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List prawosławnego wyznania wiary 

lektora Marcina Piekarskiego 
 

„Wola Boża niech się dokona nad nami!” 
(Z listów św. Ignacego Branczaninowa do 

Antoniego ihumena Wałaamskiego monasteru) 

 
Wielce czcigodni ojcowie, umiłowani w Chrystusie bracia i siostry. 

Przenajświętsza Bogarodzico ochroń i naucz nas iść zbawienną drogą! 
 

aprawdę pięknie jest żyć w posłuszeństwie i zachowywać milczenie. Jednak, kiedy 
następuje trudny czas, taki jak teraz, kiedy duchowy statek, świętej 

Prawosławnej Cerkwi jest niszczony przez śmiertelne uderzenia czasów ostatecznych, 

milczenie staje się wyrzeczeniem i odstępstwem od wiary, a brak konsekwentnego wyznania 
słowem i czynem jest pozbawione wszelkich usprawiedliwień. 

Święty Grzegorz Teolog z Nyssy pisze, że „..jeśli można byłoby bez zamieszania, w ciszy 
spędzać spokojne życie, to całkowicie dalekim byłoby od mego zamiaru dobrowolnie wzburzać 
spokój, wzburzając i dobrowolnie wyzywając ich [heretyków] na walkę przeciwko nam. Lecz 
o ile w oblężeniu jest miasto Boże – Cerkiew, trzęsie się wielka ściana, dookoła obłożona 
wojskiem demonów, to uważając strasznym nie uczestniczyć w wojnie chrześcijan, nie 
przychyliłem się ku pokojowi, a pot trudu przewyższyłem czcią nad bezczynnością pokoju, 
wiedząc dobrze, że tak jak wg słów Apostoła: każdy zaś otrzyma swoją zapłatę, według swego 
trudu (1Kor 3,8), tak i wszyscy otrzymają karę za lekceważenie usilnych trudów”. 

Święty Teodor Studyta całkowicie jasno i wyraźnie poucza: „Hospod`1 nakazuje nam nie 
milczeć, kiedy Wiara jest w niebezpieczeństwie. Kiedy sprawa dotyczy wiary, nikt nie może 

powiedzieć: kim że ja jestem, [aby mówić]? kapłanem czy władcą? Nijak. Czy może 
żołnierzem? Lub rolnikiem? Nie, ja jestem biednym człowiekiem, martwiącym się tylko o 
chlebie powszednim; nie moją sprawą jest mówić lub się o to martwić. Niestety, kamienie 
wzywają, a ty milczysz i pozostajesz bezpiecznym!? Mów, rozgłaszaj i nie milcz... Dlatego i ja 
nędzny, obawiając się Sędziego mówię”2. 

Na żal, pasterze oficjalnych Cerkwi Lokalnych, jeśli sami nie uczą przeciw prawosławiu, 
to zachowują grzeszne milczenie... To samo dzieje się i na studiach teologicznych. Miałem 

                                                 
1 Hospod` - używam transliteracji z cerkiewnosłowiańskiego, aby uniknąć jego feralnego polskiego 
odpowiednika. 
2 Patrologia Graeca (dalej: PG), red. J. P. Migne, Paryż, Francja, 1857-1866.; 99: 1321B Listy, księga 2, № 

81 Pantolsonu Lagofetu. 
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nadzieję i modliłem się, aby pojawiła się jakaś granica i zatrzymały się te nie kanoniczne i nie 
prawosławne zjawiska, które mają miejsce w Cerkwi, lecz zamiast zmniejszyć się to wręcz 
przeciwnie - narastają... 

Kłamliwe hasła i wypowiedzi o pokoju i miłości niszczą prawdziwą jedność w wierze i 
głoszą jakąś miłość bez prawdy, a przecież Miłość i Prawda są nierozdzielne. 

Wielki przepodobny Iosif Wriniej, odnośnie, tego kłamliwego pokoju pisze, że „dobrze jest 
żyć w pokoju ze wszystkimi, lecz tylko wtedy, kiedy wszyscy są jednomyślni w 
bogobojności... dlatego, że jest szkodliwa zgodność i pożyteczna niezgodność. Wtedy oddzielić 
się jest – dobrem, a zgadzać się jest – złem. Gdyż, dla tych [którzy zgadzają się], – przyjaźń 
prowadzi do zguby, a dla drugich – nienawiść staje się drogą do czynienia dobra. Oddzielenie 
się ze względu na beznamiętności (cs. безстрастія) – jest lepszym od namiętnego świata”3. 

 

Polski Autokefaliczny Kościół4 Prawosławny objęty 
ekumenizmem, oraz szeregiem odstępstw i herezji. 

 
„Oni wyszli spośród nas, lecz nie byli naszymi” 

(1J 2,19) 

„Ojcem waszym jest diabeł i 
 chcecie postępować wg pożądliwości ojca waszego” 

(J 8,44) 
 

lość odstępstw i herezji w przedstawionym spisie zapewne powinna być dużo 
dłuższa, lecz i to, co tu zostało zebrane wystarczy, aby każdy prawosławny wierny 

w Polsce zastanowił się nad tym, z kim jest w jedności eucharystycznej i dokąd ten 
współudział go zaprowadzi... 

 

 Pojawienie się polskiej wersji herezji „sergiaństwa”, czyli podporządkowanie Cerkwi i 

jej wiernych interesom niechrześcijańskiej władzy, która niszczyła świątynie, 
ustanawiała biskupów i prześladowała tych wiernych, którzy wiernie trzymali się 
Prawosławia. Podpadnięcie pod klątwę rzuconą 19 stycznia 1918 r. przez św. 
Patriarchę Tichona (Bieławin) na bolszewików, jak i tych, którzy im dopomagają5. 

 Niekanonicznie wprowadzenie nowego kalendarzowego stylu (neogregoriański zwany 
też „neojuliańskim”) w dniu 12 kwietnia 1924 roku, przez sobór biskupów 
warszawskiej metropolii prawosławnej, co w przyszłości dało możliwość w 
usprawnieniu (wspólna data świąt) działań ekumenicznych z heretykami i przeróżnymi 
sekciarzami. Tym samym podpadnięcie pod 2 klątwy wschodnich patriarchów 
potępiające, każdego, kto waży się zmienić cerkiewny kalendarz6. 

 Niekanoniczne oddzielenie się od Matki Cerkwi (Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej). 
Przyczynienie się do powstania w okresie międzywojennym niezaleczonego po dziś 

                                                 
3 Iосифъ Вриней Творенія, wyd. Rigopulu, Tesaloniki 1991 r., (wyd. 2-gie), T. I, Слово совѣщательное о 

единеніи церквей s. 410. 
4 Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny (dalej: PAKP). „Komu Cerkiew nie Matka, temu Bóg nie jest 

Ojcem” – św. Cyprian z Kartaginy. Nawet katolicy dziwią się dlaczego tak bardzo „chcemy” nazywać się nie 

Cerkwią a Kościołem, nie ojcami a księżmi. Rzeczywiście przedwojenni biskupi -  propagatorzy tej nazwy już  

poprzez nią określili kierunek już nie Cerkwi a Kościoła w Polsce… 
5 „Mocą użyczonej Nam przez Boga władzy, wzbraniamy wam Sakramentów Chrystusowych i rzucamy na was 

anatemę, o ile nosicie jeszcze imiona chrześcijańskie, i chociażby przez urodzenie swe tylko, do Cerkwi 
Prawosławnej należycie” – fragment klątwy przeciwko komunistom. 
6 Osiem soborów osądziło, lub też potwierdziło prawidłowość potępienia tych, którzy ważą się zmienić cerkiewny 

kalendarz. 
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dzień rozłamu na Ukrainie tzw. Ukraińska Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna i 
nadanie „autonomii” tzw. Polskiemu Narodowemu Kościołowi Prawosławnemu. 

 Brak soborowości7, czyli niekanoniczne rządzenie polską Cerkwią tylko poprzez 

arcybiskupi sobór, oraz niezwołanie soboru lokalnego od samego początku powstania 
polskiej „autokefalii”.  

 Udzielanie dla prawosławnych wiernych niepełnego i niekanonicznego chrztu poprzez 
polanie, a nie trzykrotne zanurzenie. 

 Wstąpienie do Światowej Rady Kościołów (ŚRK)8, Polskiej Rady Ekumenicznej 
(PRE)9, Konferencji Kościołów Europejskich (KKE), Polskiej Rady Chrześcijan i 
Żydów (PRChiŻ)10, Towarzystwa Biblijnego w Polsce (TBwP)11 i pozostałych 
heretyckich i antyprawosławnych organizacji. 

 Sprawowanie ekumenicznych nabożeństw12 z heretykami, oraz uczestnictwo w tzw. 
„Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan”. 

 Niesprzeciwienie się niekanonicznemu zdjęciu anatem (klątw) z herezji papizmu w 
1965 r. przez złosławnego patriarchę Konstantynopola Atenagorasa I-ego. 

 Wprowadzenie niekanonicznego i niezgodnego z postanowieniem Wschodnich 
patriarchów z 1756 r. sposobu przyjmowania papistów (rzymskich katolików) poprzez 
bierzmowanie, lub poprzez spowiedź (nie zawsze) i udzielenie Św. Eucharystii.  

 Zezwolenie na udzielanie sakramentu małżeństwa mieszanym wyznaniowo parom w 
Cerkwi, co jest niezgodne z wiekowym postanowieniem Cerkwi Prawosławnej, oraz 
jawi się jedną z przyczyn duchowego rozkładu rodzin prawosławnych. 

 Zezwolenie przez biskupów (za pieniądze) na udzielanie sakramentu małżeństwa w 
przededniu świąt, niedziel i w czasie postów.  

 Wprowadzenie „teologii chrztu”, czyli podpisanie dokumentu o zakazie udzielania 
chrztu konwertytom przychodzącym do prawosławia z heretyckich katolickich 
kościołów i przeróżnych sekciarskich zborów. Dokumenty z Akry 1974 r., Limy13 
1982 r., Warszawy14 23.01.2000 r. Kryterium uznania „chrztu” heretyków i 

sekciarzy jest ich „wiara” w Św. Trójcę i chrzest w Jej imię. 

 Podpisanie w 1-6.11.1993 r. w  Chambésy15 (Szwajcaria), unii z heretykami-
monofizytami, oraz stopniowe jej wprowadzanie we wszystkich Cerkwiach Lokalnych. 
W Warszawie studencka kaplica prawosławna jest udostępniana Koptom dla 

nabożeństw. Prawosławni studenci są zachęcani przez „prawosławnych teologów” do 
uczestnictwa w heretyckim nabożeństwie. Zdarzają się przypadki przyjęcia Komunii 
heretyków monofizytów przez naszych prawosławnych studentów... 

 Propagowanie osądzonej (anatematyzowanej) przez Rosyjską Zagraniczną Cerkiew 
Prawosławną (dalej: RZCP) w 30.08.1935 r. sofiologicznej herezji o. Sergiusza 

                                                 
7 Credo: „Wierzę... w soborową Cerkiew...” 
8 Od 15.11.1946 r. 
9 Od 1961 r. 
10 Od 1991 r. 
11 Od 1992 r. 
12 Zob.: Kanony Ap. 10,11,45,65. 
13 Baptism, Eucharist & Ministry (skrót: BEM), Wacław Hryniewicz, S.J. Koza (red.) Lublin 1989 r., s. 23-63. 
14 Sakrament Chrztu znakiem jedności. Deklaracja Kościołów w Polsce na progu Trzeciego Tysiąclecia. Tekst 

Deklaracji znajduje się w książce Karola Karskiego „Od Edynburga do Porto Alegre”, wyd. ChAT, Warszawa 

2007 r., s. 374., (bez problemu można znaleźć ją w Internecie). Ten antyprawosławny dokument w naszym 

imieniu osobiście podpisał metropolita Sawa (Hrycuniak). 
15 Czwarta oficjalna Konferencja Teologiczna d.s. dialogu pomiędzy Wschodnim Kościołem Prawosławnym a 
Dochalcedońskimi Kościołami, Chambésy (Szwajcaria) 1-6.11.1993 r. Z pełnomocnictwa w imieniu Polskiej 

Cerkwi (a więc i nas), heretycki dokument podpisał w Balamandzie hieromnich Warsanofiusz (Bazyli) 

Doroszkiewicz. 
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Bułhakowa, oraz osądzonej (anatematyzowanej przez II Sobór w Konstantynopolu 
553 r.) herezji apokatastazy rozpowszechnianej m.in. w książce16 Kallistosa Ware 
„Królestwo wnętrza”. 

 Grzech simonia (zob.: Dz. 8,9-24), czyli udzielanie sakramentu kapłaństwa za 
pieniądze, jak również sprzedawanie miejsc w bogatych parafiach.  

 Wprowadzenie niekanonicznego pochówku samobójców w cerkwiach, oraz ułożenie dla 
nich specjalnego rytu sprawowania tego obrzędu. 

 Niszczenie duchowości w monasterach, poziomu edukacji w seminariach i akademiach 
teologicznych, przez co monastery stają się siedliskiem zgorszeń dla wiernych a szkoły 
teologiczne przygotowują kadry teologicznych analfabetów, którzy kaleczą i niszczą 
stado Chrystusowe. 

 Prześladowanie i dyskryminowanie kapłanów, oraz wiernych broniących prawdę i 
walczących z herezją ekumenizmu. 

 
 

 

Moje odstąpienie od metropolity Sawy (Hrycuniak), oraz 
podstawy ku zerwaniu jedności eucharystycznej z 

„prawosławnymi” ekumenistami należącymi do zarażonych 
jurysdykcji. 

 

Abba Jakub powiedział:  
„Nie potrzeba samych słów.  

Bo w naszych czasach słów maja ludzie dużo;  
ale potrzeba czynów. Ich to się szuka nie zaś słów,  

które są bezpłodne.” (1 Apo 388)  
 

 

upus in vestimentis ovium (z łac. wilk w owczej skórze – Mt 7,15). Jezus Chrystus 
ostrzega nas przed wilkami w owczej skórze, którzy udając pokornych, niszczą 

potajemnie całe stado17. Góralskie przysłowie trafnie określa taką postawę: „Śąć po głosie 
barankowie, ale po zębach wilkowie”. Dlatego nam należy przede wszystkim patrzeć na czyny 
naszych zwierzchników, gdyż po tym poznamy, kim oni są tak naprawdę. Przed nami mogą 
mówić przepiękne słowa18, nawet potępiać i wyśmiewać herezję, lecz czynią tak tylko po to, 
aby nas zwieść.  

Przyjechawszy na studia do Warszawy wiedziałem i zdawałem sobie sprawę z 
amoralnego19 życia i zachowania się naszych hierarchów, mnichów i kapłanów. Przygotował i 
uświadomił mnie o tragicznej duchowej sytuacji w PAKP pewien mnich (którego imię tu 
pominę ze względu na jego dobro). Pomimo szoku, jakiego doświadczyłem po zrozumieniu 
realnej sytuacji, w jakiej się znajduje PAKP, stwierdziłem, że nie dla tych biskupów, czy 

                                                 
16 Teraz pojawiają się nowsze pozycje zawierające herezję apokatastazy wydane przez Warszawską Metropolię 
Prawosławną. Na przykład „Sakrament wiary, wprowadzenie do teologii prawosławnej” wołokołamskiego 

metropolity-ekumenisty Hilariona Alfiejewa. 
17 Święty Apostoł Paweł przemawiając do starszych z Efezu powiedział: „Wiem, że po moim odejściu wejdą 

między was drapieżne wilki (Mt 7,15; J10,12), które nie oszczędzą trzódki. Także spośród was samych 

powstaną ludzie, którzy będą głosić wypaczone nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów” (Dz 20,29-30). 
18 Diabeł który kusił Chrystusa na pustyni (patrz.: Łk 4, 1-13) również cytował Mu słowa z Pisma Świętego wg 
swego kłamliwego tłumaczenia. Tak samo czynią i ekumeniści cały czas pod przykrywką pięknych słów, które są 

błędnym wyjaśnianiem tekstów Pisma Świętego starają się zwieść chrześcijan (patrz.: Mt 7,15-20).  
19 Dość delikatnie mówiąc… . 
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pieniędzy chce zostać kapłanem, lecz dla Boga i tego prawosławnego narodu w Polsce, który 
w pełni zasługuje za swoją wiarę na przynajmniej porządnie prowadzących się pasterzy-
kapłanów. Dlatego poszedłem na zaoczne studia do Prawosławnego Seminarium Duchownego 
w Warszawie, aby nie wpływano na mnie poprzez heretycką „teologię”, oraz obecną tam 
rozpustę i pijaństwo. Uciekając przed Sodomą trafiłem do jej odpowiednika Gomory – 
Warszawskiej Metropolii Prawosławnej20. Jednak mimo obecnego tam homoseksualizmu, 
pijaństwa, donosicielstwa i wielu, wielu innych zgorszeń chciałem być „dobrym pasterzem” (J 
10,11), nawet, jeśli mieliby mnie wysłać na najbiedniejszą parafię o liczbie tylko dziesięciu 
wiernych to i tak chciałem być wiernym swym ideałom. Mieszkając przez 3 lata w metropolii 
korzystałem z jej dobrodziejstw, jakim jest metropolitalna Biblioteka i kaplica. Przeglądając 
postanowienia soboru biskupów z okresu międzywojennego i materiały historyczne o 
powstaniu PAKP stwierdziłem, że ta destrukcyjna sytuacja w Cerkwi sięga korzeniami 
powstania Państwa – II Rzeczpospolitej Polskiej. W tamtym czasie trzech prawosławnych 
biskupów Eleuteriusza (Елеферія) z Wilna, Włodzimierza z Grodna i Sergiusza (Сергія) z 
Bielska, którzy nie chcieli pójść na grzeszny kompromis z antyprawosławną władzą usunięto z 

katedr, a następnie deportowano z kraju21. Nie inaczej było też i z prawosławnymi 
kapłanami22… Do wyższej hierarchii celowo były dopuszczane tylko osoby o wątpliwej 
moralnej reputacji, oraz bezwzględnie posłuszne decyzjom polskiej władzy, która 
prześladowała prawosławnych, niszczyła i odbierała wiernym ich cerkwie. Sytuacja 
prawosławnych w Polsce nie wiele więcej odbiegała od sytuacji prześladowanych braci i 
sióstr w ateistycznym ZSRR. W 1936 r. prawosławni emigranci w USA wzywali do 
zaprzestania prześladowań prawosławnych w ateistycznym ZSRR i katolickiej II RP. 
Ówczesny warszawski metropolita wraz z biskupami dokonał rozłamu odłączywszy się od 
moskiewskiego patriarchy św. Tichona (Bielawin). Od rozłamu już tylko krok do herezji. Po 
wprowadzeniu nowego kalendarzowego stylu rozpoczęto działania ekumeniczne, po czym 
zaczęto zmieniać wiekowy ustrój i naukę Cerkwi Prawosławnej. Wbrew IX artykułowi 
Symbolu Wiary zaczęto głosić, że heretyckie kościoły, zbory, sekty należą do 

