– СУПЕРМЕМОРАНДУМ на антихриста –
КАЛИНИК ИЗВЪРШИ УНИЯТА С КИПРИЯНИТИТЕ
И ТАКА САМ СТАНА КИПРИЯНИТ
В СЛУЖБА НА АНТИХРИСТА!
Бележка:
Когато подготвях за оповестяване текстовете за тази публикация, един
ревнител клирик ми каза: „Ето, ти сега се трудиш, събираш материалите,
оформяш, подреждаш ги за публикация и даже рискуваш! Но помни ми думата
– никой няма да си помръдне пръста за собственото си спасение! Никой няма
да се развълнува! Светът погива!!!”
Тогава аз му отговорих: „Да, знам, за това вече са предсказвали Светите
Отци – че в последните времена преди идването на антихриста огромното
погиващо множество ще се отнася с пренебрежение и надсмешка към
предупрежденията на нищожно малочислените Православни за опасността
и за спасението – точно както във времената на Ной и Лот (Лука.17:26-29).
И въпреки това! Даже и нито един човек на планетата да не Я чуе –
Православната Истина все пак трябва да бъде изказана изразена
оповестена!”

Калиник Сарандопулос дълги години ни заблуждаваше че е православен и
играеше ролята на „ревнител на Православието”. А в действителност винаги е
бил вълк, облечен в овча кожа (Мат.7:15)! Характерен образец за такъв вълк.
А ето сега и цялостно се разкри истината за сатанинската роля на Калиник!
Ето сега цялостно се отдръпва завесата на лъжата:
– Подписан е ШОКИРАЩ ДОКУМЕНТ – СУПЕРМЕМОРАНДУМ на антихриста –
От този сатанински документ става ясно какво се преследва – свикване на тъй
наречен „8-ми вселенски” събор на антихриста с цел: разрушаване на
Православната Църква и превръщане на хората в добитък.
Вижте този документ! – той ясно разкрива сатанинската роля на Сарандопулос
и свидетелства ЗАЩО той направи УНИЯТА с киприянитите.
Направи я по заповед на папата и масоните които подготвят идването на
антихриста. Направи я в служба на антихриста!
Тази година, 2017, планът на антихриста (за който неговият предтеча Калиник
Сарандопулос му послужи) според подписаната програма, влиза в действие!
Затова малкото останали Истинни Православни (предсказано е че ще
останат нищожно малко на брой) трябва да се готвят за гонения!
Според предсказанието на Св. Анатолий Оптински, гонителите ще подложат на
преследване първо Пастирите – защото точно по този начин Истинният Пастир
отобразява страданията на Архипастиря Христа Иисуса за спасението на света!
(Мат.26:31)
(ЗАБЕЛЕЖКА: Калиник, слугата антихристов, този тиранин откак

падна в ерес вече не си губи времето и за гонения е винаги готов и още
от сега действа: той ВЕЧЕ изпраща своя подчинен Фотий Мандалис при
полицаите в областта на Драма за да предизвика гонение против Свещеник
Иоан (Василевски)! – по думите на местни полицаи, казани пред свидетели.)
Толкова години ни заблуждаваше че е "православен" – и сега Сарандопулос
доказа, че е техен агент, внедрен в Църквата, за да я унищожи отвътре >>>
ΑρχιΚΑΤΑσκοπος! = Архи-шпионин на антихриста!
Сравнете датите:
- Кога е подписан този ужасен СУПЕРМЕМОРАНДУМ на антихриста
- И кога Калиник Сарандопулос подписа УНИЯТА с киприянитите – и ще
откриете истината с очите си, без да се налага някой друг да я тълкува за вас.
Вие също така ще откриете истината и ЗАЩО в същото това време, и
Хризостом Маньотис направи пътуване до архиеретика Вартоломей в
Константинопол, или както е посочено в СУПЕРМЕМОРАНДУМА – в „Истанбул”
във връзка с "извън Истанбул” православните християнски църкви.
Всичко това – с една цел: тъй наречения „8-ми вселенски” събор на антихриста!
Прочетете повече >>>>> | EN | RU | GR | BG |
Изтеглете като PDF:
www.virt.us/ArchiKATAskopos_PDF.en
www.virt.us/ArchiKATAskopos_PDF.ru
www.virt.us/ArchiKATAskopos_PDF.gr
www.virt.us/ArchiKATAskopos_PDF.bg
– СУПЕРМЕМОРАНДУМ на антихриста –
Изтеглете като PDF: | EN | RU | GR | BG | RO |
_______________________
– ШОКИРАЩ ДОКУМЕНТ >>> СУПЕРМЕМОРАНДУМ на антихриста –
В Страсбург, между 25 и 29 юни 2014 е бил подписан международен
меморандум, влизащ в сила от 1 май 2016-та!
Това всъщност е разписание, по дати, за бърза подмяна на православните
църкви и реалното им превръщане, заедно със всичките останали
вероизповедания, в обединена, световна юдомасонска, сатанинска религия,
църква на сатаната и неговия “пророк“ антихрист!
От този сатанински документ става ясно какво се преследва – свикване на тъй
наречен „8-ми вселенски” събор на антихриста, целта е – разрушаване на
Православната Църква и превръщане на хората в добитък.
Меморандумът е подписан от:
А. Председателя на Европарламента ХЕРМАН ВАН РОМПОЙ
Б. Министъра на образованието на Гърция АНДРЕАС ЛОВЕРДОС

