
Извращаването 

на Църквата ИПЦ Гърция 

и изкривяването на Светоотеческото Предание – 
съгласно с пророчествата на Св. Козма Етолийски

Извращаването на Църквата ГОХ Гърция и изкривяването на Светоотеческото 
Предание – идва от младите епископи, които бяха прибързано ръкоположени 
през 1999 г, и които внасят:
- НОВ дух в Църквата – противостоящ на Духа Светаго, на Духа на Светите 
Отци на Църквата
- въвеждат дух на НОВаторство 
- въвеждат дух на пошлост – който излиза направо от ада и извращава всичко, 
което сме приели от Светите Отци
- въвеждат дух който води към НОВ световен ред – чрез отстъплението, за 
което говори още Свети Апостол Павел (2Сол.2:2-3)

През миналия век не беше така. Но веднага щом се появиха, през последната 



година от миналия век (и това също не е случайно), споменатите млади по ум и 
дух епископи – още първата година на НОВИЯ век и НОВОТО хилядолетие – 
веднага започнаха новаторствата и пошлостта – подтикнати от нечистия дух на 
новаторството, който се противи на Духа Светаго!

В пълно съзвучие с пророчествата на Св. Козма Етолийски – много малко са 
Свещениците и Епископите, които видяха това събитие. И още по-малко са 
онези, които се съпротивиха на нечистия дух на отстъплението, ръководени от 
ревност за Православие и Праводелие (прав морал). 

Няма нищо по-богомерзко, няма нищо което толкова да предизвиква Божия гняв 

– колкото безразличието – 
затова Бог казва: Зная твоите дела - ти не си нито студен нито горещ, о да беше 
ти студен или горещ! Но тъй като ти си топлохладен, нито студен нито горещ, 
ще те извергна из устата Си! (Откр.3:15-16)

Това безразличие безделие бездействие на свещеници и архиереи отвори 
вратите на ада = даде възможност на нечистите духове да влязат сред 
паството и да започнат да разлагат всичко = да убиват човешки души масово. 
Така отстъплението стигна до дълбочината на очевидния позор, от който се 
гнусят не само християни, но даже и хората от мира сего. Гневът Божий – 
страшен и неизпитан още – е пред прага! (Евр.10:31) Участта на Содом дойде 
пред прага! (Бит.18:20-33)

Позор на Синода на Калиник.
Така тласкан от епископи-отстъпници, Синодът на К придоби МАНИЯ да 

събира най-гнусното и извратено, което може да се събере от света – БЕЗ 
даже да изследва! БЕЗ даже да попита духовните жертви! Не ги 

интересува = това е МАНИЯ към мерзост!

Амвросий от ГЕЙ-синода иска да дойде в Синода ГОХ 
(ИПЦ) 
(Amvrosios from the synod of gay wants to come to the 
Synod of GOC?)
https://soundcloud.com/gocnews-info/i-140206-001_goc

Тази публикация съдържа разговора между отец 
Иоан и отец Мартин като НЕОПРОВЕРЖИМО 
СВИДЕТЕЛСТВО по темата. Въпреки това, тази 
публикация нямаше да бъде сложена на този сайт 
защото трябва да страним от подобни позорни петна. 
Затова тя щеше да бъде конфиденциално предадена 
на Архиеп Калиник, ако отец Мартин беше успял да 
се свърже с него за да му предаде това свидетелство 
ПРЕДИ Синодът така ПРИБЪРЗАНО да вземе това 
ПОЗОРНО решение!

Обаче о.Мартин около 2 седмици звъня непрестанно за да му предаде тази 
важна информация – но напразно!

https://soundcloud.com/gocnews-info/i-140206-001_goc


Налага се впечатлението че контактът умишлено беше избегнат – че се БЪРЗА 
да се вземат позорни решения – БЕЗ РАЗСЛЕДВАНЕ – за да може после те 
„оправдано” да се представят като „свършен факт от който връщане назад 
няма” – колкото и ПОЗОРЕН да е този факт.

