
Părintele Savva : Am venit din Sfântul Munte Athos..... 

Poporul : Bine ați venit și vă mulțumim!!!!!! 

 

Parintele Savva:     (după o scurtă pauză ) ...am venit din Sfântul Munte Athos, din păcate, din 

păcate episcopii  și preoții  care trebuiau să fie aici cu noi  trebuiau să fie aici,  dar nu sunt. Ei ne-

au trădat. Așa că noi suntem prezenți astăzi. Dar trebuie să înțelegem un lucru. Suntem cu 

toții responsabili. Suntem cu toții responsabili. Toți! Și în primul rând trebuie să fim aproape 

de Hristos, să avem pocăință pentru păcatele noastre!  Dacă vrem ca Hristos să nu ne 

abandoneze, trebuie să ne întoarcem la El cu pocăință!  Cu toții ! Nu uitați acest lucru! Pentru că 

fiecare dintre noi este răspunzător pentru sine și pentru familia sa! Este bine să vorbim și să 

strigăm despre aceste lucruri, dar primul lucru este să avem grijă de sufletele noastre! Fiecare 

personal! Dacă avem pocăință, Dumnezeu ne va ajuta! Dacă nu, Dumnezeu nu ne va ajuta ci 

ne va abandona! Trebuie să ne întoarcem la Hristos cu pocăință, asta este ceea ce contează cel 

mai mult!  Trebuie să înțelegeți foarte bine acest lucru ! Dacă omul este aproape de Hristos cu 

pocăință, Hristos îi va da putere, și ce putere îi va da persoanei?  Puterea de a-și mărturisi 

credința! Asta este ceea ce NU SPUN episcopii și nici preoții NU SPUN, pentru că sunt 

eretici ecumeniști, și sunt părtași la globalizarea lui antihrist. Dacă vrem să rezistăm și să fim 

învingători, și să ne mărturisim credința, trebuie să fim cu Hristos. Pentru că Hristos vrea ca noi 

să fim curajoși și să nu ne fie frică ! 

 Și să fim curajoși cu viața duhovnicească aproape de Dumnezeu. 

Așadar, dacă vrem să NU-L TRĂDĂM  pe IISUS, trebuie să gândim așa cum gândeau Sfânții 

Mucenici  pentru că vremea  mărturisirii  este acum !  VOM  MĂRTURISI !   Nu  putem evita acest  

lucru!  De aceea am venit astăzi aici!  Pentru a ne sprijini unii pe alții, ca să facem față la  ceea ce 

urmează! – Mucenicia !  

Dăm slavă Sfinților Mucenici! Să știm că și noi trebuie să facem ceea ce au făcut ei! Trebuie 

să-i imităm! Hristos vrea oameni puternici ! 

De aceea preoții și episcopii NU MAI SUNT AICI AZI, PENTRU CĂ NU LE PASĂ DE 

HRISTOS și nici de Biserica Sa! Ci doar de bani! 

Sfântul Cosma etolianul, a spus că trebuie să facem două lucruri!: NU trebuie să-L 

PIERDEM pe IISUS ȘI NICI SUFLETUL NOSTRU! Aceste două lucruri trebuie să le facem! 

Dacă Îl avem pe Hristos cu noi, NE FACEM LEI! Și devenim mucenici! 



NU  VĂ  FIE  FRICĂ  !!!  NU  VĂ  FIE  FRICĂ !!!  

 FEREȘTE-TE DE VACCINARE ȘI VACCINURI, vaccinurile sunt împotriva lui Hristos! 

Stai departe de ecumenism și tot ce este opus lui Hristos! Și nu te teme! 

Hristos ne-a spus:  

„De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru ce veți mânca, nici pentru trupul 

vostru cu ce vă veți îmbrăca; oare nu este sufletul mai mult decât hrana și trupul decât haina? 

Priviți la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare și Tatăl 

vostru Cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai presus decât ele? Și cine dintre 

voi, îngrijindu-se, poate să adauge staturii sale un cot? Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiți?  

Ci căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui; și toate aceste lucruri vi se vor 

adăuga vouă.” 

Dumnezeu ne va da totul! 

Două  lucruri  pe care  NU  trebuie să le pierdem: HRISTOS  ȘI  SUFLETUL  NOSTRU !!!!!! 

DUMNEZEU SĂ VĂ BINECUVÂNTEZE!!! 

 

 

 


