ДО 7000-те мъже,
които Си запази Бог
и които не преклониха коляно пред идолите
и устата им не са ги целували (3Цар.19:14-18).
ЗАБЕЛЕЖКА-ПРЕДГОВОР от отец Иоан (Василевски) Българин:
- Заради това, че ,без да се крия и с чиста съвест, оказвам техническа помощ
на Истинните Православни Християни като мен за направата на този прекрасен
уеб сайт www.gocnews.info и за това че лично предоставих ивестна
информация – скритите в Синода К., еретици киприянити решиха да
съсредоточат своя огън, хвърляне на камъни, обвинения и гонения, върху
моята глава.
Очевидно на тях така им е удобно: за всичко да им бъде виновен ЕДИН човек
– това им е по наследство от техния баща иудеинът Кайафа (Иоан.18:14) –
понеже поради тяхното безсрамие и безочие, те не искат да си признаят че
ТЕ СА ВИНОВНИ пред цял народ, а и не само пред един народ, а пред много
народи! ТЕ СА ВИНОВНИ пред всичките 7000 мъже, които не преклониха

коляно пред идолите! УДОБНО им е ЕДИН човек да пострада пред целия
народ, та така да се опитат да прикрият собствения си позор – като
отклонят вниманието на хората от своята вина – върху друг „виновен”.
Не възразявам – заради Христа – да поема върху своята глава цялата
отговорност за този прекрасен Духовен сайт, който така добре, точно, правдиво
разкрива Истината. Истината, която богоборците киприянити искат да
СКРИЯТ – противостоящи против заповедта на Христа Който ясно казва:
каквото чуете на ухо, разгласете го от покривите. И не се бойте от тия, които
убиват тялото, но душата не могат да убият, а се бойте от Този, Който може и
душата и тялото да погуби в геенната (Мат.10:27-28). Богоборците киприянити
противостоят и на примера на Апостолите, които колкото повече им забраняват
– те толкова повече проповядват Истината (Деян.5:40-42).
Това е ЧЕСТ за мен, с която Сам Бог ме удостоява – да приема върху своята
глава всичките камъни, които тези лицемери еретици киприянити, са намислили
да хвърлят върху верните – върху всичките 7000 мъже, избранници на Бога!
Ето защо, щом така им е удобно – нека да хвърлят камъните си САМО върху
моята глава – затова им казвам открито: САМ съм – други НЯМА!
НО!
Моята ЧЕСТ на Православен Воин ме задължава да предупредя моите
гонители:
Главата ми е дебела и ЗДРАВА!
Преминала е през дълбок опит:
Цяла проклета болшевишка
система хвърляше по главата ми
камъни в пълен съюз и
единодушие с вашите братя
еретици киприянити на България
и аз цели 8 години воювах
САМ в обкръжение нямаше друг Православен
Свещеник там!
А тази система беше много пъти
по-мощна от вас –
тя можеше с единия си нокът
да ви изтрие от лицето на
земята – въпреки че
вие сте нейни братя.
Но тази болшевишка система сега е мъртва
– а аз съм ЖИВ! – и главата ми е здрава.
И това не е самохвалство, каквото вие сте свикнали да слушате и говорите
много тук в Гърция – това е очевиден ФАКТ.
Слава Богу за това!
Тази издържливост и най-вече моята Защита – ми е по наследство:
- моят втори Духовник отец Макарий 7 години прекара в болшевишкия
концлагер Белене – а той е много по-страшен от Гулаг!
В този лагер на смъртта болшевиците убиваха Православните и хвърляха

труповете им за храна на свинете. Обаче моят Духовник с Божия помощ и
защита, почина В МИР на възраст 91 години и до края на живота си говореше:
„Тия, които искаха да ме убият – са мъртви!” – и сочеше усмихнат към Небето,
за да покаже Кой му е Защитникът.

Същото стана после и с мен: Тия, които искаха да ме убият (а такива бяха
не малко) – сега са мъртви!
Тъй че моята ЧЕСТ на Воин Христов ме задължава да предупредя моите
гонители еретиците киприянити, скрити в Синода К.: Нека преди да хвърлят
камъка, приготвен за моята глава, първо да помислят – против Кого са решили
да воюват (Деян.9:4) и Кой ме е пазил толкова време – по думите на
Праведният и мъдър Гамалиил (Деян.5:38-39) (таен ученик Христов). Тъй че –
внимавай, дръзки човече, който си вдигнал ръка да хвърлиш камък в главата ми
– дали ще бъдеш ЖИВ за да успееш да ме удариш, или ще се присъединиш
скоропостижно към компанията на твоите бездиханни приятели!
Един от вас вече се опита да ми запуши устата публично с технически трикове,
а не с мъдрост и Правда – и Бог веднага затвори неговата уста за дълги години!
Нали се сещате? Това не е самохвалство, каквото сте свикнали да слушате и
говорите много тук в Гърция, а това беше Божие предупреждение към всички
вас – които имат очи да виждат, уши да слушат и ум за да мислят (Мат.13:9).

