ЕРЕС на Калиник = война против покаянието!
Неоспорим ФАКТ: Еретиците киприянити от синода на Калиник са
съединили с техните братя еретици от синода на противостоящите
БЕЗ ВТОРИТЕ ДА ПРИНЕСАТ РАЗКАЯНИЕ ЗА СВОИТЕ
ЕРЕТИЧЕСКИ ЗАБЛУЖДЕНИЯ!
ЕРЕС на Калиник = война против покаянието, война против Спасението:
– тази ерес учи, че уж еретиците нямали били нужда от ПОКАЯНИЕ за своето
спасение, а че уж можело да бъдат приемани в Църквата само с изповедание
на Православна вяра. ЕРЕСТА на Калиник – това е война против самите
основи на Християнството!
До ден днешен никой еретик в Историята на Църквата не беше дръзнал да
проповядва ереста, която в днаши дни проповяда Калиник – и затова тази
ерес на Калиник е върховата точка – изпълването на ереста на икуменизма и
нейният логичен и окончателен завършек.
Нека да започнем изследването от САМИТЕ ФАКТИ И ДОКАЗАТЕЛСТВА:
Пряко доказателство, че двете групи еретици киприянити – тези от синода на
Калиник и другите от синода на противостоящите – са се съединили БЕЗ
ВТОРИТЕ ДА ПРИНЕСАТ РАЗКАЯНИЕ ЗА СВОИТЕ ЕРЕТИЧЕСКИ
ЗАБЛУЖДЕНИЯ, е фанатичното твърдение на архиепископ Калиник че от
такова разкаяние и определение на ереста като ерес уж НЯМАЛО НУЖДА!

Това свое настояване той е правел в продължение на 2-3 дни преди Неделя
Кръстопоклонна (10/23 март 2014) пред Българските Свещеници: Свещеник
Мартин, иеромонах Онуфрий, иеромонах Климент и Архимандрит Касиан –
засвидетелствано пред мен, отец Иоан (Василевски). Това са четирима преки
свидетели и един косвен – всичките са Клирици. Така че ако някой за в бъдеще
започне да твърди устно или да пише, че уж архиепископът не бил учел тази
ерес – нека да се знае че това е ЛЪЖА! – поредната от многото напоследък.
Също така - ФАКТ: На съвещанието на свещениците в Монастира Св. Теодор
Студит, Атикя, станало на 6/19 март 2014 г, когато Свещеник Геласий е задал
въпрос на архиепископ Калиник – има ли писмен документ за покаяние на
киприянитите за тяхната ерес – архиепископът е побеснял и е почнал да
крещи на отец Геласий, след което няколко пъти му е казал да напусне
събранието – при такъв фанатизъм, изгонен от събранието, Православният
Свещеник си е отишъл.
Останалите свещеници са се уплашили от избухването и фанатичните крясъци
на Калиник - и са мълчали. А след това той им е наложил да подпишат че са
съгласни с приемането на еретиците киприянити без покаяние – и те безмълвно
и без ропот са подписали...
Уплахата пред гнева на човека се е оказала за тях по силна от страха пред
надвисналия над тях гняв Божий (Евр.10:31) – и те са предпочели –
живот в монашеско и въздържание от плътски удоволствия, който обаче води
... в ада:
– Мъка на въздържанието във времето
плюс
– мъка на наказанието във вечността!
Някои от тях, от страх, даже направо ЛЪЖАТ че такъв въпрос уж никой не бил
поставял... Едва ли не – трябва да повярваме че отец Геласий не е бил там, че
не е задал този въпрос, или даже че такъв Свещеник въобще не съществува...
Що за „православие” е това?...
С това свое твърдение и с това свое фанатично поведение – архиепископът де
факто породи нова ерес – това е ереста на Калиник. За да обоснове и
„оправдае” своята ерес, той се е опитал да заблуди Свещениците, че уж
еретиците-иконоборци на 7 Вселенски Събор били приемани БЕЗ РАЗКАЯНИЕ
за техните еретически заблуждения - уж без охарактеризиране на техните
заблуждения като ерес = уж без осъждането на тази ерес, че уж било
прескочено това ПЪРВО И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ – че уж било
преминато направо към ВТОРОТО задължително условие: Зачитане на
Православното Изповедание на вярата.
Това е НЕ Е Истина!
Архиепископ Калиник е изключително образован Духовник! Той не е някой
неграмотен човек, който не знае. Следователно: тук има умишлен опит да
заблуди. И този негов опит да заблуди:
а) представлява ИЗВРАЩАВАНЕ и пълно отричане на каноническото
правило на Църквата за приемане на еретиците с ПЪРВО И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
УСЛОВИЕ – разкаяние за своята ерес. Ето защо този опит на архиепископ

Калиник за измама сам по себе си представлява ЕРЕС!
б) представлява – безочливо ИЗВРАЩАВАНЕ на историческата Истина!
РЕЗУЛТАТ: АКО ние повярваме на тази заблуда и на тази ЕРЕС на Калиник –
тогава никой и никога не ще може да определи:
- КОГА еретиците уж-можело да бъдат приемани даже и без покаяние за
тяхната ерес?
- и КОГА не може да бъдат приемани без покаяние за ереста и без нейното
охарактеризиране=осъждане като ерес?
И тогава това „КОГА”, поради пълната невъзможност да бъде определено логично и закономерно ще се превърне в едно неизменно „ВИНАГИ”.
ЕРЕСТА на Калиник се противопоставя на самите ОСНОВИ на Евангелието –
в което ясно пише че:
1) С думите ПОКАЙТЕ СЕ – започва своята проповед Св. Иоан Кръстител –
учителят на покаянието (Мат.3:1-3)
2) С думите ПОКАЙТЕ СЕ – започва Своята проповед и Сам Господ Иисус
Христос – Спасителят (Мат.4:17)
Затова – на тази ЕРЕС на Калиник – на всеки който я изповядва - АНАТЕМА!
А вие всички Православни и всички които желаят Спасение – ПОКАЙТЕ СЕ! –
защото се приближи Царството Небесно! (Мат.3:1-3) (Мат.4:17)
Да се утвърждава, и то с такъв фанатизъм лъжа и упоритост, че уж еретиците
можело било да ВЛЯЗАТ в Църквата БЕЗ ПОКАЯНИЕ=ОСЪЖДАНЕ на ереста
им – както това учи ЕРЕСТА на Калиник –
това е война против самите основи на Християнството!
И никой еретик до ден днешен в Историята на Църквата не беше дръзнал
да отвори война на самото ПОКАЯНИЕ което е преддверието (Лука.3:16)
което предшества Входа в Църквата (Иоан.10:1-10) – този е първият.
И тази ерес на Калиник е върховата точка – изпълването на ереста на
икуменизма – нейният логичен и окончателен завършек.

