„Шестата точка”
И БЕЗСРАМНИТЕ ЛЪЖЦИ (като Фотий и други такива)
които са очевидно разобличени от каноничния
Аполитирион на отец Иоан (Василевски) – като ФАКТ.
Ереста киприянизъм, в която пребивават „епископите” от Синода-К, съдържа
а) Не само верово извращение=ерес
б) Тя съдържа и нравствено извращение=лъжа
Например „нека да излъжем в името на Истината” – и за постигане на своите
цели те ЛЪЖАТ не само без страх от Бога (в Когото НЕ вярват!) но и БЕЗ СРАМ
от човеците (Лука.18:4)!
Човек трябва да е много глупав, за да им вярва! А всеки, който има поне
малко здрав разум, трябва да е наясно, че в такива БЕЗСРАМНИ ЛЪЖЦИ –
даже и да не бяха еретици – НЕ Е ВЪЗМОЖНО да обитава Духът на Истината!
Показателен е примерът с очевидния ДОКУМЕНТ който разобличава в какво
крайно безсрамие на лъжата тънат Фотий и други такива слуги на ереста.
Хора, които не търсят дълбинно духовно разбиране, а се мъчат да изследват
нещата само повърхностно – се заблуждават! А всеки мислещ, разбира че

обединените еретици киприянити са безсрамни лъжци и няма лъжа, до която
те да не прибегнат за постигане на своите цели! Затова те могат да направят
(И ЩЕ НАПРАВЯТ!) още 1000 изповедания всичките до едно лукави и
еретически – за да измамят, но никога не и да се покаят за ереста си. Затова е
безсмислено човек да се хваща за „Шестата точка” от тяхното еретическо
изповедание – официално публикувано на сайтовете им. Самото им безсрамие
в лъжите вече достатъчно ясно доказва че ТЕ СА НЕРАЗКАЯНИ ЕРЕТИЦИ – и
те самите НЕ ЖЕЛАЯТ да излязат от АНАТЕМАТА под която сами влязоха!
Ето я тази „Шестата точка”
ФАКТ: Официално публикувана ереста на обединените еретици киприянити

На Български: ”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.”
На Руски:
6. Что касается Таинств, совершенных в так называемых официальных
православных Церквах, Истинная Православная Церковь, не утверждает с
уверенностью ни их действительность, ни их спасительное действие,
особенно относительно тех людей, которыесознательно находятся в общении
с синкретическом экуменизмом исергианством, несмотря на то, что Истинная
Православная Церковь не обязательно повторяет эти Таинства над
приходящими с покаянием к общению с ней, имея ввиду ожидаемый созыв
Большого Собора Истинного Православия, для подтверждения уже бывших на
местном уровне.
На Английски:
6. More specifically, with regard to the Mysteries celebrated in the so-called official
Orthodox Churches, the True Orthodox Church, within the boundaries of Her
pastoral solicitude, does not provide assurance concerning their validity or
concerning their soteriological efficacy, in particular for those who commune
“knowingly” [wittingly] with syncretistic ecumenism and Sergianism, even though She
does not in any instance repeat their form for those entering into communion with Her
in repentance, having in view the convocation of a Major Synod of True Orthodoxy, in

order to place a seal on what has already occurred at a local level.

ЕТО ИКУМЕНИЗМА НА ЕРЕТИЦИТЕ КИПРИЯНИТИ – явен и очевиден:
- 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,”

НО!
Представете си че тази „Шеста точка” НЕ БЕШЕ ТАКАВА!
Представете си че тази „Шеста точка” БЕШЕ СЪВСЕМ ДРУГА!
Представете си че тази „Шеста точка” БЪДЕ ИЗМЕНЕНА НАПЪЛНО!
Представете си че тази „Шеста точка” ЗАПОЧНЕ ДА БЪДЕ ИЗМЕНЯНА по три
пъти на ден – сутрин обед и вечер – и така в продължение на 3 или 10 години
или даже непрестанно!