„Chrześcijańskiego Kościoła”, tym samym sami głosiciele tej herezji odłączają się od Jednej 
Cerkwi Chrystusowej. To samo dzieje się i z tymi, którzy podążają za nimi. Pozostaje tylko 
pusta nazwa „Polska Cerkiew”. Metropolita Sawa i reszta biskupów na tyle odeszli od 
Prawosławia, że już nie rozumieją sensu słów – heretyk, sekciarz. Sam osobiście byłem 
świadkiem jak metropolita Sawa nazwał antyekumenicznych prawosławnych braci 
„heretykami, sekciarzami” (o zgrozo nawet tych należących do PAKP!). Tak więc, 
widocznym staje się, kto czyni rozłamy, kto odstępuje od Prawosławia, kto z własnej woli 
staje się heretykiem… Jeśli i tacy „arcypasterze”, „bronią” Cerkwi, to przejawia się to tylko 
w aktach walki o cerkiewne majątki, tytuły, honory, pozycje, – czyli o to wszystko, co z 
Chrystusem ma tyle wspólnego, co nic… Oni wierzą tak jak jest im wygodniej, tzn. tak, aby 
mieć pełen brzuch i kieszenie. Tak było przed wojną, po wojnie, tak jest niestety i teraz. Nie 
chciałbym też w jakikolwiek sposób generalizować postawę biskupów w Polsce. Taką 

„odmienną” postawą będzie cechować się władyka Jeremiasz (Anchimiuk), który stał się 
wierzącym w słuszność ekumenizmu, oraz gorliwym propagatorem tej herezji wśród wiernych 
jak i studentów teologii. Inni natomiast milczeniem zgadzają się na to, co dokonuje większość 
(milczenie jest oznaką przyzwolenia23). Na własne życzenie stają się oni 
                                                 
20 «Риза, риза! Коль немногихъ ты опреподобила! Коль многихъ очаровала. Міръ ловитъ людей разными 

сѣтями, накрывая оныя богатствами, честьми, славою, друзьями, знакомствами, покровительствомъ, 

выгодами, утѣхами и святынею, но всѣхъ нещастнѣе сѣть послѣдняя. Блаженъ, кто святость сердца, то есть 

щастіе свое, не сокрылъ въ ризу, но въ волю господню!» - słowa poety Grigorija Sawicza Skoworody. 
21 Unia w Kuraszewie, Mikołaj Dawidziuk, Bielsk Podlaski 2008 r., s. 40-42. 
22 Patrz los archimandryty- wygnańca Tichona Szarapowa (1866-1937), który walczył przeciwko bezprawnej 

autokefalii w Polsce i wprowadzeniu nowego kalendarzowego stylu. 
23 Święty mnich Teodor Studyta, PG 99:112A. 
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współodpowiedzialnymi24, współuczestnikami dokonującego się odstępstwa (por.: Mat 18 6-9; 
Mak 9,42-50) od Chrystusa i Jego Cerkwi. 

Wszelkie rozmowy z zarażonymi herezją ekumenizmu są bezowocne. Oni już na tyle w niej 
ugrzęźli, że nawet najlepiej opracowane książki, prace, referaty stwierdzające, wprost, że 
ekumenizm jest HEREZJĄ, oraz co to oznacza i jakie są tego następstwa nie mogą zmienić 
ich błędnego myślenia. Obecnie jest tępiony każdy przejaw antyekumenizmu w PAKP. 

Należy zdawać sobie sprawę, że nam nie może być obojętne, jakich mamy biskupów i co 
oni wyczyniają lub głoszą. „Cerkiewni biskupi – bezpośredni następcy apostołów i 
kontynuatorzy ich dzieła. Na nich spoczywa odpowiedzialność za Cerkiew – za czystość Jej 
nauki, za moralną doskonałość jej członków i za dobre ułożenie życia cerkiewnego... Biskup, 
przede wszystkim jest głównym nauczycielem w swojej Cerkwi i dla prostych wiernych i dla 
swych pasterzy służba arcykapłańska – to szczególna służba w Cerkwi, która określa się tym, 
aby każdy biskup był – kontynuatorem dzieła Chrystusowego. Cel jego służby – pomóc 
ludziom znaleźć zbawienie w Chrystusie... U biskupa nie może być życia prywatnego. Nie 
należy myśleć, że, to jego własne zdanie,... jego osobisty problem. Problem biskupa – to 

problem całej Cerkwi i na odwrót. Zachowanie się biskupa – nie jest jego prywatną sprawą, 
biskup jawi się sługą całej Cerkwi i każdy moment jego życia i jego czynów odnosi i 
rozprzestrzenia się na całą Cerkiew”25. 

„W Cerkwi Chrystusowej my wszyscy między sobą jesteśmy związani jednym Bogo-
ludzkim życiem, jako składowe członki jednego Ciała Cerkwi: biskupi [святители] z 
grzesznymi, sprawiedliwi z niesprawiedliwymi, pokutujący z niepokutującymi, służąc sobie 
nawzajem” – potwierdza św. prepodobny Justyn Popowicz26. 
A nasi biskupi, komu służą? Komu starają się dogodzić? Serbski złotousty – św. arcypasterz 
Mikołaj (Welmirowicz) mówi: „Biada temu kapłanowi, którego lubią bezbożnicy!”27 Im to 
dogadzają i służą wbrew nauce Cerkwi, wbrew sumieniu wiernych. Święty arcypasterz 
Genadiusz Scholaris przestrzega pouczając: „sprawdzajcie swych biskupów w jednej tylko 
kwestii: dowiadujcie się czy są oni prawosławni, czy nie uczą oni dogmatów przeciwnych 

prawdziwej wierze, i czy nie współcelebrują z heretykami i odszczepieńcami”. 
Nasze życie powinno iść w zgodzie z nauką Ewangelii i św. Ojców. To na podstawie ich 

nauki wybrałem taką a nie inną drogę. Nie ja ją wymyśliłem, lecz ona została nam dana przez 
św. Ojców, którzy wg słów św. Justyna Popowicza są: „jedynymi prawdziwymi 
nauczycielami wiecznej prawdy o lśniącym blaskiem równym trzem słońcom Bogu. Oni – nasi 
wodzowie, oni – nauczyciele Prawosławia, oni – trąby Ducha Świętego, oni – są dopuszczeni 
do tajemnic Św. Trójcy, oni – oczy Chrystusowe. Ze względu na to wszystko oni – i waga, i 
kryterium wszystkiego co prawosławne, wszystkiego co ewangeliczne. To co nie jest od nich, 
co nie jest w ich duchu – to nie jest prawosławne. Tylko to, co można sprawdzić ich duchem, 
sprawdzić zgodność z ich nauką, tylko to – jest prawosławne, wieczne i odpowiadające 
duchowi Ewangelii”28. 

 

 
 

                                                 
24 Jezus Chrystus „powiedział też do swoich uczniów: Niemożliwe jest, żeby nie przyszły zgorszenia, ale biada 

temu, przez którego przychodzą. Lepiej byłoby dla niego, gdyby uwiązano mu u szyi kamień młyński i wrzucono 

do morza, niż żeby zgorszył jednego z tych małych” (Łk 17 1-2). 
25 Z wywiadu z metropolitą Kałużskim i Borowskim Klemensem. Pogrubienie tekstu zgodnie ze źródłem. Cytat z 

tygodnika: „Едва плюс...” № 28(29) z 02.08.2008 r. 
26 Догматика православной церкви. Пневматологія. Преподобный Іустинъ Поповичъ. 
27 «О Богѣ и людяхъ» wyd. Паломникъ, M., 2007 r. 
28 Преподобный Іустинъ (Поповичъ), Догматика православной церкви. Эсхатологія, - M., Wyd. Sowiet 

RPC, 2005 r., s. 13-14. 
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I. Prawo cerkiewne o oddzielaniu się przedsądowym (soborowym) osądzeniem biskupa 
głoszącego herezję. 

 
31 Kanon Świętych Apostołów: „Jeśli któryś z prezbiterów, wzgardzi własnego biskupa, 

oddzielne zebrania tworzyć będzie i ołtarz inny zbuduje, nie oskarżywszy biskupa w niczym 
przeciwnym bogobojności i prawdzie; taki niech będzie pozbawiony [godności], jako ten który 
pożąda władzy. Gdyż jest [on] porywaczem władzy. Tako niech będą pozbawieni [godności] i 
inni klerycy, którzy do niego dołączą. Wierni niech będą odłączeni od cerkiewnej jedności. I 
to, niech będzie po pierwszym, drugim i trzecim napomnieniu od biskupa”. 

Z tego apostolskiego kanonu wynika, że kapłan czy też wierny nim zostanie zwołany 
cerkiewny sąd, mają prawo oddzielić się od swego biskupa, tylko wtedy jeśli ten głosi nauki 
przeciwne prawdzie, lub uporczywie prowadzi się niemoralnie. Powołując się na ten kanon 
św. arcypasterz Nikodem (Miłosz) pisze: „W kanonach wspomina się tylko jeden przypadek, 
kiedy to swobodnie zezwala się oddzielić się od swego biskupa, przed soborowym werdyktem 
w jego sprawie, a mianowicie gdy biskup jawnie zaczyna głosić herezję. W ostatnim 

przypadku, według tegoż kanonu, duchowieństwo nie tylko nie podlega karze, za to że 
oddzieliło się od takiego biskupa przed soborowym postanowieniem, lecz wręcz przeciwnie 
będzie godnym czci, przynależnej prawosławnym; gdyż [duchowieństwo] osądziło nie biskupa, 
lecz pseudo-biskupa i pseudo-nauczyciela i nie rozłamem oni zachwiali godność Cerkwi, lecz 
wręcz przeciwnie, oni pośpieszyli oswobodzić cerkiew od rozłamu i podziału”29. Jak więc to 
możliwe, że oddzielający się od biskupa kapłani i wierni tym aktem zachowują w cerkwi 
jedność? Rzecz w tym, że nam współcześnie błędnie wpaja się, że jedność Cerkwi to widzialna 
(kancelaryjna) jedność z hierarchią. Niestety większość zapomina, że niewidzialnie też można 
odpaść od jedności, ale w tym przypadku od jedności z Mistycznym Ciałem Chrystusowym – 
Cerkwią Chrystusową, która jest na Niebie (świętująca) i na Ziemi (wojująca). Można być w 
jedności z daną cerkiewną jurysdykcją, lecz właśnie przez to można też nie być w jedności z 
Cerkwią Chrystusową. W tym kanonie jest właśnie mowa o tej mistycznej (niewidzialnej) 

jedności z Cerkwią.  
Należy jeszcze dodać, że w synodalnym rosyjskim tłumaczeniu tego kanonu znajduje się 

dodane mylące słowo „sądownie” („…nie oskarżywszy sądownie biskupa w niczym 
przeciwnym…”), którego nie ma w greckim oryginale30, jak również i w Księdze Kanonów 
(Кормчей) w języku cerkiewnosłowiańskim. 

 
3 Kanon III-ego Soboru Powszechnego. Świeci Ojcowie uczą całkowitego 

nieposłuszeństwa względem heretyków. Na potwierdzenie w/w nauki w 3 kanonie III Soboru 
Powszechnego postanowili, że „jeśli w którymkolwiek mieście lub wsi ktokolwiek z 
duchownych został złożony z urzędu przez Nestoriusza lub jego zwolenników z powodu 
prawosławnego rozumowania, udzieliliśmy mu prawo do przywrócenia swej godności. 
Powszechnie nakazujemy, by duchowni, zachowujący jednomyślność z opinią prawosławnego 

Soboru Powszechnego, stanowczo nie musieli w jakikolwiek sposób podlegać biskupom, 
którzy odstąpili bądź odstępują od Prawosławia”31. 

                                                 
29 Правила Православной Церкви, съ толкованіями Никодима, епископа Далматинско-Истрійскаго, wyd. 

«Общество любителей православной литературы», M. 2009 r. T. I, Kanony Świętych Apostołów, Kanon 31. 
30 Εἴ τις πρεσβύτερος, καταφρονήσας τοῦ ἰδίου ἐπισκόπου χωρὶς συναγάγῃ καὶ θυσιαστήριον ἕτερον πήξῃ, μηδὲν 

κατεγνωκὼς τοῦ ἐπισκόπου ἐν εὐσεβείᾳ καὶ δικαιοσύνῃ, καθαιρείσθω ὡς φίλαρχος˙ τύραννος γάρ ἐστιν. Ὡσαύτως 

δὲ καὶ οἱ λοιποὶ κληρικοὶ καὶ ὅσοι ἂν αὐτῷ προσθῶνται˙ οἱ δὲ λαϊκοὶ ἀφοριζέσθωσαν. Ταῦτα δὲ μετὰ μίαν, καὶ 

δευτέραν καὶ τρίτην παράκλησιν τοῦ ἐπισκόπου γινέσθω. Wytłuszczony czasownik można byłoby przetłumaczyć 
jak to zrobiono w synodalnym tłumaczeniu tylko wtedy, gdyby w tekście kanonu istniał sądowy kontekst. Tutaj 

jego bez wątpienia nie ma. 
31 Dokumenty Soborów Powszechnych T. I,  Wyd. WAM, Kraków 2001 r., s.165. 
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Według srogiego pojmowania praw kanonicznego oddzielenia się (przerwania 
modlitewnego wspominania) od pseudobiskupa (pseudonauczyciela) może dokonać tylko osoba 
należąca do kleru (священнослужители и церковнослужители), lecz nie parafianin 
(мірянинъ). Parafianie/wierni, mogą co najwyżej przestać uczęszczać do świątyń, gdzie 
podczas modlitw jest wznoszone imię herezjarchy (biskupa głoszącego herezję). 

Prawosławni chrześcijanie na podstawie Ewangelii, Kanonów, nauki św. Ojców mają 
obowiązek oddzielić się, tzn. przerwać modlitewne wspominanie (cerkiewno-liturgiczne), oraz 
kontakty ze swym biskupem „ze względu na jakąś herezję, osądzoną przez święte sobory lub 
św. Ojców, kiedy on głosi herezję przed narodem, jawnie ucząc jej w cerkwi”, przy czym w 
tym przypadku dla każdego prawosławnego chrześcijanina św. Ojcowie nakazują odgrodzić 
„siebie od łączności z powyższym biskupem, jeszcze przed soborowym rozpatrzeniem”, 
zgodnie z 15 Kanonem Świętego Soboru Lokalnego w Konstantynopolu. 

 
15 kanon IX Lokalnego Soboru w Konstantynopolu w 861 r. (zwanego dwukrotnym): „To co 
zostało postanowione [patrz: 13 i 14 kanon] o prezbiterach, biskupach i metropolitach, to 

samo szczególnie odnosi się i do patriarchów. Dlatego, jeśli któryś z prezbiterów, biskupów 
lub metropolitów postanowi odstąpić od łączności ze swym patriarchą; i nie będzie wspominał 
jego imienia, wg przyporządkowanego i ustanowionego rytu, w boskim nabożeństwie, lecz 
przed soborowym ogłoszeniem i dokonaniu się jego osądzenia, uczyni rozłam: takiemu święty 
sobór postanowił być całkowicie cudzym wszelkiego kapłaństwa, jeśli tylko zostanie 
ujawniony w tym bezprawiu. Zresztą to zostało ustalone i utwierdzone o tych, którzy z 
powodu jakichś oszczerstw, odstąpią od swoich zwierzchników, czyniąc rozłamy i rozrywając 
jedność Cerkwi. Gdyż oddzielający się od łączności ze zwierzchnikiem, ze względu na jakąś 
herezję, osądzoną przez święte Sobory lub [świętych] Ojców, kiedy on [oskarżony biskup] 
głosi herezję przed narodem, jawnie ucząc jej w cerkwi, tacy jeśli i odgrodzą siebie od 
łączności z powyższym biskupem, jeszcze przed soborowym rozpatrzeniem, nie tylko nie 
podlegają nakładanej przez kanony epitemii, lecz są godnymi czci przynależnej 

prawosławnym. Gdyż oni osądzili nie biskupów, a pseudo-biskupów i pseudo-nauczycieli i nie 
rozłamem przecięli jedność Cerkwi, lecz pospieszyli ochronić Cerkiew od rozłamów i 
podziałów”. 

Komentarz do tego kanonu św. arcypasterza Nikodema: 
„Dany kanon czyni ogólną uwagę odnośnie wszystkich trzech kanonów [13,14 i 15], a 
dokładniej, że te wszystkie uprzednio zebrane teksty przybierają w siłę tylko w przypadku, 
kiedy pojawiają się rozłamy z nieudowodnionych wykroczeń: patriarchy, metropolity i 
biskupa. Lecz jeśli którykolwiek z biskupów, metropolitów lub patriarchów zacznie głosić 
jakąkolwiek heretycką naukę, przeciwną prawosławiu, wtedy pozostali klerycy mają prawo; a 
nawet są zobowiązani oddzielić się od przynależnego biskupa, metropolity i patriarchy, przy 
czym za to nie będą poddani jakiej by to nie było kanonicznej karze, lecz na odwrót, są godni 
pochwały, gdyż tym [czynem] osądzili oni i sprzeciwili się nie prawdziwym i prawnym 

biskupom, a pseudo-biskupom, pseudo-nauczycielom, i poprzez to nie uczynili rozłamu w 
Cerkwi, a na odwrót, w miarę sił oswobodzili Cerkiew od rozłamu, uprzedzając rozdzielnie. 
Archimandryta (później biskup smoleński) Jan, zgodnie z historycznymi uwarunkowaniami 
ruskiej Cerkwi, – w zupełnie prawidłowym w srogim sensie nauki kanonicznej,- w 
tłumaczeniu danego kanonu zauważa, że prezbiter nie będzie winnym, lecz prędzej godnym 
pochwały za oddzielenie się od swego biskupa, jeśli ostatni „głosi jakąkolwiek heretycką 
naukę, przeciwną Cerkwi prawosławnej”, przy czym jeśli: 

a) „głosi naukę, jawnie sprzeczną nauce powszechnej Cerkwi i już osądzoną przez św. 
Ojców lub Sobory, a nie prywatną jakąś myśl, która mogłaby komuś się wydać 
nieprawidłową i szczególnej ważności w sobie nie zawierającej, tak że z łatwością 
może zostać poprawiona, bez obwiniania w nieprawosławnych zamiarach; zatem: 



 9 

b) „jeśli pseudonauka jest głoszona (przez niego) jawnie i przed narodem w cerkwi, 
wtedy tzn. ono jawi się już obmyślonym i skierowanym [aktem] ku jawnej 
sprzeczności z Cerkwią, a nie prywatnym sposobem wyrażania swojej opinii, wtedy to 
w taki że [sam] prywatny sposób może zostać to napiętnowane i odrzucone, bez 
naruszenia spokoju Cerkwi” (II,567-8) 

Jeśli wprost nie ma takich warunków, tzn. jeśli np., jakiś biskup wypowie swoją 
osobistą opinię w sprawie wiary i moralności, która może wydąć się komuś 
nieprawosławna, lecz która nie zawiera w sobie szczególnej ważności i może być z 
łatwością poprawiona, tak że biskup jeszcze nie może zostać obwiniony w 
antyprawosławnych zapatrywaniach; lub jeśli biskup w małym kręgu różnych osób 
wyrazi swoją błędną opinię, która to może być poprawiona bez naruszenia spokoju 
Cerkwi, – w takich przypadkach żaden prezbiter nie ma prawa samowolnie oddzielić się 
od swego biskupa i czyniąc tym rozłam, a w przypadku nieposłuszeństwa, będzie 
podlegał karze zgodnie z 31 Apostolskim kanonem”32. 