Изобличение на ереста на Калиник ЧРЕЗ Православното Иконопочитание:
- В трапезарията на ксенона на женския монастир Свети Архангели (в който
живее архиепископ Калиник) има стенопис - и всеки, който посети монастира,
може да влезе в тази трапезария и да види този стенопис:

В стенописа цестрално място заемат две части:
а) на ПЪРВАТА ЧАСТ е написано: смъртта на праведника.
Тук виждаме КАЕЩ СЕ
човек - той в РАЗКАЯНИЕ
напуска временния живот.
Той се е РАЗКАЯЛ –
за грехове и за ерес –
това ние виждаме от
надписите.
А също ние виждаме, че при
неговата кончина бесовете
напразно показват списъци
с неговите грехове и ерес.
Въпреки тези грехове и ерес
бесовете са безсилни
заради ПОКАЯНИЕТО МУ
– и Светият Ангел води
душата му при Христа за
Живот вечен и блажен.
б) на ВТОРАТА ЧАСТ от стенописа е обратното – но какво мислите, че пише?
Мислите че обратното е „смъртта на грешника” ли?
НЕ „...на грешника”! Обратното е – смъртта на НЕРАЗКАЯНИЯ.
Това е написано! А иначе ВСИЧКИ са грешни! ВСИЧКИ хора са грешници –
НЯМА безгрешен човек! (Псал.50:7) ЦЯЛ свят е в грях (Рим.3:24-25)! ЗАТОВА
дойде Христос и Се разпъна – за да поеме греха на ЦЯЛ свят който е в грях
(Иоан.1:29)!
НО!
ВСИЧКИТЕ грешници - се разделят на ДВЕ категории:
РАЗКАЯНИ грешници
и НЕразкаяни грешници
НЯМА трета категория – такава на „полу-разкаяните” или някакво друго средно
положение – НЯМА никакво средно положение –
точно така както НЯМА средно „умерено” положение между РАЙ и АД!
– както НЯМА средно „умерено” положение между ЖИВОТ и СМЪРТ!
Ето защо – който чете тези думи и каже за мен който ги пиша че съм бил „краен”
– всеки който каже за тези мои думи, че уж били „крайни”, той не само няма
нищо общо с Християнство – но той самият е КРАЕН ГЛУПАК!
- защото това е КРАЙНА ГЛУПОСТ – да се търси средно „умерено”
положение между ЖИВОТ и СМЪРТ!
- защото това е КРАЙНА ГЛУПОСТ от негова страна – ако той търси едно
такова средно „умерено” положение при което той да бъде „умерено-жив”!
- затова и той самият е КРАЕН ГЛУПАК ако се надява да намери едно такова
средно „умерено” положение при което той да бъде „умерено-жив”!

Кажете ми вие всички „НЕкрайни” „умници” – нима не е КРАЙНА ГЛУПОСТ:
- Когато видите че някой се дави в морето – както светът се дави в
грях=смърт (Рим.3:24-25) – и когато видите че той СЕ БОРИ и то С ВСИЧКИ
СИЛИ, за да не потъне и да не умре – лови се даже за сламка – нима не е
КРАЙНА ГЛУПОСТ – ако някой „умник” каже за давещия се но борещ се
„гледай го бе, тоя е КРАЕН – виж как ФАНАТИЧНО се бори!” А след това
даже му викне „ей, стига си се борил бе! Спри за малко, потъни малко де –
поне донякъде - умерено, глътни малко вода - умерено! Недей така КРАЙНО и
ФАНАТИЧНО да се бориш да си жив! Това е КРАЙНОСТ! Ти не трябва да си
КРАЕН – ти трябва да си умерено жив – ти трябва да си умерено удавен”...
Ако чуем някой „умник” да ги говори такива – нима няма да решим че
говорещият е ОБЕЗУМЯЛ! (Псал.13:1)
Истината, Абсолютната и Самосъща Истина е Господ Иисус Христос=Словото
Божие – безкрайно по-остра от мълниеносното блясване на стоманата на
самурайския меч – и нещата остават отляво и отдясно = сакраментално
съдбовно действие! Безкрайно по-остър е мечът, който излиза от устата
(Откр.1:16-17) на Първият-и-Последният и прониква до разделение (Лука.12:51)
на душа и дух и състав и ум (Евр.4:12) дълбоко до самата
граница между ЖИВОТ и СМЪРТ!
Не дръзвайте да се опитвате да оскверните или да се поругаете над тази
сакраменталност, о, вие – безумни „умерено”логи – защото за тази ваша
дързост Пастирят ще ви пасе със железен жезъл! (Откр.19:15) (Откр.2:27)
Вложете в слепите си умове неизменната непоклатима и неоскверняема
Истина
– НЯМА средно „умерено” положение между ЖИВОТ и СМЪРТ –
а има САМО ДВЕ положения:
РАЗКАЯНИ грешници – тях Бог ги обявява за „праведници” заради тяхното
ПОКАЯНИЕ – защото Той Се разпънал за ОПРОЩАВАНЕ на техните грехове
– затова Той им дарува това ОПРОЩАВАНЕ – НО! – само и изключително АКО
те се смирят та да се ПОКАЯТ за греховете си – САМО НА ТЯХ – Той дарува
това ОПРОЩАВАНЕ за което Се е разпънал - и им дарува вечно блаженство.
има и
НЕРАЗКАЯНИ грешници – това са тези, които останат ГОРДИ и НЕ се смирят
та да се ПОКАЯТ за греховете – затова заради тази тяхна ГОРДОСТ=СМЪРТ
в НЕРАЗКАЯНОСТ – Бог НЕ им дарува това ОПРОЩАВАНЕ – а тях Бог
заради тази тяхна ГОРДОСТ=СМЪРТ осъжда на вечна мъка (Мат.25:41) –
като такива, които с тази си гордост са се поругали над даруваното от Него
Спасение и над самото Разпятие, с което Той Се е жертвал за това Спасение!

Тук ние също виждаме от
надписите КАКВО Е ЗАТАИЛ
НЕРАЗКАЯНИЯТ
в своята душа:
грехове плюс ЕРЕС!
И също ясно се вижда, че
- Ангелът хранител е безсилен
- заради неговата
НЕРАЗКАЯНОСТ
- а бесовете взимат душата на
НЕРАЗКАЯНИЯ и я водят в ада
на вечни мъки.
ДЕТАЙЛ от тази част на стенописа.
Ето, бесът ясно показва с какво е придобил право над тази душа:

ΑΙΡΕΣΙΣ = ЕРЕС
НЕРАЗКАЯН за своята ерес!

АД! – ТАЗИ а не друга
е участта на ВСЕКИ еретик
НЕРАЗКАЯН за своята ерес!
И от тази участ не могат да го спасят
никакви гордеци с тяхните приказки за
„икономии” – въпреки че тези гордеци
говорят така уверено, въобразили
себе си едва ли не „богове”. Те са така
уверени, защото са забравили едно:

Бог не може да бъде излъган!
(Евр.6:18)
ОЧЕВИДНО архиепископ Калиник твърде малко внимание е обърнал на този
стенопис в трапезарията на Ксенона на монастира (в който той живее вече
около 40 години) – затова се е отклонил от Истината и е съставил своята ерес:
– че уж еретиците нямали били нужда да се ПОКАЯТ=ОСЪДЯТ своята ерес
за да влязат в Църквата.
А Истината (от която той се е отклонил) е следната:
ПЪРВО условие за да получи ВСЕКИ еретик възможност за спасение, това е:
ДА СЕ РАЗКАЕ=ОСЪДИ своите еретически заблуждения!
БЕЗ ТОВА ПЪРВО УСЛОВИЕ – ако се прескочи и направо се отиде само към
ВТОРОТО УСЛОВИЕ изповедание на вярата – НЕ Е ВЪЗМОЖНО да се спаси
НИКОЙ еретик!