И КАКВО ОТ ТОВА?...
При всичките тия игри на писане и изменяне (този еретически документ ВЕЧЕ
е бил изменян, цепен-и-лепен 15 пъти!) тази „Шеста точка” може да бъде детски
лесно префабрикувана по 10 пъти не на ден, а – на час: Един път киприянитска,
друг път будистка, трети път мохамеданска, четвърти път протестантска, пети...
Като се хващат за тази „Шестата точка” глупаците, лишени от всяко духовно
виждане в дълбочина, се прелъстяват от периферията=външността - и
започват сега дълги и уморителни дискусии: „ама какво означава тази Шеста
точка, ама дайте сега да изследваме – дни, седмици, месеци и години...”
Други глупаци започват сега да я превеждат – бършат пот от челото и
превеждат глупаците: на 3 езика, на 18 езика ... А след като я преведат, Фотий
„умникът” просто я изменя – например изменя едно изречение. Или – изменя
три думи и половина а в петата дума променя една буква – например:
от омОусион я прави на омИусион
И след това се усмихва лукаво хитрецът – чуква “Enter” и започва да тръби в
интернент: „Етооо – изменихме гооо! Вижте сега КОЛКО е Православнооо!”
И след това сяда в креслото си и започва да се кикоти и да се надсмива над
глупаците...
А глупаците които му вярват и с това много го веселят - какво правят?
Глупаците избърсват потта от челото си – оставят си работата, стоят гладни, и
започват ОТНОВО ДА ПРЕВЕЖДАТ... А Фотий хитрецът се кикоти злорадо над
тяхната глупост – и на това че самите те му помагат да ги върти на пръста си...
ЗАЩО?
ЗАЩОТО:
- Това е или КРАЙНА ГЛУПОСТ = трябва да е много глупав за да не разбере
или е КРАЙНО ЛИЦЕМЕРИЕ = разбира но лъже и се преструва че не разбира
– че заради тази тяхна ГЛУПОСТ – както са тръгнали да скачат по игрите на
това незряло но злорадо дете (Фотий – уточнихме за глупаците за кой
говорим), като част от неговата компютърна игра за възрастни - следва:

- Еретикът Фотий ще им дава нагли лъжи че уж „така бил постъпил Св.
Василий великий” – НАГЛА ЛЪЖА и хула спрямо Православния Светец!
- Еретикът Калиник ще ЛЪЖЕ че уж нямало нужда да се каят еретиците за да
бъдат приети в Църквата = ереста на Калиник
- и много други дълги и предълги изтъквания на своята „умност” – плод на
гордост и неразбиране СЪЩНОСТТА=ДЪЛБОЧИНАТА на капана=съблазънта,
предназначена да съблазни ако може и избраните.

Защо и на кого са му нужни техните лъжи?
На кого не е ясно че тези хора компрометираха себе си като ДОКАЗАНИ
ЛЪЖЦИ – те непрестанно лъжат – и за тях НЯМА СРАМ от собствените им
лъжи! Те ДОКАЗАХА СЕБЕ СИ че са хора БЕЗ ЧЕСТ!
Има ли още някой който се съмнява в това - че са хора БЕЗ ЧЕСТ!?
Искате примери?
Добре.
Ето ФАКТИТЕ: АКО не бяха ДОКАЗАНО от самите тях, че са хора БЕЗ ЧЕСТ
- тогава ЗАЩО Фотиос, Григориос, Маньотис Хрисостомос – и други ДОКАЗАНИ
ЛЪЖЦИ вече цели 8 години безсрамно ЛЪЖАТ че мен (отец Иоан) ме били
НИЗВЕРГНАЛИ? Те ЗНАЯТ че това е лъжа – те имат моето отпустително
писмо (Аполитирион) – и там ясно пише: не само това че имам ПЪЛНО ПРАВО
да упражнявам своето Свещенство – но даже че този Аполитирион е пълен с
ВЪЗХВАЛИ към мен! - и че точно това е казал и Владика Акакий Диавлийски
пред Синода и пред ТЕЗИ ЗАВИСТНИЦИ – когато е обсъждан текстът на
Аполитириона – и НИКОЙ от Синода не е възразил! А те самите – само са
скърцали със зъби от ЗАВИСТ – но нищо не са могли да кажат ТАМ!
И също тези ЗАВИСТНИЦИ ЗНАЯТ=СИГУРНИ СА че - НИКОЙ И НИКОГА не е
казал за тях и НЯМА ДА РИСКУВА да каже за тях такива похвали – защото
ако само дръзне да ги похвали по подобен начин, който дори само от далеч
прилича на похвалите с които съм похвален аз – то цял свят ще му се смее!
– а какво остава да ги НАПИШЕ някой за тях възхвални думи и то - в
официален документ! А още и да го подпише! Абсурд!
А моето отпустително писмо (Аполитирион) – е подписано не само от Владика
Калиник но и от Архиепископ Хрисостом – който в никакъв случай не ми
беше „приятел” но въпреки това и той, притова ОТКРИТО казваше пред тези
завистници за мен: „ТИ щеше да си НАЙ-ДОБРИЯТ – само да имаше малко
повече търпимост!” – но като казваше „търпимост” имаше предвид да имам
търпимост към техните отстъпления – това е известно. А аз такава
„търпимост” към техните отстъпления, не само нямам, но направо –
отказвам да имам!
Това е Истината!
Ясно е че в душите ви възниква логичен ВЪПРОС: Щом ЗНАЯТ че това което
разпространяват за мен е лъжа - ЗАЩО ЛЪЖАТ толкова години, по цял свят
и БЕЗ СРАМ и говорят не просто лъжа, а - ТОЧНО ОБРАТНОТО на истината?
Защо?
- Първо . ЛЪЖАТ защото и Фотий и Григорий и Хрисостомос Маньотис са
ЗАВИСТНИЦИ – и ЗАТОВА ме клеветят! Лъжат и ме клеветят защото ще се

