
АНАТЕМА на киприянитите!
ВЕРНИ чеда на Светата Православна Църква, която е в опасност – 

ставайте! Тръбата зове за сражение!

Да, Църквата е в опасност! Но и портите адови няма да й надделеят! Така казва 
Сам Господ (Мат.16:18). 
Господ Вседържител пази Своята Църква – и затова Тя е непобедима! 
НО – и ние, нейните верни синове и синове Божии (Иоан.1:12-13) – имаме 
синовното задължение да заставаме на борба за Светата Църква ВИНАГИ 
когато Сам Господ чрез тръбата на Неговите Свети Ангели ни призове на бой! – 
това е призив към нас И НИЕ да приложим своите усилия за Нейна защита. 
Това се нарича СИНЕРГИЯ: Нашият човешки труд и ревност в единство с 
Божията помощ и в пълно подчинение Нему и под ръководство на Неговата 
Свята Воля!

А най-гнусният враг на Бога сред мислите и чувствата човешки – това е 
обратното на синергията с Бога – това е:
безразличието=равнодушието
Няма нищо по-богомерзко, няма нищо което толкова да предизвиква Божия гняв
– колкото безразличието – 
затова Бог казва: Зная твоите дела - ти не си нито студен нито горещ, о да беше 
ти студен или горещ! Но тъй като ти си топлохладен, нито студен нито горещ, 
ще те извергна из устата Си! (Откр.3:15-16)

И тъй, братя во Христа и синове на Всевишния (Иоан.1:12-13), откъде идва 



опасността за Светата Църква Христова?
Къде са тези, за които Света Богородица казва „Ето идват враговете Божии и 
мои лични врагове!” в откровение на вратаря на Българския монастир Зограф?
И къде, синовете Божии и синове на Църквата (Иоан.1:12-13) да насочим 
своите усилия в СИНЕРГИЯ с Бога?

Опасността идва от там, че ние живеем във времето на ОТСТЪПЛЕНИЕТО, за 
което пише Св. Апостол Павел (2Сол.2:2-3) и при това ОТСТЪПЛЕНИЕ мнозина 
наивни и доверчиви хора могат да се заблудят и да отпаднат от Светата 
Православна Църква и да се оставят да ги увлекат в ереста киприянизъм. 
Еретиците киприянити лицемерно представят себе си за православни и се 
наричат „църква на противостоящите”. (Има ги в Гърция, в България, в Румъния 
и другаде.)

Ето тяхната богохулна ерес:
а) Киприянитите учат че уж: Тези които пребивават в ерес, продължават да 
бъдат членове на Църквата Христова и че уж техните „тайнства” имат Благодат.
б) Еретиците киприянити противостоят на Дух Светий, Който ЧРЕЗ св.Ап.Павел 
ясно казва че Църквата Христова е славна Църква, която няма петно, или 
порок, или нещо подобно, а е свята и непорочна Невеста Христова (Ефес.5:27). 
А тези противостоящи против Духа Светаго богохулно учат че уж: Църквата 
била „разделена на две части” едната била болна с ерес, а другата била здрава 
без ерес – и по този начин богохулно твърдят не само че Светото Христово 
Тяло=Църквата уж можело било да се раздели, но още и да се „зарази” с 
болестта на лъжата=ереста.

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.

НО Светата Православна Църква никога не е била „противостояща” на нещо – 
каквото и да било то и никога не се е наричала с това име на отрицанието!
Тъкмо напротив: 
– ТЯ е Центърът = ТЯ живее = ТЯ е Позитивното = ТЯ е Абсолютният Живот в 
Господа 
– а на НЕЯ противостоят всякакви сили адови и всякакви противостоящи. Но 
Господ Иисус Христос, Който е Глава на Църквата, казва че никакви 
противостоящи няма да могат да й надделеят – нито даже портите адови няма 
да успеят! (Мат.16:18)

Противостоящите=киприянитите – както явните и откритите – така и такива, 
които са скрити (като шпиони!) в Синода на Калиник, са еретици!
Киприянитите – както явните така и скритите – са еретици!
Киприянитите – както явните и откритите – така и скритите в Синода на 
Калиник, са предадени на АНАТЕМА.