Wykorzystując 15 kanon IX Lokalnego Soboru w Konstantynopolu, który usprawiedliwia 

prawosławnych, którzy oddzielili się od biskupa (głoszącego herezję), jeszcze przed zwołaniem 
soboru w jego sprawie, czyli przed osądzeniem, potępieniem i skazaniem go przez ów sobór, 
odgradzam się od zarażonych nieprawosławnym myśleniem hierarchów. Zdając sobie sprawę, 
że obecnie wszystkie oficjalne Cerkwie Prawosławne na świecie są we władaniu 
herezjarchów, dlatego do tego czasu przechodzę pod opiekę nie zarażonej jurysdykcji 
(kanonicznej) greckich starostylników metropolity Cypriana (Kocumbas). Do momentu aż 
Polski Autekafaliczny Kościół Prawosławny się nie nawróci, a jego biskupi nie przyniosą 
pokuty, lub nie zostaną osądzeni, nie będę utrzymywał jedności Eucharystycznej, ani z jej 
biskupami, ani z kimkolwiek z jej kleru. Odmawiam też posłuszeństwa owym biskupom, które 
złożyłem w przysiędze w czasie moich świeceń lektorskich [9(22).07.2007 r.]. Wtedy jeszcze 
nie wiedziałem o wszystkich istniejących heretyckich postanowieniach, oraz nie zdawałem 
sobie sprawy, że przysługuje mi kanoniczne prawo oddzielenia się od herezjarchów. Dlatego 

moje święcenia lektorskie zachowują ważność33, a wszelkie wynikłe sankcje (epitemie, 
dyspensy, anatemy) nałożone na mnie z powodu mojej decyzji przez owych herezjarchów do 
czasu zwołania i rozpatrzenia przez prawosławny sobór są nieprawomocne i nieuzasadnione34.  
 

 
 
 
 

                                                 
32 Правила Православной Церкви, съ толкованіями Никодима, епископа Далматинско-Истрійскаго, wyd. 
«Общество любителей православной литературы», M. 2009 r. T. II, s. 307-309. 
33 Zgodnie z przykładem świętych Ojców św. arcypasterz Proterii († 457 r.) patriarcha Aleksandrii przyjął 

święcenia kapłańskie od heretyka Dioskora, później stając się wrogiem jego herezji, mimo to jego święcenia nie 

zostały odrzucone. Oprócz tego w postanowieniach VII Soboru Powszechnego mówi się, że przewodniczący 

Soboru święty patriarcha Tarasji powiedział: „Co wy powiecie o Anatolu? Czyż nie był on przewodniczącym 

świętego IV [Powszechnego] Soboru? A przecież był wyświecony przez niegodnego  Dioskura w obecności 
[współudziale] Eutycha. Tak i my przyjmujemy hirotonie heretyków tak jak został przyjęty Anatol”. Przy czym 

VII Sobór Powszechny przyjął do Cerkwi Prawosławnej biskupów, którzy byli nie tylko wyświęcani, lecz i 

chrzczeni przez heretyków. Do momentu ich przyłączenia do Cerkwi „Ipatii i będący razem z nim biskupi 

powiedzieli: „My przymusu nie doświadczyliśmy, nie byliśmy także zwiedzeni; lecz urodziwszy się w tej herezji, 

byliśmy w niej wychowani, oraz w niej wyrośliśmy”. Атремъ Стадникъ, О преодоленіи ересей православной 

церковью, gazeta: «Русь Православная». 
34 „Odpowiedziałem im, że nie ma u Rzymian zwyczaju wydawać jakiegoś człowieka na łaskę i niełaskę, zanim 

oskarżony nie stanie wobec oskarżycieli twarzą w twarz i nie będzie miał sposobności obrony przed zarzutami” 

(Dz 25,16), „Czyż zakon nasz sądzi człowieka, jeżeli go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co czyni?” (J 7,51). 
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II. Nauka świętych Ojców poparta Pismem Świętym potwierdza prawosławność 
oddzielenia się od biskupa głoszącego herezję. 

 
„Prawosławne i zgodne z wolą Bożą przeciwstawienie się”35 obecnemu stanu rzeczy 

wymaga przerwania jedności z ekumenistami i odgrodzenia się36 od nich bez jakichkolwiek 
powątpiewań, jeżeli doprowadzi to do oddzielenia się od samej jurysdykcji, „gdyż nie oni – tj. 
ekumeniści – są Cerkwią Bożą”37. Ci  którzy chcą być i pozostawać prawosławnymi nie 
powinni być w jakiejkolwiek jedności z ekumenistami. W przeciwnym wypadku oni sami stają 
się „poza jednością” jak mówi św. arcypasterz Atanazy Wielki, który uważał, że sprawa 
jedności z heretykami nie jest czymś „obojętnym” dla ortodoksyjnie myślących. 

„Niektórzy twierdzą, że nie myślą po ariańsku, lecz są [względem nich] pobłażliwi i 
modlą się wraz z nimi”; 

„brzydźcie się tych co jawnie myślą po heretycku i strzeżcie się od uważających, że nie 
myślą po ariańsku, lecz kontaktujących się z heretykami”; 

„jeśli ktoś uważa siebie za wyznającego prawidłową wiarę, lecz jest w jedności z nimi 

[heretykami], to przekonujcie takiego, aby pozostawił taki zwyczaj”, 
„gdyż postępując w ten sposób, wy zachowacie czystą wiarę”38. 

Również i pozostali Święci Ojcowie zalecają nam oddzielić się od jedności względem 
swoich biskupów-odstępców. 

,„Jeśli wasz biskup – heretyk to uciekajcie, uciekajcie od niego, jak od ognia i od żmii” – z 
tego powodu św. arcypasterz Jan Złotousty mówi, że jeśli biskup jest kłamcą „odnośnie 
wiary, to uciekaj i wyrzeknij się od niego, nie tylko jeśli on jest człowiekiem, lecz nawet jeśli 
to anioł, który zszedł z nieba”39. 

„Ten kto odmawia [przyjęcia] komunii z powodu herezji, czyni prawidłowo” – święty 
arcypasterz Grzegorz Teolog. 

„Wiele razy mówiłem wam, ukochani i jeszcze raz błagam: nie miejcie nic wspólnego z 
heretykami, – ani w jedzeniu, ani w piciu, ani w czynach [...] Mającym kontakty z 

heretykami, chociażby w życiu swoim podążali życiem bezcielesnych [anielskim], cudzymi 
stają się dla Władcy Chrystusa...”40 – św. arcypasterz Jan Złotousty. 

W innym miejscu święty arcypasterz Jan Złotousty pisze: „Zachęcam was, bracia, abyście 
strzegli się tych, którzy wzniecają spory41 i zgorszenia wbrew nauce, którą otrzymaliście. 
Unikajcie ich (Rz. 16,17). Cóż nam czynić z tymi ludźmi czyniącymi szkodę? Apostoł nie 
powiedział, że: spotykajcie i bijcie się z nimi, lecz strońcie od nich. Jeśli by oni czynili to 
[głosili herezję] z niewiedzy lub ze względu na zbłądzenie, to należałoby ich poprawiać. Lecz o 
ile celowo grzeszą, uciekajcie od nich precz”. 

„Nikt nie powinien podążać za niepokornymi, niebojącymi się Boga i całkowicie 
odstępującymi od Cerkwi”42 – św. arcypasterz Cyprian z Kartaginy. 

„Przyoblekłszy się w imię Chrystusowe i nie idąc drogą Chrystusową – czyż nie jest to 
zdradą imienia Chrystusowego, pozostawienie zbawiennej drogi?...”43 – św. arcypasterz 

Cyprian z Kartaginy. 

                                                 
35 Święty Teodor Studyta, PG 99:1045, 1064. 
36 15 Kanon Soboru Lokalnego w Konstantynopolu. 
37 Święty Teodor Studyta, List 48: „Do Atanazego syna”, PG, 99, 1065CB. 
38 Свят. Аѳанасій Вел., «Подвизавщимся въ монашескомъ житіи и утвержденнымъ въ вѣрѣ Божіей» (PG, 26, 

1185-1188; patrz również Βιβλοθήκη Ἑλλήνων Πατέρων καὶ Εκκλησιαστικῶν Συνγραφέων [Biblioteka greckich 

Ojców i pisarzy], wyd. Ἀποστολικὴ Διακονία (Helladzka Cerkiew), Ateny 1955 r., T. 31, s. 240-241.  
39 Święty arcypasterz Jan Złotousty, PG 63:231, Komentarz listu do Hebrajczyków, słowo 34 /1. 
40 Преподобный Іосифъ Волоцкій, Просвѣтитель, Слово тринадцатое. 
41 Σκάνδαλα - z greckiego dosłownie obrazy. Metaforycznie o błędach w nauce, etycznych i nieortodoksji. 
42 «Творенія святаго Исидора Пеусёта, Письма», cz. 3, M., 1860 r., s. 254. 
43 Traktaty, wyd.II, cz.3, Kijów 1891 r.  
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„Jeśli kto złą nauką niszczy wiarę Bożą, za którą Jezus Chrystus się ukrzyżował [to] taki 
człowiek, jako nieczysty, pójdzie w ogień wieczny, tak samo jak i ten kto jego słucha”44 – św. 
męcz. arcypasterz Ignacy Bohonosiec. 

„Słowa heretyków – zwiastuny śmierci i ten, kto je przyjmuje, ten zatraca swą duszę”45 – 
abba Ewagriusz. 

Abba Teodor Studyta mówił, że „jeśli będziesz się z kimś przyjaźnił i zdarzy się, że on 
wpadnie w cudzołożnictwo to, jeśli możesz podaj mu rękę i podnieś go; jeśli on jednak 
wpadnie w herezję i nie patrząc na twe namowy nie nawróci się, to, czym prędzej odetnij się 
od niego, abyś (gdy się spóźnisz) i sam z nim nie wpadł w jamę”46. I jeszcze: „Jeśli oni 
kochają Boga, to dlaczego są w jedności z heretykami?”47  

„W żadnym wypadku nieprzyjaźń się z heretykami, nie jedz i nie pij z nimi, nie bądź ich 
przewodnikiem w drodze, nie wchodź do ich domów, ani na ich zebrania, gdyż u nich 
wszystko jest nieczyste...”48 – św. Efrem Syryjczyk. 

„Jeśli twój biskup zaczyna głosić to, co jawi się cudzym ustanowieniem nawet, jeśli żyje 
on bogobojnie [cs. целомудренно], czyni cuda, prorokuje – niech będzie dla ciebie, jak wilk w 

owczej skórze, gdyż jawi się on obrońcą duchowego upadku” – św. arcypasterz Ignacy 
Bogonosiec. 

Święty mnich Teodor Studyta mówi całkowicie jasno, że „posiadamy nakaz od tegoż 
Apostoła [Pawła], że jeśli ktoś naucza lub przekonuje nas postępować wbrew temu, co 
przyjęliśmy z Tradycji i przeciw temu, co stwierdzają Kanony Powszechnych i Lokalnych 
Soborów, które się odbyły w swoim czasie, abyśmy nie przyjmowali takiej osoby i nie uważali 
za członka świętego kleru”49. 

Grecki metropolita Oroposu i Fili Cyprian w referacie pt.: „Herezja ekumenizmu i 
patrystyczna pozycja prawosławnych” opisuje pewne wydarzenie z życia św. Grzegorza 
Teologa, które to może być dla nas przykładem jak postąpić w obecnym czasie. Metropolita 
Cyprian pisze: „Rodzony ojciec św. Grzegorza Teologa, którego także nazywano Grzegorzem, 
był biskupem Nazjańskim w niewielkim mieście Pont.  

Okazał się on wyjątkowo duchową osobą […] dla Cerkwi Prawosławnej. 
Tym nie mniej, ten czczony starzec, biskup Nazjański Grzegorz, pewnego razu […] 

podpisał razem z innymi arcykapłanami w Małej Azji półariańskie wyznanie wiary, będąc 
wprowadzony w to zbłądzenie przez swoją prostotę50. 

Według swoich przekonań nie był on przeciwnikiem prawosławnego nicejskiego Symbolu 
[Wiary, Credo, - M.P.], lecz już w podeszłym wieku (90 lat), starzec nie mógł w pełni 
rozeznać się we wszystkich teologicznych i dogmatycznych niuansach, które w tym czasie 
trwożyły Cerkiew51 […].  

Mimo to przez niego zostało dopuszczone dogmatyczne zbłądzenie… 
Jaką pozycję zajęło duchowieństwo, a szczególnie mnisi w diecezji Nazjańskiej względem 

upadku swego starca-biskupa? 
Oni przerwali cerkiewną łączność z nim; inaczej mówiąc, oni się od niego odgrodzili. 

Nazjańska Cerkiew była wzburzona i rozdzielona; w niej pojawiło się wzburzenie i groza52. 
Ponieważ, kiedy nie ma jedności w wierze, to zawsze pojawiają się podziały.  

                                                 
44 «Древній патерикъ» M., 1874 r., s. 276. 
45 «Добротолюбіе» wyd. II, T. IV, M., 1889 r., s. 613. 
46 Кіево-Печерскій Патерикъ, M. Wiktorowa, Kijów 1893 r., s. 282. 
47 Święty prepodobny Teodor Studyta „List do Atanazego syna” 
48 Творенія иже во святыхъ отца нашего Ефрема Сѵрина, wyd.V, cz.3, TSL, 1912 r., s. 371. 
49 Święty mnich Teodor Studyta, PG 99:988, Listy, Księga I, № 24, Do Teoktysta. 
50 Гρηγόριος ỏ Θεολόγος, Ateny, 1982 r., s. 31. 
51 PG 35, 1005; Dzieła, T. I, s. 271-272.; PG 35,261C. 
52 Tamże, 
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Syn starca Grzegorza, który wtedy był jeszcze kapłanem [prezbiterem] i pomocnikiem 
swego podeszłego wiekiem rodzica, dokładał starań, aby pozbyć się tego rozdzielenia i 
rozłamu. 

W końcu, w 364 r. udało mu się z pomocą Bożą, pojednać mnichów i duchowieństwo ze 
swym starcem-biskupem. Owocem tego osiągniętego pojednania stało się jego pierwsze dzieło 
pt.: „O pokoju”53. 

To przepiękne dzieło kończy się następującym wezwaniem: 
…inaczej myślących, na ile można, będziemy przyjmować i leczyć jak ranę prawdy; 

nieuleczalnie cierpiących będziemy odrzucać, aby samym nie zarazić się ich chorobą, 
wcześniej niż informując ich o swoim zdrowiu54.  

To pouczające wydarzenie pozwala nam wyciągnąć następujące wnioski: 
a) Bogobojny wierzący naród od dawna był bardzo wrażliwy w sprawach wiary. 

Święty Grzegorz nazywa go samą gorliwą częścią Cerkwi55. Wierzący naród nigdy nie 
wahał się w odgrodzeniu się od pasterzy, chociażby i bardzo bogobojnych, jeśli ci 
ostatni nie głosili w sposób prawy słowo Prawdy. 

b) To odgrodzenie się zostało uczynione, aby bogobojni nie zarazili się chorobą, tj. 
heretyckim poglądem mylących się. 

c) Innosławni rozdzielają się na tych, którzy poddają się leczeniu i tych, którzy są 
nieuleczalnie chorzy; pierwszych będziemy przyjmować i leczyć, a drugich odrzucać”56. 

Święty Bazyli Wielki w pierwszym kanonie swego pierwszego Listu Kanonicznego do 
Amfiłochiusza biskupa Ikonii, przekazując mu naukę starożytnych Ojców Cerkwi informuje, 
że: „heretykami nazywali oni [św. Ojcowie] tych, którzy całkowicie odstąpili i w swej wierze 
stali się cudzymi”57. Dlatego wszelka herezja jest bezprawnym skażeniem wiary i nauki 
Cerkwi Prawosławnej. Każda herezja oddziela człowieka od Cerkwi. Jest to potwierdzone 
przez VII Sobór Powszechny: „Jan wielce umiłowany w Bogu zastępca tronu apostolskiego 
na wschodzie, powiedział: herezja oddziela od Cerkwi każdego człowieka. – Święty Sobór 
powiedział: to oczywiste”58. 

Prawosławna św. Tradycja od początku uważa komunikowanie się z heretyckimi 
biskupami, czymś niedopuszczalnym nawet, gdyby oni zostali postawieni przed cerkiewnym 
sądem, gdyż oni są poza obcowaniem z Wiarą, poza obcowaniem z Cerkwią. 

Święty arcypasterz Bazyli Wielki wierzył, że eucharystyczna jedność jawi się nie jakąś 
tam formalnością, lecz sprawą niezwykle ważną, sprawą Wiary i zbawienia. W swym liście 
do Ewsymian, przekonuje ich, aby nie odpadali od kontaktów z tą częścią Cerkwi, która 
przebywa na podwalinie „zdrowej i niewypaczonej nauki”, ponieważ prawa wiara jawi się 
podstawą dla utrzymywania kontaktów. 

