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Scrisoare PS Andrei inaintea Sinaxei din Creta 

                                                      

Preasfinția Voastră, 

  În calitate de preot al lui Hristos și mădular al Bisericii celei Una a Mântuitorului, care este Sfânta Ortodoxie, 

supus fiind ascultării întru adevăr față de Preasfinția Voastră, Vă scriu cu multă bucurie și nădejde în acest ceas 

de cumpănă pentru Biserica Ortodoxă, când lupii sau trădătorii ecumeniști vor să întineze haina preacurată a 

Trupului lui Hristos, care este Biserica. 

Cu mare bucurie am aflat că ați slujit la parastasul de trei ani al Preacuviosului Părinte Justin Pârvu, care a avut 

loc sâmbătă, 11 iunie 2016, la mănăstirea Petru Vodă. Am ascultat de pe internet câteva crâmpeie din predica 

Preasfinției Voastre și am văzut că ați subliniat cel puțin două lucruri: că părintele Justin ”s-a rugat pentru toți” și 

că ”a slujit pe Hristos și L-a mărturisit pe Hristos.” 

Aceste cuvinte ale Preasfinției Voastre îmi dau prilejul de a sublinia cu smerenie, dar cu fermitate, ca unul care l-

am cunoscut îndeaproape pe părintele Justin, că marele Voievod al Ortodoxiei românești nu s-a rugat niciodată 

cu eterodocșii și Hristos pe Care L-a mărturisit a fost Cel adevărat, așa cum Îl mărtu-risește Ortodoxia Sfinților 

Părinți. Am spus aceste lucruri pentru că știu că, deși sunteți un arhiereu tânăr ca vârstă, aveți înțelepciunea 

bătrânească, ca om care ați ucenicit lângă adevărați stâlpi ai Ortodoxiei neamului nostru, ați fost mulți ani 

ieromonah și ați slujit ca stareț în Sfânta Mănăstire Făgețel, loc unde acum câțiva zeci de ani își dădea viața 

pentru Hristos, nevrând să se lepede de El, smeritul, dar curajosul părinte Dionisie Șova. 

Nori grei se întrevăd în apropierea începerii Sinaxei din Creta, pe care nu o putem numai nici Mare, nici Sfântă, 

pentru că și-au anunțat deja neparticiparea Biserica Ortodoxă Rusă, Bulgară, Georgiană, Sârbă și Anti-ohiană. Iar 

de sfințenie nici nu poate fi vorba, devreme ce textele pregătite din timp sunt pline de erezii, iar posibilitatea 

schimbării lor în timpul Sinaxei este interzisă prin însuși Regulamentul ei de funcționare. 

Mă bucur că ierarhul meu nu participă la așa ceva și nădăjduiesc să fiți asemenea Preasfințitului Longhin de 

Bănceni și să fiți dârz întru apărarea credinței strămoșești. Nu cred că întâmplător Preasfințitul Longhin a 

participat la slujba înmormântării Cuviosului Justin, nici că Preasfinția Voastră ați slujit la parastasul de acum trei 

zile. Așa se transmite harul și adevărul: prin relația părinte-ucenic, iar Adevărul este cel care ne face liberi. 
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Fiind la curent cu cele scrise în ultimele săptămâni în legătură cu adunarea din Creta, am aflat și urmă-toarele 

lucruri pe care vreau să vi le destăinui: 

1. În Comunicarea susținută la Conferința ”Sfântul și Marele Sinod. Mare pregătire, nici o așteptare”, organizată 

de Sfânta Mitropolie a Pireului în data de 23 martie 2016, Arhimandritul Athanasios Anastasiou, Proegumenul 

Sfintei Mănăstiri a Marelui Meteor a afirmat: ”Nu ar fi deloc exagerat să se spună că iminentul Sinod din Creta va 

fi un Sinod Panortodox fără ortodocși.” 

De ce a făcut acest mărturisitor o asemenea afirmație? Pentru că cei care au pregătit Regulamentul de 

funcționare al Sinodului din Creta au avut ca scop să pregătească dinainte UN SCENARIU (așa cum afirmă 

domnul Ζορμπᾶς, directorul actual al ”Academiei Ortodoxe din Creta”, locul de desfășurare a Sinodului – 

conform http://thriskeftika.blogspot.ro/2016/06/blog-post_1.html ), ca o piesă de teatru, la care să participe de 

formă ierarhii ortodocși (ca și cum ar fi niște elemente decorative sau glastre de flori – cum a declarat un ierarh 

grec, refuzând să participe la acest sinod – conform aceluiași articol), iar întâi-stătătorii (cel puțin unii dintre ei, 

vădit ecumeniști de ani de zile) să hotărască în mod anticanonic legitimitatea ereziei și să impună aceasta apoi 

tuturor ortodocșilor. 

2. Părintele Anastasie Goțopoulos (autorul cărții Rugăciunea în comun cu ereticii – pe care am avut cinstea de a 

o traduce din limba greacă și a apărut la Editura Predania) a evidențiat, într-o scrisoare oficială adresată tuturor 

Bisericilor Ortodoxe participante la Sinodul din Creta, că la intrarea în paraclisul ”Academiei Ortodoxe din Creta” 

se află vitraliul de mai jos, al cărui autor este R. Bleninger. Acest vitraliu apare și în alte locuri ale clădirii. El 

înfățișează trei siluete umane, care se află în mijlocul unor flăcări, probabil reprezentând omenirea cea chinuită 

în cuptorul ispitelor acestei vieți. Acești trei oameni își ridică mâinile, în poziție de rugăciune, către trei simboluri 

religioase: unul se roagă spre Crucea Domnului Hristos, altul spre Semilună (aflată în stânga Crucii) și al treilea se 

roagă spre Steaua lui David (în dreapta Crucii). Sfânta Cruce și cele două simboluri ale așa-ziselor religii 

monoteiste (islamul și mozaismul–în fapt religii antihristice) sunt unite printr-un curcubeu, care este prin 

excelență simbolul Noii Ere (New Age). În acest mod este exprimat în modul cel mai clar sincretismul 

interreligios ecumenist. Cu alte cuvinte, este un loc masonic, unde sunt adunați ierarhii ortodocși spre a face, 

vrând-nevrând, jocul Masoneriei, vrăjmașa lui Hristos și închinătoarea satanei. 

