Gheron Gavriil Atonitul mustră cu
asprime pe patriarhul Bartolomeu
și îi cere să se pocăiască
Starețul Gavriil din Karyes de la Mănăstirea Cutlumuș, l-a numit pe
Patriarhul Bartolomeu, dușman și trădător al Bisericii, pentru încălcarea
canoanelor și propovăduirea ereziilor. Monahul atonit l-a îndemnat pe
conducătorul
Fanarului
să
se
pocăiască
și
să
părăsească panta alunecoasă, care dăunează unității inter-Ortodoxe a
milioane de creștini ortodocși din întreaga lume. O scrisoare deschisă a
lui Gheron Gabriel Atonitul, din 24 octombrie 2019, adresată Patriarhului
Bartolomeu al Constantinopolului, a fost publicată pe 4 noiembrie 2019
de către katanixi.gr.
UJO prezintă o traducere a acestei scrisori din limba greacă.

„Sanctitatea Voastră,

În timpul vizitei recente pe care ați făcut-o în Sfântul Munte al Maicii Domnului,
Fecioara Maria, am dorit cu adevărat să primesc binecuvântarea Voastră și să vă
sărut picioarele, dar nu am putut face acest lucru, deoarece este de mult timp,
imoral. Vreți să auziți de ce?
1. În dialoguri fructuoase și ingenioase cu ereticii, ați trădat Biserica Cea
Una, Ortodoxia, recunoscând de nenumărate ori „diversitatea” în
învățăturile sfinte ale Bisericii noastre și caracterul ecleziastic în
adunările sectare monofizite, papa și protestanții Prea Sfintei Născătoare
de Dumnezeu și iconoclaști; mai devreme, i-ați blestemat oficial și
ireversibil pe Sfinții Părinți ca „victime nefericite ale șarpelui cel rău ”
pentru a vă considera eliberat de nevoia de a asculta chemările lor
inspirate de Dumnezeu.

2. Sunteți un dușman al Dumnezeului nostru Treimic și al Maicii Domnului,
deoarece
întrețineți
prietenia
instituțională
cu
eretici conștienți nepocăiți și neamuri corupte și păcătoase și autoafurisite, primați ai ereziilor (Tit 3, 11), înaintașii necinstirii, și odată cu ei
veți avea același viitor sterp, departe de Pământul Viu, dacă nu
vă veți întoarce la Credință. Căci Sfântul Hrisostom spune: „Cel care
acceptă pe dușmanii țarului, nu poate fi un prieten al țarului, nu este
demn de viață, dar este lăsat să meargă împreună cu dușmanii săi și el își
îndură mâinile” și că „ura” pentru dragostea lui Hristos este mult mai
bună decât prietenia de dragul Lui ”. Nu vă amintiți cuvintele inspirate de
Dumnezeu din Sfânta Scriptură: „Că Dumnezeu urăşte deopotrivă şi pe
nelegiuiţi şi nelegiuirea lor.”? (Înțelepciunea lui Solomon 14, 9)

3. Din cauza bolii voastre patriarhale și sub protecția voastră, orice erezie și
inovație au fost răspândite nu numai în eparhiile Tronului, ci și în Biserica
Greciei sau în altă parte. Clerul vostru, conferințele onorifice și
publicațiile teologilor și gânditorilor, laudătorii „Patriarhatului vostru
luminat”, care au primit premii de la Sanctitatea Voastră, sunt toți
pionieri și exarhi ai tuturor noilor erori teologice și inovații instituționale,
de la teologia post-patristică și ecologică și cultul păgân al Pământului la
reinstalarea schismaticilor din Ucraina fără pocăința acestora din urmă.
Toți acești lupi spirituali, care sunt condamnați public de clerul și turma
ortodoxă, sunt recunoscuți și îndreptățiți de voi, iar voi sunteți păstorul și
Patronul lor; în formularea patristică, sunteți în mod absolut în
totalitate vinovat împreună cu ei: „Cum poate el să nu fie egal cu ei în
răutatea lui <…>?”

4. Fiind un alt papă, de trei decenii, cultivați o percepție în universalitatea
Bisericii pe care o dorește orice „episcop” și în special Patriarhul
Ecumenic ceea ce dorește, devine în mod arbitrar legea Bisericii. Cât de
mult sunteți judecat, ca și Papa, de toți Sfinții pe care îi judecați pentru
asta! Cât de potrivită pentru voi este condamnarea Sfântului Palama a
ereticului osândit, predecesorul vostru – Patriarhul Ioan Kaleka: „el însuși
a fost Sinodul … …”.