В. Представителя на Константинополската Църква, извън Константинопол,
Митрополит Иконийски ТЕОКЛИТОС, Мала Азия
Г. Представителя на Славянските Патриаршии и на Руското Правителство,
Архиепископ ВОЛОКОЛАМСКИЙ Илларион
Д. Представителя на Света Гора – Атон, игумен ЕФРЕМ ВАТОПЕДСКИ
Е. Представителя на Кипърската Църква и на Правителството на Кипър,
Митрополит Морфски Неофит и Тримифунтский ВАРНАВА,
Ж. Представителя на Антиохийската Църква, ИЛИЯ Триполски,
И. Представителя на Александрийската Църква , ВАСИЛИЙ Триполски,
К. Представителя на Йерусалимската Църква, ТИМОТЕЙ Востърски.
ТЕКСТЪТ НА МЕМОРАНДУМА (в съкратен вариант)
Подписан в Страсбург, на 25-29 юни 2014 г.
ТЕМИ:
1. МЕМОРАНДУМ за Застрахователните Фондове
2. МЕМОРАНДУМ за образованието
3. МЕМОРАНДУМ за Църквата
4. МЕМОРАНДУМ за болниците и здравните заведения
4. MЕМОРАНДУМ за административната реформа
УВОД

Меморандумът влиза в сила от 1 май 2016, до 16 август 2020.
Задълженията и пълномощията ни са да осъществим Реформите, докато е в
сила Меморандумът. Меморандумът може да продължи действието си или
може да се прилага преди срока.
МЕМОРАНДУМ за Застрахователните Фондове в Европейския Съюз
РАЗДЕЛИ 11
Раздел 1: Консолидация на фондовете от системата за застраховане и
свеждането им до два , в срок до 18.09.2019

…
Член 3: Издаване на Електронни карти на всички лица застраховани в Единната
Електронна система…
Член 4: Учрежденията работят във Всички неделни дни през годината…
Реализация на Реформата, 01.01.2017.
Член 5: Почивен ден за застрахователните организации е събота, през цялата
година…
…
Член 11: После да се обединят Учрежденията в едно, от 16.8.2020
МЕМОРАНДУМ за образованието
Раздели 12
Член 1: Поликултурно образование във всички учебни заведения, от 09.11.2016.
Член 2 : Отмяна на Религиозните и национални празници във всички учебни
заведения, от 09.11.2017.
Член3: Ликвидация на църковността на учениците, от 11.11.2016.
Член 4: Задължително посещаване на синагогите и ислямските джамии… от
11.11.2016.
Член 5: Въвеждане в началните класове на уроци по сексуална просвета, от
09.11.2016 и предоставяне на безплатни презервативи за всички ученици в
началното училище, от 10.11.2016.
Член 6: Отмяна на уроците по национална история, и въвеждане на урок за
Европейското Възраждане, с осветяване предимно на въпросите за Френската
и Италианската революция на Гарибалди 1843 г. Реформирането започва от
11/12/2018.
Член 7: Практическа реализация на курса по сексуална просвета, на всички
нива от училищното образование, до 11.12.2017.
Член 8: Премахване на националните празници и фестивали, от 16.10.2016.
Член 10: Премахване на Богословските Факултети в Университетите, от
16.10.2016, и преобразуването им във Факултети по религиознание, като
катедри към Философския факултет. Премахване на религиозното образование
от всички нива на училищното образование, започвайки от 09/11/2016, и
въвеждане на урок по религиознание, от 09.12.2016.