Părintele Anastasie continuă: ”în sala centrală a Academiei Ortodoxe din Creta (unde se va întruni Sinodul în 

iunie) există două tablouri gigantice și o statuie a lui Prometeu înlănțuit. Cu siguranță, mitul lui Prometeu 

exprimă faptul că omenirea este în așteptarea unui Mântuitor. Dar, devreme ce din această sală lipsește cu 

desăvârșire icoana lui Hristos, înseamnă că bietul Prometeu încă așteaptă venirea unui … Izbăvitor și nu s-a 

împărtășit de roadele mântuirii în Hristos.” Cu alte cuvinte, simbolul lui Prometeu (folosit pe scară largă și în 

ocultism) arată că în această Academie numai de ortodoxie nu poate fi vorba, ci de așteptarea venirii lui antihrist 

(sau a celor care fac voia satanei, pregătind calea venirii urâciunii pustiirii). 

3. Domnul profesor Dimitrie Tseleggidis – în omilia pregătită pentru Conferința de la București, care s-a amânat, 

însă se va ține pentru toți românii cu coloană vertebrală – printre altele spune următoarele despre numele de 

”Sfântul și Marele Sinod”: 

a) ”acest Sinod din Creta doar în aparență va fi Sfânt, însă de fapt nu va fi, datorită lipsei sinodicității sale, a lipsei 

conștiinței de sine ortodoxe, care se vădește din eclesiologia eretică introdusă prin unul dintre textele care se va 

discuta la Sinod: Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine.” 



b) ”acest Sinod numai în aparență va fi Mare, el de fapt va fi mic, pentru că vor fi prezenți la el puțini episcopi, 

iar aceștia vor fi aleși dinainte spre a putea participa. În realitate, va fi un Sinod extins al întâi-stătătorilor.” 

Pericolul mare ar fi acela de a se crea niște papi în Ortodoxie. Hotărârile acestui Sinod trebuie semnate de toți 

cei prezenți, cu toate că nu au drept de vot decât întâi-stătătorii. Iar hotărârile Sinodului vor fi impuse întregii 

Biserici. Cu alte cuvinte, nu va fi un Sinod, ci o silnicie abătută asupra noastră a tuturor. 

Poate ne ajută Dumnezeu, deși suntem nevrednici și nedemni uneori de iubirea Lui (căci nu Îi răspundem pe 

măsură) și se va anula Sinaxa din Creta, în al doisprezecelea ceas. 

În caz că Sinaxa va avea loc, nu cred că hotărârile luate acolo vor fi ortodoxe, de fapt această Sinaxă fiind 

încercarea de a se porni – motivându-se autoritatea unui mare sinod – prigoana ecumeniștilor ortodocși cu nu-

mele împotriva propriilor lor păstoriți. Nu de prigoană ne temem noi, doar suntem români ardeleni, ci din tot 

sufletul îi compătimim pe cei care, asemenea ierarhului din Bacău, se leapădă în scris de Sfânta Ortodoxie, 

diluând învățătura ei în otrava ecumenismului eretic. 

Nici un ierarh al Bisericii Ortodoxe Române nu a tras vreun semnal de alarmă înainte de acest Sinod. Plânge 

inima în noi, că am ajuns la mila lupilor. Fiți Preasfinția Voastră cel care zguduie lâncezeala liniștirii eretice la care 

ne îndeamnă ecumeniștii atunci când vor să vândă Ortodoxia cum vând unii legume în piață. 

Să nu ne temem de masoneria care vrea să stranguleze această țară și pe poporul ei. Oricum, poporul român nu 

își va lăsa credința batjocorită și, pentru rugăciunile Cuviosului Justin, cine vrea să trăiască în Adevăr, chiar și 

amorțit fiind acum, va fi trezit și-și va apăra mama neamului, care este Biserica, cum spunea Eminescu. 

În Duminica Pogorârii Sfântului Duh, Vă rugăm cu lacrimi să Vă ridicați mâinile la rugăciune ca credința noastră 

să ne rămână curată, întreagă și vie în suflete. Noi, românii din Covasna și Harghita, care am trăit nu o dată 

teroarea istoriei, însă nu am pierit, vrem să rămânem în continuare ”urmași ai Sfinților Părinți.” Poate nimeni nu 

se așteaptă ca tunetul adevărului să răsune tocmai din curbura Carpaților, însă strămoșii noștri care au apărat 

această inimă a României exact aceasta își doresc și se roagă în cer pentru Preasfinția Voastră și pentru noi toți. 

Această scrisoare va avea un caracter public, ținând și loc de mărturisire personală de credință și de lepădare de 

orice întinare a Sfintei Ortodoxii. 

Vă încredințăm – eu, familia mea și credincioșii pe care îi păstoresc – de toată dragostea noastră curată și fiiască 

și vă urăm cu sinceritate să ne trăiți Întru Mulți Ani! 

Hristos S-a înălțat ! 

Sf. Gheorghe, 

16 iunie 2016, la pomenirea trecerii la Domnul 

a Cuviosului Justin Mărturisitorul 

Cu fiiască supunere, 

pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu 

Preasfinției Sale, 

Preasfințitului ANDREI, Episcopul Covasnei și Harghitei 
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       Ortodoxia este acolo unde adevărul credinței este păstrat nealterat, nemicșorat și nefalsificat, cu orice preț, 

chiar și cu jertfa propriei vieți. Ortodoxia este acolo unde se mărturisește dreapta credință de către oameni 

porniți pe calea spre îndumnezeire, spre unirea cu harul necreat al Duhului Sfânt. Ortodoxia și ortopraxia sunt ca 

două fețe ale aceleiași monede. Ortodoxia este învățătura revelată nouă de Hristos Însuși, prin Duhul Sfânt, iar 

ortopraxia este nevoința noastră, tot în Duhul Sfânt și având drept unic Cap al Bisericii pe Hristos, spre a ne uni 

cu Dumnezeu prin har, a deveni cu adevărat moștenitori ai înfierii de către Tatăl ceresc. 

