Възвание към православния български народ: Ще оставим ли агентите на ДС да превърнат Църква
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И тогава един от дванайсетте рече: какво ще ми дадете, за да ви Го предам? А те
му предложиха тридесет сребърника.
/Мат.26:14-15/

Възлюбени чеда на Светата ни Църква,
Двадесет години чакахме да дойде денят, в който пред цялото ни богохранимо
общество ще излезе истината за агентурната принадлежност на т.нар. висш клир.
Разкритията от архивите на ДС ни дават право да предложим нов оздравителен процес
за институцията БПЦ, защото последната криза ще я принизи до най-ниското стъпало
на забвението и летаргията, на отричането и апатията към нея!

Въпреки Решение А №145/08.03.1971 г. и досиетата на още единадесет (11)
Митрополити, през тези години не видяхме и опит за покаяние, за промяна, за нов
активен подход към проблемите на обществото. Осветлените агенти не осъзнават
тежестта на миналото.Те явно са се надявали „скритото да остане тайно” и да
продължат да влизат в новините само с луксозните си автомобили и имоти.
Доказателство са оправданията през последната седмица, изречени от най-активният
агент – Рилски: „имах лични убеждения; всяка власт е от Бога и т.н.”. .

Дали тези думи някога са били в съзнанието на нашите истински духовни водачи – св.
Евтимий Търновски, Неофит Рилски, преп. Софроний Врачански , Антим І, Левкийски
епископ Партений и плеяда други ? Дали с тези думи ще убедим българските
емигранти да забравят , че владиката им (Христов-Торис), пред когото доверчиво са се
изповядвали, е написал двадесет и седем (27) тома с доноси?
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Братя и сестри миряни,
Да се припомним 30-то Апостолско правило: „Епископ, който си послужи със светските
власти и чрез тях получи епископска власт в Църквата – да се низвергне и отлъчи,
както и всички онези, които се съобщават с него”! Вие, чрез правото си на свободен
избор можете да определите с кого заедно да се молите и пред кого да се изповядате.
Вие сте неделима част от Православната Църква, въпреки опитите през 2008 год. да
бъдете извадени от състава на Църковно Народният Събор и вие сте добрият начатък
на промените в тази институция от 1989 година до днес! Вие сте радетели
духовенството достойно да служи само на един Господар- чрез таинството на
приобщаването с Тялото и Кръвта Му. Без лицемерие и без принуда, както се случи на
21.07.2004 г.

Братя свещеници и монаси от всички епархии,
Да си кажем с ръка на сърцето: илюзията свърши – какво ще правим от утре нататък?
Ще продължим ли коленопреклонно да наблюдаваме митрофорните велможи как
превръщат Църквата в корпорация, ще останем ли мълчаливи съучастници на
осветлените кормчии при потъването на кораба ни? Не сме ли всички на него, заедно с
децата си? „Нима може слепец слепеца да води? Не ще ли паднат и двамата в яма?”
/Лука 6:39/.

Всички Вас,като част от Богочовешкият организъм,
Ви ПРИЗОВАВАМЕ към свикването на Църковно Народен Събор, с участието на
всички епископи, всички свещеници и равен брой делегирани миряни от всички епархии.
Само този най-висш църковен форум, в дълбок размисъл за кризата в
администрацията, може да проправи нов път за Православната Българска Църква.Той
ще даде и шанс на подготвени и вярващи, на достойни и отговорни млади мъже с
възрожденски дух да поведат паството ни към душеспасителният бряг. Митрополитите
с агентурно минало са длъжни да освободят заеманите катедри.
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Само така няма да позволим и сега да подменят духовните ценности, съхранили
нацията ни през вековете. Ако приспим отново съвестта си ще се лишим, както тях, от
благодатната Евангелска светлина, която не може мракът да я обземе и портите адови
не ще й надделеят! Амин!

Българска Православна Църква – Свети Синод с Наместник председател
Софийски митрополит Инокентий

(Доброволно прилагаме личните си данни за разсекретяване на досиетата на
свещенослужителите ни, за да удостоверим чистите си намерения).
София, 22.01.2012 г.

*Заглавието на възванието е на сайта и е заимствано от текста.
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