спукат от сатанинска ЗАВИСТ че тези думи са писани ЗА МЕН а НЕ ЗА ТЯХ!
Ето ОТ ТАЗИ ЗАВИСТ сатанинска ме клеветят! Ще умрат от ЗАВИСТ!
И Фотий и Маньотис и Григорий – ОТ ЗАВИСТ ме клеветят!
Това е ПЪРВОТО. И с това ДОКАЗАХА СЕБЕ СИ като безсрамни ЛЪЖЦИ
- а Второто е: Те ЛЪЖАТ не само от завист, но също и защото са лъжци по
натура и синове на бащата на ЛЪЖАТА – и затова каквото говорят – от баща
си го говорят (Иоан.8:44)
Ако не съм прав като казвам това – изобличете ме, моля!
Вземете за пример моето отпустително писмо (Аполитирион) – и проверете:
- ВЕРНО ли е това, което казвам или може би аз заблуждавам? Ето вижте моят Аполитирион не е секрет! И не само че не е секрет, но даже напротив:
заради тези възхвали, с които той е изпълнен към мен - ВСЕКИ който би се
УДОСТОИЛ с такъв Аполитирион, би си го закачил на стената С ЧЕСТ – за
да го гледат всички! Моля – вижте:
http://www.gocnews.info/0001_archives/Apolitirion_f-J_Underlined.jpg
В този екземпляр на Аполитириона са подчертани 10 точки. Ако желаете
прескочете възхвалите за ЧИСТОТАТА на моята Православна Вяра и моя
Нравствено чист живот – и преминете направо на точка 4 – в която изрично се
подчертава че издаването на този Аполитирион е ИЗЦЯЛО и напълно по МОЕ
изрично настояване! А в точка 5 пише че ПРИЧИНИТЕ за това мое
настояване да ми се издаде този Аполитирион (за да бъде преминаването ми
към друг Архиерей НАПЪЛНО ЗАКОННО, понеже самият аз съм изрядно
стриктен по характер) аз съм ги казал устно на Владика Калиник. В точка 6
пише че отпускайки ме ми ДАВАТ ПЪЛНО ПРАВО да изпълнявам моето
Свещеническо Служение в чистота и ПЪЛНА ВЛАСТ – без петно!!! – противно
на безобразните лъжи на безсрамните клеветници Фотий, Григорий и
Хрисостомос Маньотис – които се СПУКВАТ ОТ ЗАВИСТ сатанинска – затова и
ме КЛЕВЕТЯТ (на Гръцки думата „клеветник” е ДИАВОЛОС!)
В точка 2 Архиереите ми БЛАГОДАРЯТ за Служението ми!
В точка 3 Архиереите пишат че СЪЖАЛЯВАТ че искам да премина на Служение
другаде
В точка 7 Архиереите пишат че молят Божия Помисъл ДА ИЗЧИСТИ
ПРИЧИНИТЕ поради които така настоявам да ги напусна – и СЛЕД като тези
причини бъдат изчистени – се НАДЯВАТ аз да се ВЪРНА!
А ПРИЧИНИТЕ, поради които съм поискал да напусна и съм настоявал за това
– те вече за никого не са тайна: Изложени са ясно в писмото ми до Синода от
2002 година – в което ясно точка по точка излагам че Синодът на Хрисостом
има ДЕЛОМ ПРОВЕЖДАНО еретическо киприянитско изповедание – това
съм го писал още през 2002 година! И Синодът е разгледал това писмо – и е
ВЗЕЛ РЕШЕНИЕ че съм ПРАВ да се възмущавам, че МОЯТА вяра е
Православната и че пороците които бичувам са отстъпление от Православието
– и Синодът е ДАЛ ПОСЛУШАНИЕ на Фотий да ми даде писмен отговор!!!
За това решение Владика Калиник ЛИЧНО МЕ УВЕДОМИ в нашия разговор
през 2002 година в монастира Св. Архангели – на пейката край Ксенона.
Но този ЕРЕТИК И КЛЕВЕТНИК Фотий – се опълчва ПРОТИВ решението на
Синода, вече 12 години НЕ Е ДАЛ НИКАКЪВ ОТГОВОР! Нещо повече – през
всичките тези 12 години БЕЗСРАМНО ЛЪЖЕ И МЕ КЛЕВЕТИ в цял свят – в