       A trecut și Adunarea din Creta, iar istoria o va judeca, pozitiv sau negativ, așa cum i se cuvine. M-am bucurat 

să aud că delegația românească a încercat să își facă datoria înaintea lui Dumnezeu și că a avut un cuvânt de 

spus la această Adunare. Însă, după cum s-au desfășurat lucrările ei, impresia cu care mulți am rămas este aceea 

că directorul Academiei Ortodoxe din Creta avea, din păcate, dreptate, că această Adunare a fost de fapt UN 

SCENARIU. Unii ierarhi au mai schimbat câte ceva, dar scenariul a rămas în esență același, fiind pus la cale nu de 

iubitori de Hristos, ci de iubitorii Noii Ordini Mondiale. Putem spune că ceea ce s-a întâmplat bine este că nu s-a 

făcut în Creta unirea cu catolicii. În acest sens, informații grecești arată că de câțiva ani există o Comisie 

ortodoxo-catolică în America (mai exact în SUA), formată din cardinali papistași și episcopi ortodocși ecumeniști 

(Comisie condusă de cardinalul Sean Patrick O΄ Malley, Arhiepiscop papistaș de Boston și mitropolitul grec 

ortodoc Metodie de Boston), care în ședința din 22-24 mai 2016 a accentuat faptul că scopul acestei Comisii este 

de a contribui la restabilirea comuniunii depline dintre Bisericile Ortodoxă și Catolică. Acest deziderat – în 

condițiile în care papistașii nu ar fi renunțat la multipelele lor erezii – nu s-a împlinit în Creta, motiv pentru care 

în ședința solemnă de la finalul Adunării din Creta, patriarhul Bartolomeu oarecum și-a cerut scuze de la invitații-

observatori (în fapt toți eretici) și i-a asigurat că în viitorul apropiat se vor face eforturi pentru restabilirea 

comuniunii depline. Of, măcar de era așa, dacă tot au participat ereticii la slujba de Rusalii, măcar se 

împărtășeau cu ortodocșii, vedeam și noi clar că arhiereii ortodocși respectivi sunt niște apostați și făceam la fel 

ca înaintașii noștri: îi lăsam singuri, să slujească în bisericile goale, să îi judece Hristos. 

       Arhiepiscopul Albaniei a declarat, încă de la începutul Adunării din Creta, că este vorba despre ceva care ”nu 

copiază vechile sinoade, ci este un nou tip de sinod.” Mă întreb și eu, ca umil preot al lui Hristos, însă nu 

ecumenist vândut satanei, ce fel de sinod? Răspunsul l-am aflat astăzi în scrisoarea Sinaxei clericilor și monahilor 

din Grecia, alcătuită de pr. Theodor Zisis, pr. Gheorghe Metalinos, domnul Dimitrie Tseleggidis, arhimandritul 

Athanasie Anastasiu etc: deoarece prerogativa de primus inter pares (primul între egali) nu i-a ajuns patriarhului 
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ecumenic, iar acesta a încercat în ultimii doi ani să o schimbe cu primus sine paribus (primul fără egali), adică să 

se proclame un fel de papă al Ortodoxiei, însă acest gest eretic a fost puternic contestat de pliroma ortodoxă 

universală, ce s-au gândit ecumeniștii: dacă tot i-am câștigat pentru cauza noastră ecumenistă pe majoritatea 

întâi-stătătorilor Bisericilor Ortodoxe autocefale, să îi momim pe toți cu primos sine paribus (primii fără egali)! În 

practică: doar întâi-stătătorii au votat hotărârile Adunării din Creta, restul doar au semnat. 

       Scopul Adunării din Creta nu a fost unul misionar, administrativ și nedogmatic, ci exact invers: 

       a) a avut un scop anti-misionar, pentru că nu a combătut și anatematizat panerezia ecumenismului, ci i-a 

oferit, prin denumirea Biserici eterodoxe, Adică s-a vrut unirea luminii cu întunericul. Stau și mă întreb: acești 

ierarhi, mari teologi, doctori în teologie, cu atâtea diplome și titluri, nu au citit – sau poate nu Îl cred – cuvintele 

lui Hristos: ”lumina întru întuneric luminează și întunericul nu a cuprins-o” (Ioan 1, 5)? Doar este un text teologic 

fundamental! Răspunsul este simplu: când mintea se întinează cu erezia, pur și simplu ea își iese din fire sau, 

cum ar spune omul de la țară, o ia razna! Și atunci, dacă nu este pocăință, căderea este ”cu sunet mare”, poate 

chiar unul televizat! Prin semnătura lor pe actul eretic referitor la Relațiile Ortodoxiei cu restul lumii creștine, din 

păcate ierarhi participanți la Adunarea din Creta și-au semnat o grea osândă înaintea Celui care este Adevărul, 

Calea și Viața (Ioan 14, 6); 

       b) scopul administrativ propus în Creta este crearea unei adunări de întâi-stătători, care să aibă putere de 

papi în Ortodoxie, iar cei care încearcă să se opună în vreun fel ideilor lor mărețe, să fie scoși din joc. Însă la noi 

nu se va întâmpla aceasta, căci Patriarhul nostru a declarat că de acum înainte Ortodoxia va fi mărturisită în 

România cu și mai multă tărie! Slavă lui Dumnezeu, înseamnă că trecem și peste neo-comunism și poate 

ajungem la ceea ce simțeau și trăiau marii întâi-stătători ai neamului precum Mihai Viteazul, Constantin 

Brâncoveanu sau Ștefan cel Mare, alături de fundamentaliștii lor supuși ortodocși, fiii neamului românesc! 

       c) s-a batjocorit la această Adunare cretană, prin procedura și regulamentul ei, toate principiile sinodalității 

pe care le-au stabilit Sfinții Părinți de-a lungul secolelor, ca oameni îndumnzeiți care nu urmăreau nici slava 

lumii, nici manipularea creștinlor, nici obținerea de întâietăți lumești, ci voiau SĂ SE MÂNTUIASCĂ ! 

