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Doamne ajut6,

Sfdnta Evanghelie dupa loan,

Capitolul 10, Versetele 10-15
10. Furul nu vine decdt ca sd fure Si sd junghie Si sd piardd. Eu am venit ca viald sit aibit Si

din belsug sd aibd.
I l. Eu sunt pdstorul cel bun. Pdslorul cel bun tEi pune sufletul pentru oile sale.

12. Iar cel pldtit Si cel care nu este pdstor, Ei ale cdrui oi nu sunt ale lui, vede lupul venind

Si lasd oile Sifuge; Si lupul le rdpegte Si le risipeSte.

I3. Dar cel pldtit fuge, pentru cd este pldtit $i nu are griid de oi.
14. Eu sunt pdstorul cel bun Si cunosc pe ale Mele Si ale Mele Md cunosc pe Mine.
I5. Precunt Md cunoasre Taldl Si Eu cunosc pe Tatdl. $i suJletut imi pun pentru oi.

Mare tulburare si furtuni duhovniceasci a inceput in Sffinta Biserica noastri Ortodox[!!!

Cu mare durere in inimd scriu aceste cuvinte, nu cu scopul de a mustra sau a rini pe cineva, ci
de a atrage atenlia cd slujitorii Sfintei noastre Biserici care au datoria sd ne cdmuiascl sufletele cdtre
limanul cel mult dorit, care este Mdntuirea gi tmp6ralia Cerurilor, nu pot s[ ne mai mdrturiseascd
Adevirul qi Calea cea Bund pentru c5 sunt prigonili, ,,caterisi1i", amenin{ati, izgonigi, gantajali, etc.

Dar noi, care cu adevdrat vrem si ne mdntuim gi c[ut6m s[ vedem de ce picate suntem dominali,
ca de nigte st[pdnitori tirani, Ei vrem cu adevdrat si ne vindec[m de ele Ei s[ ne cur6{6m haina sufletului
pentru a putea sta la Masd cu impdratul Hristos qi pentru a fi primili in impdrdlia Sa VeEnicd, totugi
vedem cd ceva e in nereguld, ceva care nu este de ignorat. Atunci trebuie sI incepem cercetarea
aminunlitd cu poc[in!6 a p[catelor noastre, cu zdrobire de inim[, cu rug6ciune sincerb si curat5, cu
smerenie, cu dragoste, cu hotdrdrea de a gSsi;i izgoni tot ce e rdu in sufletul nostru, cu tot ce Domnul
ne-a sddit in congtiinfa noastr6, cu tot ce am invdlat de la Sfbnta noastrd Bisericd Ortodoxd cu cercetarea
Canoanelor Sfin{ilor Pdrinfi pe care le gisim in PIDALION, care este qi Cdrma Bisericii Ortodoxe.

Domnul, vdzdnd nevointa, osteneala Ei sinceritatea noastr[ vine;i ne ajut6 sd discernem Binele de
riu, sd vedem unde este gregeald;i unde este nedreptate.

S[ nu crede(i orice cuvdnt, ci cerceta{i-l cu rugiciune, post, dragoste, inlelepciune qi nu dali drumul
uqor la cuv6nt qi nici nu il primili pdn[ ce nu exist[ argumente solide, duhovnicegti, pentru cd orice
greqeali poate duce lapierzarca noastrd.

Domnul nostru Iisus Hristos spune in Evanghelia dupd Sf. Ap. Matei, in Cap. 7, versetele 15-20,

15. Ferili-vd de proorocii mincinoSi, care vin la voi in haine de oi, iar pe dinduntru sunt
lupi rdpitori.

16. Dupd roadele lor ii veli cunoa$te. Au doard culeg oamenii struguri din spini sau
smochine din ntdrdcini?

17. Aqa cd orice pom bunface roade bune, iar pomul rduface roade rele.
18, Nu poate pom bun sdfacd roade rele, nici pom rdu sdfacd roade bune.
19. Iar orice pont care nuface roadd bund se taie Si se aruncd tnfoc.
20. De aceea, dupd roadele lor iive[i cunoaste.



Eu sunt ucenicul Protos. Elefterie T[rcuf6 de peste l0 ani, am mers des la sfinlia sa Ei de fiecare
dat[ am fost primit ca de un tati iubitor care mI ascult6. A fost singura persoan[ la care am g6sit ajutor
la orice o16 din zi gi din noapte; l6sa masa gi mI primea la mirturisit. Multe lacrimi a gters de pe fata
ucenicilor sfintiei sale gi nu numai qi din pufinul pe care l-a awt, a imp6rlit la cei nevoiaqi. Orice
persoanl care este serioasd gi nu se joaci cu cele duhovniceEti gtie jertfa qi dragostea p[rintelui Elefterie
qi neabaterea de la aplicarea Canoanelor Sfinlilor Perinfi.

