
C tre fra ii mincino i i calomniatori 

„De ce s  fie libertatea mea judecat  de o alt  con tiin ?” (I Corinteni 10, 29) 
„Doamne, izb ve te-mi sufletul de buze nedrepte i de limb  viclean !” (Psalmul 119, 2) 

Ca oamenii s  nu cread  în dumnezeirea lui Hristos, diavolul i-a instigat pe arhiereii Legii, pe c rturari 
i pe farisei, care denaturau înv tura dumnezeiasc  a Vechiului Testament. Domnul Iisus Hristos îi alunga pe 

demoni din oamenii demoniza i, iar ace ti f arnici men iona i mai sus spuneau: „cu domnul demonilor îi scoate 
pe demoni.” (Matei 9, 34) Sfântul Apostol Pavel nu s-a temut de nimic mai mult decât de fra ii-mincino i (vezi 
Galateni 2, 4: „din pricina fra ilor mincino i care se strecuraser  s  ne iscodeasc  libertatea pe care o avem în 
Hristos Iisus, ca s  fac  din noi ni te sclavi.”). Înainte ca s mân a Evangheliei s  prind  r d cini în Corint, unii 
au apucat i i-au dezbinat pe cre tini în grup ri: „Când unul zice: Eu sunt al lui Pavel! Iar altul: Eu sunt al lui 
Apollo! Oare nu sunte i oameni trupe ti?” (I Corinteni 3, 4) (expresia oameni trupe ti = oameni lipsi i de cele 
duhovnice ti, oameni împ timi i – n.trad.) 

A adar, nu este ciudat c i acum, înainte ca lupta cea bun  împotriva panereziei ecumenismului s  prind
bine-bine r d cini i s  înainteze, diavolul nu a întârziat s  semene neghina în câmpul întreruperii pomenirii sau 
al îngr dirii de erezie a cre tinilor ortodoc i de episcopii ecumeni ti.  

Astfel, unii fra i mincino i, care pân  ieri erau împeun -lupt tori cu noi, ast zi li s-a în l at mintea, cum 
scrie Papadiamandis, i cred c  sunt judec tori ai tuturor. Ace tia au pus i o sfânt  inchizi ie, au agen i care ne 
urm resc unde mergem, unde suntem g zdui i! Taie capetele celor care nu vor s  se supun  obsesiilor lor bolnave.  

Egoismul lor r nit nu a întârziat s  se arate i s-a desc rcat asupra noastr , aghiori i s raci, pentru c  noi 
nu am înv at s  ne înrol m în grup ri, nici s  devenim adep i ai cuiva. Ne-a ferit Dumnezeu, pentru c  niciodat
nu am f cut parte din grup ri sau organiza ii cunoscute i Îl sl vim pe Dumnezeu pentru aceasta.  

Noi nu cerem de la nimeni s  fac  ascultare de noi, pentru c tim ce înseamn  ascultarea. De altfel, ast zi 
diavolul târ te în urma lui prin ascultare suflete nenum rate în panerezia ecumenismului, pentru c  ascultarea 
a devenit o adorare a sinelui i o idolatrizare a p rin ilor duhovnice ti mai în vârst , motiv pentru care mult  lume 
sufer  ast zi.  

Din p cate, întotdeauna în istorie, când începe s  se creeze ceva bun, un nou duh pentru m rturisirea 
adev rului, se n pustesc asupra celor bine inten iona i acei indivizi, aventurieri i oportuni ti, care vor s  ias  din 
anonimat, vor s  dobândeasc  un nume mare i slav . Ace tia sunt cunoscu ii demagogi care târ sc dup  ei suflete 
nevinovate. Pe ei nu îi doare pentru adev r, nu lucreaz  spre slava lui Hristos, a Bisericii, adic  a Ortodoxiei.  

Îns , pentru c  suntem datori s  împr tiem negura i confuzia pe care unii au creat-o în mod inten ionat, 
dorim s  ne exprim m din nou principiile noastre i scopurile clare pe care ni le-am pus de la început, în calitate 
de p rin i aghioti i: 

1) Cu harul i cu ajutorul Domnului am început o lupt  bisericeasc  împotriva panereziei ecumenismului. 
Aceasta am f cut-o dup  ce mila nesfâr it  a lui Dumnezeu ne-a scos din întunericul p gân al acestei panerezii.  

2) Noi trezim con tiin e, nu le adormim. Avem drept int  numai adev rul lui Hristos i al Ortodoxiei. 
Nu îndrept m con tiin ele într-o anumit  direc ie, a a cum fac majoritatea p rin ilor i duhovnicilor contemporani, 
nici nu impunem nimic nim nui într-un mod guruist (precum face un guru, vr jitor oriental – n.trad), respect m 
pe deplin libertatea omului d ruit  acestuia de c tre Dumnezeu. 

3) Ne dorim ca fiecare cre tin s  se hot rasc  de unul singur i astfel s  intre în lupta cea bun  a m rturisirii 
ortodoxe, ducând-o pân  la cap t, în cuno tin  de cauz i cu responsabilitate. Pe de alt  parte, nu le spunem 
oamenilor: nu merge i la ecumeni ti, pentru c  ace tia nu au Taine valide sau cerceta i ce fel de cuget ortodox 
au preo ii i nu conteaz  dac  ace tia îi pomenesc pe episcopii eretici ecumeni ti, desigur nici nu îi oblig m s
nu se duc  la ace tia, ci doar îi înv m pe oameni ce spun Sfintele Canoane, respectând libertatea con tiin ei lor, 
i ne rug m ca Dumnezeu s  îi lumineze s  fac  ceea ce este binepl cut Lui i ortodox, nu ceea ce este pl cut 

oamenilor i distrug tor de suflet.  
4) Lupt m dup  putere i ar t m înv tura Bisericii, care este reprezentat  de textele Sfin ilor P rin i, de 

Sfintele Canoane ale Sinoadelor Ecumenice i ne dorim s  fim urm tori ai Sfin ilor P rin i i nu ai oamenilor 
împ timi i, s  fim urm tori ai Sfin ilor în fapte, nu numai prin cuvinte.  