Va urma 

pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M Ă R T U R I S I R E DE CREDINŢĂ – Dezicerea credincioșilor de pretutindeni 

de hotărârile apostate ale Sinodului din Creta 

                                                          

Ieri, 2 iulie 2016 – Sfântul Ştefan cel Mare şi Sfântul Ierarh Ioan Maximovici, am văzut pe site-ul 

SINODULTALHARESC.XYZ şi am primit şi pe blogul meu o nouă MĂRTURISIRE de credinţă. De mult mă rugam 

sfinţilor Ierarhi de la cele nouă Sinoade Ecumenice şi Tuturor Sfinţilor Voievozi care au mărturisit pe Hristos în 

toate neamurile, să facă o minune şi să intervină în ajutorul Bisericii luptată de ecumenism şi mai ales de acest 

Sinod apostat din Creta. 

Săptămâna trecută, după cum ştim, a stat sub lumina Duminicii Tuturor Sfinţilor, care văd că ne-au împlinit 

rugăciunile. Eu nu văd nimic neortodox în această Mărturisire de credinţă care arată că sunt mult mai mulţi 

Ierarhi şi Preoţi (în afară de cei care nu au semnat) care sunt hotărâţi să lupte împotriva Sinodului din Creta. Nu 

am văzut nici o semnătură la sfârşit şi este de înţeles acest lucru având în vedere forţele oculte mondiale care 

stau în spatele Sinodului din Creta şi presiunile la care au fost supuşi de ecumenişti atât cei care nu au semnat la 

Creta, cât şi cei care au rămas acasă, din fiecare Biserică. 

Ecumenismul este doctrina oficială a Noii Ordini Mondiale. Chiar şi ruşii care sunt majoritari în blocul ortodox, îl 

au în frunte pe Patriarhul Kiril, care ştim cu toţii ce a făcut la Havana la întâlnirea cu papa francisc. 

Eu personal semnez această Mărturisire de credinţă. Mulţi au scris foarte bine despre ereziile din documente, 

din Mesaj şi din Enciclică, dar nimeni nu învaţă lumea despre măsurile concrete care ar trebui luate de toţi, cler 

şi credincioşi, ca să scăpăm de cancerul ecumenismului. A promis ceva Părintele Teodor Zisis, pe care personal îl 

admir şi-l iubesc, dar văd că nu a mai ajuns în România. Noi, totuşi, îl aşteptăm. 

În vechime, înainte de căderea Constantinopolului – care a avut loc ca o pedeapsă după 15 ani de la unirea 

Ferrara-Florenţa, toţi cei care au semnat acolo, la întoarcerea în ţările lor, au fost huiduiţi de credincioşii 

Bisericii. La noi, Mitropolitul Damian al Moldovei a fost prins de credincioşi şi de boieri, i s-a tuns barba şi ţinut 

cu forţa pentru tot restul vieţii într-o mănăstire. 

Nu am văzut la noi nici o reacţie asemănătoare la cei care au avut curajul să ia atitudine înainte de Sinodul din 

Creta. E drept că şi hotărârile din Creta sunt formulate diplomatic, cu o viclenie nemaiîntâlnită până acum la 

vreun sinod apostat. Arhiconii au sporit în vicleşug. 

Punctul 5 din Mărturisire este tare. Au reuşit să le bage mortul în casă şi plumb în picioare ecumeniştilor. 



M Ă R T U R I S I R E A 

ierarhilor, preoților, monahilor și monahiilor, precum și a credincioșilor ortodocși de pretutindeni privitoare la 

hotărârile apostate ale Adunării ecumeniste din Creta la anul 2016 

De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te (Tit 3.10) 

Cu multă întristare am luat cunoștință de hotărârile Adunării din Creta prin care s-au introdus în Biserică noi 

teorii dogmatice și principii canonice străine de duhul patristic al Sfinților Părinți. Din numărul total de episcopi 

ortodocși din întreaga lume, doar un sfert au fost prezenți, iar dintre cei prezenți doar 11 Patriarhii din cele 14 

au fost reprezentate. Considerăm că textele de o asemenea însemnătate trebuie să fie unanim acceptate, foarte 

minuțios formulate, cu toată precizia teologică și canonică, încât să respingă neclaritățile teologice și formulările 

incorecte, care pot conduce la răstălmăciri și denaturări ale cugetului Bisericii Ortodoxe. În continuare vom arăta 

de ce hotărârile Adunării din Creta sunt neclare dogmatic și sunt rodul compromisurilor diplomatice și de ce nu 

afirmă explicit că Biserica Ortodoxă este singura deținătoare a plinătății Adevărului. 

1. Decretarea infailibilității patriarhale – instituirea unui nou organism supra-eclesial 

Adunarea din Creta a desființat modelul de sobornicitate al Sinoadelor Bisericii, introducând prerogative papale 

anumitor Patriarhi, luând abuziv fiecărui episcop dreptul de vot. Combatem cu tărie decretul pct. 22 din 

“Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine” prin care se legitimează în Biserică un nou organism 

administrativ alcătuit exclusiv din anumiți Patriarhi cu drepturi depline în materie de dogme și canoane. Opinia 

personală a unui Patriarh (Întâistătător) nu poate impune și obliga niciun Sinod local sau vreun ierarh contrar 

propriei alegeri, altfel Patriarhii s-ar transforma în Papă care ar decide și și-ar impune suveranitatea de pe poziții 

de forță. De vreme ce plinătatea Bisericii este poporul, atunci nici Sinodul fără popor, nici poporul fără Sinodul 

Ierarhilor nu pot să se considere pe ei înșiși Trup și Biserică a lui Hristos și să trăiască în adevăr viața și învățătura 

Bisericii. Deși la această Adunare nu s-a întrunit consensul, trei Patriarhii refuzând participarea (Rusia, Georgia și 

Antiohia) și opt ierarhi nesemnând hotărârile, totuși în mod abuziv s-au legiferat și urmează să fie impuse 

hotărârile ecumeniste în toate Bisericile Ortodoxe. 

