Gheron Gavriil cere Sfintei
Chinotite ca „Sfântul Munte să se
trezească și să înceteze a mai da
ascultare ordinelor antiortodoxe”
Sfântul Munte Athos, leagăn al Ortodoxiei, care a dat nenumărați sfinți ascetici, sa transformat în mare parte și s-a denaturat, îndepărtându-se de sfânta
Ortodoxie, întrucât ascultă din ce în ce mai mult de ordinele anti-ortodoxe venite
din afară, crede Gheronda Gavriil al Sfintei Chilii a Cuviosului Hristodoulos din
Patmos, care aparține Sfintei Mănăstiri Cutlumuș.
Gheronda Gavriil a fost ucenic al marelui Sfânt Paisie Athonitul și este el însuși
unul dintre cei mai venerați Bătrâni de pe Sfântul Munte din vremurile de astăzi.
Așa cum este caracteristic sfinților bătrâni, el nu se ferește să spună adevăruri
grele atunci când crede că ocazia o cere.
Printre aspectele specifice pe care le menționează Avva Gavriil într-o nouă
scrisoare către Sfânta Chinotită a Sfântului Munte Athos, organismul
administrativ al Muntelui Athos, alcătuit dintr-un reprezentant al fiecăreia dintre
cele 20 de mânăstiri conducătoare, este faptul că mai multe mânăstiri athonite au
acceptat și slujit de bunăvoie cu schismaticii ucraineni, care nu se vor mântui,
scrie Gheronda Gavriil.
Scrisoarea Avvei Gavriil a fost publicată de presa greacă Pentapostgamma.
„Este trist și sfâșietor să constatăm că actualul Sfânt Munte Athos, din apărător și
luminător al Ortodoxiei și al civilizației, dintr-un loc care a dat nenumărați asceți
și personalități cuvioase sfințite, s-a transformat în mare parte și s-a denaturat,
devenind un loc al desacralizării, al ecumenismului sincretist și al prigoanei
cumplite a celor lipsiți de putere lumească, din cadrul unor mânăstiri rămase
credincioase Sfintei Tradiții, care se opun la această cădere nimicitoare în
prăpastie ”, avertizează Gheronda Gavriil.
În opinia sa, Sfântul Munte a devenit „aproape străin și de nerecunoscut” astăzi,
„consimțitor și ascultător al unor chemări lumești străine, întotdeauna

antiortodoxe”, care încearcă să semene discordie pe Sfântul Munte și să
încurajeze un comportament nefrățesc, dezbinător și dur față de călugării care
„rezistă apariției unor idei și modele de comportament noi și foarte lumești, care
acum se străduiesc în mod clar să denatureze credința ortodoxă și Sfânta Tradiție
a Bisericii noastre”.
Și Sfântul Munte Athos nu rămâne pur și simplu tăcut în fața unor astfel de idei,
ci „le favorizează și le promovează”, „și dacă nu ne revenim din această letargie
duhovnicească, riscul va fi pierderea definitivă a mântuirii noastre”, avertizează
ucenicul Sfântului Paisie.
Gheronda Gavriil subliniază că avertismentele și admonestările sale se aplică în
principal organismelor administrative – Sfânta Chinotită și Sfânta Epistasia
(formată din reprezentanții unui grup rotativ format din 4 din cele 20 de
mănăstiri), în timp ce mânăstirile și călugării care se opun secularizării Muntelui
Athos, sunt supuși la multe presiuni, sunt amenințați și persecutați. Acest lucru se
datorează în principal faptului că, în ultimele decenii, mânăstirile athonite au
acceptat o nouă generație de călugări, care nu au nicio legătură cu vechii părinți
și nu le cunosc învățăturile.
Gheronda Gavriil conectează situația actuală la „Sinodul” din Creta 2016, unde
„Adevărul a fost răsturnat de om”, iar ereticii nu mai erau numiți eretici, „pentru
că era în interesul tuturor cercurilor internaționale, non-bisericești, ale Noii
Ordini Mondiale”, ca Ortodoxia să mărturisească că deține doar o parte din
adevăr.
Prin urmare, nu putem „să nu ne gândim că putem descoperi în cele din urmă
acest „adevăr” împărțit și relativ, la un moment dat devenit întreg, în persoana lui
antihrist!” avertizează Avva Gavriil.
În 2016, Gheronda Gavriil a fost conducătorul unui grup de
Părinți athoniți, care au solicitat Sfintei Chinotite, să respingă „Sinodul”
din Creta.
Este deosebit de grav faptul că Arhimandritul Tihon, starețul Sfintei Mânăstiri
Stavronikita, a fost prezent la „Sinod”, dând impresia că deciziile sale erau
acceptate de Părinții athoniți, continuă Gheronda Gavriil.
Sfânta Chinotită a adoptat, de asemenea, o declarație pregătită în prealabil de