5) În ceea ce îl prive te pe p rintele Matei Vulc nescu, mul i oameni m-au rugat s  scriu un r spuns la 
faptul c  acesta sus ine c  noi cre m schism i c  nu ne-au chemat la Sinaxa Monahilor i a Clericilor din Grecia. 



P rintele Profesor Theodor Zisis l-a invitat telefonic pe Gheronda Evstratie la aceast  întâlnire i Gheronda a 
refuzat, spunându-i urm toarele: Cum putem noi s  ne rug m împreun  cu cei care nu au întrerupt pomenirea?  
Trebuie ca cei îngr di i de erezie s  fac  sinax i nu cei care înc  îi pomenesc pe ecumeni ti.  

De aceea i p rere suntem i noi. La astfel de sinaxe nu particip m, dar pe de alt  parte nici nu lupt m 
împotriva lor. Nu am scris ceva pe internet, nici nu avem drept scop s  ne lupt m între noi. Acest lucru îl face îns
p rintele Matei Vulc nescu, pentru c  lui nu îi pas  de adev r i de lupta împotriva panereziei ecumenismului. 
Vreau s  îl informez pe aceast  cale pe p rintele Matei c  vestita Sinax  a Clericilor i a Monahilor care a avut loc 
ani de zile la Gazea, în Volos, la M n stirea Sfintei Treimi, care este metoc al Sfintei M n stiri a Marii Lavre din 
Sfântul Munte Athos, s-a inut întotdeauna cu binecuvântarea noastr , ca proistameni ce eram (adic  delega i de 
st re ia m n stirii Marea Lavr  ca organizatori i purt tori de grij  ai acestei Sinaxe – n.trad.).  

i chiar mai mult, atunci când egumenul Marii Lavre a pus problema de a nu se mai face Sinaxa acolo, 
p rintele Evstratie, p rintele Vasile i eu am fost cei care am spus c  totu i se va face i p rin ii i-au continuat 
întâlnirile acolo. i acum p rintele Matei îmi spune c  nu m-au chemat, în vreme ce noi eram cei care îi g zduiam. 
Dar i dac  m-ar fi chemat personal, nu m-a  fi dus, pentru c  acolo erau i oameni care nu s-au îngr dit de erezie 
i în eal  lumea, a a cum sunt p rintele Matei Vulc nescu i al ii.  

6) Noi nu am deschis niciodat  vreo discu ie despre calendarul vechi i cel nou, al ii au f cut-o... Declar 
înc  o dat  c  tot ceea ce spune p rintele Matei Vulc nescu sunt minciuni i mai ales cele referitoare la schisma 
pe care el zice c  noi vrem s  o facem i c  vrem s  îi ducem pe credincio i spre sinoade ale stili tilor. S  îi fie 
ru ine p rintelui Matei. Desigur, aceste lucruri le-am declarat i în omillile mele în România.  

7) P rintele Matei a fost deranjat c  am spus adev rul despre mitropolitul Serafim de Pireu, care deja
accept  sinodul tâlh resc din Creta, are comuniune canonic  cu patriarhul Bartolomeu i cu arhiepiscopul Ieronim. 
Ca s  î i justifice comuniunea pe care el o are cu erezia ecumenismului, pomenindu-l pe mitropolitul de Pireu, 
p rintele Matei minte, zicând c  Serafim a încetat pomenirea lui Bartolomeu i a lui Ieronim. Oricine vine la 
Pireu va vedea îns  adev rul cu ochii proprii. Dac  îl consider  pe Serafim ortodox i c  ceea ce acesta face este 
patristic, atunci de ce spune minciuni? Dac  nu este Serafim ortodox, atunci de ce p rintele Matei nu a întrerupt 
pomenirea mitropolitului lui?  

Începând cu Sinaxa inter-ortodox  clerical i mireneasc  pe care, în calitate de p rin i aghiori i, am 
organizat-o la Oreokastro (lâng  Thesalonic, 4 aprilie 2017), lucru care unora nu le-a pl cut, au izbucnit primele 
calomnii i injurii la adresa noastr . Cu ajutorul Domnului nu am r spuns la fel, lucru care de altfel ar fi nepotrivit
unor cre tini, cu atât mai mult unor monahi. Ne-au jignit, noi nu i-am jignit, ne-au def imat, noi nu am vorbit de 
r u pe nimeni, vom continua s  mergem pe aceast  cale cu ajutorul Maicii Domnului. De altfel, omillile noastre sunt 
puse pe internet i pricine poate s  vad  ce spunem i dac  facem (punem în practic  – n.trad) ceea ce spunem.  

În fine, împreun  cu rug ciunea i cu iubirea noastr  fa  de to i fra ii mincino i, ne rug m ca Dumnezeu 
s  îi ierte (P rinte, iart -i, c  nu tiu ce fac) i s  îi lumineze. Ecumeni tii ne prigonesc i ne alung  din Sfântul 
Munte Athos, ne prigoni i i voi, s  fie binecuvântat. V  mul umim mult.  

Cu durere în suflet i cu iubirea lui Hristos, 
Gheron Sava Lavriotul 

01 ianuarie 2018         traducere din limba greac  de 
pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu 