Гърция, в България, в Сърбия, в Англия, в Русия и къде ли не!...
Какво друго освен ВЪЗМУЩЕНИЕ може да предизвика поведението на този
БЕЗСРАМЕН ЛЪЖЕЦ???
И въпреки това аз търпя, мълча, чакам вразумление и публикувам това
разобличение на БЕЗСРАМНИЯ ЛЪЖЕЦ едва сега след 12 години!
НИМА НЕ Е ЛЪЖЕЦ И КЛЕВЕТНИК и всеки такъв, който каже че съм бил уж
ПРИБЪРЗАН? Може ли той който ме укори - да издържи и изтърпи 12 години?
ПОЗОР!
Мисля че е напълно ясно ЗАЩО в точка 7 Архиереите пишат че молят Божия
Помисъл ДА ИЗЧИСТИ ПРИЧИНИТЕ поради които така настоявам да ги
напусна – и СЛЕД като тези причини бъдат изчистени – се НАДЯВАТ аз да се
ВЪРНА! – и СЕ ПОДПИСВАТ отдолу!
Тази е Истината: НЕ че уж очакват аз нещо да изменя в себе си а напротив –
изказват надежда СИНОДЪТ да се изчисти от ереста на киприянизма,
защото ТОВА Е ПРИЧИНАТА – и тогава, след като се изчисти Синодът –
ТОГАВА АЗ ДА БЛАГОВОЛЯ ДА СЕ ВЪРНА! Ето за това се молят Архиереите
Владика Калиник и Архиепископ Хризостом – и се ПОДПИСВАТ ОТДОЛУ!
ОЩЕ ЕДНО ЛИЦЕМЕРИЕ: ТЕЗИ КЛЕВЕТНИЦИ ЛИЦЕМЕРНО ПИТАТ:
– ПРИ КОЙ Епископ съм отишъл?
ЗАЩО питат?
ЗА ДА ГО ПОДЛОЖАТ НА ГОНЕНИЕ И ДА ГО ОБЛЕЯТ С КЛЕВЕТИ И НЕГО!
РАЗОБЛИЧЕНИЕ НА ЛИЦЕМЕРИТЕ: Те ме наричат ПЕДАНТ и
ПЕРФЕКЦИОНАЛИСТ – нали така? Не съм аз който се наричам така!
Ето защо – за никого НЕ Е ТАЙНА и те самите го знаят че – аз от тогава съм
избрал този Епископ който е НАЙ-КАНОНИЧНИЯТ – от самото начало бяха
сигурни че е ТОЧНО ТАКА! Те самите са СИГУРНИ В ТОВА – но просто
лицемерят със всеки свой въпрос.
А КОНКРЕТНО – и все пак КОЙ е този Епископ?
Разбира се, че бих отговорил – НО! – имам послушание от моя Архиерей:
– Да не казвам КОЙ е моят Епископ – именно по причина ГОНЕНИЕТО, на
което тези лъжци и клеветници подлагат ВСЕКИ истинен Архиерей и Свещеник!
– и за това послушание ИМА СВИДЕТЕЛИ – и аз строго пазя това послушание.
Няма защо да продължавам – мисля че е достатъчно до тук – за да се види до
каква степен са ПОТЪПКАЛИ СЪВЕСТТА СИ БЕЗСРАМНИ ЛЪЖЦИ И
КЛЕВЕТНИЦИ като Фотий и други! Щом даже на такива НАГЛИ И БЕЗСРАМНИ
ЛЪЖИ е способен клеветникът Фотий и други от компанията – кажете ми
НА КАКВА ЛЪЖА ТОЙ НЕ Е СПОСОБЕН?
И освен това – кажете ми: ЩО ЗА ЧОВЕК трябва да бъде онзи „пастир” на
стадото Христово, който търси лъжите на тези КЛЕВЕТНИЦИ?
ПОЗОР! – Както на клеветници и лъжци като Фотий – така и на ВСЕКИ,
който ТЪРСИ техните лъжи!
Точно заради такива ГОРДИ И БЕЗДУХОВНИ „пастири” и други активни еретици
търсят лъжите на тези КЛЕВЕТНИЦИ та чрез техните лъжи да ОПРАВДАЯТ
- своето отстъпление! Тези отстъпници търсят техните лъжи – защото
именно в техните лъжи те намират „помощ” – сатанинска „помощ” – която