2. Introducerea ereziei Ecumenismului ca dogmă în Biserică 

Cele 13 referiri la Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB) din cadrul hotărârior privind “Relațiile Bisericii Ortodoxe 

cu restul lumii creștine” creează premeditat confuzii între diferențele dintre Biserică și Confesiuni, întroducându-

se în același timp un termen nou, cel de “Biserici neortodoxe” în sensul întăririi Teoriei Ramurilor. În acest 

context nu se precizează clar ce/cine este Biserica și care sunt membrii acesteia, ce/cine sunt Confesiunile, ce 

înseamnă “Biserici neortodoxe” sau dacă mai există grupări eretice și schismatice în zilele noastre. Noi 

mărturisim o singură Biserică și toate celelalte grupări drept erezii și schisme. În mod intenționat nu se 

pomenește absolut deloc singura cale care conduce la unirea cu Biserica, anume întoarcerea ereticilor și a 

schismaticilor prin pocăință și botez la Biserica sfântă, sobornicească și apostolică a lui Hristos, una Biserica 

noastră Ortodoxă. Celelalte culte creştine sau confesiuni nu sunt “biserici neortodoxe”, pentru că Hristos nu a 

întemeiat totodată și Biserici ortodoxe şi Biserici neortodoxe, nici nu poate fi Capul mai multor Biserici, după 

cum mărturiseşte Sfântul Apostol Pavel: “Există un Domn, o credinţă, un botez” (Efes. 4.5). Niciun participant la 

Adunarea din Creta nu a luat în considerare afirmația Sfântului Iustin Popovici (+1979): “Din unica şi 

nedespărţita Biserică a lui Hristos, în diferite timpuri, s-au desprins şis-au tăiat ereticii şi schismaticii, care au şi 

încetat să fie mădulare ale Bisericii. Unii ca aceştia aufost romano-catolicii şi protestanţii şi uniaţii cu tot restul 

legiunilor eretice şi schismatice.Ecumenismul e numele de obşte pentru toate pseudo-creştinismele, pentru 



pseudo-bisericileEuropei Apusene. În el se află inima tuturor umanismelor europene cu papismul în frunte, iar 

toateaceste pseudo-creştinisme, toate aceste pseudo-biserici nu sunt nimic altceva decât erezie pesteerezie. 

Numele lor evanghelic de obşte este acela de “pan-erezie” (erezie universală).” 

3. Anularea conștiinței ortodoxe privitoare la mântuire 

Observăm cum sistematic s-au eliminat din discuțiile preliminare termenii de schismatic și eretic, condamnarea 

ereziei și a ereticilor, înlocuirea termenului eretic cu neortodox, precum și acceptarea monofiziților, catolicilor și 

protestanților drept “biserici istorice” și confesiuni. Se recunoaște în termeni reali, expliciți, eclesialitatea 

ereticilor. Repetatele referințe la „înțelegereaBisericii vechi” (pct. 5, 8, 18 din cadrul hotărârior privind “Relațiile 

Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine”) creează intenționat o ruptură de esență între Biserica “învechită” a 

celor șapte Sfinte Sinoade Ecumenice și“prototipul noului om”, neo-socialistul redefinit dogmatic la pct.23 care 

va rezolva toate problemele lumii. Credem cu toată tăria că nu există absolut nicio diferență între Biserica din 

secolul al XXI-lea și Biserica primului veac pentru că una dintre caracteristicile Bisericii este și faptul că 

mărturisim de două mii de ani în Simbolul de credință că ea este apostolică. La pct. 12 se afirmă că scopul comun 

al dialogurilor teologice este „restabilirea finală a unității înadevărata credință și în dragoste”. Sub acoperirea 

unui limbaj cu dublu înțeles, se induce ideea că și noi, ortodocșii, căutăm restabilirea noastră în dreapta credință 

și în unitatea dragostei, ca și cum le-am fi pierdut precum neortodocșii. Considerăm că această concepție este 

fundamental greșită teologic și legitimează în Biserică Teoria Ramurilor. Dacă am admite că Biserica este 

alcătuită şi din neortodocși, atunci Ortodoxia nu ar avea niciun rost, de vreme ce te poți mântui în orice 

comunitate neortodoxă sau necreştină şi nu mai trebuie să fii ortodox şi să trăieşti după asprimea canoanelor 

ortodoxe. 

4. Noua inchiziție religioasă – Sfântul și Marele Sinod 

Cu toate că la hotărârile supuse dezbaterii au existat dezacorduri totale sau parțiale sau contestații temeinice la 

anumite puncte – ținute în secret de Patriarhia Ecumenică, toate acestea au fost trecute cu vederea și 

nepomenite în hotărârile finale. Premeditat s-a creat o situație ambiguă atunci când, sub fiecare dintre 

documentele publicate în versiunea electronică figurează toate numele ierarhilor delegați, fără excepție, ceea ce 

face să se creadă că au semnat toți, ceea ce este o minciună. Originalele semnăturilor documentelor nu au fost 

publicate. Din păcate acest lucru arată cum principiul unanimității a fost grav încălcat, însă cu un scop: reducerea 

la tăcere a episcopilor nesemnatari și fabricarea unei false sinodalități. Întregul Trup al Bisericii lui Hristos nu are 

așadar vreun temei canonic pentru acceptarea ca ortodoxă a hotărârilor Adunării din Creta. Privitor pct. 6 al 

hotărârii “Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine” Ierarhul Ierotheos Vlachos menționează cu mâhnire 

manipulările, presiunile și injuriile la care au fost supuși ierarhii care nu au semnat că ”acceptă denumirea 

istorică a altor biserici și confesiuni creștine neortodoxe”.Confesiunile eretice nu pot fi numite „biserici” 

deoarece exact de aceea le denumim „rupte de întreg” (hairesis), și prin urmare ca eretice nu pot fi numite 

„biserici”. 