(...) 
Utrzymywanie kontaktów z heretykami, wg nauki św. arcypasterza Bazylego Wielkiego 

jest niedopuszczalne, gdyż poprzez naruszenie przez nich, – całkowicie czy też w części, – 
Prawosławnego Wyznania, automatycznie odpadają oni od obcowania z Cerkwią. 

Mając jeszcze godność diakona, ten wielki ojciec i nauczyciel Cerkwi zaniechał kontaktów 
z biskupem Cezarei Daniem w 361 r., i oddalił się do pontyjskiej pustyni, nie zwracając nawet 
uwagi na to, że bp Danii ochrzcił go i wyświęcił. Z jakiego więc powodu św. arcypasterz 
Bazyli „odgrodził się” od niego? Za to, że bp Danii mając słaby charakter podpisał 

                                                 
53 PG 35, 721-752, 
54 Święty Grzegorz Teolog, Słowo 6 § 22 C, PG 35, 752 A. 
55 Tamże, Słowo 18 §, PG 35: 1005C, 
56 Metropolita Cyprian (Oroposu i Fili), Herezja ekumenizmu i patrystyczna pozycja prawosławnych, Monaster 
św. Cypriana i Justyny, Ateny 1998 r. 
57 Patrz: «Книга церковныхъ правилъ» 
58 «Дѣянія Вселенскихъ Соборовъ», T. IV, Kazań 1908 r., s. 353. 
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nieprawosławne wyznanie wiary na półariańskim soborze w Konstantynopolu w 360 r., pod 
przewodnictwem Akakiosa Cezareo-Palestyńskiego obrońcy „podobieństwa istotności”59. 

Później mając już godność biskupa, św. Arcypasterz  Bazyli nie wahając się zerwał swoją 
starą przyjaźń z owładniętym ariaństwem biskupem Sebasty Eustafiuszem. Objaśniając swoją 
srogą pozycję św. Bazyli napisał, że teraz, kiedy nie zgadzamy się z tymi, którzy są z 
Eustafiuszem i gdy unikamy jednomyślnych z nimi, to z całą sprawiedliwością zostanie nam to 
wybaczone, gdyż „nic nie przekłada się ponad prawdę i trwałemu zachowaniu siebie  w 
niej”60. 

Jeśliby św. Arcypasterz Bazyli Wielki żyłby dziś, to czy utrzymywałby kontakty z 
prawosławnymi ekumenistami? Zrozumiałym jest, że nie61. 

Grecki obrońca Prawosławia przed unią z papistami – św. Marek bp Efezu mówi: „I Boży 
Złotousty62 wyjaśniając słowa: Gdyby ktoś wam głosił dobrą nowinę odmienną od tej, którą 
myśmy wam głosili, niech będzie przeklęty (anatema), mówi tak: On nie powiedział: jeśli by 
oni głosili wam coś sprzecznego lub jeśliby coś wypaczyli, lecz jeśliby coś małego głosili oprócz 
tego, co przyjęliście lub być może, cokolwiek zmienili – anatema (klątwa) niech będzie!… I 

Bazyli Wielki w Pouczeniach 63mówi: Odrzucać coś z napisanego lub wprowadzić coś z 
niepisanego – jawne odstąpienie od wiary i znak bezczelności; gdyż Władca nasz Jezus 
Chrystus mówi: ‹‹Moje owce głosu mego słuchają››; a przed tym mówi On: ‹‹za obcym nie 
pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych›› (J 10,5). I w liście do mnichów 
tak mówi: Jeśli niektórzy pretendują, że wyznają zdrową wiarę, tym nie mniej mają kontakt z 
inaczej myślącymi, jeśli i po namowach nie zaprzestaną tak postępować, to należy uważać i 
ich nie tylko za odłączonych, lecz nawet i braćmi nie nazywać… A więc i po co dużo mówić?! 
– Wszyscy Nauczyciele Cerkwi, wszystkie sobory i wszystkie Księgi Boże nakazują nam, aby 
uciekać od inaczej myślących i odstąpić od kontaktu z nimi”. 

Z powodu herezji, która jest śmiertelnym niebezpieczeństwem dla duchowego życia 
prawosławnych chrześcijan apostoł Paweł poucza, że „heretyka po jednym i drugim 
napomnieniu unikaj. Wiedząc, że jest on przewrotny i grzeszny, i sam na siebie wyrok 

wydaje” (Tyt. 3, 10-11). Przy tym przestrzegając chrześcijan by nie czynili rozgraniczeń i 
wyjątków na patriarchów, metropolitów, biskupów czy „starców”. Aby odrzucili nie tylko 
hierarchę owładniętego herezją, lecz nawet samego Anioła, który by spróbował skazić naukę 
Cerkwi: „Ale choćbyśmy nawet my albo Anioł zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, 
którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!” (Gal 1,6-8). Dlatego św. Jan 
Złotousty poucza, że jeśli twój zwierzchnik Cerkwi, biskup, lub kleryk jest „kłamcą względem 
wiary, to uciekaj od niego i nie miej łączności z nim, chociażby był on nie tylko człowiekiem, 
lecz nawet Aniołem, który zszedł z niebios”64. Kiedy św. Maksyma Wyznawcę heretycy przy 
pomocy siły zesłali do miasta Wizyi, a następnie przy użyciu podstępu namawiali go by 
powrócił pod warunkiem pojednania się z owładniętą przez herezję monoteletyzmu Cerkwią 
Konstantynopolitańską, na co święty odpowiedział: „Kiedy zobaczę Cerkiew 
Konstantynopolitańską taką, jaką ona była wcześniej, wtedy i ja znajdę się w niej, tak jak 

wcześniej byłem jej synem, i wstąpię w łączność [eucharystyczną] z nią bez jakichkolwiek 
namówień. Dopóki w niej będą się znajdować heretyckie zgorzenia i biskupi-heretycy, żadne 
słowo, lub czyn mnie nie przekona, abym kiedykolwiek wstąpił w łączność z nimi”. Odnośnie 
eucharystycznej łączności z herezjarchami abba Maksym powiedział: „Jeśli i cały świat będzie 
w łączności z patriarchą, to ja z nim nie będę. Gdyż wiem z tekstów św. apostoła Pawła, że 

                                                 
59 Święty arcypasterz Bazyli Wielki, List 51, „Do Wospria biskupa”, PG 32,388C-392A. 
60 Święty arcypasterz Bazyli Wielki, List 245, „Do Teofila biskupa”, PG 32,925BC. 
61 «Православіе и экуменизмъ», T. II, Fili Attyka 2001, s. 31-33. 
62 Ma na myśli św. arcypasterza Jana Złotoustego V w. 
63 «Подвижническіе наставленія» 
64 Dzieła św. Jana Złotoustego, Komentarz listu do Hebrajczyków, Słowo 34. 
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Duch Święty poddaje anatemie [klątwie] nawet Anioły, jeśliby one zaczęły zwiastować 
inaczej, wnosząc cokolwiek nowego”65(Gal 1,8). Święty Józef Wołokałamski także poucza 
każdego prawosławnego: „Niech dla Ciebie, każdy będzie dostojnym, oprócz tego, który uczy 
herezji. Jeśli taki okaże się heretykiem, to postarajmy się nie przyjmować od niego ani nauki, 
ani Eucharystii, i nie tylko nie będziemy przyjmować Eucharystii u niego, lecz będziemy 
osądzać go i ze wszystkich sił demaskować, aby nie okazać się współuczestnikiem w jego 
upadku”66. Święty arcypasterz Marek Eugenikos bp Efezu także uprzedza wiernych, aby 
stronili oni od kłamliwych pasterzy, którzy depczą Tradycję św. Ojców: „Uciekajcie, bracia od 
nich, od wszelkiego kontaktu z nimi. Tacy ci kłamliwi-apostołowie, źli oszuści, udający 
apostołów Chrystusowych. Nie dziwi to, gdyż i sam szatan przyodziewał się w anioła 
światłości. Dlatego i nie jest dziwnym, że i jego słudzy zamieniają się w sprawiedliwych sług, 
lecz koniec ich będzie wg uczynków ich... . A wy tak, jak zostało utwierdzone przez świętych 
Apostołów, stójcie zachowując Tradycję, którą żeście przyjęli tak pisaną jak i niepisaną!”67 

Patriarcha Konstantynopola święty arcypasterz Herman Nowy (Iosif Wriniej) zaleca dla 
Cypryjczyków: „Narodowi Bożemu, żyjącemu na Cyprze, jako prawdziwym dzieciom 

Powszechnej Cerkwi, nakazuję uciekać od kapłanów, którzy poddali się łacińskiemu oszustwu, 
nie wchodzić do ich cerkwi, nie podchodzić do nich po błogosławieństwo. Gdyż lepiej modlić 
się do Boga u siebie w domu, niż razem z łacinnikami iść do cerkwi, a potem razem z nimi 
pójść do piekła”68. 

Święty arcypasterz Atanazy Wielki męczennik i wyznawca znany, jako przeciwnik 
heretyka Ariusza, radzi nam: „Stąpając wierną i życie dającą drogą wyrwijmy oko, które nas 
gorszy, nie fizycznie, lecz poprzez rozum. Jeśli spotkamy na przykład biskupa lub kapłana, 
który prowadzi siebie niegodnie [ma na myśli herezję] i gorszy naród, to należy od nich się 
oddzielić. Tak jak lepiej jest nam bez nich zbierać się w jakimkolwiek domu dla modlitwy, 
aniżeli z nimi tak jak i z Ananiaszem i Kajfaszem zostać wrzuconym w otchłań piekielną”69. 

Mówi się, że modlitwy i nabożeństwa nie tracą swych właściwości i siły nawet, jeśli 
czytają je heretyccy kapłani. W swych dziełach św. Teodor Studyta zwraca uwagę jak należy 

odnosić się do tego, że herezjarchowie czytają prawosławne modlitwy: „Przecież oni myślą 
nie tak jak twórcy modlitwy i nie wierzą w sam sens jej słów. Chociaż w słowach uznają, lecz 
w rzeczy samej odrzucają. [...] Chyba nie powiemy, że taki wierzy?... W żadnym wypadku, 
chociażby i nawet tak twierdził. Dokładnie tak samo i w danym przypadku: on wierzy nie tak 
jak mówi... Nawet gdyby on i wyznał symbol wiary, a inny modliłby się w czasie nabożeństwa 
to on, co prędzej znieważa i szydzi z Liturgii”70. 

Na początku IX wieku św. Teodor Studyta razem ze swymi wyznawcami jawnie przerwał 
łączność eucharystyczną z patriarchą Nikiforem. „Tylko za to”, że patriarcha nie odebrał 
godności biskupiej arcykapłanowi o imieniu Józef, który przeciw cerkiewnym kanonom 
udzielił sakramentu małżeńskiego Imperatorowi Konstantemu VI (który bezprawnie rozwiódł 
się z małżonką Augustyną Marią) z nową jego wybranką Teofanią. Święty Teodor wprost 
nazwał to wydarzenie „cudzołożną herezją”, oraz wymagał, co następuje: „Albo niech 

zaniecha sprawowania czynności liturgicznych [Józef] i wtedy będziemy w jedności ze 
świętym patriarchą... lub jeśli to nie zostanie przyjęte, pozostaniemy takimi powściągliwymi, 
jak wcześniej...  A co będzie ponad to, to przebaczcie... Wina bezprawia i odstępstwa od 

                                                 
65 Patrz: Żywot świętego Maksyma Wyznawcy. 
66 Преподобный Іосифъ Волоцкій, Просвѣтитель, wyd. Іосифоволоцкаго ставропигіяльнаго монастыря, 

2006 r., s.184. 
67 Ікромонахъ Савва (Яничъ), Вѣроотступничество, wyd. Русская Идея, s. 157. 
68 Tamże. 
69 Tamże, oraz Архіеп. Никонъ (Рклицкій), Жизнеописаніе Блаженѣйшаго Антонія, Митрополита 

Кіевскаго и Галицкаго, Т. ѴІ, wyd. Сѣверо-Американской и Канадской епархіи, 1960 r., s. 121. 
70 «Церковные вѣдомости», № 3, СПС, M., Kwiecień 2009 r., s. 15. 
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Boskich kanonów”71. Święty okazał się w tym całkowicie sprawiedliwym, mimo, że dla 
większości hierarchii to, co się wydarzyło wydawało się jeszcze dopuszczalne w ramkach 
„ekonomii”. Nie trudno sobie wyobrazić, jaką pozycję zająłby święty Teodor żyjąc w naszych 
czasach... 

W innym miejscu tenże święty pisze, że „i żmija zadaje ciosy nie tylko niewierzącym i 
heretykom, cudzołożnikom i rozpustnikom i czyniącym podobne niegodziwe czyny, lecz i tym, 
którzy odnoszą się do nich obojętnie i mają z nimi kontakt, jeśli tylko prawdziwymi są słowa: 
Kto się dotyka smoły, ten się pobrudzi, a kto z pysznym [гордымъ] przystaje – do niego się 
upodobni (Syr. 13,1). Mnie teraz obwiniają za to, że zabroniłem prawosławnemu wznosić 
(modlitwy) na świętych wypominkach [священныхъ поминовеніяхъ] w czasie dokonywania 
sakramentu za jednego, który był przeciw prawosławnym, lecz miał cały czas kontakt z 
herezją. Gdyż jeśliby on uprzednio, chociaż na łożu śmierci, poprzez spowiedź stał się 
(godnym) uczestnikiem [Причащенія] Świętych Sakramentów, to prawosławnemu można 
byłoby dokonywać za niego ofiarę. Lecz tak jak on odszedł będąc w kontakcie z herezją, to w 
jaki sposób można umieszczać go we współudziale z prawosławnymi? Święty Apostoł [Paweł] 

mówi: Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest wspólnotą Krwi 
Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest wspólnotą Ciała Chrystusa? Ponieważ 
jeden jest chleb, my, liczni, jesteśmy jednym ciałem. Wszyscy bowiem spożywamy z jednego 
chleba (1Kor 10,16-17). Zatem, po upodobnieniu się i poprzez kontakt w heretyckim chlebie i 
kielichu jest właściwe przeciwległej części i czyni [tych] uczestników jednym ciałem, cudzym 
Chrystusowi. Gdyż nie ma żadnego kontaktu światłość z ciemnością, sprawiedliwość z 
bezprawiem, współuczestnictwo wiernego z niewiernym, żadnej zgody w świątyni Bożej z 
bożkami, – jak w innym miejscu wygłosił tenże (Apostoł) (2Kor 6,14-16). Lecz za takich 
należy płakać, a tych którzy są jeszcze żywi, – modlić się, aby oni uciekli z sieci diabła; za 
siebie samych dziękować, że wybrał nas Bóg do zbawienia jako pierwocinę w uświęceniu 
Ducha i wiarę w prawdę (2Tes 2,13), aby służyć Jemu w prawosławnej wierze aż do 
prawdziwego (świadectwa) wyznania wiary; jeśli my dokonamy je bez zarzutu i bez 

pohańbienia, to niech On uczyni (nas) godnymi Swego Niebiańskiego Królestwa, w Samym 
Chrystusie Bogu naszym, Któremu chwała i władza, z Ojcem i Świętym Duchem, teraz i 
zawsze i na wieki wieków. Amiń”72. 

Całkowicie niemożliwym, niekorzystnym, nierozumnym, oraz zgubnym jest pozostawanie 
w heretyckiej jurysdykcji, i z takiej pozycji walczyć z heretykami i z ich heretycką nauką. 
Pozostając przy tym w hierarchicznym podporządkowaniu się u samych heretyków. Nie 
możliwym byłoby i zebranie prawosławnego soboru przeciwko heretykom, jeśliby 
prawosławni przedtem się nie oddzielili od heretyckich zwierzchników i biskupów. Na 
przykład jeszcze przed prawosławnym Soborem w 640 r., który jako pierwszy osądził herezję 
monoteletyzmu, św. Maksym Wyznawca całkowicie zerwał łączność z Cerkwią 
konstantynopolitańską owładniętą w tym czasie przez herezję. Święty Józef Wołokałamski 
                                                 
71 Tamże. O problemie modlitwy za heretyckiego biskupa (jeszcze nie osądzonego) pisze św. Teodor Studyta: 

„Jeśli biskup nie był obecny na niewiernym soborze i nazywa go fałszywym soborem, lecz wspomina w swych 

modlitwach [podczas nabożeństw] obecnego na nim swego metropolitę, to czy należy utrzymywać kontakt z 

prezbiterem [kapłanem] tego prawosławnego biskupa? Na to odpowiedziałem...  – że należy, – ze względy na 

ekonomię [cerkiewną], jeśli tylko on nie służył razem z heretykami. Gdyż każdy biskup, którego się wspomina 
[podczas nabożeństw] jest prawosławny, to nic nie znaczy [dla takiego prezbitera], jeśli on [biskup] wspomina 

swego metropolitę-heretyka ze względu na strach przed nim. Kiedy taki prezbiter zaprasza na całonocne 

czuwanie, to należy iść i kiedy on przedstawia cerkiew, to należy ją przyjąć, i kiedy sam wchodzi do niej, aby 

odsłużyć, to należy mu [na to] pozwolić, lub, gdy trzeba wspomnieć zmarłego (tylko prawosławnego), to należy 

mu pozwolić i kiedy bierze się w niej służyć, to nie należy mu tego zabraniać. Jeśli jednak on wspomina biskupa 

heretyka, chociażby on sam myślał jak prawosławny, to należy wystrzegać się od liturgicznego kontaktu z nim i 
od wspólnego ołtarza, jeśli przy tym należałoby go wspomnieć.” Św. Teodor Studyta, Księga 1-sza, M. 2003 r., 