Едно се питам сега аз, дребният грешен и незначителен човек:
- Къде са СЕГА героите от светогорския монастир Есфигмено?
Обикновено около тях се вдига много шум. Къде са те СЕГА – когато се
извършва такова предателство?
Нали уж Бог ги подкрепя – та чак земята се била потресла – къде са те СЕГА,
когато има такава голяма нужда от техния героизъм? СЕГА те нещо не се чуват
– много странно – защо ли???
Къде са тези герои СЕГА – когато скритите в Синода К. еретици киприянити
наричат техните съотечественици от Кинотита ГОХ с позорното име „фатрида”?
(групировка). Къде са героите Есфигменити СЕГА (които уж са патриоти) – за да
ги защитят и подкрепят – както през 1924 година направи отец Иоан (Флорос)?
Нима само аз, отец Иоан Българинът ли ще ги подкрепям? А героите патриоти
къде са?
Героите Есфигменити никакви не се чуват. А иначе от тях идва много шум.
НО къде са те СЕГА – когато са толкова нужни? ...
Да не би и те да са станали еретици киприянити?
Нищо, дори и така да е – слава Богу! Заради Христа (Иоан.11:49-50) пак ще
кажа: САМ съм – други няма!
Слава Богу за всичко!

Ние, Истинните Православни Българи, с Божия помощ и ръководство, не се
боим от никаква тиранична система:
– нито на облечени в униформа на червен милиционер,
– нито на облечени в черно расо на еретик киприянит.
Нашият Цар и Бог на всичко видимо и невидимо Иисус Христос е НЕПОБЕДИМ
и ще изчисти от лицето на земята ВСЯКА такава тирания – и даже глобалното
царство на антихриста и то – с най-лекото за Него средство: с едно дихание на
Устата Му (2Сол.2:8)
Ние сме дисциплинирани послушни скромни сериозни Негови поданици и Воини
– и ЩЕ слушаме ВСЕКИ Епископ, който слуша Него!
– и НЯМА да слушаме НИКОЙ „епископ”, който НЕ слуша Него!
Нашата ЧЕСТ е доказана със сериозност и постоянство – от 1992 г и до
днес (четвърт век без 3 г.) ние сме били сериозни и постоянни и винаги сме
принадлежали към Синода на Хрисостом – НИКОГА не сме преминавали от
един Синод в друг – както правеха други нации Сърби, Руснаци, Кавказци,
Англичани и др – както правят и самите Гърци по повод и без повод! Ние не сме
проявили такава несериозност НИКОГА! И ние бяхме така ТВЪРДИ ВЕРНИ и
ПОСТОЯННИ даже и въпреки етническите оскърбления и неудобства които
сме търпяли в Гърция! Ние търпяхме заради Христа!
Но какъв позор доживяхме да видим? Епископите от този синод се оказаха
недостойни за нас, недостойни за нашето ПОСТОЯНСТВО и СЕРИОЗНОСТ
– те НИ ПРЕДАДОХА – като
– самите те преминаха в анатемосания синод на противостоящите
– и нас се опитват да подведат под същата АНАТЕМА! Позор за тях!
Нима ние не можехме да извършим същото това безумие – още преди 20
години – и сами без тяхното „посредничество”?
За какво ни е нужно тяхното „посредничество” за да впаднем в тази погибел?
Нима сами не можехме и без тях да се присъединим към анатемосаната

групировка на киприянитите в България която винаги е била толерирана от
болшевици и даже парично подпомагана от масони (официални данни от
Ротъри Клуб и др) – и така да избегнем гоненията и страданията за Христа?
Каква нужда имахме тогава да идваме ние при тях в Гърция през 1992 година и
да търпим заради Христа националното унижение на което те ни подлагаха?
Каква нужда имахме да търпим в Родината си преследване от същите тия
киприянити, че “не сме намерили Български епископ и се кланяме на Гърците”?
(Буквално печатано ТАКА в Българските вестници! А аз, отец Иоан Българин,
във вестниците обявен пред целия народ за „гръцки шпионин”!!!)
Кое кара епископите от ГОХ Гърция да ни тласкат днес към анатемосаната
киприянитска групировка така явно подкрепяна от масоните в България?
- те се подиграха над нашите страдания за Христа
- те се подиграха над нашето велико търпение и нашата сериозност
- те се подиграха с нашето ДОВЕРИЕ – те направо ни се надсмяха че сме
били толкова доверчиви спрямо тях
- те се подиграха над всичко свято през което сме преминали и сме се борили
заради Нашия Възлюблен Господ Иисус Христос...
Позор! Те се опозориха пред цял свят!
НО НИЕ - дисциплинираните послушни скромни сериозни поданици на Господа
Иисуса Христа ще запазим нашата ЧЕСТ на Христови Воини и както казахме:
– ЩЕ слушаме ВСЕКИ Епископ, който слуша Него!
– и НЯМА да слушаме НИКОЙ „епископ”, който НЕ слуша Него!
-------- Край на предговора