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 - 
че тайнствата на еретиците са достатъчни за спасение. 

На 18/30 декември 1969 г., Митрополит Филарет, новият Иерарх на Руската 
Задгранична Църква със своя Синод официално признава каноничността на 
хиротониите на Акакий (Папас) и останалите Архиереи, което окончателно 
отстранява всички възможни съмнения за каноничността на Синода на 
Архиепископ Аксентий. Св. Митрополит Филарет написа на Архиеп. Авксентий 
че Руската Задгранична Църква разглежда Иерархията на Синода като братя во 
Христа в пълно литургийно общение (По-късно - Синод на Хрисостом Киусис).

По същия начин (макар и години по-късно) тази ерес бе предадена на анатема 
и от Синода на Хрисостом Киусис през 1998 година със Синодална енциклика!

Тази Синодална енциклика възлага 
АНАТЕМА НА ВСИЧКИ КИПРИЯНИТИ!
Защо?
- Защото Киприянитите са отделени от Църквата и са заразени с най-страшната 
ерес в историята на света = всеереста на икуменизма = последната ерес (друга 
няма да има) = религията на идващия в света антихрист. 
Киприянитите принадлежат към тази религия на антихриста. Няма да има в 
света друга религия на антихриста! Тази е тя! 
И тази религия на антихриста е предадена на АНАТЕМА от Синода на 
Хрисостом Киусис през 1998 г. 

Но няма такава АНАТЕМА в историята на света, на която да е предадена само 
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ереста но не и ересиархът, който я е породил! Напротив - АНАТЕМАТА винаги 
се налага както на ереста, така и на ересиарха който я е породил: 
- Както АНАТЕМА на арианството пада и върху самия Арий и всички с него!
- Както АНАТЕМА на монофизитството пада и върху самите монофизити!
- Така и АНАТЕМАТА върху ереста на икуменизма пада и върху „църквата” 
вавилонска блудница която породи тази ерес официално със своята синодална 
енциклика през 1920 г. 
– така и върху Хрисостомос Пападопулос – Главата на самата тази „църква” 
вавилонска блудница и всички с него.

А това значи също: АНАТЕМА НА ВСИЧКИ КИПРИЯНИТИ!
Защо?
- Защото те изповядват че имат майка-църква тази Вавилонска блудница = 
„църквата” майка на ереста на икуменизма, която роди тази ерес официално 
със своята синодална енциклика през 1920 г. Киприянитите изповядват, че са 
синове на тази Вавилонската блудница, а тя = тяхна майка-църква = майка на 
блудници и мерзости земни (Откр.17:5)

Ереста на икуменизма беше родена не от римския папа
Ереста на икуменизма беше родена нито от протестанти, 
Ереста на икуменизма беше родена псевдо-патриаршията, разположена днес 
географски в Константинопол - тя е Вавилонската блудница = „църквата” майка 
на ереста на икуменизма – тя е, която роди тази ерес официално със своята 
синодална енциклика през 1920 г.

През 2014 г. еретиците Киприянити създадоха нов Киприянитски Синод, чиито 
„архиепископ” стана Калиник Сарандопулос. 
За да оглави това еретическо обединение и да му придаде „православен” вид, 
Калиник Сарандопулос създаде нова ерес, в която той учи че еретиците уж 
„няма нужда да се каят за ереста си за да бъдат приети в Църквата”. 
Ереста на Калиник по същество представлява война против покаянието и 
като такава стана известна с името 
Ереста на Калиник (EN | BG).

АНАТЕМАТА НА КИПРИЯНИТИТЕ никой не може да я отмени = Никакъв Събор!
АНАТЕМА НА КИПРИЯНИТИТЕ е наложена ЧРЕЗ Синода не ОТ човеци а 
Сам Дух Светий я е наложил – чрез човеците чрез които е говорил Той – 
Говорещият чрез Пророците! И не е възможно Дух Светий веднъж да открие 
на човеците едно нещо, а след това да открие нещо друго, противоположно на 
първото – защото не може Дух Светий да противоречи на Самия Себе Си!