им е удобна за да потъпчат съвестта си и нейните изобличения! (1Тим.4:2)
И точно този е пътят и точно по такъв начин 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)
НИКОЙ ЧЕСТЕН ЧОВЕК който е честен по своята натура – НЕ СЕ НУЖДАЕ
от техните лъжи – и затова не ги и търси! И не само не ги търси, но даже се
гнуси от техните лъжи – и ги избягва. И това важи не само за човек от
средите на християните – но даже и от езичниците.
И обратното: Този който е подлец по самата своя натура – той търси техните
лъжи – търси ги даже и да е именуващ се „християнин”! И аз обясних по-горе
КАКВА Е ПРИЧИНАТА подлецът и лъжецът по натура да търси техните лъжи.
Това е Истината!

Каква е СЪЩНОСТТА=ДЪЛБОЧИНАТА
на капана=съблазънта?
И каква е съблазънта, когато някой се отклонява от същността=дълбочината и
се прелъстява от периферията=външността?

Отговор:
1. СЪБЛАЗЪНТА е точно в това – че сатаната има ТОЧНО ТАЗИ ЦЕЛ:
Да се започнат дълги и предълги дискусии, спорове, в които
краен печеливш е именно той = бащата на лъжата (Иоан.8:44)
Защо? Защото:
1-а) Докато траят споровете – падат=погиват човешки души – или от „лявата”
страна на капаните които той е поставил (квасът садукейски), или от „дясната”
страна на капаните които той е поставил (квасът фарисейски) Мат.16:12.
При това положение, СЛЕД като погинат много човешки души в скритите от
сатаната капани както „от ляво” така и „от дясно” – ДАЖЕ и да победи
„православния” атлет и се „докаже” че „ама Шестата точка доказахме че не е
вярна” – тогава еретиците казват „е добре де, ние ще я коригираме” – и я
„коригират” = правят я малко по-правдоПОДОБНА!
И ... хайде наново споровете... И нови погинали човешки души = отново
единственият който печели е сатаната = както „от ляво” така и „от дясно”...
1-б) По този начин спорещите – както „правите” така и „кривите” спорещи – само
помагат на сатаната да сее съблазни предназначени да съблазнят ако може
даже и избраните (Мат.24:24)
КРАЕН РЕЗУЛТАТ: Съблазънта се шлифова, тя става по-префинена - тя
става по-трудно забележима = по-правдоПОДОБНА!
Затова, превеждайки евангелските думи на по-прост и съвременен човешки

език, аз съм учил винаги моите духовни чеда:
ВНИМАВАЙТЕ!
– ОТ ДВА еднакво опасни капана –
по-опасен е онзи, който е по-трудно забележим!