ДО 7000-те мъже, които Си запази Бог
и които не преклониха коляно пред идолите
и устата им не са ги целували (3Цар.19:14-18).
Драги братя и сестри Истинни ПравославниХристияни, верни в Господа синове
и дъщери на Светата Православна Църква – бъдете будни! – така казва
Господ Иисус Христос на Своите Апостоли а и на всички нас. Той казва:
„а което казвам на вас, казвам го и на всички: бъдете будни!” (Марк.13:37)
Бог ни удостои да живеем в Свещени дни на мъченичество.
Истинната Православна Църква е само Синодът на покойния Хрисостом!
НО Църквата е пълна с лицемери-киприанити, които уж изповядваха Истинното
Православие но само външно. А в сърцето си тези лицемери са
еретици-киприанити, които
- не могат да различават свещенство от лъжесвещенство,
- не могат да различават Църковни Тайнства от лъжетайнства на
еретиците-икуменисти и за това трябва да бъдат низвергнати от сан, а след
това, като обикновени миряни – да бъдат отлъчени от Църквата (вижте
Апостолски Канони 46 и 47). Именно по тези Канони, по внушение на Бога Духа
Светаго, в пълно послушание на Божията свята воля, през 1986 г., беше

низвергнат архиеретикът Киприян, който след това сам се отлъчи от църквата,
като създаде своя „църква” на противостоящите.
(Тук е документът с низвержението на архиеретика Киприян)
Такива са и скритите в Синода К. киприянити, които злоупотребяват с дадената
им от човеци власт на епископ, без да са Епископи в действителност, защото по
свидетелство на Самия Дух Светий, изречено чрез Св. Василий Великий:
- Дух Светий (Божията Благодат) винаги действа но не винаги ръкополага!
Така тези лицемери и лъжеепископи, облечени в дрехи на епископ, външно и
про форма се представят за „наследници на Апостолите” – но в действителност
и по същество фанатично пречат да се изпълняват Апостолските Канони!
Затова Господ ги изобличава: АКО да бяхте наистина наследници на
Апостолите, вие щяхте да вършите делата на Апостолите, обаче вие
преследвате хората които ви казват Истината - а Апостолите това не са
правили (Иоан.8:39-44).
Бог ги изобличава – защото те с твърдоглав фанатизъм се противят на Духа
Светаго от Когото са написани всички Канони на Апостолите и Който е
говорил чрез пророците - защото никога по човешка воля не е изречено
пророчество, но от Дух Светий просветявани са говорили светите Божии
човеци” (2Пет.1:20-21).
Справедливо чрез св.Първомъченик Стефан - Самият Дух Светий е изобличил
тези несвещени лицемери още преди 2000 години: Твърдоглавци и необрязани
по сърце и уши, вие всякога се противите на Духа Светаго – както отците ви,
така сега и вие! (Деян.7:54) Тези твърдоглавци и необрязани по сърце и уши,
облечени в дрехи на епископ без да са епископи по същество, не са никакви
пастири – те са вълци в овчи кожи (Мат.7:15)
С див фанатизъм те се борят против Бога Духа Светаго – Който и написа
Светите Канони за спасение на човеците – както и предвъзвести Христос!
(Иоан.14:26). В борбата си против Бога, те гордо и самоуверено говорят в
сърцата си: „с езика си ще надвием, устата ни са с нас, кой ни е Господар?”
(Псал.11:4-5)
По принцип сатанистите, ръководени от баща им дявола (Иоан.8:44) от векове
действат по този сатанински ПЛАН:
а) Разделяй това което Бог е съединил (Мат.19:7, Марк.10:10)
б) И съединявай това което Бог е разделил.
По същия модел действат и тези епископи отстъпници:
а) Разделяй това което Бог е съединил (Мат.19:7, Марк.10:10) – и създаваха
схизми и ереси. Затова Фотий създаде в Сърбия схизмата Акакий – и до
днес не се кае за това! Разделят, отлъчват, низвергват – по своите похоти – а
не по Божия воля и така разделят това което Бог е съединил!
б) И съединявай това което Бог е разделил: Бог отделя ересите от Църквата!
Затова те постоянно се опитваха да измамят Бога и да вкарат в Църквата
ереси = да вкарат в Църквата еретици=плевели под вид на любов – уж за да
„ги спасяват”. Безумно се мъчат да измамят Бога, като Му се противят –
въпреки, че Бог казва че нищо нечисто няма да влезе в Църквата = никаква
лъжа ерес и никаква друга мерзост НЯМА да влезе в Църквата (Откр.21:27).