List XLIX, Do Neukratia syna. 
72 Творенія преподобнаго Ѳедора Студита въ русскомъ переводѣ, T I, Sankt Petersburg 1907 r. s. 446. 
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również przed soborem osądzającym herezjarchę metropolitę Zosimę w 1494 r. oddzielił się i 
przerwał jedność eucharystyczną powiadamiając biskupa suzdalskiego Nifonta: „Znana jest 
tobie obecna bieda, która dotknęła Ziemię Ruską i całe prawosławne Chrześcijaństwo. W 
wielkiej cerkwi Przeczystej Bogurodzicy, święcącej jak drugie słońce pośrodku całej Ziemi 
Ruskiej, na tym świętym tronie, gdzie zasiadali św. arcypasterze i cudotwórcy Piotr i Aleksy i 
innych wielu prawosławnych świętych arcypasterzy, obecnie siedzi plugawy pochodzący z 
knowań złych demonów – wilk odziany w szaty pasterza. Według godności arcypasterz, a wg 
woli swej zdrajca–Judasz i współuczestnik diabłów... (...) Splugawił on św. arcybiskupi tron 
[Престолъ], jednych ucząc żydostwa, a innych sodomskiej rozpusty. Żmija zgubna, 
obrzydliwość zapuszczenia na świętym miejscu, odstępca Chrystusowy. On nie tylko sam 
odstąpił od Chrystusa i przylepił się do diabła, lecz i innych uczy od odstępować Chrystusa. 
(...) Po świńsku żyjąc, oczekuje on antychrysta... Nigdy nie było jeszcze takiego złoczyńcy 
wśród starożytnych heretyków i odstępców... Jeśli nie zostanie wykorzeniony ten drugi 
Judasz – to pomału odstępstwo owładnie i wszystkich ludzi”73. Przy tym św. Józef jawnie 
wzywał wszystkich prawosławnych ludzi, aby „nie przyjmowali od niego ani nauki, ani 

Eucharystii”74. 
Przywołajmy jeszcze tekst listu św. Atanazego Wielkiego, adresowanego do mnichów, w 

którym to przedstawiona sytuacja w wielu kwestach nie utraciła swego znaczenia i dla 
obecnych mnichów jak i wszystkich prostych chrześcijan, którzy się zetknęli z groźnym 
rozprzestrzenianiem się herezji ekumenizmu: „Na chwałę Bożą witam wszystkich ukochanych 
moich braci tych, którzy prowadzą życie pustelnicze jak i tych, którzy są twardzi w swej 
wierze w Bogu! Podziękujmy Bogu, który dał nam wiarę, abyście razem ze świętymi 
otrzymali życie wieczne. Jest wielu takich, którzy w ślad za Ariuszem chodzą po monasterach, 
jakoby chcąc was odwiedzić, a tak naprawdę odwrócić od nas – prawosławnych, zamierzając 
oszukać czystych sercem. Jest też wielu takich, którzy chociaż i nie zgadzają się z Ariuszem, 
to idą do niego, i kontaktują się z jego uczniami. Jestem zmuszony po prośbie bardzo 
szczerych braci od razu napisać do was: tak jak wiernie i bez udawania chronicie wiarę, która 

jest wam dana dzięki łasce Bożej, chcę uprzedzić: nie stawajcie się zgorszeniem dla innych. 
Gdyż, jeśli ktoś zobaczy was, wiernych dzieci Chrystusowych, kontaktujących się z takimi 
ludźmi lub nawet służącymi [liturgicznie] razem z nimi, jasnym jest, że zaczną uważać ich 
herezję czymś nie bardzo ważnym i sami utkną w tym grzęzawisku. A więc moi ukochani, aby 
tak się nie stało, uciekajcie od tych, którzy podążają za arianami, a jeszcze lepiej uciekajcie od 
tych, którzy udają jakoby nie zgadzają się z Ariuszem, a tak naprawdę służą razem z jego 
wyznawcami. Bardzo ważnym jest, aby unikać kontaktów z tymi ludźmi, których pozycje są 
nam obrzydliwe. Tak samo, gdy ktoś przyjdzie do was i jak mówi św. Jan Teolog przyniesie z 
sobą prawą wiarę, to pozdrówcie i przyjmijcie go jak brata. Jeśli jednak ktoś udaje jakoby 
wyznaje naszą wiarę, a tak naprawdę spotyka się z tymi, którzy przebywają w złej wierze, to 
odstąpcie od kontaktów z nim. Jeśli taki obieca zerwać z tym, to uważajcie go za swego brata. 
Jeśli jednak sprzeciwi się poprawie – uciekajcie od niego. Mógłbym przedłużyć swój list, 

przywołując dowody prawidłowości podobnej nauki z Pisma Świętego. Ponieważ wy wszyscy 
jesteście ludźmi mądrymi, dobrze rozumiejącymi tego, który zwraca się do was w tym krótkim 
liście, jak przyjaciel do ukochanego swego przyjaciela. Wiem, że tak postępując zachowacie 
czystą i szczerą wiarę, a ci ludzie, którzy zobaczą, że my nie uczestniczymy w modlitwach z 
niewiernymi, otrzymają stąd korzyść bojąc się wpadnięcia w grzech i będą starali się postąpić 
wg tych, na których patrzą”75. 

                                                 
73 I. Хрущевъ, Ислѣдованіе о сочиненіяхъ Іосифа Санина преподобнаго игумена волоцкаго, 1868 r., s. 126-

127. 
74 Преподобный Іосифъ Волоцкій, Просвѣтитель, Іосифоволоцкаго савропигіяльнаго монастыря, 2006 r., 

s.184. 
75 PG, 26: 1185D-1188C. 
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Wszelka herezja oddziela wiernych od Chrystusa czyni tych, którzy podążają za 
heretykami współuczestnikami w ich zgubie. Nie zapominajmy, że święty Teodor Studyta w 
swoich homiliach stwierdza, że „wrogami Bożymi Złotousty (św. Jan V w.) głośno 
obwieszcza nie tylko heretyków, lecz i tych, którzy kontaktują się z nimi76”. I w czasach 
heretyka Ariusza wierni mówili: my wierzymy prawidłowo, a to że chodzimy do cerkwi 
heretyka Ariusza to nic nie znaczy. I poszli za Ariuszem do cerkwi, a potem razem z nimi do 
piekła… 

 
III. O Łasce Ducha Świętego. 

 
Jak widać problem jest poważny! Nie pomyślcie tylko, że uważam, że nie ma łaski 

Świętego Ducha w cerkwiach PAKP. Nie, – łaska jest, – lecz, nie dlatego, że PAKP jest 
swobodny od wcześniej osądzonych przez Powszechne i Lokalne Sobory herezji, lecz dlatego, 
że Bóg dla ujawnienia i w PAKP wiernych Jego Prawdzie, nie dopuszcza do zebrania się 
prawdziwego (ze względu na istotę, a nie nazwę) soboru lokalnego dla widzialnego, 

całkowitego (soborowo-kanonicznego), osądzenia heretyków przez widzialną władzę 
cerkiewną. W ślad za niewidzialnym osądzeniem ich przez Świętego Ducha, które wierzę 
zapewne się dokonało; co wszystkim da możliwość uświadomienia sobie, na czym polega 
wierność Bogu, aby wyjść „z Egiptu”, – jakim jest heretycka hierarchia! 

Tak łaska jest, lecz tylko na korzyść dla tych, którzy do tego czasu póki co nie zrozumieli 
różnicy w „sensie sprawy naszych rozbieżności” (św. męcz. Damaskin Cedryk77 „o 
sergiaństwie”).  Ci zaś, którzy w pełni są świadomi (np. kler) i rozumieją istotę tego, co się 
dokonuje w łonie oficjalnych prawosławnych Cerkwi, oraz przenikają do meritum czynów, 
lecz przebywają w tych jurysdykcjach, to łaska ta (Eucharystia) służy im w osąd: „...w 
[Cerkwi] zbawienne jest przyjmowanie wszystkich wiecznych i życiodajnych sakramentów, co 
do reszty przebywających78 w herezji, to są oni poddani wielkiemu osądzeniu i kaźni. To, co w 
prawdzie jasno przeprowadzałoby ich do życia wiecznego: to w zbłądzeniu [w tym i 

„pasywnym”] staje się dla nich bardziej pomnażającym i osądzającym” (kanon 57 (69) 
soboru w Kartaginie; patrz: 1 Kor 11, 27-31). Wyraźnie jest to widoczne z biblijnej 

                                                 
76 Święty mnich Teodor Studyta, PG, 99: 1049A, Listy, Księga 1, № 39, Do Teofila ihumena. 
77 „Odstąpili od łaski m[etropolita] S[ergiusz], X, Y, Z, lecz póki oni nie są oddzieleni – czyż nie istnieje w 

C[erk]wi to położenie, wyznawane przez Cerkiew, że w miejsce niegodnych sług ołtarza Bóg aniołów swych 
niewidzialnie dla dokonania błogosławionej tajemnicy [sakramentu] posyła. Jeśli takie położenie istnieje (i 

wierzę, że tak jest), to czyż nie mądrzej byłoby przecierpieć, nie obwiniając o bezprawie świadomego 

sergiaństwa masy tych, którzy cierpią w duszy od dokonywanej przez nieprawych nieprawdy, tych którzy nijak 

nie zgadzają się z ich myśleniem, lecz nie będąc w stanie wyjaśnić sobie sens naszych różnych poglądów, boją się 

pomylić przy własnym wyborze drogi, znajdując jedynie pokrzepienie i radość wśród okrążającego mroku i 

zmartwień w cerkiewnych służbach, – chodzą do sergiańskich światyń? Taką pozycję uważam za dopuszczalną 
w stosunku do tych słabych, nieświadomych [nienauczonych], którym ze względu na siłę ich młodzieńczej 

niewiedzy i prostoty nie może zostać przypisany grzech sergiaństwa. Grzeszą ci z nich, którzy rozumieją całą 

nieprawdę i pochodzące z niej zło sergiaństwa, lecz ze względu na swą bierność lub małoduszność pozostają w 

ich szeregu. Jeszcze bardziej grzeszą ci pasterze, którzy rozumieją tę sytuację. Lecz dzięki swej tchórzliwości 

lub, co gorsza, – ze względów materialnych, pozostają w szeregach sergian, powiększając ich liczebnie i 

znaczeniowo. Na nieszczęście takich nie brakuje. Co zaś tyczy się tych sług Bożych, którym dano możliwość 
zrozumienia sytuacji, pojąć nieprawdę i zło sergiaństwa, zrozumieć, że droga sergiaństwa – jest drogą apostazy, 

– ci są zobowiązani nie tylko wystąpić z protestem przeciwko czynom m[etropolity] S[ergiusz]a i jemu 

podobnym, nie tylko przejść ukazaną przez Pismo Święte i kanony cerkiewne drogę napomnienia i 

zdemaskowania gorszycieli, oraz swoim przykładem powinni pokazać swój sprzeciw dokonywanemu bezprawiu i 

zgorszeniu, przerywając jedność liturgiczną z sergianami, nie chodząc do ich świątyń, czyniąc wszystko co jest 

możliwe dla przybliżenia momentu soborowego sądu nad nieprawymi”. Z listu do (Samojłowicza) arcybiskupa 
Ugliczskiego. 
78 Także i uczestniczącym w niej poprzez wspomnienie podczas nabożeństw herezjarchów i wspólnej Eucharystii 

z nimi.  
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przypowieści: „Najmniejszy znajdzie litościwe przebaczenie, ale silnych czeka sroga kara” 
(Prz. 6, 6). Sam Chrystus mówi: „Ten zaś sługa, który poznał wolę gospodarza swego, i nic 
nie przygotował bądź (uczynił) zgodnie z wola jego, chłostany będzie wiele. Lecz ten zaś, 
który nie (poznał), (uczynił) coś karygodnego, chłostany będzie nielicznie. Komu wiele dano, 
od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać” 
(Łk 12,47-48). Oprócz tego: „Jezus rzekł: Gdybyście byli ślepi i nie mielibyście grzechu, ale 
ponieważ mówicie: «Widzimy», grzech wasz pozostaje” (J 9,40). Św. arcypasterz Atanazy 
Wielki (+373 r.) pisze: „Każdy człowiek otrzymał od Boga sposobność rozpoznawania 
prawdy, dlatego [człowiek] podlega karze jeśli podążył za ignoranckim pasterzem i przyjął 
kłamliwą naukę za prawdziwą, gdyż jaki może być kontakt światłości z ciemnością?”79 W 
ekumenicznych jurysdykcjach sakramenty dokonują się w osąd świadomych ekumenistów–
heretyków i tym, którzy wiedzą o ich odstępstwie mimo to korzystają z ich sakramentów. To 
niemal całkowicie jest zgodne z opinią św. męcz. Cyryla metropolity kazańskiego odnośnie 
sakramentów w sergiańskim pseudo-patriarchacie80. 

Według św. Jana z Damaszku przyjmujący Eucharystię od heretyków „staje się 

uczestnikiem „przewrotnej nauki i sądu nad nimi... Gdyż, jeśli bez wątpliwości bywa 
zjednoczenie z Chrystusem [czyż może być zjednoczenie z Chrystusem i sam Sakrament poza 
Cerkwią? – Znaczy to, że św. Jan mówi o nieosądzonych soborowo przez Cerkiew 
wewnętrznych heretykach, którzy przychodzą w owczej skórze a wewnątrz są wilkami81 – 
M.P.] i z sobą nawzajem, to bez wątpienia z własnej woli łączymy się z tymi wszystkimi, 
którzy razem z nami przyjmują Eucharystię”82. 

Jeśli chodzi o mnie to życzę wam, abyście zgodzili się ze stwierdzeniem św. Maksyma 
Wyznawcy, który na powyższy problem stwierdza: „Nie ma nic cięższego i smutniejszego od 
tego stanu, kiedy sumienie, w czym to nas piętnuje, i nie ma nic droższego od spokoju i 
poparcia sumienia”. 

Święty Teodor Studyta pisząc do Bazylego mnicha mówi: „Dlatego [wiedzcie moi byli 
pasterze –M.P] u nas nie oddzielenie od Cerkwi, lecz obrona prawdy i potwierdzenie Bożych 

kanonów; a inaczej, jak powiedziała twoja rzetelność było by to naruszeniem prawdy i 
wypaczeniem kanonów; sprawiedliwym będzie powiedzieć tobie co następuje: kapłani 
przekraczają Moje prawo – bezczeszczą Moje świętości. Nie odróżniają pomiędzy tym, co 
święte i tym, co świeckie, lecz wszystko było dla nich jednakowym (Ez 22,26). Gdyż 
wyrażenie: nie posiadać nieczystości lub skazy, powtórzę ci należy rozumieć tak: Cerkiew nie 
przyjmuje nieprawych dogmatów i przeciwnych kanonom czynów, jak również i zabronionych 
porozumień z czyniącymi je, jak mówi w jednym miejscu boski Bazyli; z nimi to wielki Paweł 
nie pozwala nawet jeść (1Kor 5,11). Gdyż od czasów apostołów i później często do Cerkwi 
wdzierało się wiele herezji, oraz pojawiały się nieczyste czyny (nieprawe i zabronione przez 
kanony), tak jak i teraz; mimo to wspomnianym wyżej sposobem Ona pozostała nierozdzielną 

                                                 
79 Montifaucon, Nova collectio patrum, v.2, p.105. 
80 Pismo prot. Lwa Lebiediewa greczeskomu Mitropolitu Kiprianu. Kursk 1997 r. 
81 „Pytanie. Dlaczego o heretykach zostało napisane: czyż nie mam w nienawiści tych, co nienawidzą Cię, 

Hospodi (Ps 138,21). W innym miejscu jest powiedziane: nienawidźcie ich jak wrogów Bożych. I znów w innym 
miejscu mówi się: Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata (Kpł 19, 17)? 

Odpowiedź: Heretyków jako bluźnierców i wrogów Bożych, Pismo Święte nazywa nie ludźmi, lecz psami, 

wilkami, świniami i antychrystami, jak mówi Hospod`: Nie dawajcie co święte psom (Mt 7,6). I Jan mówi: oto 

teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów (1 J 2,18). I ich to nie należy lubić i karmić, ani modlić się, ani 

jeść razem z nimi, ani przyjmować ich do swego domu, ani pozdrawiać, [dlaczego aż tak srogo: wiadomym jest, 

że nie wszyscy św. Ojcowie mieli aż tak srogą pozycję, – że aż nawet nie karmić? - M.P.] aby [przy tym choćby i 
nieumyślnie - M.P.] nie stać się uczestnikiem w ich kłamliwych czynach”. Św. Efrem Syryjczyk, Dzieła zebrane. 

T. II. Pytania i odpowiedzi M. 2003 r. 
82 Święty Jan z Damaszku „O świętych i przeczystych sakramentach Hospodnich” 
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i bez skazy i pozostanie taką na wieki. Gdy tym czasem głupio myślący i czyniący odłączają i 
odrzucają się od niej [Cerkwi], tak jak rozszalałe fale o niezniszczalną przymorską skałę”83. 

 
IV.O konieczności zwołania Soboru dla osądzenia heretyków. 

 
Zapewne niektórzy natrafią w prawosławnych publikacjach, że jakoby herezja 

ekumenizmu nie została jeszcze osądzona przez prawosławny sobór i dlatego nie mamy prawa 
oddzielać się od hierarchii. Będą nawet i tacy, którzy stwierdzą, że z powodu zarażenia się tą 
herezją aż tylu Lokalnych Cerkwi Prawosławnych trzeba na podobnym poziomie soborowości, 
(czyli wszech-prawosławnym) osądzić ekumenizm i herezjarchów, dlatego będą powoływać 
się na konieczność zwołania ósmego Soboru Powszechnego. Czy jest to prawidłowa nauka? 
Oczywiście nie. Sobory Powszechne były zwoływane przede wszystkim dla ogłoszenia nowego 
dogmatu, który wcześniej nie był jeszcze ogłoszony. Jeśli na przykład sobór był zwołany na 
poziomie powszechnego soboru (tzn. uczestniczyły w nim wszystkie Cerkwie Lokalne), a nie 
ogłaszał jakichkolwiek prawd wiary, lecz tylko kanony, to taki sobór nie był powszechnym. 