Възможно ли е да вярваме ВЪОБЩЕ че уж Дух Светий ръководи този Синод 
когато взимат тези техни Синодални решения за последните месеци? АБСУРД! 
Това е хула против Духа Светаго даже и да се помисли такова нещо!
 
Това задължава нашите Православни съвести да публикуваме свидетелството 
за да предпазим човешките души от опасността: 
- Младежи (а и всички християни) – избягвайте храмовете, на тези 
извратени типове, които са облечени в расо, но нямат нищо общо със 
свещенство! Пазете децата си далеч от тях! Избягвайте с всички сили тази 
РЕАЛНА ОПАСНОСТ за душите ви, която бе приета в синода на Калиник 
със сатанинска радост и ликуване!

=================== 

Позор на Синода на Калиник
и също: Синода на К придоби МАНИЯ да събира най-гнусното и извратено, 

което може да се събере от света – БЕЗ даже да изследва! БЕЗ даже да 
попита духовните жертви! Не ги интересува = това е МАНИЯ към мерзост! 

(Мат.24:15)
Така този синод започна да показва на хората най-извратена икона за 

Църквата
Според новия сатанински „морал” и извратеност и позор УТВЪРДЕН в 

този синод представите за морал са ИЗВРАТЕНИ-ОБЪРНАТИ точно 
противоположно на Християнските представи за морал:

- Свети Апостол Павел казва: „Не участвайте в делата на мрака и ги 
изобличавайте!” (Еф.5:11). 

- А според НОВИЯ и извратен „морал” в синода на калиник, са 
УТВЪРДЕНИ точно обратни „ценности”: 

а) ПОЗОРНО в този синод се счита НЕ ДА СЕ ВЪРШАТ позорните неща 
(като педерастия, ереси, отстъпление от Православието итн)

б) а ПОЗОРНО и осъдно в този синод вече се счита когато някой ГОВОРИ 
че този позор СЪЩЕСТВУВА в синода и когато някой се подчинява на 

Апостола и ИЗОБЛИЧАВА този позор! 
Затова „архиереите” от този синод преследват всички Свещеници и 

миряни които се подчиняват на заповедта на Св.Апостол Павел да 
изобличават делата на мрака.

А морално се счита – ДА СЕ МЪЛЧИ за позора вършен в Синода и чрез 
това мълчание този позор да се УТВЪРЖДАВА още повече. Затова 

„архиереите” от този синод похваляват и възнаграждават всички 
Свещеници и миряни които МЪЛЧАТ за позора вършен в Синода 

ОПРАВДАВАТ този позор и го УТВЪРЖДАВАТ още повече!

Много е трудно при такива техни дела да повярваме че са наследници на 
Апостолите! Защото ако бяха действително и на дело наследници на 
Апостолите – щяха и делата на Апостолите да вършат, както казва Господ 



(Иоан.8:39). А така по техните дела те са по-скоро наследници на Ирода 
(Мат.14:1-10). Защо ли? Защото Ирод е отсякъл главата на най-великия от 
Пророците – от „благодарност”:
– за това, че Пророкът го е спасявал, 
– за това, че Проповедникът на ПОКАЯНИЕТО е изобличавал Ирода за 
нечестията му и с това се е опитвал да го приведе в покаяние и да го спаси 
от страшния гняв Божий който е висял над главата му.

Ето защо Господ в Откровението казва за блудницата Вавилонска, постоянно 
говори за любов – че това нейното не е любов, а блудодеяние непрестанно, 
защото тя е упоена с кръвта на Светиите Господни (Откр.17:6) които тя:
- на дело избива за вяра, 
- докато на думи говори за любов!

ТУК ПАК Руското Видео ПАДЕНИЕ ЗАПАДА – начиная от 2:02:06

- Младежи (а и всички християни) – избягвайте храмовете, на тези извратени 
типове, които са облечени в расо, но нямат нищо общо със свещенство! Пазете 
децата си далеч от тях!