След тези ДВЕ УСЛОВИЯ изпълнени в ТАЗИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ – каещият
се еретик трябва да последва Канона на Църквата за приемането му, или да
приеме епитимията която му бъде за начинът на приемането му по
снизхождение=икономия – АКО Канонът допуска такова снизхождение.
ЗАЩОТО: Снизхождението=икономията НЕ Е безгранична!
Напротив: ГРАНИЦИТЕ на допустимото снизхождение=икономия – също са
определени ОТ Дух Светий и ЧРЕЗ Светиите на Църквата Той, Говорещият
чрез Пророците, ги е записал в Канона – „защото никога по човешка воля не е
изречено пророчество, но от Дух Светий просветявани са говорили светите
Божии човеци” (2Пет.1:20-21) – ясно и недвусмислено казва Дух Светий ЧРЕЗ
Свети Апостол Петър.

ТОВА е Православното изповедание!
А ереста на Калиник учи точно обратното.
Затова – на тази ЕРЕС на Калиник – на всеки който я изповядва - АНАТЕМА!
А всички Православни и всички които желаят Спасение – ПОКАЙТЕ СЕ! –
защото се приближи Царството Небесно! (Мат.3:1-3) (Мат.4:17)

Нека сега да разгледаме и историческата Истина.
А тя е съвсем друга и даже направо противоположна на това, което се опитва
да заблуди архиепископ Калиник:
Преди всичко: По време на иконоборческия период е имало огромно множество
„синоди” – не 5 и не 10 и не 20 а – множество.
Затова Съборът постановява ПО ВЯРА:
- ТЕЗИ синоди, които изповядват Иконопочитанието, са Православните
- А останалите идват в Православие при ДВЕ УСЛОВИЯ:
1. ПЪРВО УСЛОВИЕ: РАЗКАЙВАНЕ за своите еретически заблуждения
2. ВТОРО УСЛОВИЕ: ИЗПОВЯДВАНЕ на Светата Правослвна Вяра
Това лично двамата с Архиепископ Калиник сме го обсъждали в монастира
Свети Архангели, Атикя, през 2002 година – и тези думи аз (отец Иоан
Василевски) лично съм ги чул от неговата уста – освен че го знам от преди.
Така че не може и дума да става че уж архиепископът „не го знае”.
Трябва да се отбележи: Светите Отци не само че стриктно са следяли за
спазването на това ПЪРВО УСЛОВИЕ = ПОКАЯНИЕТО, но - ДАЖЕ СА
ИЗСЛЕДВАЛИ: ДАЛИ това разкаяние е искрено или е лицемерно!
И едва СЛЕД като са се уверявали че ПЪРВОТО условие ПОКАЯНИЕТО за
ереста, е било извършено нелицемерно – едва СЛЕД ТОВА са допускали
КАЕЩИЯ се за своята ерес еретик до ВТОРОТО УСЛОВИЕ - Изповедание на
Православната Вяра.
Това е историческата Истина!
А лъжата на Калиник – е противоположна на историческата Истина!
И даже още повече от просто ИЗСЛЕДВАНЕ: За някои от еретиците е имало
СЕРИОЗНИ ОБСЪЖДАНИЯ – дали да се повярва на разкаянието им или НЕ!!!
А ВСЕКИ който казва нещо различно – че уж били приемали еретиците с

прескачане на ПЪРВОТО условие – и направо и САМО със зачитане на
Изповедание на вярата – е ЛЪЖЕЦ И ИЗМАМНИК – който и да е той!
Нещо повече: Винаги и на ВСИЧКИ СЪБОРИ – Светите Отци, а по-точно
САМИЯТ Дух Светий ЧРЕЗ тях - са поставяли условието:
- Който не анатематства това което Съборът е предал на анатема – да
бъде и самият той анатема (Малицкий. История Християнской Церкви,
стр.264, стр.267 "Если кто не анафематствует Ария, Евномия, Македония,
Аполлинария, Нестория, Евтихия и Оригена, с нечестивыми их сочинениями, и
всех прочих еретиков, — тот да будет анафема" — Mansi IX, 384 В. Деян.
Вселенского Собора V, 190. Canones concilii V contra Origenem. Mansi IX, 396 В.
— 400 Е – и много много други места – тук няма място за цитиране).
А сега – за да узнаем в пълнота Истината и да разобличим в пълнота лъжата –
нека да разгледаме даже
в ДЕТАЙЛИ казаното по-горе:
Особеност на Събора е било също и присъствието на него на няколко наречени
но не ръкоположени още епископи в звание на местоблюстители на своите
катедри, а също и активно участие в Събора на Игумени или техни
представители: те подписали заключителния ОРОС на Събора заедно с
епископите. Това ясно показва две неща:
1. Каква важна роля са играли на Събора монасите – обикновените монаси.
2. Което е още по-важно и което днес новаторите в своята ГОРДОСТ И
САМООБОЖЕСТВЯВАНЕ (Псал.11:5) напълно пренебрегват:
– РЕШЕНИЯТА на Събора не може да се взимат само от епископи
– РЕШЕНИЯТА на Събора не може да се взимат тайно или внезапно и
неочаквано за Свещеници, монаси и миряни – или „ние не само взехме
решение, но даже и пристъпихме на практика към изпълнението му – а
документите=основания вие ще ги видите утре или след един месец...”
– и всеки такъв събор, като този който направиха „епископите” еретици
киприянити – внезапно, тайно от Свещениците и монасите, преди да са
обнародвани документи-основания и направено допитване=съгласие от Тялото
Църква – е разбойнически събор!!! И всички решения този разбойнически събор
подлежат на осъждане!!! – или най-малко на ревизия!!!
Архиепископ Калиник, преди да впадне в ереста, при самата своя интронизация
ясно заяви че: Църквата не е само Епископи, но и Свещеници и даже миряни –
и те не могат да бъдат лишавани от участие при взимане на решения, особено
от такава важност – и още повече тези решения не може да се взимат тайно от
тях и внезапно БЕЗ ДА ИМ СЕ ПОКАЖЕ ДОКУМЕНТ НА ПОКАЯНИЕ – и след
взимането на решението и привеждането му в изпълнение да им се обещава:
„Абе ние се съединихме – ама документа който е основание за това решение –
ще го видите после!”

Това е разбойническо решение!
И неговата НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ се доказва:
1. От самия Свети Седми Вселенски Събор – на който архиепископ Калиник се
опитва да се позове за да „оправдае” своята ерес
И 2. От самата РЕЧ на архиепископ Калиник в деня на неговата Интронизация.