Ето защо тук никакви човешки игри и фалшификации нищо не могат да изменят!
Затова и АНАТЕМАТА наложена от Руската Православна Задгранична 
Църква, а после и от Синода на Хрисостом
не може да бъде отменена не само от Синода на Калиник, но и от 
вселенски Събор – защото ако такъв Събор нарече себе си „вселенски”, но не 
подтвърди решенията на ВСИЧКИ предишни събори – него Дух Светий го 
разобличава като РАЗБОЙНИЧЕСКИ СЪБОР та ако ще и да не останат човеци 
на земята – ЧРЕЗ които Дух Светий да провъзгласи това разобличение!
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АНАТЕМА НА ИКУМЕНИЗМА = означава = АНАТЕМА на „църквата” която роди 
тази ерес със своята енциклика през 1920 = означава = АНАТЕМА на 
майката„църква” на киприянитите = означава =
АНАТЕМА НА КИПРИЯНИТИТЕ!

Киприянитската майка-„църква” = майка на блудници и мерзости земни 
(Откр.17:5) = блудницата Вавилонска, постоянно говори за любов – но това 
нейното не е любов, а блудодеяние непрестанно, защото тя е упоена с кръвта 
на Светиите Господни (Откр.17:6) които тя на дело избива за вяра, докато на 
думи говори за любов! 
И с виното на нейното блудодеяние се упиват живеещите по земята и с нея 
блудодействат царете земни = ересиарсите = враговете, противостоящите на 
Единия Цар Небесен = Духът на Истината = на Единия Абсолютен Цар Господ 
Иисус Христос (Откр.17:2)

АКО киприянитите действително и НЕлицемерно искат да престанат да бъдат 
еретици-киприянити = синове на вавилонската блудница и да станат 
Православни - нужно е СЛОВОМ и ДЕЛОМ да се принесат плод достоен за 
тяхното покаяние (Мат.3:8):

Лицемерните киприянити, скрити в синода на Калиник, ЛЪЖАТ че уж явните 
киприанити приемат вярата на синода на Калиник и осъждат новия календар и 
икуменизма.
ТОВА Е ЛЪЖА!
НАПРОТИВ: Явните киприянити НЕ СЕ КАЯТ, а точно обратното – вече повече 
от три години след началото на преговорите, на официалния сайт на 
киприянитите – с еретически фанатизъм – държат написано тяхното зловерие и 
ерес, тяхната официална вяра:

(ЗАБЕЛЕЖКА: Тези фотозаписи на екрана (screenshots) от официалния сайт на киприянитите са 
направени на 14/27 февр. 2014 г., то ест – няколко дена СЛЕД като киприянитите-епископи, укрили 
се в синода на Калиник 
ЛЪГАХА безсрамно В ОЧИТЕ
своите свещеници, че уж явните киприянити се били „покаяли”, че уж явните киприянити били 
„променили” своето еретическо изповедание.
Тези записи са явно СВИДЕТЕЛСТВО че епископите-кприянити, скрити в Синода К., ЛЪЖАТ 
УМИШЛЕНО своите Свещеници – умишлено заблуждават тях и паството в Църквата!!!
Тези записи от екрана, както и този текстови запис на тази ЗАБЕЛЕЖКА, са направени в 
присъствието на няколко свидетели – и всеки един има запазено копие от тях! 



а) Техните имена не се казват, понеже преследвачите са изобличени в УМИШЛЕНА ЛЪЖА, изобличени 
са в безсъвестност, изобличени са в упражняване на психически и друг натиск върху всеки (Свещеник 
или мирянин), който милее за своята Православна съвест и не позволява лъжата, лукавството, 
измамата, да намери място в сърцето и ума му.
б) Точно по същия начин и с равноправие на човешка чест, не се казват и имената на лъжците сред 
епископите – за да не ги злепоставим публично – и по този начин не само да проявим уважение към 
техния Епископски сан, но също и да им дадем реална възможност да се покаят
- за умишлената заблуда, която сеят сред Свещеници и миряни
- и за страшната вреда която с такъв фанатизъм нанасят на Църквата в последно време). 