Cine va cercetu, va vedea cd tocmai Conoanele care sunt menlionate in argumentureu
,,catefisirii" Pr, Elefterie, nu sunt drept aplicote, respectiv Canonul 15 Lil din Constantinopol, care
permite preotului sd se tngrddeascd de erezia propovdduitii pe fald de cdtre episcop, tnainte ca acestu
sdJie cercetat de cdtre sinod.

Vrednic este a ji preot ;i aJi slujitorului lui Dumnezeul!t $i pe nedrept afost ,,caterisit ;i prin
abuz i s-a interzis sd poafie haina monahald de cdtre cei care nlddjduim c[ se vor intoarce ;i se vor
poc[i de plcatul pe care l-au ficut la ,,Sinodul din Creta", de pdcatele prigonirii preofilor care

m[rturisesc Adev[rul, qi pentru lacrimile gi suferinlele poporului.

Preafericite Daniel, lnahpreasfinlite Teofan, tnaltpreasfinlite Ioachim, Arhiepiscopul Romanului gi

Bac6ului, inallipreasfintiti Pdrinli ai Bisericii Ortodoxe Rom6ne, Preasfin{ifi pdrinli ai Bisericii
Ortodoxe Romdne, gtiu sau imi imaginez ci este greu scaunul pe care suntefi, dar cu lacrimi Eicu durere
v[ rog s6 v[ oprili din gregeali qi si cerefi Domnului si vi descopere Adevlrul! Vi se vor cere sufletele
celor care se pierd gi vefi r[spunde in fafa Mdntuitorului pentru suferinlele pe care le provocafi pe

nedrept. Sf;inta Bisericd Ortodoxi este a Lui [Iristos Domnul, nu a Preafericililor, a Inaltpreasfrnfifilor
sau a Preasfinlililor!

Gdndifi-vi la Sf. Ap. Petru care Apostol fiind, a c[zut in pdcatul lepddirii gi din mila Domnului a

pldns cu amar gi Domnul cel Iubitor de Oameni l-a primit qi a uitat p[catul lui. Gdndifi-v6 la Iuda, care

era Apostol qi a c[zut, dar nu s-a poc6it. G6ndifi-v[ la Sf. Proroc David, care proroc fiind a clzut in
greqeala preacurviei qi a trimis pe soful ei in rlzboi, dar ciindu-se gi cerAnd iertare cu multe lacrimi
(Psalmul 50), Domnul cel Iubitor de oameni l-a primit gi nu a finut minte pdcatul lui, insugi M6ntuitorul
a fost ispitit.

Nu judec pe nimeni, v[ rog s[ duce{i Crucea cu demnitate qi face{i roadele plicute lui Hristos
Domnul, pentru c6 suferi mult poporul care vi s-a incredinlat gi mulli preoli prigonili pe nedrept. Poate

nu vd da{i seama de consecinlele deciziilor Preafericirii voastre sau Inaltpreasfinliilor voastre.

Cum ar putea cineva s6 judece, si urasc[, sI rid[, si se bucure, c6nd vede pe tatil sdu sau pe

fratele siu pe front fiind, ci a fost lovit de weo dinamiti sau glonf duhovnicesc qi il vede jos la plmAnt?
Mare bucuiie este daci il vede c[ inc6 trdieqte qi vrea sl se vindece cu ajutorul Domnului. ins[ niciun
medic nu face vreo operafie gi nu prescrie medicamenta{ie pentru insdnltoqire daci cel bolnav sau cel
rdnit nu se smereqte, nu conqtientneazd ci este bolnav sau rlnit ;i nu merge si ceari ajutor; cu atdt mai
pulin Hristos nu d[ medicament dac[ nu este chemat 9i nu este primit ca un Dumnezeu care poate sI
vindece orice rand gi orice boall.

Aga am invilat de la Sfinta noastri Biseric[ Ortodoxi prin slujitorii ei ci Domnul Hristos vine

cdnd este chemat cu pociinf[, smerenie, puritate, dragoste qi celelalte pe care le qtifi mai bine. El nu
sparge uqa niciodati, vine cu pace si lin ca un Tat[ Iubitor, ftiri si sperie sau si tulbure. Cel rdu

dimpotrivl, sparge uqi, intr[ fortpt, domini ca un stlpdn tiran, aduce tulburare, fric[, etc.