Na przykład Sobór w Trullo 692 r. jest nazywany „piąto-szóstym”, gdyż kontynuował pracę 
piątego (553 r.) i szóstego (680 r.) Soboru Powszechnego. Mimo że był on zwołany na 
poziomie soborów powszechnych, lecz z powodu nie ogłoszenia jakichś nowych dogmatów jest 
nazywany po prostu szóstym Soborem. Dla osądzenia herezjarchów-ekumenistów 
rzeczywiście trzeba zwołać sobór w skład, którego weszliby biskupi (antyekumeniści) z 
ekumenicznych Cerkwi, jak i z nie ekumenicznych jurysdykcji, np. starostylników, lecz w 
żadnym wypadku nie może to być sobór zwołany przez herezjarchów ekumenistów. Nie należy 
też zwoływać ósmego Soboru Powszechnego, gdyż jak dotąd nie pojawiła się żadna nowa 
heretycka nauka, aby przeciwko niej wygłaszać jakiś nowy dogmat, którego wcześniej nikt 
nie sformułował. Epoka Soborów Powszechnych zakończyła się na siódmym Soborze 
Powszechnym84. Święty optiński starzec Nektariusz (Tichonow, †1928 r.) powiedział: „Nie 
będzie już więcej Soborów. Było 7 Soborów, podobnie jak jest 7 Sakramentów i 7 Darów 

Ducha Świętego. Liczba wyrażająca pełnie, jest dla naszych czasów 7. Liczba przyszłego 
wieku to 8”. Jeśli zachodzi potrzeba zwołania soboru to tylko po to, aby osądzić herezję i 
samych herezjarchów, czyli odciąć ich od Ciała Chrystusowego jakim jest Cerkiew. Po 
siódmym Soborze Powszechnym „nowe” herezje były zdemaskowane i uznane, jako wariacje, 
powtórki w nowym opakowaniu wcześniej już osądzonych dawnych herezji! Tak na przykład 
patriarcha Jeremiasz II (Trianos) stwierdził, że „pierwszy Rzym wpadł w herezje 
Apolinariusza”85. Patriarcha miał na myśli „filoque”, prymat papieża i inne błędne nauki 
rzymskich katolików, które pochodzą od już wcześniej osądzonych herezji. I rzeczywiście, 
Apolinariusz nauczał, że Chrystus przyjął tylko ciało i dusze ludzką, tak jak rozum Jego był 
całkowicie Boskim (Logosem Boskości), stąd też wziął się prymat Rzymu – „namiestnik 
Chrystusa”, – jego rozum także ma boskie właściwości, lecz nie ludzkie jak u prawosławnych 
biskupów... Stąd też – od herezji Apolinariusza, a także od herezji Makedonia wywodzi się i 

„filioque”, ponieważ w niej Duch Święty jest niżej względem poziomu Ojca i Syna. W 

                                                 
83 Święty Teodor Studyta, List XXVIII. Do Bazylego mnicha. Księga I-sza, M. 2003 r. 
84 Niedawno kanonizowany święty starzec Kuksza z Odessy (Wieliczko, †1964 r.) powiedział: „Nadchodzą czasy 
ostateczne. Szybko będzie ekumeniczny Sobór, nazwany „świętym”. Jednak będzie to ten sam Ósmy Sobór, 

który będzie zgromadzeniem bezbożnych. Na tym Soborze wszystkie religie zjednoczą się w jedno. Potem 

zostaną zniesione wszelkie posty, stan mniszy zostanie całkowicie zniszczony, a biskupi będą się żenić. Nowy styl 

kalendarzowy zostanie wprowadzony w całej powszechnej Cerkwi. Bądźcie czujni. Starajcie się chodzić do 

cerkwi, póki są one jeszcze nasze. Wkrótce nie wolno będzie tam chodzić, wszystko się zmieni. Tylko wybrani to 

zobaczą. Ludzie będą zmuszeni, żeby chodzić do cerkwi, ale nam nie wolno będzie tam w żadnym wypadku 
chodzić. Błagam was, trwajcie w Prawosławnej wierze do końca waszych dni i zbawiajcie się” („The Orthodox 

Word”, 1991 r., № 158.P.138-141). 
85 Słowa patriarchy Jeremiasz II do cara Teodora z 1569 r. 
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podobny sposób można każdą „nową” herezją zdemaskować, jako już wcześniej osądzoną tyle, 
że przedstawioną nam w nowym opakowaniu to, co już kiedyś głosili starożytni 
herezjarchowie, lub jako kilka chytrze splecionych razem herezji.  

Dlatego zrozumiałym jest, że ekumenizm nie jest czymś „zupełnie nowym” w życiu Cerkwi! 
Całkowicie prawidłowo greccy starostylnicy nazwali ekumenizm, jako pan-herezję86, a śp. 
metropolita Witalii (Ustinow, zwierzchnik RZCP, †2006 r.), – jako „herezję herezji”. W 
gruncie rzeczy ekumenizm jest po prostu zlepkiem już osądzonych herezji (katolicyzmu, 
protestantyzmu przeróżnych grup, zborów i sekt). Jeśli spojrzeć na naukę „prawosławnych” 
ekumenistów, to całkiem jasnym jest, że podpadają oni pod klątwy (anatematyzmy) IV i VII 
Soboru Powszechnego. Ponieważ odrzucają oni wiarę w „Jedną Powszechną Soborową i 
Apostolską Cerkiew”, jako Ciało Chrystusowe, Głową, której jest Sam Chrystus (Ef 5, 23). 
Ciało, które powinno mieć wszystkie atrybuty ciała, tzn. – jedną wewnętrzną strukturę, 
formę, granice, jeden krwioobieg. Tym samym ekumeniści skażają dogmat o nierozdzielnym 
zjednoczeniu w jednym Ciele Chrystusowym dwóch natur – Boskiej i ludzkiej. Ludzka natura 
(Cerkiew) jest przez nich jawnie uniżana lub zupełnie odrzucana, co jest sprzeczne z 

dogmatem Soboru w Chalcedonie. Oprócz tego przyjmują „ideową platformę” Światowej 
Rady Kościołów, gdzie uważa się koniecznym dla zbawienia i jednoczenia chrześcijan tylko 
wiara w Św. Trójcę i Chrystusa, jako Syna Bożego, który narodził się w ludzkim ciele. 
„Prawosławni” ekumeniści tym samym uważają za niekonieczne dla zbawienia dogmaty o 
koniecznym czczeniu Bogurodzicy, ikon, świętych, relikwii itp., a zatem powtarzają herezję 
ikonoburców (w taki sposób, jaki wyznawali ją „umiarkowani ikonoburcy”), a nawet po części 
herezję Nestoriusza, już wcześniej osądzonych przez Sobory i św. Ojców. Obecnie wielu 
współczesnych świętych XIX i XX wieku osądziło herezję ekumenizmu. Problematykę 
ekumenizmu podjęto na soborze w Moskwie87 w 1948 r., oraz arcybiskupim soborze RZCP w 
Nowym Jorku w 1983 roku. Ostatni wymieniony wyżej sobór zwołany przez świętego 
metropolitę Filareta88, ułożył i ogłosił klątwę (anatematyzm) na ekumenistów: „Napadającym 
na Cerkiew Chrystusową i uczącym, że jakoby rozdzieliła się ona na gałęzie, różniących się w 

swej nauce i życiem, oraz twierdzącym, że Cerkiew widzialnie nie istnieje, lecz od gałęzi 
rozłamów i innowierzeń ma się zjednoczyć w jedno ciało; jak i tym, którzy nie rozróżniają 
prawdziwego kapłaństwa i sakramentów Cerkwi od heretyckich lecz uczą, że chrzest i 
Eucharystia heretyków odpowiada zbawieniu i tym, którzy mają kontakt z tymi heretykami 
lub dopomagają czy też bronią ich nowej herezji – ekumenizmu, uważając ją za braterską 
miłość i jednoczenie poróżnionych chrześcijan – anatema! taki niech będzie odłączony od 
wspólnoty wiernych”. Jednak klątwa ta nie została rzucona imiennie na któregoś z 
herezjarchów, a jak powiedzieli sami twórcy klątwy „jej granica i działanie rozpościera się na 
naszych parafian należących do RZCP”. Dlatego Cerkiew Prawosławna potrzebuje wszech-
prawosławnego soboru (nie 8 Powszechnego!) dla osądzenia i całkowitego odcięcia 

                                                 
86 πᾶν [ᾶ] (pan) – gr. cały, wszystek. 
87 Zgromadzenie Doradcze Przedstawicieli Cerkwi Prawosławnych zorganizowane przez „sergiański” 

Moskiewski Patriarchat w Moskwie w dniach 8-18.07.1948 r. z okazji 500-lecia Rosyjskiej Autokefalii. Na 

Konferencji podpisano rezolucję zabraniającą prawosławnym brać udziału w ekumenicznych zjazdach 

organizowanych przez ŚRK. W imieniu PAKP rezolucję podpisał abp Tymoteusz (Szretter). Rezolucja ta nie 

może być rozpatrywana jako decydujący akt odnośnie ekumenizmu ponieważ jej wystosowanie było 
podyktowane politycznymi interesami ZSRR. Sama jej treść nie ma za wiele z ducha prawosławia…. Mimo to 

fakt ten może być rozpatrywany jako pewien przebłysk i tendencję ku Prawdzie hierarchów w tamtym czasie.  
88 Metropolita Filaret, imię świeckie Georgij Nikołajewicz Wozniesienskij, urodził się w rodzinie duchownego 22 

marca 1903 r. w miejscowości Kursk. Podczas Soboru biskupów Rosyjskiej Zagranicznej Cerkwi w 1964 r. 

jego kandydaturę na tron metropolity zaproponował święty arcypasterz Jan Maksymowicz. Metropolita Filaret 

był zwierzchnikiem RZCP, aż do 21 listopada 1985 roku, w którym to zmarł. Za życia święty był znanym 
gorącym zwolennikiem zerwania jedności eucharystycznej z sergiańcami, nowostylnikami i ekumenistami 

należącymi do World Orthodoxy. W 1998 r. otworzony grób metropolity Filareta ukazał nierozłożone relikwie 

tego świętego hierarchy-wyznawcy. 
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herezjarchów, którzy obecnie rządzą Cerkwią Prawosławną tak w Polsce jak i w innych 
Cerkwiach Lokalnych.  

 
 

*  *  * 
 
Ktoś może zapytać: czy możliwym jest, aby aż tylu prawosławnych biskupów na świecie 

było w błędzie? Niestety tak... W dokumentach ikono-klastycznego soboru z 754 r., w czasie 
panowania cesarza Kopronima, czytamy szokujące wyznanie 338 biskupów, obecnych na 
soborze: „Niech żyje imperator! Ikony to idole i należy albo je niszczyć, albo powiesić tak 
wysoko, aby nikt nie mógł im się kłaniać!” Trudno jest uwierzyć, że obecnie tylu biskupów 
może być w błędzie, gdy jak widzimy nie wiele więcej było w nim w tamtych czasach. Patrząc 
z pozycji jaką obecnie zajmują hierarchowie, kapłani i mnisi w PAKP to, można by 
powiedzieć, że świętego Teodora Studytę i jego współwyznawców walczących wraz z nim z 
ikonoklazmem dziś uznano by za fanatyków i wariatów. A przecież w tamtym okresie 

ikonoklaści i prawosławni często nie odróżniali się obrzędami czy czymkolwiek zewnętrznym, 
ani też praktyką modlitewną, – w ogóle  niczym oprócz biskupów, których wspominali 
podczas nabożeństw. W czasie drugiego ikonoklazmu (815-842 r.) nie wymagano odrzucania 
ikon w takim stopniu, aby je wyrzucać i deptać nogami. Ikonoburcy zezwalali czcić ikony, a 
nawet oddawać tym ikonom cześć, w ogóle żyć po prawosławnemu, lecz pod jednym 
warunkiem, – imiennego wspominania podczas nabożeństw patriarchę-ikonoburcę. Takich, 
którzy się na to godzili, prawosławni uważali nie za mniejszych heretyków i odstępców, od 
tych którzy niszczyli ikony i odrzucali konieczność ich czczenia. Myślę, że podobieństwa z 
naszymi czasami są tu oczywiste. Historia się powtarza. Święty Teodor Studyta, św. Maksym 
Wyznawca i wielu pozostałych chrześcijan, którzy nie podążali za herezjarchami, zostali przez 
ostatnich nazwani „schizmatykami”. Mimo, że dla świętego Gerazma z Jordanii służył lew, 
mimo, że święty był cudotwórcą, to i tak pozostawał w zbłądzeniu wciągając w nie wielu 

palestyńskich mnichów, gdyż nie przyjmował postanowień IV Soboru Powszechnego. Był on 
w nim, aż do momentu w którym to został pouczony przez św. Epifaniusza Wielkiego i 
przyniósł pokutę. 

Dziś mnisi szukają jak by tu otrzymać mitry, ihumeńskie żezły, tytuły, przy tym tylko 
fikcyjnie wyznając wiarę – tzn. okazując swoją przynależność do Prawosławia tylko 
zewnętrznie. Jednak nikt z pośród nich nie broni Prawosławia, jeśli nie uczestniczą w 
niszczeniu Ciała Chrystusowego to zachowują grzeszne milczenie.  

Bóg miłościwie dopuścił w naszych czasach właśnie ekumenizm – herezję na tyle wielką, 
na tyle niweczącą naukę św. Ojców i wszystkie znane kanony, że tylko ślepy mógłby w tym 
nie zauważyć odstępstwa od Prawosławia. Wyobraźmy sobie co by było, gdyby w naszych 
czasach pojawiła się herezja podobna do monoteletyzmu, – któż obecnie nawet z poważnych 
wiernych (nie mówiąc już o zwykłych parafianach) zna naukę Cerkwi o dwóch wolach 

będących u Chrystusa; któż mógłby pojąć czy prawosławnym jest twierdzenie o „jednej 
wcielonej naturze Boga-Logosu” i najważniejsze, któż z powodu takich „niuansów” i 
„głupstw” zerwałby jedność eucharystyczną z biskupami odchodząc z ulubionych parafii i 
świątyń?... A przecież z powodu podobnych „niuansów” całe narody, całe państwa, ogromne 
rejony odpadały od Cerkwi Chrystusowej – odpadając na zawsze; tysiące ludzi (bogobojni 
kapłani i prości parafianie) okazywali się pod anatematyzmami (klatwąmi)89... 

Dowiedziawszy się o ogromnej liczbie ekumenicznych spotkań, modlitwach, świętach, 
możemy przekonać się w tym, że wszystkie przywołane kanony i cała nauka św. Ojców w 
pełni zostały naruszone: heretyków nazywa się „braćmi w Chrystusie”, ich organizacje 
                                                 
89 „Biada im! iż się drogą Kainową udali, a zwiedzieniem Balaamowem i zapłatą rozpuścili się, a w 

przeciwieństwie Korego poginęli” (Jud 1,11). 
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„siostrzanymi Kościołami”, uznaje się ich kapłaństwo, chrzest i pozostałe „sakramenty”, ich 
imiona wspomina się w czasie nabożeństw, błogosławi się na zawieranie związków 
małżeńskich pomiędzy prawosławnymi i heretykami, służy się wspólne modlitwy, świętuje się 
święta, jest prowadzona jawna współpraca. Przy tym wszystkim samym najstraszniejszym 
jest to, że tylko bardzo mała grupka wiernych uważa to za odstępstwo, większość nic nie 
widzi, lub po prostu milczy. Potwierdza to fakt, że obecne sumienie wielu członków Cerkwi 
jest sparaliżowane. Należy zdać sobie sprawę na czym polega sam „ruch ekumenizmu”. Jest 
to nic innego jak swoista publiczna propaganda jedności w wierze i nauce. Dla wielu wydaje 
się, że uczestnictwo biskupa czy kapłana w ekumenicznych modlitwach, nawet zwykłych 
spotkaniach nie szkodzi widzialnie dla Cerkwi. Nic bardziej mylnego! 

Podjęcie tak odpowiedzialnej decyzji nie przyszło mi z łatwością. Dopiero po 
wielomiesięcznym studiowaniu współczesnej historii Cerkwi Prawosławnej, rozpatrując 
herezję pod kontem nauki św. Ojców, prawa kanonicznego, nauki dogmatycznej, po wielu 
łzach, cierpieniu, bólu z powodu szoku, jakiego doświadczyłem poznając prawdę stwierdziłem, 
że nie mogę postąpić wbrew nauce Cerkwi Prawosławnej, wbrew własnemu sumieniu90.  

Pomiędzy nami – małą społecznością wiernych świętemu Prawosławiu, a wami – 
przeważającą ilością obojętnych (теплохладныхъ) liberałów wiernych PAKP, biskupami, 
kapłanami pojawiła się przepaść, która stale się rozrasta. Wy biskupi, kapłani, mnisi razem z 
rzeszą niedzielnych lub bożonarodzeniowo-paschalnych wiernych coraz bardziej oddalacie się 
od Prawosławia. Ze względu na ilość, a nie na jakość parafian podejmujecie swe decyzje i 
czyny. Nam pozostało albo się zgodzić na wasze antyprawosławne czyny i milczeć, narażając 
swoich członków rodziny, bliskich, dzieci na zarażenie91 się od was heretyckimi poglądami, lub 
też wg 15 kanonu odgrodzić się od was zachowując tym samym przekazywany nam od 
pokoleń skarb św. Prawosławnej Wiary. 

Czyż pozostawała mi inna alternatywa niż posłużyć się 15-tym kanonem Soboru w 
Konstantynopolu, oraz postąpić tym samym również zgodnie z 3 kanonem III Soboru 
Powszechnego? Inaczej nie byłbym wyznawcą przykazanego przez św. Ojców Prawosławia. 

Nie byłbym godnym nazywać siebie Prawosławnym92. Trzeciej drogi nam nie dano. Święty 
Teodor Studyta, który także odgrodził się od herezji, stwierdza, że: „jak można myśleć 
prawidłowo, czyniąc nieprawidłowo93, kiedy boski Jakub twierdzi, że wiara jawi się od 
czynów i ci którzy grzeszą w jednym nie mają i drugiego (por. Jak 2,17;10)”94.  