В първия пасаж (от записа на екрана screenshot, представен по-горе) виждаме 
че еретиците киприянити
а) само формално казват че уж били вярвали в ЕДНА (неделима) Съборна и 
Апостолска Църква – за да прикрият своята ерес
б) обаче от друга страна – те декларативно заявяват ереста си: известната 
ХУЛА която еретиците киприянити хвърлят върху Църквата Непорочна и БЕЗ 
ПЕТНО Невеста Христова! А еретиците хиприянити ХУЛЯТ Непорочната 
Невеста Христова Църквата Тяло Христово на Единия Глава Христос – че уж 
била „болна” и уж била „разделена”! Точно тази ерес, която е спрямо Тялото 
Христово, богохулна ерес е предадена на АНАТЕМА в Енцикликата на Синода 
на Хрисостом през 1998 г!
АНАТЕМА НА богохулните киприянити!

Ето втори пасаж:

Във вторият пасаж виждаме, че еретиците киприянити признават наличие на 
тайнства в ереста икуменизъм! Най-страшната ерес в историята на света! И 
тази най-страшна ерес да се вярва че има тайнства? Да се вярва че действа 
Дух Светий Който всъщност извършва ВСЯКО Тайнство в Църквата Христова!
И това – СЛЕД като Киприян Куцумба ЗНАЕ и признава публично че на общата 
„литургия” в Камбера слязъл НЕ Дух Светий а дух сатанин!
След това – те Духа Светаго и дявола слагат на едно място??? Страшна хула!

И много други хули и ереси! За нито една от тях еретиците киприянити НЕ СЕ 
КАЯТ!
Напротив: ТЕ ДЕМОНСТРАТИВНО, ПРЕДИЗВИКАТЕЛНО – с характерен 
еретически фанатизъм държат на своя официален сайт написано тяхното 
зловерие и ерес - вече повече от три години след началото на преговорите!!!

Следователно: Скритите в Синода на Калиник киприянити - се опитват да ни 
подведат в киприянизъм, се опитват НАС да обърнат, да ни измамят НИЕ да 
отстъпим от Истинната Православна Вяра – и да ни подведат и ние да паднем 
в същата тази ерес на киприянизма, която ерес Светата Православна Църква е 
предала на анатема!

Следователно: Киприянитите, лицемерно скрити В СИНОДА на Калиник - 
1) Просто ни считат за крайни глупаци – и ни лъжат открито и в очи!
2) Считат ни, освен за крайни глупаци – още и за такива глупаци, които ще 
плюят на своето спасение и от човекоугодие към тях – ще отидат в ада за вечни 
мъки, осъдени заедно с тях за това че са впаднали в ереста на киприянизма 
-------

За да ни хвърлят прах в очите - скритите киприянити в Синода на Калиник 



казват че явните киприянити от синода на противостоящите осъждат ереста на 
икуменизма и новия календар. Това е лицемерие! Това е лъжа! И тази лъжа 
също е приготвена за крайни глупаци – за каквито скритите в синода К. 
киприянити считат нас – Истинните Православни!!!
1. "осъждат" е дума за изплакване на съвестта. Правилна е думата АНАТЕМА! 
Трябва да предадат на АНАТЕМА! 
И то не просто някаква теоретична ерес – НЕ! Това не е достатъчно! Трябва да 
предадат на анатема също и лъжецърквата-ересиарх, която е породила тази 
последна ерес и която лъжецърква киприянитите все още обявяват като своя 
„майка-църква”. Чеда на противлението! (Деян.5:39)

