Gheron Gavriil – „Schismaticii şi
cei care se roagă cu ei nu se vor
mântui”
Clerul „bisericii ortodoxe din Ucraina” schismatică (BOaU) sunt hulitori înșelați și
atât ei, cât și cei care au comuniune euharistică și se roagă împreună cu ei, nu vor
fi mântuiți, spune Gheronda Gavriil de la Chilia Sfântului Christodoulos al
Mânăstirii Cutlumuș.
Gheronda Gavriil este ucenic al marelui Sfânt Paisie Aghioritul și unul dintre cei
mai cinstiți bătrâni de pe Sfântul Munte de astăzi.
Gheronda Gavriil a acordat sâmbătă un interviu jurnalistului Sotirios Letzio,
postat pe canalul YouTube Aikaterini Anagnostopoulou.
„Preoții” BOaU sunt profanatori a celor sfinte și „sunt mulți ierarhi care se roagă
și coliturghisesc cu acești eretici”, a spus Gheronda Gavriil.
„Schismaticii ucraineni nu sunt preoți, sunt blasfemiatori. Ei sunt eretici și
schismatici, nehirotoniți și „autosfințiți”. Dacă nu se pocăiesc, nu vor fi mântuiți și
cei care au comuniune euharistică cu ei și coslujesc cu ei, de asemenea, nu vor
putea moșteni mântuirea”, a subliniat Avva Gavriil.
El a făcut aceeași afirmație într-o scrisoare deschisă către Sfânta Chinonită a
Muntelui Athos în octombrie: „Schismaticii Ucrainei nu vor fi mântuiți; vor merge
în iad. Mânăstirile (athonite sau nu) care îi acceptă, au legături cu ei, se roagă cu
ei și coslujesc cu ei, de asemenea, nu se vor mântui și vor merge în iad”.
Așa cum a explicat ucenicul Sfântului Paisie, aceasta nu este părerea lui, ci
învățătura oficială a Sfintei Biserici Ortodoxe. El citează Canonul Apostolic 45:
„Episcopul, preotul sau diaconul, care se roagă cu ereticii, să fie excomunicat.
Dacă își vor permite să săvârșească ceva, ca slujitori ai bisericii: să fie caterisiți”;
și Canonul 2 al Sinodului din Antiohia: „Și, dacă vreunul dintre episcopi,
prezbiteri sau diaconi va fi găsit în comuniune cu persoane excomunicate, să fie și
el excomunicat, ca unul care aduce tulburări în ordinea Bisericii.”.
Ambele canoane sunt printre cele ratificate de Sfinții Părinți ai Sinoadelor

Ecumenice.
În limbajul Bisericii, cuvintele ακοινώνητος (excomunicat) și αφορισμένος
(caterisit) au o semnificație similară. „Este o persoană care se află în afara
Bisericii și care nu se va mântui”, a explicat Gheronda Gavriil.
În opinia sa, „unul dintre motivele pentru care suferă poporul grec este că nu
păstrăm puritatea credinței ortodoxe, iar episcopii noștri, care se roagă și
coliturghisesc cu ereticii și schismaticii, se comportă ca niște trădători. Acest
lucru va duce poporul grec la dezastru”.
Mai mult, există ierarhi care nu numai că susțin ecumenismul, ci chiar îi
persecută și pe cei care se opun acestuia, a spus Gheronda Gavriil.
În scrisoarea sa deschisă din octombrie, Avva Gavriil a solicitat ca întreg Muntele
Athos să se trezească și să nu mai asculte de hotărârile agendelor anti-ortodoxe.
În 2019, Părintele Duhovnic Gavriil s-a numărat printre cei 12 bătrâni athoniți
care s-au adresat Sfintei Chinonite în apărarea Bisericii Canonice Ucrainene,
denunțând lipsa de respect a pseudo-patriarhului Bartolomeu față de Canoane. El
a vorbit din nou despre situația cu schismaticii într-un interviu din anul trecut.
Gheronda Gavriil a spus atunci ca este convins că dezastrele naturale care au
lovit Sfântul Munte la începutul anului, au fost pedeapsa divină pentru mânăstirile
care au slujit și s-au rugat împreună cu schismaticii.
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Schismatics and those who pray with them will not be saved—Elder Gabriel of Mt.
Athos, disciple of St. Paisios