Превод: „Църквата не са само епископите. Църквата са и останалите клирици,
монасите и миряните. Всичките те съставят тялото на Църквата – и са
нейни защитници(!), както разкриха Патриарсите на Изтока през 1848”
Къде е сега този Архиепископ Калиник, когото така познаваме обичаме и се
възхищаваме и който така разсъждаваше докато все още беше
Православен? ... Няма го. Защо го няма? Ето отговорът:
- Power corrupts; absolute power corrupts absolutely. Казва Lord John Acton за
падението на папата: Властта разлага, абсолютната власт разлага абсолютно.
Ето защо ние ДНЕС виждаме друг Калиник от този който виждахме ВЧЕРА!
Днешният Калиник презря тялото на Църквата – клирици монаси и миряни –
измами ги, въпреки своите правилни думи и обещание което даде в началото –
днес той се съедини с еретиците киприянити без въобще да уважи мнението
на тялото на Църквата – клирици, монаси и миряни – без въобще да им покаже
1) НИТО документ с покаянието на еретицте
2) НИТО документ с изповеданието на вярата на тези еретици – с цялото
свое поведение той сякаш казва:
„Ние се съединихме с еретиците, обаче документ за тяхното Изповедание ще
видите някъде по-нататък – чакайте още. Нали чакате?... А пък документ за
тяхното покаяние – ооо това въобще даже и не чакайте! Няма нужда от
такива покаяния=осъждане на ерес”.
Ясно, че всички тия машинации, които еретиците киприянити извършиха –

ВСИЧКО това е не нещо друго а едно БЕЗЗАКОННО СБОРИЩЕ –
сборище на нечестивите (Псал.25:7) и то няма нищо общо със Светото
Православие, няма нищо общо с Принципите на Съборността на Църквата.
В това КРАЙНО време на беззаконието, в което живеем, е нужно
всеки мислещ човек да напрегне ум и да РАЗБЕРЕ че:
- колкото по-близко до времето на антихриста стигаме
- толкова по-омрачен ум ще имат тези, които взимат решения и мислят че
ръководят Църквата Христова, но всъщност забравят Христа! Забравят че:
– Църквата я ръководи Сам Христос
– а тези които забравят Христа, те ръководят НЕ Църквата,
а те ръководят отстъплението от Църквата.(2Сол.2:3)
Затова, по причина на все по-омрачен ум, те все по-малко ще разбират, че:

- Истината не е в множеството - а е в Правдата!
Затова: Няма значение дали са се събрали 20 по число единомислени еретици,
– или са се събрали 220 такива – те, след като са потъпкали принципите на
Съборност на Църквата, не са нищо повече от едно беззаконно сборище.

Ето какво казва по този въпрос Свети Теофан Полтавски – нашият пра-пра-отец
на Духовника на отец Иоан (Василевски). Тези думи на Светеца се отнасят за
т.нар. „осми вселенски събор”. Но те със същата сила се отнасят за ВСЕКИ
събор – а също и за „събора”, то ест - за беззаконното сборище - направено от
архиепископ Калиник.
Т.нар. „осми вселенски” „събор” го подготвят еретиците киприянити по
масонско „благословение” и по мечта на АРХИеретика Киприян Куцумба.
И ето какво казва за такъв „събор” Свети Теофан Полтавски: «О Восьмом
Вселенском Соборе я ... могу сказать только словами св. Феодора Студита:
«Не всякое собрание епископов есть собор, а только собрание епископов,
стоящих в Истине». Истинно Вселенский Собор зависит не от количества
собравшихся на него епископов, а оттого, будет ли он мудрствовать или
учить «Православно». Если же отступит от истины, он не будет
вселенским, хотя бы и назвал себя именем вселенского. — Знаменитый
«разбойничий собор» был в свое время многочисленнее многих вселенских
соборов, и тем не менее не был признан вселенским, а получил название
«разбойничьего собора»!..»
Ето защо Бог Дух Свети ЧРЕЗ Светите Отци на Църквата обявява този събор за
разбойнически и го предава на АНАТЕМА. Ще им стигне ли ума на днешните
епископи еретици киприянити да разберат тази проста Истина?
Също така и по времето на Св. Максим Изповедник – са идвали различни
високопоставени лица при него и при двамата му ученици и са им казвали:
«Вие сте луди! Действително ли искате да ни кажете че Императорът,
Патриарсите, всичките Епископи и клириците и целия народ се намират в ерес,
а само вие сте Православен, вие който даже не сте и Свещеник а сте един
обикновен монах?»
И свети Максим Изповедник неизменно им отговарял:
«Да, разбира се, точно така е!»
(Забележка: Той също е казвал «Даже съм ги предал на анатема!»)
И всичко това св. Максим Изповедник е направил:
- не защото е бил Светец
- а защото е бил Православен – и тогава и вовеки!
ЗАТОВА е станал Светец = Изповедник!
И тези негови думи не са били „горди”, нито са били „крайни”, а са били ТОЧНИ
- както е казал. Затова впоследствие, в числото на тези, които били осъдени на
Свети 6-ти Вселенски Събор като еретици, са били:
- Четирима Патриарха Константинополски
- Един Папа Римски
- Един Патриарх Александрийски
- Двама Патриарха Антиохийски
- И огромно множество епископи и клирици и множество други
В продължение на дълги години:
– този обикновен монах и неговита двама ученици са имали пълно право,
– а всичките онези Патриарси и Папи са се намирали в ерес
(«Το Σύγκριμα» Α. Καλόμοιρου, 1976, κείμενοω Εφραίμ, σελ.86)

А сега да се върнем на темата за ПРИЕМАНЕТО НА ЕРЕТИЦИТЕ.
Този въпрос е заел особено важна част от Събора!
Противоположно на това, което говори архиепископ Калиник, този въпрос е
разгледан с особено внимание, с изключително внимание и се явява
ЕДИНСТВЕН СЛУЧАЙ в историята на Църквата,
когато въпрос от този род е поставен и толкова подробно разгледан на
Вселенски Събор!
Той не само че е разгледан НА ПЪРВО МЯСТО, но е разгледан с такова
внимание, че са му отделили три заседания: 24, 26, 28 и 29 септемврий 787 г.
Особеността на вниманието с което Светите Съборни Отци са разглеждали
този въпрос, се вижда и в това, че - замесените в иконоборческата ерес
епископи предварително са били разделени на ТРИ категории!
ПЪРВА КАТЕГОРИЯ. Епископите от тази категория са били толкова малко
замесени в иконоборчеството, че тяхното приемане не е извикало никакви
затруднения.
НО!
ДАЖЕ И ТЕ – са били приети при ДВЕТЕ условия в посочената
последователност:
1) Те ПЪРВО принесли своето искренно РАЗКАЯНИЕ за своята ерес!
2) И едва СЛЕД ТОВА направили Изповедание на Светата Православна Вяра
Така че ясно се вижда че ДАЖЕ и в този случай, най-лек от всичките, НЯМА
ПРИЕМАНЕ БЕЗ ПОКАЯНИЕ за своите еретически заблуждения – и даже и тук
архиепископ Калиник ЛЪЖЕ и извращава ясната, добре известна и несъмнена
историческа Истина!
ВТОРАТА КАТЕГОРИЯ. Приемането на втората категория се е обсъждало
доста дълго! Тук не е било така просто като при първата категория, а освен
последователното прилагане на ДВЕТЕ УСЛОВИЯ, е било проведено също
така и внимателно и грижливо разследване!
В края на краищата Съборът е стигнал до следното мнение:
- иконоборците-епископи, които не са били «учители на ереста» в строгия
смисъл на израза – да бъдат приети в общение в същия сан – в
последователно спазване на посочените по-горе ДВЕ УСЛОВИЯ:
1) Те ПЪРВО принесли своето искренно РАЗКАЯНИЕ за своята ерес!
2) И едва СЛЕД ТОВА направили Изповедание на Светата Православна Вяра
Заключението от изследването дали искрено се КАЯТ или лицемерно било
общо казано следното: Ние ще повярваме че ИСКРЕНО СЕ КАЯТ, а ако лъжат
и тяхното покаяние е лицемерно, то – да ги съди Бог! Но НЕ Е ИМАЛО
приемане без предварително покаяние за техните еретически заблуждения.

