Хризостом, Калиник и тези с тях
НИКОГА не са били гонени за Вяра!
Но те показаха своите истински лица:
- ГОНИТЕЛИ на Православните!
Сборището не преследва явните еретици които
принадлежат към тях (или са ръкоположени от тях), а
- сборището преследва само Православни
Свещеници, а също и миряни – даже и когато
не принадлежат към тях!
Хризостом, Калиник и другите с тях никога НЕ СА БИЛИ ГОНЕНИ за Вяра. Те
мечтаеха да открият и ни разкажат някакъв случй че уж са били гонени за вяра,

за да се покажат пред нас Сърби Руснаци Румънци Българи (които оживяхме от
гоненията на болшевизма) – че уж „и те са герои”. Но примерите които
показваха и се блъскаха в гърдите тези „герои”, ни караха да се смеем: Казали
на майка му да слезе от автобуса, понеже била „по старому” (-:
и други такива „гонения”...
И ето дойде време и те сами разобличиха лъжите си и сега показаха своите
истински лица: гонители на Православните!
И тези предтечи антихристови подлагат Православните на много
по-безмилостни гонения от такива шеги като „Слез от автобуса!”...
Психологическо доказателство, което напълно ги разобличава като лъжци:
- Човек, който действително е бил гонен за Вяра,
НИКОГА не би гонил друг човек за Вяра!
(Психологическите доказателства са най-силните!)
Ето как тези предтечи антихристови сами разобличиха себе си:
- Съпоставете следните два случая:
А. Първи случай. Вижте как “свещеник” от Синода-К, ръкоположен от
„епископ” Фотий Маратонски почти цяла година служи „литургия” по папския
календар и от Синода-К не само че не го съдят, но даже забележка не са му
направили! Виж „литургия” на Успение 2/15 август 2014 г. по папския
календар.
Б. Втори случай. Вижте как преследват Православния Свещеник отец
Харалампий сърбин – изпратиха му писмо да се яви на съд веднага още на
третия ден, в който е отказал да целуне ръка на „архиепископ” Калиник, заради
това че падна в ереста киприянизъм – и за това, че му е задал само един
въпрос, на който Калиник не е могъл да отговори и се е разгневил.

Нека да ги разгледаме в ДЕТАЙЛИ
ДЕТАЙЛИ към А. Първи случай.
Вижте как “свещеник” от Синода-К, ръкоположен от „епископ” Фотий
Маратонски почти цяла година служи „литургия” по папския календар и не
само че не го съдят, но даже забележка не са му направили! Виж „литургия”
на Успение 2/15 август 2014 г. по папския календар.
_________________________
Благодарим на всички наши братя во Христа, приятели и сътрудници, които със
своята своевременна информация допринасят за правилното осведомяване на
читателите на този сайт!
Понеже на нас, модераторите на сайта, ни е много добре известно че

Сборището преследва не своите явни еретици, сборището преследва само
Православни Свещеници, а също и миряни – затова
1) молим спокойно да използвате контакната форма за да ни доставяте
своевременно ПРОВЕРЕНА=ДОСТОВЕРНА информация на който и да е от
следните шест езика:
| EN | RU | GR | RO | SR | BG |
2) а ние от своя страна ще запазим вашите имена и данни в секретност, за
да ви предпазим от гоненията на сборището на нечестивите (Псал.25:5)!
Изключение ще направим само в случай че вие настоявате вашето име и
данни да бъдат публикувани и да бъдете явен подател на информацията.
Статията която следва, е преведена на български от гръцкия оригинал на
подателя.
_________________________
Уважаеми отче Иоане,
На снимката се отличават: Новокалендарецът "Епископ" на Бостън Хризостом и
на заден план „свещеник” Никола
Фуртунис, ефемерий на църквата на Дева
Мария в Croydon Adelaide SA, гръцката
православна общност на Южна
Австралия.
Снимката е от тазгодишния празнуване
на храма по новия календар 2/15
октомврий 2014.
Отец Никола Фуртунис е ръкоположен за
свещеник преди около година от
"епископ" Фотий Маратонски в Мелбърн.
След като са изминали 20 дни, той го
напуснал и служи по новому, като за
епископ поменава Хризостом на Boston,
който принадлежи към Синода на
Христофор Лайнакис - бивша екзархия на
патриаршията на Александрия в Англия.
Ние няма да се занимаваме с личния живот на посочения свещеник и дали
въобще е било допустимо да бъде ръкоположен дали въобще е последвал
порядъка на църквата на "бездомния" (безстопанствен) и странстващ в "Дивия
Запад" на Австралия с кенгура и крокодили, "епископ" Фотий Маратонски.
Въпросът е защо до сега не са го низвергнали?
Защо досега не са го поканили на Синодален Съд?
Защо Синодът такива ги покрива (и си мълчи), а Православните
Свещеници които се осмеляват да изобличават техните догматични
престъпления и техните заблуждения, ги подлага на гонение?