2. ВЪПРОС: А какъв е изходът?
Отговор:
2-а) Не трябва

вниманието на Православните да се
концентрира върху периферията = детайлите – такива като
„Шести точки” или като лъжата че уж можело еретиците да бъдат приемани и
без покаяние а направо с Православно изповедание. НЕ ТРЯБВА вниманието
на Православните да се насочва към тази външност=периферия и към тези
детайли!
Защо не трябва там да се насочва?
Защото – щом се насочи натам – и веднага ще последва в отговор ЛЪЖИ от
типа на:
- Еретикът Фотий ще им дава нагли лъжи че уж така бил постъпил Св. Василий
великий – НАГЛА ЛЪЖА и хула спрямо Православния Светец!
- Еретикът Калиник ще ЛЪЖЕ че уж нямало нужда да се каят еретиците за да
бъдат приети в Църквата = ереста на Калиник – и тогава 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”.
2-б) А тогава КЪДЕ трябва да се концентрира вниманието на Православните върху КАКВО?

Отговор: Вниманието на Православните трябва да се
концентрира върху СЪРЦЕВИНАТА=СЪЩНОСТТА !
Това прилича на битката на Херакъл с Лернейската Хидра:
- Херакъл сече една по една главите на Хидрата. Но на мястото на отсечената
глава изникват нови две.
- Херакъл обаче, вместо да седне да помисли малко, продължава в същото
направление: Святка меча на Херакъл, главите хвърчат, кръв се лее... А
резултат никъкъв – на хидрата главите й напротив – се умножават.
- АКО Херакъл, освен мускули, беше приложил още и ум – той щеше да
постъпи правилно:
С ЕДИН УДАР = той щеше да забие меча право в СЪРЦЕТО на Хидрата!
ТОВА е решението!

ЦЕНТЪРЪТ = СЪРЦЕВИНАТА в която трябва да се съсредоточи
вниманието на Православните – СЪРЦЕТО на Лернейскаата Хидра, в което
шампионът Херакъл трябва да забие своя меч – това е:
КОМУ е нужна НОВА Еклесиология?
(English: WHO needs a NEW ecclesiology?)
- на Православните „нова еклесиология” НЕ Е нужна!
Православните си имат Еклесиология = Православна! – тя ясна и точна – и
е проповядана ОТ Светия Дух ЧРЕЗ Православните Епископи през 1998 година
– и затова тя не се нуждае нито от „корекции” нито от „детайлизиране”!
А който учи че тя уж се била нуждаела от „корекции” или от „детайлизиране”
или от каквато и да била друга лицемерна дума която тоя ще измисли – той
ХУЛИ Дух Светий, тъй сякаш Дух Светий „не се бил изразил правилно” = ХУЛА.
И на тази хула АНАТЕМА!
- НОВА Еклесиология е нужна само на еретиците! – Защо? За да „оправдаят”
своята ерес = за да я направят по-правдоПОДОБНА!
РЕПЛИКА:
Ама твърдят че НОВАТА Еклесиология била „СЪЩАТА като старата”...
ОТГОВОР:
ЛЪЖА! НЕ Е „същата” – тя е само ПОДОБНА на нея!
– АКО тя беше наистина същата – тогава еретиците киприянити също
НЯМАШЕ да имат нужда от нея!
– АКО тя беше наистина същата – тогава еретиците киприянити нямаше с
такава упоритост=фанатизъм а) да я натрапват и б) да я шлифоват!
А след като се мъчат да я прокарат с такава борба, с такъв фанатизъм, с такива
лъжи безсрамни, с такива технически трикова – това е пряко и очевидно
доказателство че тя НЕ Е СЪЩАТА – че тя е само ПОДОБНА на нея!
– Защо им е нужна? И защо го правят? Отговор: За да изработят чрез нея и да
шлифоват по-добре замаскиран капан = предназначен да съблазни
ако може даже и избраните (Мат.24:24) !!!
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.2:1-2)
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 точно към този събор ОФИЦИАЛНО се готвят обединените еретици
киприянити. Разбира се, те ще ви дадат правдо-ПОДОБНО обяснение, че това