ЗАБЕЛЕЖКА:
а) Ето защо ВИЕ, Истинни Православни Християни ни информирате че
сте видяли Хрисостомос Маньотис в канцеларията на архиеретика
Христодулос още докато той беше жив! Какво търси там? Да не би да е
ходил там за „да обърне Христодулос по старому”?
б) Ето защо Геронтий Пирейски открито се хвали (свидетелите са живи!)
че му предлагали сан епископ в новокалендарната „църква” – „но аз отказах!”
Абе ти си отказал, но къде си ходил ти за да ти го предлагат това? Или
може би при теб са дошли на крака за да ти го предложат?...
в) И други... Би могло да изброим - но няма място тук.
Но Божието дълготърпение преля – и днес Бог Сам очиства Църквата Си = днес
Църквата по Божие премъдро действие се очиства от гнилоча на ереста
киприанизъм – очиства се от ВСИЧКИ които Му се противят.
Питате КАК?
Ето как: В изпълнение на сатанинския план - съединявай това което Бог е
разделил – днес откритите еретици киприянити са се събрали с прикритите
киприянити = с отстъпниците от Синода на Калиник!
Отстъпниците от Синода на Калиник НАХАЛНО ЛЪЖАТ своите Свещеници, че
еретиците киприянити уж се каят за своята ерес. Това е лъжа!
Епископите отстъпници от Синода на Калиник, които отдавна даже и по лице се
представят „православни” а отдавна С ФАНАТИЗЪМ изповядват ереста на
киприянизма, лукаво ни лъжат: „Не бързайте да взимате решение – прочетете
документът на киприянитите!”
Всичко това са хитрости, лъжи, предназначени да „успокояват” то ест – да
приспиват съвестите на Истинните Православни Пастири – с цел да ги заблудят
и подведат да отстъпят и те от Светото Православие, а също и миряните с
което те биха загубили своето вечно спасение.
А Истината е точно ОБРАТНАТА:
1. Да, наистина, еретиците киприянити съставят един документ. И той е тук –
доставен при нас по Божия воля ПРЕДИ още киприянитите да го публикуват.
НО? В този документ който са съставили еретиците киприянити - няма НИТО
ДУМА на покаяние!
В документа на еретиците киприянити – нищо ново под слънцето (Екл.1:9)
Еретиците-киприянити са пример на ФАНАТИЗЪМ с който фанатизъм древните
еретици държат своята ерес – и със същото лукавство се опитват да я
представят за „православие”:
- ЧЕРНОТО е черно – да, разбира се, НО!
- Ако се вгледаме по-внимателно (по-„умно”) – ние виждаме, че черното е съсед
на сивото, което пък е почти БЯЛО!
Следователно: ЧЕРНОТО е БЯЛО!

То ест – виждаме упорит ФАНАТИЗЪМ, упорита ГОРДОСТ – с която те открито
говорят: „Вие сте глупавите и не разбирате, а ние сме умните и сега ще ви
научим на „истината”!”
- След което ФАТАТИЧНО започват да проповядват своята ерес-киприянизъм
със същата НЕРАЗКАЯНОСТ!
2. Еретиците киприянити НЕ предават на анатема своята ерес! Напротив те УТВЪРЖДАВАТ своята ерес!
Първите три страници от документа са предназначени да ИЗМАМЯТ
бдителността на нас Православните – в тях е написано „ЧЕРНОТО е черно”.
Това е измамата. Това е „примамката” – предназначена за по-глупавата рибка –
непредпазливо да налапа въдицата.
А след като глупавата рибка я налапа, тогава следва „– да, разбира се, НО!” – и
нататък еретиците киприянити започват „многоумно” да учат да учат да учат нас
които „сме глупаци” – КАКВО било означавало „православие”?
Този фанатизъм напомня древния фанатизъм на монотелитските спорове –
когато всички архиереи се съблазниха и впаднаха в ереста на монотелитството,
остана само Св.Максим Изповедник и няколко избрани Истинни Православни,
разпръснати по вселената, а после всички тези архиереи, патриарси и папи,
бяха осъдени на 6-ти Вселенски Събор като еретици!
– НО! – разликата между фанатизма на онези еретици и фанатизма на
днешните еретици-киприянити – както на откритите така и на скритите в Синода
К. – е в това, че фанатизмът на днешните еретици-киприянити е несравнено
по-упорит и неразкаян, а лукавството с което днешните еретици-„умните”
проповядват ереста си и учат нас-„глупавите” е несравнено по-РАФИНИРАНО!
– така че не е чудно, че наистина по-глупавичките от нас ще се съблазнят и ще
приемат тази ерес за „православие”. В това няма съмнение!
Защо? Ами защото как иначе? – Точно така ще се изпълнят думите на
Господа, Който казва че в последните времена сатаната ще сее съблазни
предназначени да съблазнят ако може даже и избраните (Мат.24:24)
Помнете думите на Господа, братя: предназначени да съблазнят ако може
даже и избраните!
Ереста киприянизъм е точно една от тези съблазни!
Не се оставяйте еретиците киприянити да ви съблазнят с лукавството си!
Пазете се от техния лепкав език! (както казва свети Марк Ефески)
Обърнете внимание на техния краен фанатизъм и неразкаяност в ереста!
Не се оставяйте – те да ви учат на „православие” – с гордост, която е
предназначена да покаже:
а) Колко вие сте глупави и „не сте разбрали” – и
б) Колко те са умни – и сега „ще ви научат”
Но и това не е всичко. ФАКТИТЕ са даже и още по-гибелни!
3. Истината е че: НЕ еретиците киприянити приемат изповеданието на Синода
на Хрисостом, което включва АНАТЕМАТА от 1989 година – а ТОЧНО
ОБРАТНОТО:
- скритите киприянити от Синода на Калиник се покланят и ПРИЕМАТ тази
НОВА Елезиология – съставена от еретиците-киприянити!
- Така тези отстъпници стават ЕДИНОВЕРНИ с еретиците киприянити
- така те напускат нашето Православно изповедание, възвестено ОТ Духа