Защо архиепископ Калиник е предубеден в полза на един „свещеник”,
който служи почти цяла година по новому и споменава друг "епископ"?
Той знае ли какво става в неговия Синод, или просто го използват като
"марионетка"?
Тези дни прави турнета в "Дивата Австралия" "бездомния" „епископ”
Маратонски – ами хайде тогава призови към ред „свещеника” си?
Моля за благословението ти, отче.
...
Допълнителни фотографии на
Никола Фуртунис, ръкоположения
от "епископ" Фотий Маратонски
който вече почти цяла година
служи по новия календар и до днес
(„литургия” на Успение 2/15 август
2014 г.), поменава новокалендарен
„епископ” и нито "епископ" Фотий
Маратонски, нито друг някой от
Синода-К не го е призвал на съд.

ДЕТАЙЛИ към Б. Втори случай.
Вижте как преследват Православния Свещеник отец Харалампий сърбин –
изпратиха му писмо да се яви на съд веднага още на третия ден, в който е
отказал да целуне ръка на „архиепископ” Калиник, заради това че падна в
ереста киприянизъм – и за това, че смирено му е задал само един въпрос, на
който Калиник не е могъл да отговори и се е разгневил.

Пояснение:
- Отец Харалампий е беден човек, няма никакви доходи. Но въпреки това
той (подпомогнат от миряни) пътува от Сърбия до Коринт (Атикя), за да уважи
Калиник за именния му ден (29 юл. / 11 авг. 2014 г), оказва му уважение като
човек. Докато е в Коринт (Атикя, Монастира), Калиник не му казва нищо че иска
да го съди:
1) За това че о.Харалампий е отказал да му целуне ръката заради ереста
2) За това че смирено му е задал един единствен въпрос на който Калиник не е
могъл да отговори и се е разгневил: „КОГА, Владико, сте действали от Св. Дух:
- дали когато сте низвергвали Киприян?
- или сега, когато сте го възстановявали?” | EN | RU | GR | BG |
Защото това е основното, за което Калиник се е разгневил и иска да го съди.
(«Ἐπειδή ἐπέδειξες ἀνοίκειον συμπεριφοράν κατά τήν πρόσφατον συνάντησίν μας εἰς
τήν Ἱεράν Μονήν ἁγ. Ταξιαρχῶν Ἀθικίων Κορινθίας τήν 28ην τρέχοντος Ιουλίου (10ην
Αὐγούστου κατά τό ν.ἡ.» – виж приложено писмото в края на този документ)
Но Калиник не му казал тогава че ще го съди докато о.Харалампий е бил още
в Монастира при него, докато са били там и другите братя сърби, които са
присъствали на разговора и са чули всичко (Марк.14:2, Лука.22:6) и биха могли
да свидетелстват. Тогава Калиник му казал само че е глупак. (Такъв „мъдър”
отговор е дал този архиепископ на отец Харалампий). След това архиепископът
изчакал отец Харалампий да замине за Сърбия (заедно с другите сърби) и –
веднага след заминаването им, на третия ден след тази среща му изпратил
писмо да пътува пак обратно в Монастира и да стигне в срок (10 дни), за който
знае, че отец Харалампий даже и да иска – няма да може да стигне, поради
липса на пари (половината от обратния път от Монастира Коринт до Сърбия
отец Харалампий е пропътувал на аутостоп). (τήν 9/22 Αὐγούστου 2014 ...
παρουσιαστεῖς ἐνώπιον τοῦ συνεδριάζοντος ἐπισκοπικοῦ δικαστηρίου τῆς Ἐξαρχίας)
Ето този човек Калиник искаше да го върне – да измине същия път още веднъж,
след като го е пропътувал, за да го съди в отсъствието на свидетелите
които бяха присъствали на разговора, то ест – след като те си бяха вече
заминали!!!
Очевидно Калиник вече не познава какво значи бедност...
Нека сега всички, които познават Владика Калиник от времето преди неговото
падение в ереста киприянизъм, да си спомнят и да отговорят пред самите себе
си, пред Бога и пред собствената си съвест:
- Такъв ли беше Владика Калиник, който ни привличаше духовно - както го
познаваме преди падението в ерес?
- Или този тук новия Калиник след падението – е някакъв непознат и чужд на
нас човек, който отблъсква?

Достоен за отбелязване ФАКТ:
- Сърбите, които настояваха отец Харалампий да отиде на разговор с Калиник,
бяха поддържници на Калиник. Те бяха напълно уверени, че Калиник за 15

минути ще успее да убеди отец Харалампий да премине на негова страна – в
неговата ерес киприянизъм. Но след като Калиник показа пред тях своето
истинско лице – тези бивши привърженици на Калиник разбраха своето
заблуждение, покаяха се и дойдоха при Истинския Свещеник отец Харалампий!
Ето как Калиник сам помогна на тези свои бивши привърженици да осъзнаят
заблуждението си и да се ориентират Православно: той против своята воля
им показа истинското си лице и с това разбуди техните съвести – и те
напуснаха него самия и ереста му!
ФАКТ: Колкото повече Калиник и другите гонители като него ни преследват
– толкова повече те превръщат нас Истинските Свещеници –
в най-търсените Свещеници на Света!
Продължавайте, гонители, продължавайте! Вършете своето черно дело в
служба на антихриста! Давайте, преследвайте ни още по-усърдно, по-яростно и
активно! Малки са тия гонения! Ние много повече сме претърпяли от вашите
приятели-гонители, ваши братя в баща ви дявола (Иоан.8:44)! Така, вие против
вашата воля вършите служба Богу, макар и да сте слепи да видите това.
Сатаната също служи на Бога (!) – но против своята воля – а неговата
сатанинска гордост го ослепява и той не вижда този радостен за нас факт!