5. Prin acțiunile și învățăturile voastre, nu cinstiți Canoanele Apostolice ale
Sfintelor Sinoade Locale și Ecumenice și învățăturile Părinților, care
interzic strict rugăciunile comune, prietenia și conslujirea cu ereticii, în
timp ce Biserica consideră că „nu este corect pentru ortodocși, căci
sfintele canoane nu pot fi schimbate pe jumătate …”. Astfel, arătați că nu
credeți în Dumnezeu, în nemurirea sufletului, în lumea nevăzută, în Rai
și în iad, în Înfricoșătoarea Judecată de Apoi și în pedeapsă. Poate,
Sanctitatea Voastră, întâlnirile dvs. frecvente cu reprezentanți și filantropi
masoni și din alte ordine apropiate, vă atestă și vă întăresc statutul și
poziția dvs. oarecum misterioasă și înaltă, care sunt incompatibile și
vrăjmașe credinței Ortodoxe?

6. Din păcate, cei care sunt familiarizați cu conducerea tactică a Sanctității
Voastre și a angajaților dumneavoastră, care nu intuiesc tratatele
bisericești legitime, cei care se opun metodelor voastre de răspândire a
ecumenismului, sunt izolați în propriul mediu și sunt obligați să se retragă
sau să rămână tăcuți. Acolo unde este posibil, folosiți pârghiile politice,
așa cum a fost în cazul Sfântului Munte, și ceea ce Sfântul Atanasie cel
Mare consideră a fi specific ereziei arianismului <…>.

Desigur, Sanctitatea Voastră ati mărturisit Ortodoxia în declarațiile voastre de
multe ori, dar acestea sunt contrare acțiunilor voastre și datoriei voastre
principale. Cu toate acestea, după Grigorie Palama, chiar dacă ați avea cele mai
mici îndoieli cu privire la Ortodoxie, nu ați fi demn de rangul sfânt <…>.

Ați forțat sufletul fiecărui grec ortodox să facă față dilemei: „fie să te dedici iubirii
Dumnezeului-Om Hristos, fie archon-patriarhului eretic”. Acest lucru este exact
ceea ce Sfântul Chiril al Alexandriei a scris Primatului eretic al Constantinopolului
și predecesorului vostru, Nestorie, în urmă cu 1600 de ani: „Ce s-a întâmplat cu
noi cărora ni se cere prin evlavie să-L iubim pe Hristos Mântuitorul mai presus de
noi? <…> „Fără îndoială, Sanctitatea Voastră, daunele pe care le-ați provocat

Trupului lui Hristos, Bisericii, constituie o revoltă împotriva Mântuitorului Însuși.

Timp de 28 de ani de Patriarhat, nu ați luminat niciodată inimile adevăraților
creștini ortodocși -ați luminat doar inimile seculare ale creaturilor care aduc
onoruri „prinților acestei lumi demonice”, nu pentru gloria Ortodoxiei
mântuitoare, ci pentru răsturnarea Ortodoxiei inițiate de Sanctitatea Voastră, în
toate modurile posibile.

Sanctitatea Voastră,

Pocăiți-vă și coborâți de pe calea largă și alunecoasă pe care o parcurgeți în mod
constant, ceea ce este în detrimentul credinței Ortodoxe și al unității interOrtodoxe a milioane de suflete botezate, pentru care veți da un răspuns
„ecumenic” temător Dreptului Judecător. Feriți-vă că iadul necreat și nesfârșit
este plin de ierarhi și patriarhi nepocăiți, căci istoria Bisericii cunoaște perfect
ereziarhii afurisiți, înalta lor ținută, primul dintre ei fiind Apostolul căzut,
trădătorul Iuda Iscarioteanul, deoarece Judecata divină va începe cu noi, oamenii
bisericii: „Căci vremea este ca să înceapă judecata de la casa lui Dumnezeu; şi
dacă începe întâi de la noi, care va fi sfârşitul celor care nu ascultă de Evanghelia
lui Dumnezeu?”(1 Pet. 4:17).
Deci, „umblaţi” Sanctitatea Voastră,” cât aveţi Lumina ca să nu vă prindă
întunericul. Căci cel ce umblă în întuneric nu ştie unde merge” (Ioan 12, 35, 9, 4).
Monahul G. Gavriil,
Chilia Cutlumuș a Cinstitului Hristodulos din Patmos”.

Conform raportului UJO, în perioada 19-22 octombrie, Patriarhul Bartolomeu a
făcut o vizită la Athos pentru a participa la sărbătorirea a 200 de ani de la
pomenirea catolicilor din Mănăstirea Xenofon. 5 „episcopi” ai Bisericii Ortodoxe
din Ucraina (Ed. BOaU) l-au însoțit pe patriarh în această vizită, în Sfantul Munte

Athos .
Athonite geronta – to Phanar head: Repent and leave a slippery slope