5. Măsuri pentru combaterea ereziilor și hotărârilor necanonice semnate la Adunarea din Creta 

Respingem cu tărie opinia destul de răspândită potrivit căreia canoanele sunt pentru Biserică ceea ce sunt legile 

pentru stat, știut fiind că legile sunt stabilite de o instituție legislativă constituțională. Canoanele sunt stabilite de 

către Sinoadele Ecumenice care nu sunt o instituție, nu o administrație, ci reprezintă o lucrare dumnezeiesc-

omenească în viața Bisericii, cu dimensiune teandrică, iar nu simplu omenească. Canoanele sunt o prelungire a 

teologiei dogmatice a Bisericii, care ajută în buna păstorire a poporului. 



Cum poate un creştin să nu lupte pentru apărarea adevărului de credinţă şi să se mântuiască? Acest lucru îl 

spune şi Hristos în faţa oamenilor: “Oricine va mărturisi pentru Mine înainteaoamenilor, mărturisi-voi şi Eu 

pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se valepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă 

voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.” (Matei 10, 32-33). Sfântul Grigorie Palama (+1359) ne 

vorbeşte de trei categorii de necredincioși. Prima este a acelora care nu cred în existenţa lui Dumnezeu, a doua 

este aceea a ereticilor care denaturează sensul existenţei lui Dumnezeu, iar a treia este a celor care sfătuiesc pe 

creştini să stea liniştiţi în casele lor, să aibă o atitudine defensivă și lașă. 

Neimplicarea și tăcerea noastră va duce la înaintarea ereziei ecumeniste în Biserică, la unirea cu papismul, 

launirea cu celelalte religii și la pierderea veșnică a mântuirii. Plecând de la Sfânta Scriptură și luând ca 

mărturie pe Sfântul Grigorie Palama care spune că cea de-a treia formă de necredință (ateism) este neimplicarea 

în lupta contra ereziei, tăcerea din frică, socotim că a venit vremea ca fiecare credincios al Bisericii Ortodoxe – cu 

atât mai mult ierarhul, preotul și călugărul – să mărturisească pe față împotriva apostaziilor din Biserică. 

De aceea îndemnăm și chemăm pe fiecare ortodox la a duce lupta cea bună de apărare a Bisericii prin 

următoarele măsuri concrete: 

– Conștientizarea poporului drept-credincios prin predici și materiale audio-video care să evidențieze gravitatea 

și pericolul hotărârilor Adunării din Creta. 

– Întreruperea pomenirii la toate slujbele bisericii a arhiereilor semnatari ai hotărârilor de la Adunarea din 

Creta. 

– Preoții să boicoteze activitățile de colportaj și cumpărarea de lumânări de la patriarhiile, mitropoliile și 

episcopiile ale căror ierarhi au semnat hotărârile Adunării din Creta. 

– Credincioșii ortodocși sub nici un chip nu trebuie să mai participe la slujbele arhiereilor semnatari și nici să 

se mai împărtășească din mâinile acestora. Cu mâna cu care au semnat trădarea credinței, Arhiereii nu mai 

pot împărtăși turma Ortodoxiei. 

– Îndemnăm cu toată stăruința pe credincioșii ortodocși să se spovedească la acei preoți duhovnici care NU 

primesc hotărârile ecumeniste ale Adunării din Creta. 

– Oprirea donațiilor de orice formă (pomelnice, cumpărarea de cărți, icoane și lumânări)către patriarhiile, 

mitropoliile și episcopiile ale căror conducători au semnat hotărârileecumeniste ale Adunării din Creta. 

– Studenții teologi și elevii seminariști sunt datori să nu mai participe la cursurile despre ecumenism predate în 

cadrul facultăților și seminariilor ortodoxe. 

– Susținerea cu toate mijloacele a ierarhilor, preoților și credincioșilor care se ridicăhotărât împotriva trădării 

semnate la Adunarea din Creta. 

– Demascarea politicii globaliste de integrare religioasă ca fiind demonicã și fundamentată pe principii 

anticreştine. 

6. Următorii pași ai apostaziei – internaționalismul religios și pregătirea venirii luiAntihrist 

S-au făcut deja mari trădări din partea arhiererilor ortodocși la întrunirile din Lima (1982, Peru) prin 

recunoașterea botezului, preoției și euharistiei catolicilor (BEM), la întrunirile din Balamand (1993, Libia) unde 



Biserica Ortodoxă devine egală celei Romano-Catolice care zace în cacodoxie (credință greșită) și se introduce 

termenul de “biserici surori” adică cu putere egală de mântuire, la întrunirile din Ravena (2007, Italia) prin 

recunoașterea papei ca arhiereu valid, și reciproc, acordarea primatului papal Patriarhului Ecumenic 

Bartolomeu, ca hotărâri total în afara Tradiției Ortodoxe. 

Suntem conștienți de un plan mondial ocult de unire a tuturor religiilor și globalizare a lumii pentru pregătirea 

venirii unui conducător unic mondial, Antihrist. Ultimele declarații elogioase ale papei Francisc despre 

deschiderea către “restabilirea unității” și “un bine comun al Bisericii” nu arată decât ralierea semnatarilor 

trădători ai Adunării din Creta la socialismul religios mondial. În fapt, la Adunarea din Creta nu s-a semnat unirea 

cu romano-catolicii, ci s-a săvârșit un lucru cu mult mai grav: auto-atribuirea infailibilității (negreșelniciei) și a 

primatului papal noii instituții numită Sfântul și Marele Sinod – papismul în Biserica Ortodoxă. 

Să nu ne amăgim: cine aprobă și primește hotărârile Adunării din Creta, primește ecumenismul. Iar cine 

primește ecumenismul se lipsește de prezența Duhului Sfânt, Duhul Adevărului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Declarația ortodoxă și antiecumenistă de la Chișinău ! 