Obawiając się przede wszystkim o własne zbawienie, oraz nie chcąc mieć współudziału w 
herezji ekumenistów odgradzam się nie tylko od heretyckiej jurysdykcji PAKP, lecz od każdej 
Prawosławnej Cerkwi Lokalnej która także jest zarażona herezją lub utrzymuje jedność 
eucharystyczną z heretykami. Czynię to ze względu na Boga, siebie i wiernych. To dla Niego 
jako młody chłopak zapragnąłem oddać swoje życie, szczęście, bezpieczeństwo i komfort. Czyż 
nie wygodniej byłoby mi zostać kapłanem w PAKP, milczeć przeciw własnemu sumieniu, 
bojąc się słowa wypowiedzieć przeciwko odstępstwu. Milcząc patrzeć jak owce (wierni) idą za 
posłusznymi herezji arcykapłanami, jak one spoglądając na ich czyny, same z braku wiedzy 

lub prawdziwego kapłana uwierzą w zgubne kłamstwo, że nas i heretyków nic nie dzieli. A 
jeśli już tacy przyznają, że coś nas dzieli to zewnętrzna forma, wystrój cerkwi, piękniejsze 
obrzędy. Tego uczą się wierni od milczących kapłanów-ekumenistów. Mniejszym grzechem 
byłoby, gdyby kapłani w swym sercu znali prawdę i milczeli, niestety już teraz doczekaliśmy 

                                                 
90 „Ten jednak, kto ma wątpliwości, jeśli spożyje pokarm, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z 

przekonaniem. Wszystko zaś, co nie jest zgodne z przekonaniem, jest grzechem” (Rz 14,23). 
91 „Nie łudźcie się: Złe towarzystwa niszczą dobre obyczaje” (1Kor 15,33).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
92  Patrz 15 kanon Soboru w Konstantynopolu. 
93  „...Czyż nie będzie godnym wszelkiej kary ten, kto milczy i nie patrzy na to, kiedy jest nanoszony uszczerb 

Boskiemu prawu?” – św. Jan Złotousty (M. 1994 r., T. II, Księga 2, s. 589). 
94  Święty Teodor Studyta Księga  I-sza, M. 2003 r., List 11. Do Stefana sekretarza. 
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się pokolenia biskupów i kapłanów, którzy są zwolennikami ekumenizmu... Moje 
chrześcijańskie sumienie na takie „milczenie ze względu na dobro materialne czy spokój” się 
nie zgadza! Widząc jak prawdziwi kapłani antyekumeniści w Polsce za swój opór i 
„nieposłuszeństwo” biskupom nakazującym obowiązkowo brać udział w spotkaniach i 
modlitwach ekumenicznych, są przez hierarchów oddalani od wiernych. Jak przychodzą do 
nich dekrety (od biskupów) z decyzją o przeprowadzeniu się (przymusowym) do mniejszej 
parafii, a jeśli i wtedy „nie nabierze rozumu” to do jeszcze mniejszej. Taka praktyka biskupów 
PAKP nie jest czymś sporadycznym, a wręcz przeciwnie, jest stosowana w stosunku do 
każdego „niepokornego” lub „niepotrzebnego”. To tylko świadczy o zarażeniu i zakorzenieniu 
się herezji ekumenizmu u biskupów i kapłanów. Najbardziej boli zdrada osób bliskich po 
wierze, naszych kapłanów i arcykapłanów95, którzy wiedząc o niesłuszności ekumenicznego 
ruchu idą i wstępują w duchową jedność już nie tylko z jedną herezją, ale poprzez nią z 
wieloma pozostałymi. Przez taki czyn stają się oni jak ap. Piotr który zaparł się Jezusa 
Chrystusa, bojąc się konsekwencji wyznania prawdy. Za czyn ten ap. Piotr mimo, że od 
Chrystusa otrzymał przebaczenie to do końca swych dni codziennie tak silnie płakał, że jego 

pościel zawsze była mokra.  
Jakiego zgorszenia doświadczyłem od warszawskich kapłanów ekumenistów nie sposób 

wypowiedzieć... Byłem świadkiem publicznego, słownego wyparcia się nauki świętych Ojców, 
a nawet bluźnierstw przeciwko im. Nie lepiej jest i z pozostałymi kapłanami będących w 
PAKP-ie… 

Byłem gotów jako przyszły kapłan PAKP-u, cierpieć ataki i prześladowania od 
zwierzchników za trzymanie się prawosławnej nauki, która uczy nieposłuszeństwa biskupom 
nakłaniających do herezji. Jednak miłosierny Bóg ukazał mi pełnie tej drogi, bardziej 
potrzebnej w dzisiejszym powszechnym odstąpieniu od wiary. Drogę przede wszystkim 
zgodną z nauką św. Ojców i Ewangelii. Kto nie wierzy lub ma wątpliwości niech sprawdzi, 
literatury nie brakuje!  

Moje wystąpienie z zarażonej herezjami jurysdykcji PAKP jest oparte na przykładach i 

nauce wielu Ojców Cerkwi Prawosławnej, którzy z podobnych przyczyn postąpili tak samo. 
Na przykład św. Eufemiusz Wielki, św. Daniel słupnik, św. Ipatii (IV w.), św. Teodozjusz 
Wielki, św. Maksym Wyznawca, św. papież Marcin biskup Rzymu, św. Sawa Oświęcony, św. 
Teodor Studyta, św. arcypasterz Marek Efeski,  św. Józef z Wołokałamska, św. Arseniusz 
Parosskij (XIX w.), święci nowi męczennicy i wyznawcy rosyjscy XX w., jak i wielu, wielu 
innych. Jeśli więc mój czyn zostanie określony jako: „wpadnięcie w duchowe zbłądzenie” 
(прелесть) i zostaną nałożone na mnie przeróżne kary (epitemie, klątwy) to ja w żadnym 
wypadku nie będę mógł je uznać ze względu na ich niekanoniczność i bezsensowność. Jeśli 
„wpadłem w zbłądzenie” to znaczy, że wpadli w nią i ci św. Ojcowie na podstawie których z 
Bożą pomocą czynię swe kroki. Jeśli mnie ukażą to niech ukażą i św. Ojców Cerkwi 
Prawosławnej. 

Za to co zrobiłem z pewnością ogłoszą mnie „niepokornym”. Zastanówmy się, – 

posłuszeństwo herezji jest grzechem (w to chyba nikt nie wątpi), a zatem czy 
nieposłuszeństwo hierarchii która prowadzi do herezji też jest grzechem? Gdzie logika, gdzie 
prawda? Jak więc wygląda pokuta „pokornych”? Żałuję Boże, że zgrzeszyłem lecz znowu (z 
posłuszeństwa hierarchii) będę grzeszyć... – to nie pokajanie a oszustwo samego siebie i Boga. 
„Pokajanie zawiera się w tym, aby znienawidzić grzech i polubić dobre czyny, oraz odstąpić 
od zła i uczynić dobro”, – jak mówi św. Grzegorz Palamas. On też i wymienia owoce 
pokajania: „sprawiedliwość, dawanie jałmużny, miłość, prawda”. Lecz moje chrześcijańskie 

                                                 
95 „Nikt bardziej w Cerkwi nie szkodzi, jak kto przewrotnie postępując, ma tytuł lub stan święty. Takiego 
bowiem grzeszącego nikt nie waży się karcić i wina gwałtownie urasta w przykład, kiedy ze względu na 

poszanowanie stanu grzesznik odbiera honory”. – św. Bazyli Wielki, Księga reguł pastoralnych, Złote myśli 

Ojców Kościoła, Jan Hojnowski SCJ; Kraków, wyd. SPES. 
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sumienie mówi mi, że nie pokajaniem, a zdradą nazywa się to, jeśli wyrzeknę się Prawdy 
Bożej ze względu na „posłuszeństwo” herezjarchom.  Prawda jest darem Bożym i my 
powinniśmy zawsze o niej mówić, we wszystkich sytuacjach, nie patrząc na nic. Nie 
powinniśmy patrzeć na biskupów jak na profesjonalistów, dla których moglibyśmy spokojnie 
„przekazać pieczę” nad swą wiarą. Za nas samych wierzyć prawosławnie nikt nie będzie. 

Jednocześnie w żadnym wypadku nie potępiam moich braci, oraz kapłanów, 
antyekumenistów, którzy pozostają w PAKP. Daj im Boże siłę, aby i oni nie przemilczeli 
słowem i czynem Prawdy Chrystusowej. Jakże wielce znikoma ilość takich kapłanów w 
Polsce...  

Drodzy biskupi, kapłani, w Chrystusie diakoni! Jeśli rozumiecie całą zgubność 
ekumenicznego ruchu, to dlaczego ważycie słowa podczas kazań, uczestniczycie w 
antykanonicznych modlitwach z heretykami? Swym milczeniem lub na odwrót – słowem i 
czynem wprowadzacie wiernych w kłamliwą naukę ekumenizmu. Głupcy! Z bojaźni przed 
wielkimi tego świata co propagujecie i czego uczycie powierzone wam stado Chrystusowe! 
Powtórzę za św. Janem Kronsztadskim: – „Biskupi, co wyście zrobili ze swoim stadem?! 

Wyegzekwuje Hospod` owce Swoje z rąk waszych!” Tym, którzy twierdzą, że należy brać 
udział w ruchu ekumenicznym (na żal my nie bierzemy udziału, a przewodniczymy mu...), aby 
żyć w zgodzie z rzymsko-katolickim państwem jakim jest Rzeczpospolita Polska, odpowiem 
słowami św. Beniamina Piotrogradzkiego (XX w.): „Należy nie żałować siebie dla Cerkwi, a 
nie poświęcać Cerkiew ze względu na siebie!” Cerkiew to nie tylko ziemska instytucja z całą 
swą hierarchiczną, organizacyjną i ekonomiczną strukturą, lecz przede wszystkim utworzony 
przez Boga dwu poziomowy organizm. Który dzieli się na Cerkiew świętującą – niebiańską i 
Cerkiew wojującą – ziemską. Nie powinniśmy jak ewangeliczny bogaty głupiec (Łk 12,16-
21), troszczyć się tylko o sferę materialną, lecz przede wszystkim o niewyczerpany skarb w 
niebie, gdzie złodziej się nie dostanie, ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest wasz skarb, tam 
będzie również wasze serce (Łk 12,33-34). Tak więc należy bardziej bać się Boga, niż ludzi 
(por.: Dz 4,19; Iz 31,1-3;  Jak 4,4). Nie zapominajmy, że to nie my, lecz Bóg chroni Cerkiew 

i ludzkie dusze za prawidłowe wyznanie wiary96. Po co nam świątynie i majątki97 w zamian za 
dusze? Czyż możemy ratując martwe ściany świątyń być gotowi na to, aby gubić żywe dusze? 
Taką pozycją wy drodzy biskupi, kapłani i ścian świątyń nie zachowacie, i z kapłanów 
sprawujących sakramenty, jeśli nie przyniesiecie pokajania, zmienicie się w faryzeuszy, 
przelewających Krew Chrystusową. 

Obecnie wśród przeważających „prostych” wiernych (oprócz całkowicie głupich, 
analfabetów, lub też tylko co przybyłych do prawosławia z ateizmu i jeszcze nic 
nierozumiejących) można zauważyć, że idealnie widzą, zauważają wielkie odstępstwo, 
domyślają się, że biskupi sprzedają i zdradzają Cerkiew i wszelką prawdę, lecz nie chcą temu 
wierzyć! To znaczy ci „prostacy” nie tylko sami się oszukują, lecz i chcą aby ich oszukiwano! 
Oni wierzą i chcą wierzyć w kłamstwo. Oni tak są wychowani! Od dzieciństwa uważają, że 
kłamstwo – to normalność, że w tym życiu należy mówić jedno, a czynić drugie. (...) W 

czasach komuny większość z nich ukrywała wiarę, udawała, że oni – jak wszyscy, a tak 
naprawdę „w duszy” byli prawosławnymi. Dlatego im się wydaje, że tak samo postępują 
również98 „patriarchowie”, metropolici, synody biskupów i inni pasterze, tzn. udają, że oni są 
jednomyślni99 z bolszewikami, z każdym mającym władzę, wszelkimi siłami świata, w tej 
liczbie – z żydami, ekumenistami, a w „duszy” oni – prawosławni i wszystko czynią dla dobra 
Cerkwi... . 

Lecz to wszystko – optyczna odwrotność! 

                                                 
96 „Bądź wierny aż do śmierci, a dam wieniec życia” (Ap 2,10). 
97 „Nie mamy tutaj trwałego miasta!” (Hbr 13,14). 
98 List kapłana Leo Lebiediewa do greckiego metropolity Cypriana. Kursk 1997 r. – archiwum autora (M.P.) 
99 Turpe est aliud loqui, aliud sentire, (Ohydne jest co innego mówić, co innego myśleć) – Seneka. 
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Władze w moskiewskim „patriarchacie” [tak jak i nasi biskupi PAKP] udają, że są – 
prawosławnymi, lecz w duszy – jednomyślni z silnymi tego świata, z samym „duchem tego 
świata”, którym jest duch antychrysta! 

Skąd więc taka wiara kłamstwu w tak dużej liczbie narodu? 
Posłuchajmy, co mówi Apostoł Paweł. W drugim liście do Tesaloniczan, rozsądzając o 

„tajemnicy bezbożności”100, o ostatnim „sprawiedliwym” (antychryście) pisze, że jego 
„przyjście w towarzystwie działań szatana... według wszelkich sposobów, zwodzenia ku 
nieprawości tych, którzy dają się gubić za to, że nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić 
zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich błędu, tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli 
osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale znaleźli upodobanie w 
niesprawiedliwości” (2,9-12). 

Tak więc „wiara kłamstwu” to kara Boża dla ludzi czasów ostatecznych. Właśnie to 
obserwujemy u „prostych” wiernych z ekumenicznych Cerkwi. 

W taki sposób, naród cerkiewny z ekumenicznych Cerkwi, poprzez swą wiarę kłamstwu, 
okazuje się duchowo krewnym swoim cerkiewnym kierownikom, w tej liczbie – tym 

szczególnie poświęconym [masonom], którzy wprost biorą natchnienie od „ojca kłamstwa”101 
– diabła. Taki naród może bezpośrednio nie wyznawać jakichkolwiek nauk ekumenicznych, 
nawet po prostu ich nie znać. Lecz swoją grzeszną obojętnością ku Prawdzie, nie chcąc 
wiedzieć i przyglądać się kto nimi prowadzi i dokąd, – taki naród w zupełności zasługuje, na 
to aby znaleźć się tam, gdzie go prowadzą, tzn. – w przepaść zatracenia (aby byli osądzeni 
wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale znaleźli upodobanie w niesprawiedliwości)102. 

Obecnie na podstawie tekstów współczesnych świętych Ojców, takich jak św. arcypasterza 
Ignacego Branczaninowa103 i świętego Teofana Zatwornika, możemy dojść do wniosków, że 
to właśnie w naszych czasach możemy być świadkami tego powszechnego odstępstwa od 
wiary (patrz.: Łk 17,1-2), przy którym herezja weszła w kręgi oficjalnych cerkiewnych 
organizacji, a prawdziwa Prawosławna Cerkiew skryje się w katakumbach. 

Proroctwa i  objawienia takich wielkich spowiedników i pasterzy jak św. kapłana Jana z 

Kronsztadu104, św. Ławrencjusza105 z Czernichowa, o. Serafima Rose, arcybiskupa Awierkija 

                                                 
100 Patrz: 2 Tes 2,7 
101 Patrz: J 8,38-44 
102 List kapłana Leo Lebiediewa do greckiego metropolity Cypriana. Kursk 1997 r. Pogrubienie tekstu zgodnie z 

oryginałem. – archiwum autora. 
103 Święty Ignacy (Branczaninow), arcypasterz, pisarz i wielki prorok Rosji końca XIX wieku, pisał o tym, że 

oficjalne cerkiewne jurysdykcje pod koniec czasów podporządkują się antychrystowi i duchowi tego świata. 

Niejednokrotnie podkreślał, że w czasach ostatecznych będzie istnieć różnica pomiędzy cerkiewnymi 

organizacjami a prawdziwą Prawosławną Cerkwią. Z jednej strony będziemy mieć cerkiewną organizację 

pozbawioną prawdziwego ducha Chrystusowego, a z drugiej katakumbową społeczność, zjednoczoną jedną 

wiarą, jednym Duchem, jednym ciałem i krwią Chrystusową. Święty mówił, że „można przypuszczać, że 
organizacja Cerkwi, która już przez długi czas waha się nagle i strasznie upadnie. I nikt nie będzie w stanie tego 

zatrzymać, lub temu przeszkodzić. Dzisiaj sposób przeżycia Cerkwi zależy od współczesnego świata, który jest 

przeciwległy Cerkwi, a konsekwencją tego będzie jej szybki upadek.... Niech obroni miłosierny Hospod` tych, 

którzy wierzą w Niego. Jednak takich jest niewielu i staje się coraz mniej” („Not of This World”, Platina, 1994 

r., Te prorockie słowa niemal dosłownie spełniły się po rewolucji bolszewcikiej w Rosji). 
104 Patrz Prorocze objawienie świętego Jana Kronsztadskiego 1907 r. 
105 Starzec Ławrencjusz († 1950), kanonizowany w 1994 r., mówił swym duchowym dzieciom: „Przyjdzie czas, 

kiedy odnowią nawet zamknięte cerkwie, upiększą je nie tylko z zewnątrz, lecz i wewnątrz. Pozłocą kopuły na 

świątyniach i dzwonnicach. Lecz kiedy ta praca się zakończy, nastąpi czas antychrysta. Módlcie się do Hospoda, 

aby On darował nam jeszcze czas, abyśmy mogli okrzepnąć, gdyż czeka nas straszna epoka. Patrzcie, jak 

wszystko jest kłamliwie przygotowywane. Wszystkie cerkwie będą w wielkim majestacie jak nigdy, a chodzić do 

tych świątyń nie będzie można. Antychryst będzie koronować się na króla w wielkiej Jerozolimskiej świątyni, a 
uczestniczyć w tym będą i kapłani i patriarchowie” (z Ruskiego Pałomnika). 

„Kiedy więc ujrzycie obrzydliwość spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, – kto czyta niech uważa – 

Wtedy ci, co w Judei, niech uciekają w góry” (Mat 24,15-16). „Cerkwie będą, lecz chodzić do nich dla 
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(Tauszewa) mówią o tym, że nowe kłamliwe „zjednoczone chrześcijaństwo” będzie 
rozprzestrzeniać kłamstwo o tym, że jest ono jedyną Cerkwią (Kościołem) Chrystusową. Będą 
budować nowe świątynie, służyć z wielką pompą „liturgie pokoju”, wszędzie będzie można 
usłyszeć rozmowy o nowej erze pokoju i prawdy. Lecz w tej babilońskiej wieży, która zacznie 
udawać Cerkiew, nie będzie ani prawdy, ani Ducha Bożego. Jedyna i prawdziwa Cerkiew 
Chrystusa – Cerkiew Prawosławna, będzie żywa, zapewne w małych katakumbowych 
społecznościach, w górach, w lasach i pieczarach, prowadzona przez przepełnionych duchem 
Bożym biskupów, kapłanów i mnichów, w pełni skryta od telewizyjnych kamer. Wiele z tych 
małych Cerkwi, zapewne nawet nie będzie wiedzieć o sobie. Jednak łączyć ich będzie nie 
administracyjna widzialna jedność, a jedna i prawdziwa wiara, Tradycja św. Ojców, a przede 
wszystkim Ciało i Krew Chrystusa. Społeczności te będą poddawane strasznym 
prześladowaniom, takim jak w czasach starożytnego Rzymu. Zwolennicy pseudo 
„chrześcijaństwa” i przeróżnych zjednoczonych religii będą uważać ich za fanatyków, ludzi 
niehumanitarnych, cudzych, mizantropów, sprzeciwiających się nowemu światowemu 
porządkowi „dobrobytu i powszechnego szczęścia na ziemi” (taki sam stosunek mieli w 

pierwszych wiekach Chrześcijaństwa, bezbożnicy, poganie, gdzie wśród nich żydzi 
rozpowszechniali oszczerstwa jakoby chrześcijanie – nienawidzili ludzkość, organizowali 
straszne orgie i pili krew ofiarną z dzieci). Wielu zapewne, będzie zamkniętych w specjalnych 
obozach dla obserwacji, gdzie będą zmuszani do wyrzeczenia się wiary w Boga Żywego, w 
Jego Cerkiew, oraz do podporządkowania się władcy tego świata. Za odmowę zostaną 
poddani strasznym doświadczeniom. I tak Cerkiew, jak na początku swego istnienia, na 
podobieństwo czystej i nieskazitelnej dziewicy, omyta krwią męczenników i wyznawców 
spotka Swego Oblubieńca106. 