Arhimandritul Vasileios, fostul stareț atât al Mânăstirilor Stavronikita, cât și al
celor de la Iveron, care a proclamat în mod oficial că „nu există niciun motiv de
tulburare” din pricina „Sinodului”din Creta și a hotărârilor lui, dând impresia că
Sfânta Chinotită aprobă acest „Sinod”
(referire la „Mesajul Sfântului Munte Athos” (17/30. Iunie 2017 – nota trad.)
Astfel, Sfântul Munte Athos, cândva văzut ca păzitor al Credinței Ortodoxe, „este
acum târât pe panta alunecoasă a globalizării”, mărturisește Gheronda Gavriil.
„Sinodul” din Creta a fost rău, crede Avva Gavriil, și a avut consecințe
grave, în special, prin acordarea „autocefaliei” schismaticilor și ereticilor
nehirotoniți din Ucraina, precum și comuniunea, împreună-rugăciunile și
conslujirile cu aceștia, de către ieromonahi și stareți athoniți individuali.
În special, Gheronda Gavriil îi nominalizează pe stareții Mânăstirilor Xenofont,
Pantocrator, Noul Esfigmenu, Simonopetra și Vatopedi.(referire la Arhimandritul
Alexie, starețul Sfintei Mânăstiri Xenofont, Arhimandritul Gavriil, starețul Sfintei
Mânăstiri Pantocrator, Arhimandritul Bartolomeu, starețul noii obști a Sfintei
Mânăstiri Esfigmenu, Arhimandritul Elisei, starețul Sfintei Mânăstiri Simonopetra
și Arhimandritul Efrem, starețul Sfintei Mânăstiri Vatopedi – nota traduc.)
„Menționez stareții în cauză pentru că… alegerile lor personale au consecințe
grave pentru mântuirea celor aflați sub ascultarea lor!” clarifică Gheronda
Gavriil.
Anul trecut, Avva Gavriil s-a numărat printre cei 12 Bătrâni Athoniți care s-au
adresat Sfintei Chinotite în apărarea Bisericii Ucrainene Canonice, denunțând
lipsa de respect a Patriarhului Bartolomeu față de sfintele canoane.
El a vorbit din nou despre situația legăturilor cu schismaticii într-un interviu la
începutul acestui an. Bătrânul și respectatul Gheronda Gavriil, a spus că este
convins că dezastrele naturale care au lovit Sfântul Munte Athos la începutul
acestui an, au fost pedeapsa divină pentru mânăstirile care au conslujit și s-au
rugat împreună cu schismaticii.
În noua sa scrisoare, adresată Sfintei Chinotite a Muntelui Athos, Gheronda
Gavriil arată, de asemenea, o serie de cazuri de împreună-rugăciuni anticanonice, și anume, face referire la situația în care Arhimandritul Petru, starețul

Sfintei Mânăstiri Dionisiu s-a rugat într-un cimitir musulman, în Trapezunt, în
octombrie 2018, ( împreună cu imamul din zona respectivă, pentru sufletul
bunicului musulman al omului de afaceri Efkan Bașkan- nota traduc.) și la cea în
care Arhimandritului Alexie, starețul Sfintei Mânăstiri Xenofont, în data de 12
noiembrie 2019, s-a rugat cu ereticii papistași (la Abația Notre-Dame de SaintRémy din Rochefort, unde s-a săvârșit vecernia după rânduiala latină, în lăcașul
central al mănăstirii – nota traduc.).
Sfântul Munte Athos „a fost supus unei presiuni intense în ultimii ani, din partea
oamenilor de stat locali, dar mai ales din partea unor centre ecumeniste
internaționale, pentru schimbarea identității sale fundamental Ortodoxe”.
În concluzie, Gheronda Gavriil subliniază că cei care se străduiesc pentru
neprihănita Ortodoxie din dragoste pentru Domnul, suferă persecuții și acuzații
ca o cruce, în timp ce schismaticii vor merge în iad.
Un călugăr athonit „trebuie să fie în primul rând un mărturisitor al credinței
Ortodoxe și păzitorul acesteia, atunci când au loc denaturări și dărâmări ale
conștiinței ortodoxe”.
„Schismaticii din Ucraina nu se vor mântui; vor merge în iad. Mânăstirile
(Athonite sau nu) care i-au acceptat, au slujit împreună cu ei, s-au rugat cu ei și sau împărtășit cu ei, nu se vor mântui și vor merge și unii și alții în iad”, rezumă în
final, iubitul Gheronda Gavriil.
Muntele Athos, 13 octombrie 2020
Elder Gabriel, disciple of St. Paisos: Mt. Athos needs to wake up, stop obeying
anti-Orthodox agendas