ТАЗИ Е историческата Истина а НЕ друга!
То ест – и в този случай архиепископ Калиник заблуждава и извращава
историческата истина.
Освен това: Било е изслушано и ЗАЧЕТЕНО мнението на монасите!
Монасите са изразили своето съгласие с този съд на Събора. А Патриархът е
направил всичко възможно за да достигне съзнателен консенсус по този

въпрос! Този факт е много важен и трябва да се отчита в случая с
беззаконното и противоречащо на ОСНОВИТЕ НА СЪБОРНОСТТА
обединяване на еретиците киприянити от двете единоверни еретически
групировки.
Извършени са били големи снизхождения=икономии. Приети са били в
епископски сан даже и влиятелни еретици, като Маркел Анкирски, Ювеналий
Иерусалимски, Евсевий Анкирски, Евстатий Виритски и др.
НО!
Не е имало
НИТО ЕДИН СЛУЧАЙ да бъде някой приет БЕЗ ПОКАЯНИЕ=ОСЪЖДАНЕ на
своята ерес!
Напротив – ВСИЧКИ до един са били приети:
- С последователно изпълнение на ДВЕТЕ УСЛОВИЯ – и
- Със зачитане мнението на монасите = ИЗПЪЛНЕНИЕ основата на
Съборността на Светата Православна Църква – а не по папски еретически
модел, както това направиха двете еретически киприянитски групировки в дните
на отстъплението (2Сол.2:3) в които се удостоихме да живеем.
То ест – и в този случай архиепископ Калиник също заблуждава и извращава
историческата Истина – в самия неин корен:
а) като фактология
б) като принципи
ТРЕТАТА КАТЕГОРИЯ. Към нея е принадлежал само един митрополит –
Григорий Неокесарийски. Той на времето е бил един от активистите на
копронимовския събор 754 г, и най-упорно от всички се е придържал към своите
иконоборчески възгледи. Но по неговите думи, съгласието единодушието на
настоящия Вселенски Събор му направило такова силно впечатление, че той
ПЪЛНО И ЧИСТОСЪРДЕЧНО СЕ ПОКАЯЛ – И ПРОСИЛ ПРОШКА за своите
предидущи еретически заблуждения!
Било е проведено сериозно обсъждане – и в крайна сметка било решено
въпреки всичко ДА СЕ ПОВЯРВА че РАЗКАЯНИЕТО МУ Е ИСТИНСКО – и да
бъде приет в същия сан.

ТАЗИ Е историческата Истина а НЕ друга!
То ест – вижда се че във ВСИЧКИ случаи архиепископ Калиник заблуждава
и умишлено извращава историческата истина, която е не само „различна”,
но тя е – направо противоположна на неговите твърдения, на които той се
опитва да основе своята ерес, че уж МОЖЕ И БЕЗ ПОКАЯНИЕ=ОСЪЖДАНЕ
на тяхната ерес да бъдат приемани еретиците в Църквата.
НЕ!
1. НАПРОТИВ:
- Не само че са приемали еретиците с
разкайване за техните еретически заблуждения
- НО – даже са изследвали/уверявали се - ДАЛИ това разкаяние е искренно или
е лицемерно!
2. Едва СЛЕД РАЗКАЯНИЕТО ИМ ЗА ЕРЕСТА – е трябвало да прочетат
изповедание на вярата – а НЕ САМО С ИЗПОВЕДАНИЕ НА ВЯРАТА – както са

направили еретиците киприянити и както архиепископ Калиник се опитва да
заблуди неграмотните Свещеници, които сляпо му доверяват.
Така че – В ОБОБЩЕНИЕ – Истината е следната:
- НЯМА НИТО ЕДИН СЛУЧАЙ в историята на Църквата, при който да бъде
извършена „икономия”=снизхождение, при което еретик да бъде приет БЕЗ
РАЗКАЙВАНЕ за неговите еретически заблуждения, като за ЗАБЛУЖДЕНИЯ и
ЕРЕС! Няма такъв случай! И опитът на Калиник Сарандопулос да заблуди че уж
имало – това е ИЗМАМА и ИЗВРАЩАВАНЕ на историческата Истина!
И сега тук се започва една ИГРА НА ДУМИ – при която еретиците киприянити
се опитват да заблудят и Свещениците и Самого Бога. Играта е следната:
”Е да, ние излъгахме, че уж били приемани еретиците без разкайване за
техните еретически заблуждения! Да, изисквали са им покаяние – и даже са
ПРОВЕЖДАЛИ СЕРИОЗНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ дали тяхното разкаяние е искрено!
Да, така е, НО – това не значи че искали от тях още и да осъдят своята ерес!”
Уж не било едно и също
- ПОКАЯНИЕТО за ереста (разкайването за еретическите заблуждения)
- и ОСЪЖДАНЕТО на своята ерес
Ето тази игра на думи е връх на лицемерието на обединените еретици
киприянити! Всеки, който и да е той – архиепископ Калиник или някой друг от
обединените еретици киприянити, ако твърдят такова безумие – трябва да
бъдат поставени ДА УЧАТ ОСНОВИТЕ на Християнството!!! Да почнат от
САМОТО НАЧАЛО – от А и Б!
Питаме ги: Каква е разликата между
- РАЗКАЙВАМ СЕ за моите еретически заблуждения – те са ЕРЕС
и
- ОСЪЖДАМ моите еретически заблуждения – като ЕРЕС
Има ли въобще разлика?
Който каже че има – той е лицемер.
Как да не е едно и също ПОКАЯНИЕТО за ереста и ОСЪЖДАНЕТО на ереста?
Та даже и новоначалните християни знаят – това е НАЧАЛОТО на
християнството – че даже не за ерес, а даже за греховете си, човек като се КАЕ
– това означава едновременно ОСЪЖДАНЕ на самия себе си и на своите
деяния=грехове!
Даже новоначалният християнин ЗНАЕ, че Тайнството Покаяние=Изповед
представлява един предобраз на Страшния Съд, представлява един малък
страшен съд – и ЗНАЕ че:
а) който човек на този малък страшен съд ОСЪДИ себе си и греховете си –
той на Страшния Съд на Господа ще бъде ОПРАВДАН от Господа
б) а който човек на този малък страшен съд ОПРАВДАЕ себе си и греховете
си – той на Страшния Съд на Господа ще бъде ОСЪДЕН от Господа