2. "Ще искаме да анатемосат икуменизма и новия календар" е друг израз за 
изплакване на съвестта. Това не е достатъчно. Киприян в един от филмите си 
за Камбера казва: „Мотото на общата литургия в Камбера е "Прииди Дух 
Светий..." но какъв дух е дошъл на участниците - Дух Светий или друг дух?”
Значи Киприян разбира, че в ереста на икуменизма НЯМА и не може да има Дух 
Светий! - това той го е казал още преди 20 години! Тогава защо се противи = 
защо противостои на Истината? Така че едно просто анатемосване на ереста 
на икуменизма и на новия календар нищо няма да промени при тях и те само 
ще „изплакнат” своята съвестта че:
- протестанти паписти и др участници в тази ерес са анатемосани - ДА
- папата докарал папския календар календар календар е анатемосан - ДА
НО!
Анатемосана ли е новокалендарната "църква" – майката, породила ереста 
антихристова през 1920 г = майка на блудници и мерзости земни (Откр.17:5)? 
"НЕ! – казват киприянитите - Тя е нашата майка Църква! Как така може да я 
анатемосваме? Тя е само болна църква - нашата майка-Църква против 
която болест ние-киприянитите противостоим като един синод на 
противостоящите! Не против самата наша майка противостоим - как е 
възможно? - не, ние противостоим против нейната болест!"

Ето това е ереста киприянизъм!
Ереста киприянизъм се състои точно в това, че еретиците-киприянити 
изповядват себе си като СИНОВЕ на Киприянитската майка-„църква” = майка на 
блудници и мерзости земни (Откр.17:5) = блудницата Вавилонска, която е 
упоена с кръвта на Светиите Господни (Откр.17:6) които тя на дело избива за 
вяра, докато на думи говори за любов! 
И с виното на нейното блудодеяние се упиват живеещите по земята и с нея 
блудодействат царете земни = ересиарсите = враговете, противостоящи на 
Единия Цар Небесен = Духът на Истината = на Единия Абсолютен Цар Господ 
Иисус Христос (Откр.17:2)

О, вие еретици киприянити – явни или скрити в синода на Калиник! Спрете да 
противостоите на Бога Духа Светаго! Твърдоглавци и необрязани по сърце и 
уши – вие всякога се противите на Духа Светаго (Деян.7:51) Престанете 
богоборци (Деян.5:39)! Разберете най-сетне във вашите човешки глави: Това 
което от Бога, вие не можете го разруши (Деян.5:39)!

Ето това е верната и точна диагноза на киприянизма (и киприянитите). 
И това че ви даваме тази верна и точна диагноза – това е Истинната Любов! 
Защото за да има излекуване от всяка болест, която и да била тя и да има и 
ЖИВОТ, първото необходимо това е:



- Верна и точна диагноза!
Няма Истинна Любов без=извън Истината! 
Няма излекуване на която и да било болест и няма Живот – без верна и точна 
диагноза! - Дипломацията убива = лъже и убива! А Истината животвори! 
(Иоан.1:4, Иоан.14:6)

А след диагнозата-Любов – ето кое е излекуване и ЖИВОТ за киприянитите:
- Киприянитите за да престанат да бъдат еретици и да станат православни - 
трябва:

ПЪРВО - СЛОВОМ:
- НЕ само "да осъждат икуменизма"
- НЕ само и "да анатемосват икуменизма и календара"
А ТРЯБВА 
а)  ДА анатемосат ереста на икуменизма, като я определят като последна и 
най-страшна ерес=религия на антихриста (няма да има друга религия на 
антихриста) 
б)  ДА анатемосат папския календар - както са направили това Съборните 
Свети отци и както на три-четвърти от тяхното е направил и Синодът на 
Хрисостом през 1998 г
в)  ДА анатемосат новокалендарната лъжецърква! - като майка, породила 
всеереста на икуменизма през 1920 година - по зачатие от баща й дявола 
(Иоан.8:44) - от това блудодеяние Вавилонската Блудница получи начало и 
започна да се разпространява от майка си = новокалендарната лъжецърква - и 
по целия свят и по останалите лъжерелигии: папизъм, протестантизъм и 
останалите изчадия и порождения богомерзки (Мат.24:15, Марк.13:14, 
Лука.16:15, Сир.15:13, Откр.17:2, Откр.18:2)
Това трябва да направят:  ДА анатемосат новокалендарната лъжецърква = 
блудницата Вавилонска = майката на всеереста на икуменизма! 