Светаго (АНАТЕМАТА на икуменизма киприянизма от 1998 г),
- така те приемат НОВО изповедание – това, което са съставили еретиците
киприянити
– и така те всички заедно попадат под същата
АНАТЕМА на еретиците киприянити!
4. Точно това заявяват открито и декларативно „епископите” еретици
киприянити на събранието на киприянитите, състояло се на 28 февр / 13 март
2014 г. Ето истината, която не може да остане скрита:
На това ТАЙНО събрание киприянитите са следяли строго на вратата и са
пропускали САМО хора, за които се е знаело че са киприянити. Тия богоборци
не вярват в Бога Който казва че няма нищо тайно, което да не стане явно
(Марк.4:22) и ни заповядва да го възвестим от покривите (Мат.10:27-28). Но,
въпреки тяхната „тайна”, Бог помага там да проникнат и двама Истинни
Православни Християни – нашата ГОХ разведка. Те ни съобщават че двама
„епископи” киприянити са дали такова обяснение на присъстващите:
- през 1984 година нашият Синод бил имал погрешно изповедание на вярата и
затова киприянитите са напуснали нашия Синод
- но сега това НАШЕ „погрешно” изповедание е „изправено” а) с НОВО
изповедание и б) с покаяние на нашите архиереи и посмъртно възстановяване
на осъдения от тях Киприян – та ТОВА била причината, поради която сега
Киприянитите се съединяват с нас: ТЕ СА които ни приемат – а ние сме които
се „коригираме” по техен образец ДЕЛОМ!
Ето и писмена декларация=гаранция за това:
http://www.gocnews.info/0001_archives/i-140214-001_Message-from-Etnaregarding-union-with-GOX.pdf
Същността (на Английски): First, be assured that none of our principles, none of
our moderation, and none of the spirit bequeathed to us by our late and venerable
Metropolitan Cyprian have been set aside, as some naysayers have suggested.
(На Гръцки): Κατ 'αρχάς , να είστε σίγουροι ότι καμία από τις αρχές μας και κανένας
από την μετριοπάθεια μας και τίποτε από το πνεύμα που μας κληροδότησε ο
Μακαριστός και Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κυπριανός δεν έχουν αναιρεθεί, όπως
μερικοί αρνητές έχουν προτείνει.
(На Български): Преди всичко бъдете уверени че нищо от нашите принципи,
нищо от нашата умереност и нищо от духа, който ни предаде блаженият
Митрополит Киприян няма да се измени, както някои отрицатели предлагаха.
Следователно – ГАРАНТИРАНО Е че еретиците киприянити ще запазят
своята богохулна ерес:
а) Те учат че уж: Тези които пребивават в ерес, продължават да бъдат членове
на Църквата Христова и че уж техните „тайнства” имат Благодат
б) Еретиците киприянити противостоят на Дух Светий, Който ЧРЕЗ св.Ап.Павел
ясно казва че Църквата Христова е славна Църква, която няма петно, или
порок, или нещо подобно, а е свята и непорочна Невеста Христова (Ефес.5:27).
А тези противостоящи против Духа Светаго богохулно учат че уж: Църквата
била „разделена на две части” едната била болна с ерес, а другата била здрава
без ерес – и по този начин богохулно твърдят:
– не само че Светото Христово Тяло=Църквата уж можело било да се раздели,
– но още и да се „зарази” с болестта на лъжата=ереста.