ТАЗИ ИСТИНА Е ПРЕДДВЕРИЕТО в Църквата!
Даже още преди да бъде кръстен (ако е възрастен) пристъпващият към
Християнство изповядва своите грехове (Мат.....) и при тази изповед

(единствената при която не се чете разрешителна молитва, а разрешаването
става в Кръщението) – Свещеникът (АКО е Свещеник а не търгаш Мк.11:15-17)
е ДЛЪЖЕН да научи тогова който пристъпва към Християнство на
посочената по-горе истина – за ОСЪЖДАНЕТО и ОПРАВДАВАНЕТО.
Щом ПОКАЯНИЕТО за греховете означава едновременно ОСЪЖДАНЕ на
греховете и на самия себе си грешния – то колко повече това важи за
ЕРЕСТА!!! Колко повече ПОКАЯНИЕТО за ереста е ЕДНОЗНАЧНО с
ОСЪЖДАНЕТО на ереста!!!
Така че това лъжеучение е връх на лицемерието! То няма нищо общо с
Христа – Който поставя НАЧАЛО на Своята проповед именно със
заповедта за ПОКАЯНИЕ=ОСЪЖДАНЕ – както на своите грехове, така и на
своите еретически заблуждения = ереси – ПЪРВАТА ерес от които както в
Иудея така и въобще в света, това е ереста на НАЦИОНАЛИЗМА. И първо
против ереста на НАЦИОНАЛИЗМА Се е борел Сам Господ Иисус Христос сред
Своя народ. Затова е давал за пример – самаряни, хананеи и др – за
ПОКАЯНИЕ на Своите съотечественици евреите, страдащи от ереста на
НАЦИОНАЛИЗМА и считащи другите народи за „второ качество” хора, за
„полуживотни”. Точно тази ПЪРВА ерес национализмът – е основата на
антихристиянството, на масонството, тя е която в единение с ПОСЛЕДНАТА
ерес икуменизма - ще докарат в света самия антихрист.
ПЪРВОТО задължително условие за да получи еретикът надежда за спасение
– ВСЕКИ еретик без изключение еретик – това е: Да се ПОКАЕ = ОСЪДИ
своята ерес!
След това първо условие идва и ВТОРОТО задължително условие: Приемане
на Православното Изповедание!
И не е възможно да се премине към ВТОРОТО условие, без
предварително да се изпълни ПЪРВОТО – както еретически учи Калиник!
Това е ЕРЕС = ереста на Калиник!
Сам Дух Светий чрез Светиите на Светата Православна Църква учи че първото
условие е това
- Еретиците ДА ПРОКЪЛНАТ своята ерес.
Това е точната дума която е написал Дух Светий в Църковния Канон:
ПРОКЪЛНАТ!
– само така еретикът ИЗЧИСТВА себе си от проклятието на ереста – под
което той се намира докато е неразкаян.
А ереста на Калиник се опълчва против Дух Светий и учи:
- че уж НЯМАЛО БИЛО нужда от покаяние=осъждане на своята ерес
- че уж ДОСТАТЪЧНО БИЛО само да приемат Православно Изповедание
АНАТЕМА на ереста на Калиник!

Възниква ВЪПРОСЪТ:

ЗАЩО обединените еретици киприянити се опитват
да ИЗМАМЯТ
а) че уж от разкаяние за еретическите заблуждения като ПЪРВО условие за
приемането им НЯМАЛО било нужда а
б) уж било достатъчно САМО ВТОРОТО условие – да приемат Православното
Изповедание (АКО въобще са го приели и АКО въобще Синодът на Калиник е
имал такова Православно изповедание)
Отговор: ЗАЩОТО ако еретиците киприянити се бяха разкаяли за еретическите
си заблуждения – тогава техните братя еретици от Синода на Калиник
а) НЕ МОГАТ ДА СЕ ОПРАВДАЯТ – ЗАЩО „възстановяват” от осъждане
АРХИеретика Киприян Куцумба – който е породил киприянитската ерес!
б) НЕ МОГАТ ДА СЕ ОПРАВДАЯТ и не могат да отговорят на въпроса
ОСТАВИЛ ЛИ Е архиеретикът Киприян писмено разкаяние за своята ерес преди
да умре?
На този въпрос има едно развитие на лъжата, която „умните” обединени
еретици киприянити в продължение на около 3 години готварстват за нас
останалите „глупави” хора:
1) Първоначално киприянитите лъжеха че Киприян преди смъртта си бил им
казал: да се СЪЕДИНЯТ със Синода на Хрисостом. Тогава беше Хрисостом.
Той ЛИЧНО ходи при Киприян (до леглото му) за да го УБЕЖДАВА да се покае
и да се върне в Църквата. НО после Хрисостом се върна и каза че Киприян
ОТКАЗАЛ!!! Това ние го знаем – известна истина. Тя не може да се оспорва!
2) Но въпреки, че тази истина е известна Архиеп.Хрисостом не я скри –
еретиците киприянити безочливо започнаха да лъжат че уж Киприян
предсмъртно им бил казал: да се ВЪРНАТ в Синода на Хрисостом.
Вече развитието на лъжата не е „да се съединят”, а „да се върнат”.
3) После еретиците киприянити започнаха да лъжат че уж Киприян
предсмъртно се бил покаял. На тази фаза на развитието на лъжата те
казваха – няма оставено нищо писмено обаче НИЕ СМЕ СВИДЕТЕЛИТЕ - и
пред нас той каза УСТНО! Особено настояваха на това че – въпреки че
писмено нищо няма - ТЕ СА СВИДЕТЕЛИТЕ. Точно затова защото
признаваха, че няма, те настояваха че ТЕ СА СВИДЕТЕЛИТЕ! Иначе ако имаше
писмено - защо толкова да настояват че са свидетели? Не е ли достатъчно
просто да покажат писменото?...
4) При четвъртата фаза от ескалацията на лъжата, ние „глупавите”, научаваме
че „умните” и обединени еретици киприянити вече били започнали да
подшушват и подмятат че ВЕЧЕ уж било имало и нещо писмено – нали се
сещате?... Е, ясно - няма какво да се съмняваме тогава че на "стъпало 5)" от
развитието на шашмалогията - ще намишкуват и надраскат нещо (то ще бъде
разбира се "с трепереща ръка") че "светият" геронта=върколак се "покаял"...
Остава тогава само да се чудим ЗАЩО в такъв случай го погребаха ВКОКАЛЕН
И С ОТВОРЕНА УСТА - набързо набързо за да не почернее като ония
латинопоклонници от Света Гора?