И тази АНАТЕМА е висшата Любов – тя избавя от отровата на ереста – 
всички които приемат Любовта на Истината! А които откажат да я приемат – 
които продължат да Й противостоят – са лишени от Дух Светий (като такива 
които са се отказали да Го приемат) и им е даден дух на заблуда (2Сол.2:8-12).

Само по този начин – чрез Любовта на Истината – еретиците киприянити ще 
престанат да изповядват себе си като синове на блудницата Вавилонска – 
защото това е единственият начин, определен в Светите Канони от Бога Духа 
Светаго, Който е говорил чрез Пророците, чрез светите Отци на Църквата – и от 
Когото са написани всички Апостолски Канони, защото „никога по човешка воля 
не е изречено пророчество, но от Дух Светий просветявани са говорили светите 
Божии човеци” (2Пет.1:20-21)!

ДО ТУК - СЛОВОМ

А след това ДЕЛОМ – киприянитите трябва да бъдат 
1) Кръстени
2) Постригани в монашество
3) Ръкоположени за диакони
4) Ръкоположени за Свещеници
5) Ръкоположени за Епископи
То ест - те трябва да минат през тази процедура, през която мина отец Касиян, 



Българин, когато от киприянската ерес дойде в Църквата = в Синода на 
Хрисостом-Калиник!

Чак след като бъде извършено всичко това
както СЛОВОМ така и ДЕЛОМ
чак тогава киприянитите ще станат Православни - и ние ще отидем и на всеки 
от тях ще се поклоним = на Христа в него - и ще му целунем ръка.

АКО някой каже че това не е вярно – ТОГАВА:
1. Защо Владика Калиник (днешният Архиепископ на Синода) не каза тогава на 
отец Касиан, когато дойде при него: „Осъди ереста на икуменизма и приеми 
нашето изповедание – и ти си вече Архимандрит!” – защо не му каза така? 
Защото ако му каже така – това би било заблуда = гибел = смърт! 
2. Защо тогава го Кръсти?
3. Защо тогава го пострига монах?
4. Защо тогава го ръкоположи диакон?
5. Защо тогава го ръкоположи Свещеник?
6. Защо тогава го направи Архимандрит и Игумен?
7. Какво става днес? Архиепископ Калиник смени вяра - или отец Касиан е 
някакво по-долно качество човек от тия румънски „диакони”, „свещеници”, 
„епископи” и т.н.?
И като по-долно качество – по-малко от тях ли трябва да бъде „обичан”?

Какъв ужас! И колко много са слепите хора които не виждат този ужас!!!
Ръководят душата ти към ада, към вечна погибел, и ако ти не им се подчиниш 
на това духовно робство и вечна погибел – ще те представят пред хората че си 
злодей и фанатик и луд – а себе си ще представят че уж били вършели всичко 
„от любов” към теб и всички други!?!? Какъв ужас!
О, не, господа епископи на ОТСТЪПЛЕНИЕТО (2Сол.2:2-3), нека истинските 
глупаци да ви слушат и да ви се подчиняват на това духовно робство и тази 
погибел – щом това им харесва!
А ние не искаме с вас – ние искаме с Господа Иисуса Христа и с този Епископ 
който е с Него в Светата Православна Църква – а НЕ С ВАС – защото 
ние искаме Вечно Спасение!

О, вие еретици киприянити – явни или скрити в синода на Калиник! 
Престанете с вашите глупави хитрости и игри с нашите човешки души!
Спрете да противостоите на Бога Духа Светаго! Твърдоглавци и необрязани по 
сърце и уши – вие всякога се противите на Духа Светаго (Деян.7:51) 
Престанете богоборци (Деян.5:39)! Разберете най-сетне във вашите човешки 
глави: Това което от Бога, вие не можете го разруши (Деян.5:39)!

Проверявайте редовно този документ за обновявания, 
за да имате винаги последната информация

защото се откриват 
НОВИ факти www.gocNEWS.info
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