 

 
 
 

 
 
 

Moje wstąpienie w szeregi prawosławnych antyekumenistów. 
 

„Bracie miły,  
dokąd zaprowadzi ciebie Wszechmogący Bóg i 

 Przeczysta Bogarodzica tam i idź.”  
– św. męcz. Atanazy Brzeski 

 

rudzić się na chwałę Bożą nie można bez uczestnictwa w Św. Eucharystii, dlatego w 
czasie moich studiów, w najtrudniejszym momencie, Bóg posłał mi kapłana 

Włodzimierza z greckiego synodu tradycjonalistów. Wtedy to poznałem wspaniałych 
prawosławnych wiernych w Polsce, którzy chcieliby mieć bliski kontakt z kapłanem, 
trzymającym się prawdy, na którego nie mieliby wpływu hierarchowie z PAKP-u. 

                                                                                                                                                                   
prawosławnych chrześcijan nie będzie można, gdyż tam nie będzie przynoszona Bezkrwawa Ofiara Jezusa 

Chrystusa, lecz tam będzie wszystko satanistycznym zjazdem” (św. Ławrencjusz). 
106 Іеромонахъ Савва (Яничъ), Вѣроотступничество, wyd. «Русская Идея», s. 172, Mistyczne porównanie 

Cerkwi i Chrystusa do związku małżeńskiego pojawiło się na podstawie księgi Pieśni nad Pieśniami znajdującej 

się w Starym Testamencie, oraz słów Apostoła Pawła w liście do Efezjan (patrz.: Ef 4,13; 5,31-32). 

T 
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Grecki Świątobliwy Synod przeciwstawiających się107 – prawosławni biskupi, kapłani, 
mnisi i wierni – współcześni wyznawcy prawosławnej wiary, którzy nie idą w ogień 
ekumenizmu i nie toną w mętnych rzekach fanatyzmu. Powstali oni tak samo jak 
starostylnicy w Rumunii na początku XX-ego wieku w wyniku wprowadzenia nowego 
liturgicznego kalendarzowego stylu w ich Cerkwiach. Biskupów dała im zagraniczna Rosyjska 
Cerkiew Prawosławna, która utrzymuje z nimi jedność eucharystyczną. Obecnie istnieją już 
starostylne Cerkwie w Rumunii, Bułgarii, a ich misja obejmuje wiele krajów Europy i świata. 
To z nimi utrzymywał kontakty, św. arcypasterz Jan Maksymowicz, śp. arcybiskup 
Awerkiusz Tauszew, śp. o. Serafin Rose, choć przemilcza się fakt, że wszyscy oni byli w  
RZCP. Jurysdykcji z którą to wszystkie prawosławne oficjalne Cerkwie nie tylko nie miały 
tej jedności, ale nawet nazywały ją schizmatycką... Dziś wszyscy korzystają z duchowej 
spuścizny tych „schizmatyków”108.  

Teraz często się słyszy z ambon zarażonych jurysdykcji kazania w których to biskupi-
odstępcy odwołują się do słów Chrystusa: „Stworzę Cerkiew i wrota piekieł nie przemogą jej” 
(Mt 16,18). Na podstawie tych słów będą twierdzić, że to właśnie oni są tą Cerkwią. Tyle że 

Cerkiew Chrystusowa nie jest w jakiś mistyczny sposób związana z miejscem, hierarchią, 
budynkami (np. Warszawską Metropolią), nazwą typu patriarchat Konstantynopola, czy 
Moskwy. Nie ma czegoś takiego jak monopol na Cerkiew. W historii nie raz bywało, że nawet 
całe Cerkwie Lokalne (np. Rzymska i wiele innych) odstępowały od Cerkwi Chrystusowej i 
stawały się heretyckimi zborami nie mającymi nic wspólnego z Chrystusem. Bez chronienia 
wiary organizacja cerkiewna staje się nie Cerkwią Chrystusową, a co prędzej „cerkwią 
faryzeuszy i kłamców” (Ps. 25,5), którzy „zasiedli na katedrze Mojżesza” (Mt 23,2). 
Kryterium Cerkwi – to  dogmaty i kanony i należy być  z tymi, którzy starają się te dogmaty 
zachowywać i wypełniać, a nie z tymi, którzy z taką łatwością je naruszają i usprawiedliwiają 
naruszających czy też mówią, że są one przestarzałe w „obecnie nowej erze nowych 
zapotrzebowań”. 

Cerkiew przetrwa największe próby, prześladowania, herezje aż do drugiego przyjścia 

Chrystusa na ziemię, który przyjdzie by sądzić żywych i umarłych. Lecz aby być w tej 
prawdziwej Cerkwi nie wystarczy napis: „prawosławny”, podobne służby, budynki ze 
zwieńczonymi krzyżami z ukośną poprzeczką. Aby ten budynek stał się cerkwią musi być 
zachowana czysta wiara, prawosławne wyznanie zgodne z Ewangelią, świętymi Ojcami, bez 
żadnego kłamstwa (herezji) i nowatorstwa.  

Dlatego i nie dziwi, że herezjarchowie tak nienawidzą prawdziwej Cerkwi, ludzi którzy 
chcą ją zachować, i tych, którzy chcą w niej być… Nazywając ich swoim mianem, tzn. 
heretykami i sekciarzami… 

 Święty Antoni Wielki mówił, że „nastanie kiedyś czas i ludzie oburzą się. Gdy zobaczą 
niepodobnych ogólnej chorobie, powstaną przeciw niemu, mówiąc: Ty ze względu na to co 
posiadasz znajdujesz się w niedomaganiu, dlatego że nie jesteś do nas podobny.” Tłumaczenie 
św. Ignacego: „Tutaj nie będzie zbędnym zauważyć, że temu jednemu należy szczególnie 

wystrzegać się myśli kłamliwego uniżania siebie poprzez mądrość, które zostaną mu podane 
przez demony. Tak jak zawsze w takich przypadkach cielesne mędrkowanie sprzeciwia się: 
Czy aby na pewno ja jeden czynię dobrze, a wszyscy lub większa część jest w błędzie?! 
Sprzeczność taka nie ma żadnego znaczenia! Zawsze nie wielu, bardzo nie wielu podążało po 
wąskiej drodze. W czasach ostatecznych droga ta do skrajności opustoszeje!”109  

                                                 
107 „Każdy przeciwstawiający się ze względu na prawdę” jest dobrze trudzącym się człowiekiem „prawosławnego 

i zgodnego z wolą Bożą przeciwstawienia się”, św. Teodor Studyta, PG 99:1045, 1064. 
108 „Nadchodzą czasy, w których ludzie będą szaleć i jeśli zobaczą kogoś, kto nie szaleje, powstaną przeciw 
niemu mówiąc: Ty nie szalejesz, gdyż nie jesteś do nas podobny.” – Złote myśli Ojców Kościoła, Jan Hojnowski 

SCJ; Kraków, wyd. SPES. 
109 Św. arcypasterz Ignacy Kaukazki, Отечникъ, SPb. 1891 r., s. 10-11. 
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Prawosławni hierarchowie-antyekumeniści w czasie święta św. Cypriana i Justyny w Grecji. W centrum stoi 

przewodniczący greckiego synodu metropolita Cyprian, wokół niego biskupi z Grecji, Rumunii i Bułgarii. 

 

Święty Ambroży Optiński pisał: „Nigdzie w Piśmie Świętym nie przypisuje się 
szczególnego duchowego prawa większości i liczebności. Hospod` jasno ukazuje, że oznaka 
prawdziwej Soborowej Cerkwi nie zamyka się w większości i liczebności, gdy mówi w 
Ewangelii: nie bój się mała trzódko, gdyż spodobało się waszemu Ojcu dać wam królestwo (Łk 
12,32). Jest przykład i w Piśmie Świętym nie na korzyść większości. Po śmierci Salomona w 
czasie panowania jego syna królestwo Izraelskie rozdzieliło się, i Pismo Święte 10 plemion 
przedstawia jako odpadłe, a 2 plemiona, jako przebywające wiernie swemu obowiązku – jako 
nie odpadłe”110. Święty patriarcha Nicefor (IX w.) uczył, że „przecież i gdy całkiem niewielu 
pozostanie w prawosławiu i bogobojności, to wtedy właśnie ci są Cerkwią i władza i 
przewodnictwo (odnośnie) postanowień cerkiewnych przybywa u nich”111. 

W Ewangelii św. Jana Chrystus pyta Piotra: „Szymonie synu Jana czy miłujesz mnie 
więcej aniżeli ci?” Na co za trzecim razem potwierdzając Piotr odpowiada: „Hospodi, Ty 
wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”. Chrystus mówi mu: „Idź za mną!” (J 21,15-19). 
„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie 
za Mną” (Mt 16,24). Tak i my powinniśmy iść za Jezusem Chrystusem nie bacząc na nic i na 
nikogo, gdyż On jest naszym Drogowskazem i Obrońcą. „Hospod` jest moim światłem i moim 
zbawieniem: Kogóż bać się będę?” (Ps 26,1). Podążając za Nim nic nam nie grozi. „Jeśli Bóg 
z nami, któż przeciwko nam?” (Rz 8,31). Tak wierzyli pierwsi chrześcijanie-męczennicy, tak 
jeszcze wierzy mała grupka prawdziwych pasterzy do których mnie niegodnego Bóg 
zaprowadził. 

                                                 
110 Trzy nieznane utwory. StPb. 1995 r., s. 62. 
111 Apologeticus minor, 8 II PG 100, 844 D; p. π., s. 133. 
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Na czym powinno polegać nasze wyznanie wiary? Odpowiedź w Słowie Bożym: „Nie 
sprzęgajcie się razem z niewierzącymi do jednego jarzma. (...) Przeto wyjdźcie spośród nich i 
odłączcie się od nich (...). Ja was przyjmę” (2Kor 6,14-18). Oto dla nas nakaz Boży. Czyż 
oczekując zbawienia mamy się jego nie posłuchać? 

Obecnie na całym świecie ludzie którym nie jest obojętny los Prawosławia, a przede 
wszystkim własne zbawienie, odchodzą od herezjarchów. Tak dzieje się w Grecji, Rumunii, 
Bułgarii, Rosji, Ukrainie, Serbii, Gruzji, Białorusi w wielu krajach Europy, na obu 
kontynentach Ameryki, w Australii nawet w Afryce. Powstają parafie niekiedy nawet 
katakumbowe, gdzie nie zgorszysz się obecnością mamony w cerkwi, czy chęcią władzy u 
hierarchów. Zdarza się, że biskupi tych cerkwi, kapłani i mnisi są prześladowani (nawet 
siedzą w więzieniach) i to co gorsza przez nowostylnych prawosławnych... Tam wszystko jest 
proste, prawdziwe, a przede wszystkim prawosławne. To zupełnie inna sytuacja, kiedy nie 
musisz unikać, uważać na biskupów lub walczyć z nimi, lecz uczyć się od nich i podążać wg 
ich cennych rad i pouczeń (tak jak być powinno), które to  wynikają z ich ewangelicznego 
życia. 

Święty Anatolii Optiński (XIX w.) mówił: „Dziecko moje wiedz, że w czasach 
ostatecznych jak mówi Apostoł [Paweł], nastąpią ciężkie czasy (2Tym 3,16), nie będzie na 
arcybiskupich katedrach i w monasterach ludzi doświadczonych i wprawionych w życiu 
duchowym. W następstwie powszechnego upadku pobożności wejdą do Cerkwi herezje, 
rozłamy i będą zwodzić wielu i na koniec heretycy przejmą władze nad Cerkwią i wszędzie 
będą stawiać swoich sług i będą wszelkimi sposobami uciskać i prześladować prawdziwych 
sług Bożych…”112. Święty już pod koniec XIX wieku wiedział, że za niedługo dojdzie do wielu 
rozłamów a oficjalne Prawosławie będzie, rządzone przez heretyków. Zgodnie z jego 
proroctwem doszło do wielu rozłamów, z których duża część to w rzeczy samej rozłamy. 
Tylko niewielka część wiernych zgodnie z nauką Cerkwi Prawosławnej odgrodziła się od 
heretyków dla zachowania Prawosławia. Diabeł nie śpi i dlatego stara się zniszczyć i zwieść 
nawet wybranych. Święty Jan Złotousty mówi: „Nic tak nie dopomaga dla diabła znaleźć 

miejsce wśród nas, jak kłótnia”. Dlatego diabeł w pierwszej kolejności będzie starał się 
poróżnić, i skłócić tych którzy niweczą jego dzieło. Rzeczywiście obecnie znaleźć prawdziwą 
Cerkiew jest naprawdę trudno. Wśród wielu płodów diabła na świecie pozostały tylko 
niewielkie skrawki Cerkwi Chrystusowej. Dlatego św. Anatolii mówi: „…lecz ty synu mój, 
jeśli dożyjesz do tych czasów, raduj się, gdyż wtedy prawidłowo wierzący, lecz nie 
pokazawszy innych dobrych czynów, będą otrzymywać wieńce za jedno tylko wytrwanie w 
wierze wg słów Hospoda: „Każdego, kto wyzna Mnie przed ludźmi, tego wyznam i Ja przed 
Ojcem Mym Niebieskim” (Mt 10,32-33). Bój się Hospoda, synu mój, bój się stracić 
przygotowany wieniec, być odrzuconym od Chrystusa w ciemność skrajną i wieczną mękę. 
Mężnie stój w wierze i jeśli trzeba to z radością cierp wygnanie i inne nieszczęścia, gdyż z 
tobą będzie Hospod`… i święci męczennicy i wyznawcy, oni z radością będą spoglądać na twój 
trud. […] Nie bój się nieszczęść, lecz bój się zgubnej herezji, gdyż ona obnaża z łaski i oddziela 

od Chrystusa […] Tak więc umacniaj się synu mój w łasce Jezusem Chrystusem, z radością 
spiesz ku trudnościom wyznania i znoś cierpienia, jak dobry żołnierz Jezusa Chrystusa (2Tym 
11,1-3), który zapowiedział – bądź wierny do śmierci i dam tobie wieniec życia (Ap 
2,10)”113. 

Zdaję sobie sprawę, że takie posunięcie musi wymagać dużej wiary, lecz czyż nie na tym 
polega nasza chrześcijańska wiara? Czy rybacy od razu stali się apostołami, męczennikami, 
ewangelistami? Oczywiście że nie. Wszystko jest nam dane przez Samego Zbawiciela. Bez 
Niego nie możemy nic zrobić (J 15,5). W 45 roku p.n.e. Cyceron w Księdze akademickiej 

                                                 
112 «Россія передъ вторымъ пришествіемъ. Матеріалы къ очерку русской эсхатологіи», wyd. Свято-Троицкой 

Сергіевой Лавры, 1993 r., s. 283. 
113 Tamże, s. 277-278. 
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napisał: „Czy mędrzec, wchodzący na statek, wie i czy ma pewność, że podróż odbędzie się 
zgodnie z jego życzeniem? Jakże to możliwe? Lecz jeśli teraz z tego miejsca wyruszy do 
odległych o trzydzieści staj Puteolów, odbywając podróż na dobrym statku z dobrym 
sternikiem, przy tej spokojności powietrza, to wydaje się bliskie prawdy, że przybędzie tam 
całkiem pomyślnie”. Dla nas prawosławnych chrześcijan statek jest symbolem Cerkwi, której 
podstawą jest – prawosławna wiara w Św. Trójcę; szkieletem i deskami – dogmaty wiary i 
Tradycja; masztem – św. Krzyż; żaglami – nadzieja i miłość; sterem – Chrystus; wioślarzami 
i pokładowymi – Apostołowie i ich następcy, oraz cały kler; podróżnymi – wszyscy 
prawosławni chrześcijanie; morzem – życie; rufą wg której kieruje się statek do niebiańskiej 
przystani – księga boskich kanonów114. Tak wiec sami się zastanówcie czy to wszystko jest w 
PAKP, bo jeśli nie to gdzie dopłynie taki statek bez kanonów, dogmatów, Tradycji, miłości i z 
piratami na pokładzie?... 

W Apokalipsie św. Jana jest wizja siedmiu Cerkwi, do których Chrystus posyła siedmiu 
aniołów. Z pośród tych wszystkich Cerkwi tylko jedna była całkowicie wierna Chrystusowi – 
to Cerkiew w Filadelfii. Słowo to z greckiego oznacza braterską miłość115 (братолюбіе). W 

greckim synodzie metropolity Cypriana dostrzegłem z Bożą pomocą tę miłość. Z momentem 
przejścia pod opiekę prawdziwej Cerkwi, prawdziwych pasterzy, me serce i dusza są już 
spokojne. Z całego serca tego samego życzę i Wam drodzy ojcowie, bracia i siostry. 

 
Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἔνεκα; Ἀμήν.116 

 
 

Z miłością w Chrystusie 
  
 

 

- lektor Marcin Piekarski 
 

(były wierny należący do PAKP) 
Warszawa 15(28).06.2009 r. 

Św. Glikieria wyznawcy (Rumunia) 
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114 Grecki Pidalion lub słowiańska Kormcza, w obu przypadkach nazwy te oznaczają „ster”. 
115 Patrz.: Rzym 12,10; Hbr 13,1 
116Ostatnie wypowiedziane słowa świętego Jana Złotoustego (V w.): „Chwała Bogu za wszystko. Amiń” 
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