Член 11: Отмяна на многото професори, на разнните нива на образованието и
въвеждане на интернет образование, от 01.01.2017.
Член 12:
12 А: Въвеждане на (картинни уроци) слайдове, в уроците по сексуална
просвета, от 19.09.2016.
12 Б: Въвеждане на Електронна идентификация на студентите, от 20.09.2017.
12 С: Внедряване на електронни Бaр-кодове (штрих-кодове) с картони за
безопасност във всички училища и университети.
12 D: Обявяване на образователните учреждения и университети, в места със
сексуална свобода, от 17.09.2017.
12Е: Сексуална свобода за студентите, от 16.09.2016.
MЕМОРАНДУМ за Църквата
РАЗДЕЛИ 15:

Член 1:
1А: Реформа на Църковното богослужение: Време,Разписания.
Зимния сезон: Отслужване на Божествената литургия в неделните дни, от 10,
до 11:30 сутрин. Летния сезон: Извършване на Божествената литургия в
неделните дни, от 7:30, до 9 вечерта. Реформата започва от 17.10.2017.
1В: Премахване на иконостасите от църквите, от 26. 10.2017.
1.Г: Въвеждане на икони, по образци от епохата на Възраждането, – замяна на
византийския стил, от 01.03.2017:
1D: Въвеждане на музикални инструменти в Църквите, от 01.03.2017.
Член 2:
2 А: Отмяна на Задължителното носене на одеждата от клириците извън
църквата, от 15.08.2017.
2B: Премахване на брадите и косите на духовенството, от 01.05.2017.
Член 3: Отмяна на бденията в светите храмове и манастири, от 14.08.2018.
Член 4: Премахване на светците-антисимити, от 15.08.2016
Член 5: Въвеждане на антирасистско направление в проповедите на цялото
духовенство, от всичките степени на свещенството, от 15.09.2016.
Член 6: Премахване на антисемитските песнопения от всички христиански
църкви, от 16.09.2016.
Член 7:
7а: Премахване на утренната служба в Християнските Православни Църкви, от
16.09.2016.

7 В: Въвеждане на нови Богослужения във всичките Христиански Църкви, от
16.09.2017.
7 С: Въвеждане на празници за околната среда, на 5 юни и 21 декември, и на 14
април, всяка година, празник на Майката-Земя. Начало на Реформата –
20.09.2016.
7d: Въвеждане на празник за еврейския Холокост, с определена богослужебна
последователност за всички християнски Църкви. Празникът е определено да
се празнува 3 пъти в годината, и особено на 27 януари и 21 април, втората
Неделя след Християнската Пасха, която е наречена на свети Тома. Начало на
реформата 01.07.2016.
7 E: Премахване на всички национални празници във всичките Християнски
Църкви, от 15.07.2017.
Член 8:
8а: Реформиране на всички християнски празници в Християнските Църкви (Не
пише от коя дата се въвежда).
8b: Внедряване на нови празници в Християнската Църква.
8с: Премахване забраната за влизане на всички в християнските църкви, от
17.04.2017.
8d: Църквите да влязат в ООН, и ООН ще управлява християнската църква, от
17.07.2017.
8е: Йерусалим ще стане духовна столица, от 01.05.2017.
8f: Да се премахнат Йерусалимската, Александрийската, Антиохийската и
Славянските патриаршии, освен Московската, от 01.05.2017.
8g: Ще останат само три Патриаршии към Христианската Объединенна Църква:
Руската Патриаршия, Римската Патриаршия и Константинополската
Патриаршия, от 01/05/2016.
8: Превръщане на Църковните училища в Религиоведски, за всичките
христиански църкви, от 17.07.2017.
ЧЛЕН 9
9a: …
9b: Църквата ще поеме попечителството и издръжката, от собствени средства и
от Европейския Съюз, на мюсюлманските молитвени домове.
9c: Също ще поеме и попечителството над будистките молитвени домове и
въобще над всичките религиозни убеждения, от 01.09.2016.
9d: Уроци ще се преподават във всичките религиозни центрове на
християнските църкви, за всички вярващи от всички религии и вярвания, – от
20.09.2016.
ЧЛЕН 10
10 А: Въвеждане на нови полирелигиозни богослужения с музикални
инструменти, във всички християнски църкви, – от 20/05/2017.
10 B: Възприемане във всички религиозни храмове на музикални инструменти и
организиране на концерти, и не само религиозни, на 20/10/2017.
10 С: Провеждане на редовни анти-расистки и анти-фашистки концерти във, и
извън, християнските църкви, от 01.05.2017.
10 D: Премахване забраната за свободно влизане в Света Гора – Атон, от
01.06.2017.

