за 4 милиона долара
Кирил беше застнет на
луксозна яхта, носеща
името на езическата
богиня Палада, а
преди е била на
руския президент
Владимир Путин. През
2005 година тя е
откупена от "Лукойл" и
подарена на руската
църква. Яхтата, често е виждана закотвена на Ладожкото
езеро, където се намира една от резиденциите на Кирил.
2. Автопарк: Cadillac, Land Cruiser, Mercedes
За своите пътувания руският патриарх ползва само най
луксозни автомобили и разполага с обширен автопарк, чиято
стойност се измерва в стотици милиони рубли. Кирил
разполага с колекционерска съветска "Победа", кадилак
Escalade, Toyota Land Cruiser и Мерцедес S класа.
Руските медии по този повод припомнят думите на Кирил на
епархийско събрание през 2012 година. Тогава той напътства
свещеничеството: Нека използваме такива превозни средства,

които няма да дадат повод на нашите недоброжелатели да
дискредитират духовенството".
3.
Бронира
н влакцърква

През 2013 година, за годишнината от покръстването на Русия,
Кирил пристига в Киев с брониран и брендиран "църковен
влак". В "храм-вагона" се провеждали богослужения. На
интериора на "храм-вагона" може да завиди не една църква.
4. Вила в резерват
Вилата-храм се намира на черноморското крайбрежие в
близост до Краснодар. Разположена е на площ от 100 декара
държавен горски фонд, оградена е с 3 метрова ограда с
бодлива тел. Имението на Кирил затваря достъпа на местните
към морето, а еколози съобщават, че край вилата има много
отсечени дървета, независимо, че е резерват.“

Повечето наши родни „архиереи“ са същите любители на
лукса. Водещ в класацията е избрания на 37 години за
митрополит, млад пловдивски „дядо“ Николай,
скандализирал (преднамерено) сънародниците със
златен „Ролекс“ и луксозни лимузини със сини буркани.

Следва СЪЩЕСТВЕНО продължение................

Източниците ще бъдат цитирани в края на последната
статия от тази поредица.
† 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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