не било така – и това правдо-ПОДОБНО обяснение ще бъде прецизирано
така че да съблазни ако може даже и избраните (Мат.24:24)
Масонският ПЛАН за събора на антихриста има основно ТРИ СТЪПАЛА:
1. ПЪРВОТО СТЪПАЛО – това е стъпалото на Общ Събор на ИПЦ. Той е
предназначен да бъдат обединени всички тия които се считат Ревнители на
Православието, но НЯМАТ достатъчно Духовно познание за да различат
ИСТИНСКОТО Православие от ФАЛША=ИЗМАМАТА предлагана ПОД ВИД на
Православие
2. ВТОРОТО СТЪПАЛО – това е ПО СЪЩЕСТВО „Осми Вселенски Събор” –
при който предстои обединение на лъжеревнителите ИПЦ с явните икуменисти.
3. ТРЕТОТО СТЪПАЛО – ОБШ събор на всички религии – ОБЩА религия на
антихриста, където лидира всеобщата ерес на икуменизма.
В това направление на върви ПОСТЕПЕННО – за да не бъдат „уплашени”
хората които имат поне малко духовно зрение
При това ОСНОВНИЯТ ПРИНЦИП на киприянитската съблазън е този:
а) Еретиците киприянити вървят ПРАВО към т.нар. „Осми Вселенски Събор” ПРАВО към антихриста – строго по програма!
НО!
б) Когато някой Клирик или мирянин задава въпрос, ужасен от това което вижда
със собствените си очи – тогава ВСИЧКИТЕ обяснения, които се дават
ОТ „умниците” НА „глупаците” са така подбрани, така грижливо прецизирани, че
да успокоят = да съблазнят ако може даже и избраните (Мат.24:24)
То ест – когато е болно тялото, независимо от каква болест – има две неща:
а) Самата болест и б) Симптомите, по които ние я откриваме и познаваме.
- Когато обезпокоеният човек види симптомите на ереста=погибелта – тогава
той, обезпокоен, ги съобщавна на своя ГУРУ-еретик: НА НЕГО той има доверие.
- В отговор на безпокойството на човека който е видял СЪС СВОИТЕ ОЧИ
признаците на БОЛЕСТТА=ЕРЕСТА=АДА – гурото-еретик действа така – той:
а) въобще не полага труд да излекува=премахне БОЛЕСТТА, а
б) полага труд да прикрие СИМПТОМИТЕ на тази погибел=ерес=ад – които
обезпокоения ЗРЯЩ човек е ВИДЯЛ. Иначе казано: да му хвърли прах в очите
– и този прах да бъде УСПОКОЯВАЩ = приемлим = удобен = правдоПОДОБЕН!
Докато архиепископ Калиник беше Православен – той изобличаваше не
само ВТОРОТО, но също и ПЪРВОТО СТЪПАЛО от този масонски план.
А сега, откак архиепископ Калиник впадна в ереста на киприянизма – вече
самият той ръководи ПЪРВОТО СТЪПАЛО на този масонски план
Ето - обединените еретици киприянити – ВЕЧЕ започват да пропагандират
своето сатанинско дело, поставено им като послушание от масоните –
внимателно, постепенно, за да не стреснат благочестивите души и така –
да съблазнят ако може даже и избраните (Мат.24:24)
Ето тяхната пропаганда публикувана официално на техния сайт:

Това е само ПЪРВОТО СТЪПАЛО – от мечтата на еретика Киприян
След като бъде осъществено масонският план е за ВТОРОТО СТЪПАЛО – това
е по същество „Осми Вселенски Събор”
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...)
Ето защо – както винаги съм казвал – и пак предупреждавам:
ВНИМАВАЙТЕ!
– ОТ ДВА еднакво опасни капана –
по-опасен е онзи, който е по-трудно забележим!
Ето защо – ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ такъв капан – мислете не само с мускули като
Херакъл, а – най-вече С УМ!
Това означава:
- Не се разсейвайте по периферия и подробности – на там ще вървят
измамниците, лицемерите, тези които искат да се самозаблудят от подлост –
заради някаква изгода, някакво удобство.
- А вие, които искате да се спасите – се насочете към
СЪРЦЕВИНАТА=СЪЩНОСТТА:
КОМУ е нужна НОВА Еклесиология?

(English: WHO needs a NEW ecclesiology?)
- на Православните „нова еклесиология” НЕ Е нужна!
Православните си имат Еклесиология = Православна! – тя ясна и точна – и
е проповядана ОТ Светия Дух ЧРЕЗ Православните Епископи през 1998 година
– и затова тя не се нуждае нито от „корекции” нито от „детайлизиране”!
А който учи че тя уж се била нуждаела от „корекции” или от „детайлизиране”
или от каквато и да била друга лицемерна дума която тоя ще измисли – той
ХУЛИ Дух Светий, тъй сякаш Дух Светий „не се бил изразил правилно” = ХУЛА.
И на тази хула АНАТЕМА!