10 E: Приемане в християнските църкви на мулти организации, от 01.09.2017.
10 F: Приемане от ООН на световно правителство над международните
асоциации (псевдо-държави), от 01.09.2018.
ЧЛЕН 11
11A: Признаване на първенството на християнската църква на Ватикана, от
15.08.2017.
11В: Въвеждане на Католически (Папски) монаси, и на католическите ордени, и
на монаси с древногръцко (езическо) богослужение на Света Гора, от
20/11/2017, до 08/18/2018.
11C: Построяване на въжена линия в Света Гора, въвеждане на смарт системи
и древни култови статуи, и преобразуване на Атон в екологично архаичновизантийско общежитие /държава/ – с независимо държавно управление, – и
превръщане на Света Гора в център на новото християнско направление, на
новото религиозно направление и на новата църковна музика, – от 01.04 .2018.
Член 12: Съглаяване на христианските църкви, с това, че те влизат вече в нова
ера, – от 2016 година.
Член 13
13А: От 17/07/2017 преместване на Вселенската Патриаршия, на о. Патмос в
Гърция или в Света Гора – Атон, или на о. Самотраки, и създаване на 3
центъра на Вселенския Патриархат.
13Б: Поставяне лидери на християнските църкви, на възраст от 28 год. нагоре,
от 01.11.2017.
ЧЛЕН 14
14A: Организиране на конференции и симпозиуми на международни асоциации,
по проблемите на екологията, – на Гръцки острови, на Кипър и в Света Гора.
14В: Приемане от християнските църкви отмяната на националните държави, и
създаване на обединения, като мулти-страни, мулти-центрове, мулти-културни,
поликонфесионални (много религиозни) държави, и създаване на религиозни
държавни образувания, като Вселенската Патриаршия, от 15/08/2017.
14C: Премахване на четците-псалтове в християнските църкви и въвеждане на
хорове, – от 10.16.2014.
ЧЛЕН 15
15A: Гореизброените съглашения, да бъдат ратифицирани от Вселенския
Събор на християнско-православните църкви, – от 19/06/2016 до 09/07/2016.
Горепосочените договор са ратифицирани от:
• Президента на Европейския парламента, Херман Ван Ромпой
• Представителя на Гръцкото правителства, министъра на образованието
Андреас Ловердос
• представителя на Вселенския Патриархат, Иконийский Теоклитос
• Представителя на Света Гора, игумена Ефрем
• Представителя на Църквата и на държавата Кипър, епископ Тримифунтски
Варнава и митрополит Неофит Морфский