Oricine citeqte punctul 6 din documentul ,,Relafiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii
cregtine" de la documentele oficiale care s-au semnat la ,,Sinodul din Creta", igi d6 seama cE este o

erezie s[ accepfi ,,denumirea istoricd a altor biserici qi confesiuni creqtine eterodoxe". Daci accept6

denumirea de ,,biseric4" deja se ?nlelege c6 au Sfinte Taine Ei aceasta inseamnd c[ se mdntuiesc. Cum
pot cei care o hulesc pe Maica Domnului s[ se mdntuiasc6? Adic6 nu mai sunt eretici $i nu mai sunt in
greqeal[. Unde este dragostea dacl nu spunem adevilrul pe fafL?

Ce inseamnd,,cu scopul de a netezi calea spre unitate " din ultimul rdnd al punctului 6? Unitatea
nu se poate s[vdrgi dec6t dacl cel ce este in greqeali se poc[ieqte, recunoagte gregeala, se intoarce de la
calea sa cea rea gi merge pe calea placuti lui Dumnezeu. Ce si lase Biserica Ortodox6 de la Ea? Nu se

poate accepta ca cel care propovlduieqte erezia sI fie in unitate cu cel care propovlduiegte Adev[ru]!!!
Cine nu este sincer cu sine in clutarea adevirului Ei infelegerea dreapt[ a eredinlei qi se minte pe sine,

acela este propriul slu ucigaq de suflet qi qi-l condamni singur la iad! Dumnezeu a sldit in conqtiinla
fiec6rui om Mdntuirea, nu putem si ne minlim!

Punctul6

,,Potrivit naturii ontologice a Bisericii, unitatea sa nu poate fi tulburotd. Biserica Oflodoxd
acceotd denumirea istoricd a altor biserici si confesiuni crestine eterodoxe. fdrd afi tn camuniune cu
ele, dar crede cd relaliile ei cu acestea trebuie sd se sprijine pe clariJicorea, cdt mai repede Si cdt mai
obiectiv posibil, a tntregii lor eclesiologii Si, in special, a tnvdldturii lor generale despre Taine, har,
preolie Si succesiune apostolicd. Astfel, eo are o abordare favorabild, atdt din motive tealogice, cdt Si
pastorale, fald de dialogul teologic la nivel bilateral Si multilateral cu ceilal|i crestini si, de o manierd
mai generald, fa\d de participarea la Miscarea Ecumenicd contemporand, avdnd convingerea cd pe
calea dialogului ea aduce o mdrturie dinamicd a plenitudinii adevdrului tn Hristos Si a comorilor
sale duhovniceStituturor celor care se afld tn afara ei, cu scopul de a netezi calea spre unitate."
(huo://basilica.ro/sfantul-si-marele-sinod-relatiile-bisericii-ortodoxe-cu-ansamblul-lumii-crestine-
document-oficial')

Sper si nu fi sup[rat prin aceastfl scriere qi n[d[jduiesc cd Domnul va auzi glasul durerii noastre gi

va face minunea treztrii gi intoarcerii!l

Tiberiu Iosif

Doamne ajut5,

in completarea celor spuse mai sus de soful meu, ca fiici duhovniceasci a pirintelui Elefterie

T6rcu[d de optsprezece ani, m[ simt datoare s[ scriu cdteva cuvinte despre sfinfia sa,

P[rintele mi-a fost al4turi in cele mai dificile momente din via[[, povifuindu-m[, mlrturisindu-md

cu rlbdare zeci de minute in gir. Asemenea unui doctor iscusit, m-a vindecat de unele boli suflete;ti,



ajut0ndu-m[ sI conqtientizez anumite pdcate prin aducerea la cunoqtinti a canoanelor date pentru

acestea de Sfintii P[rinti. I-am spus pdrintelui odat6, v[zdndu-l obosit, s5-gi fac[ un orar de mirturisit,

dar a continuat s6-qi primeasc[ ucenicii cu timp gi flare timp, f6r[ odihnl.

Sunt adtnc indurerat[ de ceea ce se intdmpl[ in Biserica Ortodoxd dup[ Sinodul din Creta din anul

2016, unde celelalte confesiuni au fost acceptate ca qi ,,biserici", dar mai ales de ,,caterisirea" pe

nedrept a plrintelui Elefterie, care a respectat neclintit canoanele Sfinlilor P6rinti gi a mirturisit adev[rul

de credinf6 ierarhilor Bisericii noastre care au fost de accord cu prevederile sinodului sus men{ionat.

Scrisorile adresate ierarhilor se g[sesc pe internet la adresa: psaltirea,ro, punctele 61,62, 67, 71, 73.

Elena-Gina

Cu durere,