Следователно – ГАРАНТИРАНО Е че еретиците киприянити ще продължат да
попадат под АНАТЕМА, наложена на ереста на икуменизма през 1983 година от
Руската Диаспора, от която и Синодът на Хрисостом (днес Калиник) има
апостолско приемство, а също и под АНАТЕМАТА, наложена на ереста на
икуменизма през 1998 година от Синода на Хрисостом (днес Калиник).
Следователно – ГАРАНТИРАНО Е че еретиците киприянити ще продължат да
попадат под АНАТЕМА, наложена на ереста на икуменизма през 1983 година от
Руската Диаспора, от която и Синодът на Хрисостом (днес Калиник) има
апостолско приемство, а също и под АНАТЕМАТА, наложена на ереста на
икуменизма през 1998 година от Синода на Хрисостом (днес Калиник).
Задайте, братя, простия въпрос: КАКВА Е ЦЕЛТА на тази НОВА Елезиология
– съставена от еретиците-киприянити? Отговорът е един:
да приспят бдителността на Православните – ДА ГИ ИЗМАМЯТ!
Прост въпрос: Каква нужда има Църквата от приемане на НОВ календар?
Никаква!
- Нужда от това НОВАТОРСТВО имат еретиците – за да прокарат ереста на
икуменизма!
Прост въпрос: Каква нужда има Църквата от приемане на НОВА
Еклезиология? Никаква!
- Нужда от това НОВАТОРСТВО имат еретиците – за да прокарат ереста на
киприянизма!
И така пътят на Истината бива похулен - както е предсказано (2Пет.2:3)
Така тази НОВА еклезиология Е МОСТЪТ към религията на антихриста!
Така се осъществява старата мечта на еретика Киприян – да послужи за
свикването на събора на антихриста – който ще бъде наречен „Осми Вселенски
Събор” – и на този събор
а) ще бъдат приети – само два “догмата” – “догматите” на антихриста:
- всичко е истина
- всичко е позволено
б) а ще бъдат осъдени – само несъгласните с този събор = Православните =
ще бъде осъдено само Светото Православие = само Истинната Православна
Църква!
Свещеник Иоан (Василевски): Това съм го писал още през 1985 година в
моята книга „Пътят на верните днес” – откогато на практика датира
моята борба против ереста киприянизъм и против мечтата на този
архиеретик за т.нар. „8-ми вселенски” = съборът на антихриста – и за която
книга също ме гонеха техните съюзници болшевиците.
(Тогава днешният Фотий Маратонски е ходел прав под масата...)
Тази мечта на еретика Киприян, известна отдавна, вече намери своите лукави
работници (2Кор.11:13) - защото такива са лъжеапостоли, лукави работници,
които се преобразяват в Христови апостоли [11:14] – както ясно казва
Апостолът в посланието до Коринтийците.
Но тази ИЗМАМА на еретиците киприянити – явни или тези които до сега бяха
скрити в Синода на Калиник – се разкрива много просто:

1. Неоспорим ФАКТ е, че:
Откакто през 1998 година Истинният Синод, на Хрисостом Истинните
Епископи – като Калиопий, като Матей и други, просветени от Духа Светаго –
предадоха на АНАТЕМА ереста на икуменизма-киприянизма – даже и до днес
ВСИЧКИ клирици и миряни, от различни страни – Русия, България, Сърбия,
Румъния и много други – които се намираха в ереста на икуменизма
- излизаха от ереста на Икуменизма
- и идваха в Коринт, в монастира Св.Архангели – и приемаха Истинното
Изповедание = АНАТЕМАТА наложена на икуменизма (и киприянизма) – след
което приемаха това което изискват светите КАНОНИ, законоположени от Бога
Духа Светаго.
Това е неоспорим ФАКТ!
2. Следва логичен Въпрос ПЪРВИ:
Защо и еретиците киприянити не постъпят така?
- ЗАЩО просто не предадат на анатема своята ерес АКО(!) действително се
каят за нея? И защо просто не приемат Православното изповедание?
- ЗАЩО е този краен фанатизъм и тази тяхна упорита неразкаяност в
ереста?
3. Следва логичен Въпрос ВТОРИ:
- Каква нужда „имаме” ние Истинните Православни Християни – някой да ни
съставя НОВА Еклезиология?
Ние, Православните Християни ИМАМЕ Еклесиология: Ние ВЯРВАМЕ – че
Дух Светий е просветил Православните Епископи от ИСТИННИЯ Синод – този
на Хрисостом – и ЧРЕЗ тези Истинни Епископи (Калиопий, Матей и други) Сам
Бог Дух Светий е наложил тази АНАТЕМА на ереста на икуменизма!
Това е НАШАТА ВЯРА (Еклесиология) – това е Светото Православие!
Ние НЯМАМЕ нужда от НОВИ „еклесиологии”! На нас ни е достатъчна тази,
която е написал Дух Светий ЧРЕЗ Истинните Православни Епископи през
1998 година! ТЯ (а не някоя НОВА) е продължението на Вярата на Светите
Отци на Църквата Православна!
С други думи:
- Православното Изповедание СЪЩЕСТВУВА! Това е изповеданието на Синода
на Хрисостом!
- ЗАЩО тогава е нужно да се съставя ново изповедание?
- ЗАЩО е нужно това ново изповедание да го съставят еретиците киприянити?
- ЗАЩО е нужно това ново изповедание да бъде приемано от Синода на
Калиник?
Това е ОТКРИТА ХУЛА против Духа Светаго! Тази хула против Духа Светаго се
заключава в това че
1) уж „Дух Светий Се е заблудил” през 1998 година, когато е предал на
АНАТЕМА ереста на икуменизма и киприянизма – и затова сега
2) уж „има нужда” да възстанат еретиците киприянити и да „изправят”
„грешките” на Бога Духа Светаго – да коригират „заблуждението” на Бога Духа
Светаго – и да дадат ново СВОЕ изповедание на вярата, защото уж са „поумни” от Бога Духа Светаго – Бог Дух Светий уж тогава „не бил разбрал” и
затова тогава така възвестил чрез Синода на Хрисостом
3) и затова сега уж „има нужда” еретиците киприянити – с такава „по-умност”