НО! Тук идва злият, крайният, фанатичният, непроявяващ никаква „любов”
(нито прилежащото към нея лицемерие) жестокият и стръвен отец Иоан (ах да,
щях да забравя – той и „смирение” също не проявява) и пита:
- Добре бе чичко-паричковци с 30-те USD (днешната замяна сребърниците на
поп-маркета) - нека да ви повярваме, ние глупаците, че уж се бил покаял напълно се покаял, със сълзи и викове, на хартия написал и даже на камък
издълбал! Добре, ние сме „глупави” (нали ни знаете?) и каквото вие ни кажете –
и ние веднага точно така го лапваме, като шаран муха и точно така ви вярваме
(вече много години)...
НО! един въпрос ме гложди:
- ЗАЩО щом той уж се бил „покаял” - вашият баща, съзателят на ереста
- ЗАЩО ТОГАВА НЕ се каете вие - неговите синове, наследници еретици?
- ЗАЩО за да оправдае вашата НЕРАЗКАЯНОСТ – архиепископ Калиник
създаде ерес, която никой еретик до сега не беше създал – че уж нямало
било и нужда от покаяние, за да ви приемат вас еретиците в Църквата?
... ето тук вече не издържат „горките” обединени еретици киприянити
(направо да ги съжалиш) и тук вече "проблемът Иоан" се решава финансово:
изпращат черния чичо със снайпера...
Слава Тебе Господи!

Ето това са отровните ПЛОДОВЕ (Мат.7:16) на тази уния между
- единия сорт еретици киприянити – откровените и открити
- и другия сорт еретици киприянити – лицемерите, скритите в Синода-К.
Ето това са ПЛОДОВЕТЕ на тази уния на това сатанинско деяние:
- за да може „оправдано” да се даде човешка слава на един анатемосан
АРХИеретик – Киприян Куцумба
- стотици и хиляди човешки души трябва да бъдат отведени в ада –
измамени и увлечени там - чрез ереста на Киприян и чрез ереста на Калиник.
И за тази цел която еретиците киприянити ФАНАТИЧНО преследват – те
прибягват до всякакви извращения, лъжи, измама и технически хитрости.
Ето това е ереста, създадена от анатемосания АРХИеретик Киприян Куцумба –
тази богохулна киприянитска ерес учи че:
а) 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.

С името „църква” (то ест Тяло Христово) еретиците киприянити богохулно
наричат ереста на икуменизма и я признават като своя майка-църква, от
която те, като неделима нейна част но „здрава” уж противостоят против нейната
болна част – с което те на практика още повече утвърждават ереста на
икуменизма и служат на тази ерес.
За тази ерес, киприянитите попадат под АНАТЕМАТА ереста на икуменизма,
наложена през 1983 година от Руската Диаспора, от която и Синодът на
Хрисостом (днес Калиник) има апостолско приемство, а също и под
АНАТЕМАТА, наложена през 1998 година от Синода на Хрисостом (днес
Калиник) на ереста на икуменизма и на еретическата организация, породила
тази ерес през 1920 година със Синодална Енциклика, която еретическа
организация еретиците киприянити изповядват като своя майка-църква.
Който НЕ АНАТЕМАТСТВА – на него АНАТЕМА!
Това е проверката, която изискват Светите Отци, а по-точно – изисква я Сам
Бог Дух Светий ЧРЕЗ Светите Отци.

А сега да зададем въпроса
- ДАЛИ ВЪОБЩЕ СА ПРИЕЛИ Православно изповедание еретиците киприянити
и дали въобще Синодът на Калиник е имал такова Православно изповедание?
Отговор:
1) Четете писмото на о.Иоан до Синода от 2002 г. и ще разберете че такова
изповедание Синодът на Хрисостом (Калиник) НЕ Е ИМАЛ след 1999 година!
Четете еретическото изповедание на еретика Никола Димара на общото
събрание на Клира на Синода през 2003 година – прието с ръкопляскане и ще
разберете че такова изповедание Синодът К. НЕ Е ИМАЛ след 1999 година!
2) Еретиците киприянити – явните, тези от синода на противостоящите –
НИКОГА не са определяли ереста на Киприян като ерес – за тази ерес те не са
казали нито дума. Затова я изложихме тук за да се види ясно, че тази ерес вече
е предадена на АНАТЕМА!
Следователно: Тази ерес И ДО ДНЕС СТОИ в новообразувания Синод на
обединените еретици киприянити
ФАКТ: Официално публикуване на ереста на обединените еретици киприянити:

”6. Що се отнася до тайнствата извършени от т.нар официални православни
Църкви, Истинната Православна Църква не твърди със сигурност, нито
тяхната валидност, нито тяхното спасително действие, особено по
отношение на тези хора, които съзнателно са в общение със синкретичния
икуменизъм и сергианството, въпреки факта, че Истинната Православна
Църква не повтаря задължително тези Тайнства над идващите с покаяние към
общение с нея, имайки предвид очакваното свикване на Велик Събор на
Истинното Православие, за да се потвърди това което вече е станало на
местно ниво.”
ЕТО ИКУМЕНИЗМА НА ЕРЕТИЦИТЕ КИПРИЯНИТИ:
- Вместо да кажат направо: В ереста на икуменизма НЯМА Благодат и Тайнства
- Тези еретици казват: „Истинната Православна Църква не твърди със
сигурност, нито тяхната валидност, нито тяхното спасително действие,”
С това синода на калиник вече декларирано стават киприянити по изповедание!
А още и отделят валидност от спасителност! За какво се бил покаял киприян и
са му простили и същевременно са приели неговата ерес за свое изповедание?
– КАКВО „православно” изповедание били приели еретиците киприянити и
– КАКВО „православно” изповедание въобще бил имал Синодът на Калиник?
През 1983 година Синода на Руската Задгранична Църква
а) предаде на анатема ереста на икуменизма
б) предаде на анатема всички които учат че тайнствата на еретиците са
достатъчни за спасение:

Под тази анатема попадат еретиците Киприянити, които учат точно това.

ТОВА Е НЕДВУСМИСЛЕНО:
АНАТЕМА НА ОБЕДИНЕНТЕ ЕРЕТИЦИ КИПРИЯНИТИ!
Нещо повече – дъно на падението: В допълнение даже е създадена още една

ерес – предназначена да „оправдае” ФАНАТИЧНАТА НЕРАЗКАЯНОСТ на
еретиците киприянити – ереста на Калиник!
Ясно е че такава КРАЙНА фанатична неразкаяност за ереста сама по себе
си утвърждава еретиците под наложената АНАТЕМА
- и който не съ-анатематства тази ерес – АНАТЕМА и на него!
Защото това е Православното изповедание:
- Православен е САМО този, който СЪ-АНАТЕМАТСТВА ереста! А който не я
съ-анатематства – той Е ЕРЕТИК!
Това е причината поради която Св. Отци от ВСЕКИ Вселенски Събор
постановяват: Който НЕ анатемоса определеното от Събора като ерес – на
него АНАТЕМА! – Защото който НЕ анатемосва ереста - с това показва явния и
несъмнен признак, че самият той е еретик и лицемер и, че даже и да се е
покаял, той това „покаяние” го е направил лицемерно и само външно, но в
действителност той НОСИ ЕРЕСТА в сърцето си. Такова лицемерно „покаяние”
Светите Отци НЕ ГО ПРИЕМАТ за покаяние въобще, а по-верно казано – Сам
Бог Дух Светий ЧРЕЗ Светите Отци НЕ ГО ПРИЕМА за покаяние, а щом е БЕЗ
ПОКАЯНИЕ – тогава без съмнение и ЕДНОЗНАЧНО го предава на АНАТЕМА.