• За Патриархата Йерусалимски, Митрополит Вострийский Тимотей
• За Александрийския Патриархат, архиепископ Василий Триполский
• За Антиохийския Патриархат, архиепископ Триполский Илия
• За всичките славянски Православни Църкви и за Руската държава,
архиепископ Волоколамский Иларион
• За Ватикана кардинал Валтера Касперс
15В: Приемане от Йерусалимския Патриархат, всичките христиански места за
поклонничество (в Израел?), за да се предадат на четирите административноуправляващи органи: ООН, ЮНЕСКО, Руската Църква и ВАТИКАН, – от
01.05.2017.
15 C: Пояснителен член: всичките съставни части и имоти ще бъдат под
непосредственото управление на горепосочените християнски православни
църкви, заедно с държавните и хипердържавните органи.
***
МЕМОРАНДУМ за болниците и здравните заведения
Членове 8
Член 1: болниците ще се разделят за възрастни и за млади хора. от 08.09.2017.
Член 2: Вход в болниците само със застрахователна карта, от 08/09/2017.
Член 3:
3A: …
3b: …
Член 5: електронна идентификация на гражданите, от 17.06.2017, за всички
услуги, а не само за болниците.
Член 6: Ликвидация на многото медицински специалности, от 17.08.2017.
Член 7: Сливане на болниците и създаване на многофункционални болнични
центрове, от 17.08.2017.
Член 8
8а: Въвеждане на карти за здравеопазване, за всички граждани и лекари, от
19.09.2017.
8b: Ликвидация на центровете за здравеопазване и попечение, от 19.09.2017.
MЕМОРАНДУМ за административната реформа
Член 1: Електронна идентификация за всички граждани на Европейския Съюза
и Русия, от 16.06.2017. Приемане на електронната идентификация от всички
християнски църкви.
Член 2:
2 А: Отмяна на държавния суверенитет и създаване на Федеративни Държави,
обединени в окръзи – със столици на окръзите, – от 10.17.2017.
2B: Приемане на Кипър във Федерацията, от 14.08.2017.

2 С: Приемане на ООН, като висш орган, от 10.07.2017, за всички религии по
света.
2D: Създаване на религиозни центрове на ССЦ (Световния Съвет на Църквите)
по цялата планета, от 14/8/2018 …
Член 3: Легализация на всички имигранти във всички страни на Европейския
Съюз, без ограничения, от 19.11.2016.
Член 4:
4А: Приемане мероприятията на хомосексуализма,за да могат свободно и
редовно да се провеждат на всички улици в градовете на Европейския Съюз, от
16.08.2016.
4В: Признаване на хомосексуалните бракове и браковете на транссексуалните,
и осиновяването на деца от хомосексуалистите, от 16.05.2016.
4 С: Признаване на сексуалните отношения, от 16-годишна възраст, като на
възрастни, от 18.05.2016.
4 D: Признаване на сексуална свобода в телевизията и в печата и
разпространение на всякакви порносписания, свободно, на всички нива на
образованието, от 18.11.2016.
4 Е: Създаване на приюти около всички учебни заведени, на всички нива на
образованието, на цялата територия на Европейския Съюз – и в лагерите за
войници, от 19.12.2016.
4 F: Обучаване в прекрасно еротическо наслаждение, на всички нива на
образованието, от 22/12/2017, не само на учителите, но и на обикновените
служители.
Член 5: Признаване в интернет на свободната детска порнография, но само за
14 годишни, и нагоре, от 24.12.2017.
Член 6:
6 А: Отмяна на националните празници и признаване на световното
правителство, от 10.12.2016.
6b: Легализация на хомосексуализма и обучение за хомосексуализъма, в
образователните заведения –, от 20/09/2016.
Член 7:
7а: Легализация на новите култове – New Age, от 21/09/2017.
7 В: Премахване на националните знамена на страните от цяла Европа, и
отмяна на религиозните празници в Европа, от 01.03.2017.
7 С: Въвеждане на екологически фестивали, от 21.03.2017.
7 D: Премахване на националните знамена от образователните сгради,
обществените служби и храмовете , от 20.04.2017.
7 E: Създаване на манастири с монаси и монахини от всички конфесии и
религии в Европейския Съюз на Света Гора, от 17.03.2018.
Член 8:
8а,8B: Приемане на гражданското партньорство и на хомосексуалните, и
премахване в целия Европейски Съюз, на задължителните религиозни и
граждански бракове, от 21.10.2017.
8в: Признаване кремацията на мъртвите от 01.05.2016.
8d: Премахване в ЕС на религиозните погребения и постепенно въвеждане на
задължителната кремация на умрелите, от 20.05.2016.