което означава с такъв фанатизъм – да проповядват своята ерес на Синода К.,
който да я приема от тях!
Дори само да се помисли това – е страшна ХУЛА против Духа Светаго!
(Мат.12:31)
Няма нужда от НОВО изповедание!
- Православното Изповедание СЪЩЕСТВУВА! Това е изповеданието на Синода
на Хрисостом! Който е Православен – може просто да го приеме – СЛЕД като
преди това предаде на анатема ереста на икуменизма, която заедно с ереста
киприянизъм ОТ Духа Светаго ЧРЕЗ Синода на Хрисостом е предадена на
АНАТЕМА!
ТЕЗИ архиереи ОТ Синода на Калиник които сега приемат това НОВО
изповедание на еретиците киприянити – просто падат под същата анатема
наложена ОТ Духа Светаго ЧРЕЗ Синода на Хрисостом през 1998 г и стават
също еретици киприянити – както е написано в Требника:
„под свою анатему падоша”
Ние Православните Християни нямаме нужда от такива „корекции” на
определението на Дух Светий, нито от богохулните им „усъвършенствания” на
определението на Дух Светий, нито от „детайлизирането” им!
Ние Православните Християни нямаме нужда от такава богомерзка дейност –
на тези ХУЛИТЕЛИ на Светия Дух – самата тази дейност НОВА Еклезиология е
ХУЛА против Дух Светий – БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КАКВО пише и КАК го пише!
Само тези ХУЛИТЕЛИ на Светия Дух имат нуждата да съставят НОВА
Еклезиология – и с тази ХУЛА против Светия Дух, че уж Дух Светий не Се бил
изказал съвършенно, че уж Дух Светий трябва да бъде „коригиран” с НОВА
Еклезиология – налага
АНАТЕМА на ВСИЧКИ киприянити
- както явните, така и скритите в Синода К., които се съединяват с тях!
А всички които са Православни - не се подвеждайте! Стойте в Светото
Православно Изповедание!
Еретиците киприянити, скрити в Синода К., ни заблуждават така: „Щом
киприянитите хлопат на вратата на Църквата, ние трябва да проявим любов и
да ги приемем!” Но това е измама също – очевидна и преднамерена ИЗМАМА:
а) киприянитите не се каят (както видяхме по-горе), а значи – „не хлопат на
вратата на Църквата!” НЯМА в историята на Църквата снизхождение без
покаяние! Всяко снизхождение=икономия изисква: покаяние и анатема на
ереста. НЯМА го това при явните киприянити.
б) Скритите в Синода К. еретици киприянити от много години и по различни
начини ПРЕСЛЕДВАТ нас Истинните Православни Християни – не само
клириците но и миряните! За каква „любов” ни говорят тогава? Това е измама,
това е лицемерие – и в тази измама и лицемерие няма нищо което макар и от
далеч да прилича на любов!

Няма Истинна Любов без Истината! (иеромонах Иоан Василевски)

Ето защо:
АКО еретиците киприянити искат и те да станат Православни – каквито те
засега все още НЕ СА(!) – това трябва да стане ИСТИННО а не лицемерно!
Защо?
Защото няма спасение без Истината!
Това означава – ако искат да станат Православни – еретиците киприянити
трябва:
ПЪРВО - СЛОВОМ:
- НЕ само "да осъждат икуменизма"
- НЕ само и "да анатемосват икуменизма и календара"
А ТРЯБВА
а) ДА анатемосат ереста на икуменизма, като я определят като последна и
най-страшна ерес=религия на антихриста (няма да има друга религия на
антихриста)
б) ДА анатемосат папския календар - както са направили това Съборните
Свети отци и както на три-четвърти от тяхното е направил и Синодът на
Хрисостом през 1998 г
в) ДА анатемосат новокалендарната лъжецърква! - като майка, породила
всеереста на икуменизма през 1920 година - по зачатие от баща й дявола
(Иоан.8:44) = майката на ереста на киприанизма и на еретиците киприянити!
А след това ДЕЛОМ – киприянитите трябва да бъдат
1) Кръстени
2) Постригани в монашество
3) Ръкоположени за диакони
4) Ръкоположени за Свещеници
5) Ръкоположени за Епископи
То ест - те трябва да минат през тази процедура, през която мина отец Касиян,
Българин, когато от киприянската ерес дойде в Църквата = в Синода на
Хрисостом-Калиник!
Чак след като бъде извършено всичко това
както СЛОВОМ така и ДЕЛОМ
чак тогава киприянитите ще станат Православни - и ние ще отидем и на всеки
от тях ще се поклоним = на Христа в него - и ще му целунем ръка.
А до тогава И ВОВЕКИ Истинският Православен Синод на Хрисостом, а поточно ЧРЕЗ Синода - Сам Дух Светий (Когото киприянитите хулят) е наложил:
АНАТЕМА НА ЕРЕСТА КИПРИАНИЗЪМ!
Тази анатема не може да бъде отменена!
Дух Светий НЕ СЕ Е „заблудил” когато я е налагал – както богохулно и с
упорит фанатизъм учат еретиците киприянити!
Напротив: Дух Светий е възвестил Светата Православна Истина – и на нея
противостои порождението на духа сатанински = „църква” на противостоящите!
Точно – затова тази „църква” на противостоящите попада под наложената
от Духа Светаго
АНАТЕМА НА ЕРЕСТА КИПРИАНИЗЪМ!
А всичките тези движения и бунтове против Духа Светаго, които организират