Слава Тебе Господи, Царю и Боже наш
Иисусе Христе – да будет воля Твоя вовеки!
Амин!
Това е Писмото, което Калиник отправил до отец Харалампий да пътува
обратно до Монастира, за да го съди в отсъствието на свидетелите които са
били на разговора:
Ἀρ. Πρωτ. π.Χ.Μ.
29 Ἰουλίου 2014 (12 Αὐγούστου2014 ν.ἡ.)
Πρός
Τόν ὁσιώτατον Ἱερομόναχον
π. Χαράλαμπον Μπούκοβιτς
ΣΕΡΒΙΑ
Διά τοῦ παρόντος γνωρίζομέν σοι τά κάτωθι:
1. Ἐπειδή διασπείρεις ψευδῶς ὅτι δῆθεν ἡ Ιερά Σύνοδος ἐξέπεσεν εἰς «αἵρεσιν» διά τῆς ἐγγραφῆς εἰς
τά δίπτυχα τοῦ κοιμηθέντος Μητροπολίτου Κυπριανοῦ.
2. Ἐπειδή ζῆς βίον «αδέσποτον» περιφερόμενος τῆδε κακεῖσε.
3. Ἐπειδή παρά τάς ἐπανειλημμένας ἡμετέρας συστάσεις,ὅπως ἐγκαταβιοῖς εἰς Σερβίαν καί μόνον, καί
ἐξυπηρετεῖς τάς πνευματικάς ἀνάγκας τοῦ πληρώματος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἁγ. Μιλούτιν εἰς Σμεντέρεβο,
μέχρι σήμερον δέν συνεμορφώθεις προτιμών νά περιφέρεσε σέ ξένους δι’ ἐσέ πνευματικούς χώρους
ἐπιδεικνύων οὕτως ἀπείθειαν εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν σου αρχήν παραβιάζων συνεχῶς τήν κανονικήν
τάξιν.
4. Ἐπειδή ἔως τῆς σήμερον μόνον ἀναταραχάς καί ἔριδας,ὡς μή ὤφειλες, ἔχεις προκαλέσει εἰς τό ἐν
Σερβίᾳ καί Βοσνίᾳ ποίμνιον.
5. Ἐπειδή ἐπέδειξες ἀνοίκειον συμπεριφοράν κατά τήν πρόσφατον συνάντησίν μας εἰς τήν Ἱεράν
Μονήν ἁγ. Ταξιαρχῶν Ἀθικίων Κορινθίας τήν 28ην τρέχοντος Ιουλίου (10ην Αὐγούστου κατά τό ν.ἡ.).
Διά ταῦτα, ἐπιβάλλομέν σοι τήν ποινήν τῆς ἀργίας ἀπό πάσης ἱεροπραξίας, συγχρόνως αἴρομεν καί

τήν ὑφ’ ἡμῶν δοθεῖσαν ἄδειαν πνευματικῆς πατρότητος. Ὅθεν ἐντέλλεσε, ὅπως τοῦδε καί ἐφ’ ἑξῆς ἔως
τῆς ὁριστικῆς ἐκδικάσεως τῆς ὑποθέσεώς σου ὑπό τῶν ἁρμοδίων ἐκκλησιαστικῶν ὀργάνων, ἀπέχεις
ἀπό πάσης μυστηριακῆς πράξεως.
Κατόπιν τούτων καλεῖσε ὅπως, ἐντός δεκαημέρου ἀπό τῆς σήμερον ἤτοι τήν 9/22 Αὐγούστου 2014
(ἡμέρα Παρασκευήν) καί ὥραν 10.00 π.μ.παρουσιαστεῖς ἐνώπιον τοῦ συνεδριάζοντος ἐπισκοπικοῦ
δικαστηρίου τῆς Ἐξαρχίας εἰς τήν Ἱεράν Ἀνδρώαν Κοινοβιακήν Μονήν ἁγ. Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου
Ἀθικίων Κορινθίας καί ἀπολογηθεῖς ἐπί τῶν ἀνωτέρω κατηγοριῶν.
Ἐπί τούτοις, εὐχόμεθά σοι ἐγκαρδίως τόν θεῖον φωτισμόν, διά να ἀκολουθήσεις τήν ὁδόν τῆς μετανοίας
πρός ψυχικήν σου σωτηρίαν.
Ο ΕΞΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ

Проверявайте редовно този документ за обновявания,
за да имате винаги последната информация
защото се откриват
НОВИ факти www.gocNEWS.info