22 iulie 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Cercul de exegeză biblică Sf. Ioan Maximovici, Noutăți, Revista Curajul 

de a fi fericit / 1 Comment  

                                                              

       În cadrul discuției de la masa rotundă care a avut loc la Chișinău, în capitala Republicii Moldova, pe data de 

29 iunie (12 iulie după noul calendar) 2016, în ziua prăznuirii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, având ca obiect 

recentul Sinod de la Kolimbari din Creta, au rezultat următoarele poziții fundamentale: 

       1. ”Sfântul și Marele Sinod” întrunit în Creta în intervalul 16-27 iunie 2016 și-a tăgăduit și propriul nume, și 

așteptările pliromei sănătoase a Bisericii. 

       2. Și-a tăgăduit propriul nume, pentru că, judecat din punct de vedere teologic, s-a dovedit că nu este nici 

”sinod”, nici ”sfânt”, nici ”mare”. Nu este un sinod ortodox, pentru că nu corespunde criteriilor și măsurilor 

adevăratelor Sinoade cunoscute în istoria Bisericii Ortodoxe; pentru că întrerupe tradiția sinoadelor ortodoxe, 

nu este o continuare a acestora, constituie un abuz și inovație sinodală. A construit un ”nou tip de sinod”, așa 

cum s-a lăudat unul dintre Întâi-stătători, Arhiepiscopul Albaniei, Anastasios. Este un sinod al Noii Epoci și al 

Ecumenismului. 

       3. Nu este un sinod sfânt nici din punct de vedere formal, nici real, nici canonic, pentru că a luat hotărâri 

contrare hotărârilor Sfinților Apostoli și Sfinților Părinți, iar în ce privește abordarea ereziilor nu este ”următor 

Sfinților Părinți”. Deși relația Bisericii Ortodoxe, celei Una, cu eterodocșii s-a dovedit subiectul central al 

Sinodului, care pentru a-l dezbate a consumat mult timp și efort și a condus la mari tensiuni, cu toate acestea, 

pentru prima oară în istoria Bisericii, un Sinod cu atât de mari ambiții nu i-a numit și nu i-a condamnat pe eretici. 

Nicăieri în textele acestui Sinod nu există cuvântul ”erezie”. Dimpotrivă, numește ”biserici” ereziile 

monofizitismului, papismului și ale protestantismului, evaluează pozitiv textele Dialogurilor Teologice, dintre 

care unele sunt pline de erezii eclesiologice, ca de pildă textul de la Balamand (1993), cel de la Porto Alegre 

(2006), cel de la Ravena (2007) și textul de la Busan (2013); elogiază atotereticul ”Consiliu Mondial al Bisericilor” 

(WCC) și recomandă să fie continuată înjosirea Bisericii prin participarea noastră acolo și punerea Bisericii pe 

picior de egalitate cu așa-zisele biserici ale protestantismului. Legiferând, deci, participarea noastră, cu are o 

proastă prestație, și ascunzându-se trădarea reprezentanților ortodocși la Dialoguri, este ascuns în același timp și 

faptul că nu s-a înregistrat până azi nici nu progres teologic înspre adevăr la absolut nici un dialog teologic. În 

plus, pentru prima oară în istoria Bisericii, un sinod i-a invitat la lucrările sale pe eretici ca observatori, 

dimpreună cu care au avut loc și rugăciuni în comun. 
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       Spre deosebire de toate acestea, răsună azi în inima noastră, în ziua de pomenire a Cuviosului Paisie 

Aghioritul (†1994), cuvântul său de mare actualitate: ”Ceea ce se cere de la fiecare ortodox este să le provoace și 

eterodocșilor neliniștea cea bună, ca să înțeleagă și ei că se află în înșelare, să nu se mai odihnească în chip 

mincinos cu gândul lor și astfel să se lipsească în această viață de bogatele binecuvântări ale Ortodoxiei, iar în 

cealaltă să se lipsească de multele binecuvântări veșnice ale lui Dumnezeu” . 

       4. Sinodul de la Kolimbari nu poate fi numit nici ”mare”, pentru că nu au fost chemați să ia parte toți 

episcopii, și, prin urmare, o mare parte a pliromei nu a fost reprezentată. Pe de altă parte, cei puțini episcopi 

convocați nu au putut să-și manifeste opțiunea prin modul canonic de alegere, adică prin vot. Cei prezenți, care 

aveau și drept de alegere, au participat fără drept de vot și cu dreptul de a vorbi într-un interval limitat de timp. 

Din totalul de aproape 800 de episcopi ai Bisericii a-toată-lumea drept de vot au avut doar cei 14 Întâi-stătători, 

și pentru că dintre aceștia lipseau 4, în cele din urmă au votat 10, adică 1/80 din totalul episcopilor care trebuia 

să fie prezenți și să poată vota. Practica aceasta este fără precedent și arbitrară în istoria noastră bisericească, 

deoarece încalcă grosolan eclesiologia Sinoadelor Ortodoxe, care presupune egalitatea tuturor arhiereilor, lucru 

care se vede în votul lor egal. În esență, eludarea aceasta a egalității episcopale și elitismul fără precedent 

menționat mai sus introduce consacrarea unui un fel de ”Papă colectiv”, adică a Întâi-stătătorilor, care nu mai 

sunt primii între egali (“primi inter pares”), ci primii fără egal (“primi sine paribus”). 

La cel mai înalt nivel bisericesc, absența celor patru Biserici, a Antiohiei, a Rusiei, Bulgariei și Georgiei (dintre 

care prima face parte dintre cele cinci Patriarhii vechi), așadar, aceste patru Biserici absente reprezintă 

aproximativ 70% dintre creștinii ortodocși, dovedește cu atât mai mult că acest Sinod nu este ”mare”, ci mic, și, 

desigur, nici ortodox nu este, ci o simplă Conferință inter-ortodoxă lărgită. 