еретиците киприянити днес – както явните така и скритите в Синода К. – се
извършват както е казал Господ – за да стане явно нечестието им и това че
всичките те са попаднали под тази
АНАТЕМА НА ЕРЕСТА КИПРИАНИЗЪМ!
А това трябва да стане явно по две причини:
1) за спасение на избраните
2) и за осъждане на противостоящите с такъв фанатизъм против Десницата
Божия (Пс.16:7)
А всички които са Православни - не се подвеждайте!
Стойте в Светото Православно Изповедание!
- Защото дори и всички епископи да ни напуснат и отидат в тази
лъжецърква на противостоящите против Духа Светаго – дори и тогава:
- ние, които оставаме в Истинното Православно Изповедание,
- ние, които нищо НОВО не сме внесли, които нищо не сме изменили от туй
което ни е завещал Вечният и Неизменен Бог,
- ние сме, които съставяме Синода на Хрисостом-Калиник (ако ще даже и без
Калиник!)
а другите – те си отидоха на мястото: при своите братя еретици киприянити в
тази тяхна лъжецърква на противостоящите против Духа Светаго!
Стойте в Светото Православно Изповедание!
- Защото според предсказанието на Св. Анатолий Оптински – във времето на
отстъплението, в което ние живеем (2Сол.2:3) – за вярващите, които не са
успяли да пожънат други добродетели, са приготвени от Бога венци за едното
стоене в Истинното изповедание = в Светата Православна Вяра.
Амин!
_______________________
P.S. Безсрамието на епископите от Синода К., когато ни лъжат, няма предел! Те
са потъпкали съвестите си напълно и окончателно:
В разговор на отец Мартин, отец Григорий и други отци с Архиепископа и с
Фотий, последните узнават
- че Росен Сиромахов („Фотий” Триадица) НЕ Е КРЪСТЕН,
- че Росен Сиромахов („Фотий” Триадица) изповядва и проповядва ереста че уж
римокатолиците имат благодат (вързана благодат) – и много други ереси...
За да успокоят Православните Свещеници, тези иерарси от Синода К., заявяват
че уж нямало да приемат Росен („Фотий” Триадица) без предварително да го
кръстят и без да се отрече от своите ереси и да ги предаде на анатема!
НО ТОВА Е ЛЪЖА! НАГЛА ЛЪЖА! И тя е предназначена да приспи съвестта –
да ИЗМАМЯТ доверчивите Свещеници!
Православната разведка докладва че в действителност масонският план за
съслужението с еретиците киприянити е следният:
а) Всички отиват и служат в киприянитският монастир в Оропо
б) Заедно с тях служи и Росен Сиромахов („Фотий” Триадица) – и на това никой

НЕ ТРЯБВА да обръща внимание
в) Росен Сиромахов публикува официално своето съслужение с предателите от
Синода Калиник в Оропо
г) Когато Православните посочат с възмущение този факт – тогава предателите
са запланували да се оправдаят така:
”- Ама ние не знаехме, че Владика Фотий служи заедно с нас. Ние не го
познаваме и мислехме че това е някой от техните. А, освен това, той винаги е
бил добре дошъл в този монастир и ние не можехме да налагаме на
домакините да си изменят традициите и с това да внесем хаос в настроението
на нашия Светъл Празник” – и така са запланували официално да „узаконят”
своето съслужение с този театрал = с тази подигравка с епископството = с този
некръстен мирянин, облечен в шарени дрехи на епископ.
Православната разведка докладва че епископите от Синода К., имат само един
проблем! Само един, но голям проблем – и той е следният:
- Те още не могат да решат - КАКЪВ ЦВЯТ амфия (богослужебни одежди) да
облекат за своя празник за съслужението с еретиците киприянити?
Никакъв друг проблем нямат. Щом масоните им „благословят” – за какъв друг
проблем може да става дума?
СЛЕДВА:
- „Отсяване” на недоволните – и
- Подготовка за „Осми Вселенски” = съборът на антихриста = мечтата на
Киприян в действие...
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