Който не предава на АНАТЕМА – на него самия АНАТЕМА!
НИЩО нечисто няма да влезе в Църквата Христова (Откр.21:27) – казва
Светият Дух на ВСИЧКИ които се опитват да Го измамят (Деян.5:3, Евр.6:18) и
със своята лукава измама да вкарат в Църквата ерес!
Не може измамата да остане скрита (Мат.10:26, Лука.12:2):
Който не предава ереста на АНАТЕМА – на него самия АНАТЕМА! .

ВАЖНИ ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Както е характерно за всички еретици, така също и обединените еретици
киприянити, фанатизирано се държат в своето еретическо изповедание =
НОВАТА им еклесиология – даже и след като са изобличени в ерес, както
видяхме по-горе. Те започват да се оправдават „Ама не сте ни разбрали
ЗА ШЕСТАТА ТОЧКА,
нека сега ние да ви обясним”.
То ест пак старата история и пак сатанинската гордост на еретиците:
- ние сме „глупаците” и затова „не разбираме”
- а те са „умниците” и затова ПАК „ще ни учат” – и по този начин те безкрайно
ще проповядват и проповядват своята ерес – но ние „няма да разберем” тази
хитрост на безкрайното, не спиращо, постоянно проповядване и проповядване
на ЕРЕСТА.
Ето защо, понеже по тази логика и вие които четете, би трябвало да сте също
такива „глупаци” като нас, затова – прочетете ЗА ШЕСТАТА ТОЧКА – клик ТУК!

2. Характерно поведение на човек, който впадне в ереста:
- Отец Мартин е умен човек, завършил висше образование итн и точно като
такъв се проявяваше, докато беше Православен. И аз, неговият родител во
Христа – отец Иоан – винаги съм го учил да РАЗСЪЖДАВА: Послушание без
разсъждение НЕ СПАСЯВА!
НО!
Точно противоположното е обучението което той получава от архиеп.Калиник.
И особено след като впадна в ереста киприянизъм – отец Мартин съвсем
ПРЕСТАНА ДА МИСЛИ! Просто мисловният процес СЕ ИЗКЛЮЧИ! Ето защо,
СЛЕД като беше така недвусмислено разобличена ЛЪЖАТА на архиеп. Калиник
– че уж на 7-ми Вселенски Събор еретиците били приемани БЕЗ ПОКАЯНИЕ –
отец Мартин ВЪОБЩЕ ОТКАЗА ДА МИСЛИ по този въпрос! НАПЪЛНО! Ето –
прочетете отново по-горе ФАКТИТЕ – и ще се убедите колко са те ОЧЕВИДНИ –
и колко лесно може човек ДА РАЗСЪДИ върху тях и да разбере че казаното за
уж „БЕЗ ПОКАЯНИЕ” е просто явна очевидна ЛЪЖА! НЯМА ТАКЪВ СЛУЧАЙ в
историята на Църквата еретик да бъде приеман БЕЗ ПОКАЯНИЕ – това е
ЛЪЖА! И най-глупавият човек ще разбере – само малко да помисли.
НО!
НЕ и отец Мартин (нито другите подчинени еретици)! ВМЕСТО ДА ПОМИСЛИ –
отец Мартин веднага вдига телефона и звъни на архиепископа ТОЙ ДА МУ
„ОБЯСНИ” – защото на отец Мартин му е ИЗКЛЮЧЕНА способността да мисли.
И какво става в резултат?
Архиепископ Калиник „ОБЯСНЯВА” на неспособния да обмисля даже
елементарни и очевидни ФАКТИ отец Мартин: „Абе да, действително на събора
не са ги приемали без покаяние. Да наистина ТАМ е било със покаяние...
ООООБАЧЕ!!!
ПОСЛЕ – СЛЕД Събора – вече е имало случаи да бъдат приемани еретиците
БЕЗ ПОКАЯНИЕ!”
И ето сега вече с тази НОВА ЛЪЖА – на отец Иоан му „вързаха ръцете” и отец
Иоан не може да разобличи тази НОВА ЛЪЖА – и не може да докаже че,
например в село Атикя Коринтийска не е имало някой съвсем таен и на никого
неизвестен случай от 8-ми, 9-ти, или 10-ти век когато един не толкова известен
Светец бил приел група еретици БЕЗ ПОКАЯНИЕ. Вече това е недоказуемо!
И затова – вече, след тази НОВА ЛЪЖА – някои се чувстват свободни ДА
УТВЪРДЯТ ЕРЕСТА НА КАЛИНИК
според която
уж – еретиците можело да бъдат приемани и БЕЗ ПОКАЯНИЕ!
Като гледаме този упорит фанатизъм с който бива утвърждавана тази НОВА в
историята
ЕРЕС на Калиник
си задаваме въпроса:
КАКВО ИЗМЕНЯ ТАЗИ НОВА ЛЪЖА?
дали НА събора или СЛЕД събора – еретиците НЕ МОЖЕ да бъдат приемани в
Църквата БЕЗ ПОКАЯНИЕ! ТОВА Е ЕРЕС!
И тази ерес на Калиник представлява ВОЙНА ПРОТИВ ПОКАЯНИЕТО!
И тази ерес на Калиник представлява ВОЙНА ПРОТИВ основите на
Християнството!
ЗАЩО?

ЗАЩОТО: АКО ние повярваме на тази заблуда и на тази ЕРЕС на Калиник –
тогава никой и никога не ще може да определи:
- КОГА еретиците уж-можело да бъдат приемани даже и без покаяние за
тяхната ерес?
- и КОГА не може да бъдат приемани без покаяние за ереста и без нейното
охарактеризиране=осъждане като ерес?
И тогава това „КОГА”, поради пълната невъзможност да бъде определено логично и закономерно ще се превърне в едно неизменно „ВИНАГИ”.
ЕРЕСТА на Калиник се противопоставя на самите ОСНОВИ на Евангелието –
в което ясно пише че:
1) С думите ПОКАЙТЕ СЕ – започва своята проповед Св. Иоан Кръстител –
учителят на покаянието (Мат.3:1-3)
2) С думите ПОКАЙТЕ СЕ – започва Своята проповед и Сам Господ Иисус
Христос – Спасителят (Мат.4:17)
Да се утвърждава, и то с такъв фанатизъм лъжа и упоритост, че уж еретиците
можело било да ВЛЯЗАТ в Църквата БЕЗ ПОКАЯНИЕ=ОСЪЖДАНЕ на ереста
им – както това учи ЕРЕСТА на Калиник –
това е война против самите основи на Християнството!
И никой еретик до ден днешен в Историята на Църквата не беше дръзнал
да отвори война на самото ПОКАЯНИЕ което е преддверието (Лука.3:16)
което предшества Входа в Църквата (Иоан.10:1-10) – този е първият.
И тази ерес на Калиник е върховата точка – изпълването на ереста на
икуменизма – нейният логичен и окончателен завършек
Затова – на тази ЕРЕС на Калиник – на всеки който я изповядва - АНАТЕМА!
А вие всички Православни и всички които желаят Спасение – ПОКАЙТЕ СЕ! –
защото се приближи Царството Небесно! (Мат.3:1-3) (Мат.4:17)