8е: Приемане на кремацията от църквата и от всички, които искат религиозно
погребение, от 22.05.2016.
8 F: Премахване от употреба в Европейския Съюз на религиозната клетва в
парламента от политиците, губернаторите, кметовете, студентите и т.н., от
23.05.2016.
8 G: Премахване на водосвета в парламента, в образователните и държавните
учреждения в ЕС, от 24.05.2016.
Член 9:
9А: Премахване на клетвите в парламентите, в ЕС, от 25.05.2016.
9 В: Премахване на водосвета от всички учебни заведения, от 09.11.2016.
9в: Отмяна на задължителното кръщаване на малките деца и на книгите за
вписване, от 09.12.2016.
9 D: Създване на електронни архиви във всичките учебни и университетски
учреждения, и учрежденията от общественн характер, учрежденията и
министерствата във всичките страни на Европа, за да се въведат системи за
отпечатици на ръцете и сканиране на очната ретина, за да бъдат въведени в
тази система всички граждани, студенти, преподаватели и политически лидери.
Прилагане от 27/07/2017 до 29/10/2017.
Член 10:
10А: Създаване на многонационални армии и не национални армии по
стандартите на НАТО, от 30.01.2017, и едновременно отменяне в Европа на
задължителната военна служба.
10 Б: електронен подпис за всички граждани, в отношенията им с
многонационалата държава ЕС, от 30/03/2017.
Член 11
…..11 D: От 01/05/2016 създаване на Европейско Управление по Реформите.
11 Е: 01.05.2016 създаване на Европейски офиса по Реформите, с начален
капитал 800.000.000 евро.
11 F: Създаване на регионална средиземноморска асоциация от всичките
обединени страни в Средиземноморието, от 13.07.2017.
Европейският координационен орган ще има своя щаб квартира в Света Гора –
Атон, от 17.12.2017.
11Z: Създаване на Екологически офис по Реформите, от 21.11.2016,
разположен в Дубровник, Хърватия.
11 И: Създаване на Офис по Реформите – Новата Ера, в Барселона, от
22.01.2016.
11 К: Да се създаде нов офис за европейски религиозни реформи, на
23/11/2016, с координиращата роля на религиозния център ВАТИКАН, с пълни
консултации и координации с Средиземноморския съюз, ООН, ССЦ , щаб –
квартирата и офиса на който са в Париж, – на 24.11.2016.
Подписите са на:
• Президента на Европейския парламент, Херман Ван Ромпой
• Представител на Гръцкото правительство, министрът на образованието
Андреас Ловердос
• представителят на Вселенския Патриархат, Иконий Теоклитос

• Представителя на Атон, игуменът Ефрем
• Църквата и държавата на Кипър – епископ Тримифунтский Варнава,
митрополит Неофит Морфский
• За Патриархата на Йерусалим, архиепископ Тимотей Вострийский
• За Александрийския Патриархат, архиепископ Василий Триполский
• За всичките славянски Християнски Православни Църкви и за Роската
държава, архиепископ Волоколамский Иларион
• За Ватикана, кардинал Валтер Касперс
• Представителят на Всемирния съвет на църквите (ССЦ) Андре Лодки
• За Църквата на Албания, митрополит Хирокастрийски Поликарп
НИЕ се стремим да реализираме всичките тези реформи, от 1 май 2016, до
август 2020 г.
За да извършим промените и да въведем НОВАТА ЕРА, от 1 май 2016 година.
Ние се стремим да направим промени и в знаменитата Гора Атон в Гръция, и
да установим в нея манастири от всички религии и учения, и монашеските
ордени на Ватикана. Ние се стремим да приложим гореизброените реформи,
заради тези, които ще са наши приемници. Ние пак и многократно се молим на
единия бог (сатана - б.ред.) и на единия човек (антихрист - б.ред.), да се яви в
Света за решаване на всичките проблеми на планетата …
Переводът (от гръцки на руски) е извършен от интернет-сдружението
„Православный Апологет“ 2015 год.
http://apokalypsisnow.blogspot.ru/2015/04/blog-post.html