       5. Sinodul și-a tăgăduit nu doar numele, ci a înșelat și așteptările pliromei Bisericii; dintre acestea, două 

aveau prioritate maximă pentru soluționarea vechilor schisme provocate de inițiativele conducerii bisericești, și 

pentru prevenirea altor dezbinări și tensiuni: trebuia să se soluționeze, prin revenirea la vechiul calendar 

părintesc, problema calendarului bisericesc, care a fost reformat abuziv, fără hotărâre panortodoxă, și rupe de 

aproape 100 de ani unitatea liturgică a ortodocșilor. Și, cel mai important, o măsură pe care trebuia să o ia 

Sinodul era condamnarea fără echivoc a panereziei ecumenismului, care de 100 de ani îi corupe pe ierarhii și 

teologii Bisericii, abandonând Tradiția Sfinților Apostoli și a Sfinților Părinți și denigrându-i ca extremiști și 

fanatici pe cei care se luptă pentru păstrarea acestei Tradiții. Dimpotrivă, Sinodul de la Kolimbari, în discutabilul 

și contestabilul text ”Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine”, a procedat la un soi de ”amestec 

incompatibil” al Ortodoxiei cu ereziile. A formulat în acest text unele adevăruri ortodoxe, pe care însă le-a 

amestecat cu afirmarea ereziilor papismului și ecumenismului. Încă și propunerile de îndreptare a textului 

întăresc acest amestec al ecumenismului și sincretismului. 

       Astfel, în loc de acrivie teologică în subiectele credinței, sunt introduse – iarăși, pentru prima oară în istoria 

Sinoadelor Bisericii – formulări în sine contradictorii și care, din punct de vedere teologic, se neagă pe ele însele, 

o ambiguitate intenționată, care azi ni se prezintă frumos ca ”diplomație bisericească”, câtă vreme, în fapt, 

constituie o ipocrizie vicleană și coruptă. 

       Formularea unei eclesiologii eretice, adică acceptarea precaută, dar evidentă a ”bisericilor eterodoxe” în 

textul despre care vorbim, anulează însăși aspirația Sinodului de la Kolimbari de a face cunoscută lumii unitatea 

Bisericilor Ortodoxe, pentru că neagă eclesiologia ortodoxă formulată ortodox de-a lungul veacurilor și care 

constituie premisa unității bisericești. Potrivit cuvintelor Sfântului Ioan Gură de Aur, ”când toți credem la fel, 

atunci există unitate […]. Acest lucru este unitatea credinței, când toți suntem una, când toți avem la fel 



conștiința legăturii noastre” . Potrivit Sfântului Athanasie cel Mare, ereticii nu pot fi considerați credincioși ai lui 

Hristos: ”Ce credință există la aceștia, la care nici cuvintele, nici textele nu sunt sigure, ci toate sunt pervertite și 

se schimbă din timp în timp?” . O condamnare oficială a textului respectiv ar constitui, prin urmare, ascultare și 

slujire în sensul unității Bisericii. 

       Și toate celelalte texte ale Sinodului, insuflate de relativism teologic, prezintă probleme serioase; este în 

acest sens semnificativ exemplul textului ”Taina Nunții și impedimentele la aceasta”, care este problematic din 

punctul de vedere al Sfintelor Canoane și al eclesiologiei, căci propunerea de acceptare a căsătoriilor mixte ca 

”iconomie” este extrem de neteologică din punct de vedere eclesiologic. Canonul 72 al Sinodului V-VI Ecumenic 

recomandă riguros anularea și dizolvarea unei asemenea căsătorii ca fiind concubinaj nelegiuit din punct de 

vedere bisericesc. Astfel, așa-numitul ”Sinod” nu introduce iconomia, ci o foarte gravă fărădelege canonică, cu 

foarte grave consecințe eclesiologice. Din motivele de mai sus, hotărârile Sinodului din Creta nu au caracter 

obligatoriu pentru Biserică și sunt în esență invalide. 

       6. Ceea ce trebuie să se întâmple după eșecul Sinodului din Creta, ca să se poată lua hotărâri credibile și 

clare, nu ambigue și contradictorii, așa cum a luat acesta, este să aibă loc o înțelegere între acele Biserici care au 

lipsit din motive dogmatice și eclesiologice și episcopii cărora fie li s-a refuzat participarea, fie au participat, dar 

nu au semnat textul contestat, și, de asemenea, Sfântul Munte și pliroma sănătoasă a Bisericii care nu este de 

acord cu acest Sinod. Așa încât să fie respinse sinodal hotărârile nule și neavenite ale Sinodului, mai ales acest 

text ecumenist, și să aibă loc o condamnare sinodală oficială a ecumenismului ca erezie. Să se facă, de 

asemenea, efortul de revenire la vechiul calendar, așa încât să fie tămăduite rănile trecutului și să fie prevenite 

noi divizări și tensiuni. 

       Acceptarea fără proteste a acestui text eclesiologic din Creta sau respingerea lui neoficială conduce la 

pătrunderea panereziei ecumenismului direct în Biserică, conduce cu alte cuvinte la coexistența a două tradiții 

dogmatice (eclesiologice) contradictorii: cea care este mărturisită în Simbolul de Credință despre Biserica cea 

Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolică și cea a unei Biserici fără precedent în istorie, străine și eretice, o 

Biserică a multelor ”biserici eterodoxe”. Astfel, Trupul lui Hristos, Biserica , se prezintă ”schizofrenic”, iar nu 

având ”mintea lui Hristos” , ci este un ”Hristos împărțit” , cu multe ”păreri”, adică credințe dogmatice, diferite . 

Și, cu toate că Biserica este mijlocul prin care ”înţelepciunea lui Dumnezeu cea de multe feluri a devenit 

cunoscută acum începătoriilor şi stăpâniilor, în ceruri” , ea se prezintă acum în acest text de la Kolimbari ca fiind 

lipsită de însușirea fundamentală a Cincizecimii, adică de unitate, în virtutea căreia ”Duhul Sfânt […] a adunat 

limbile cele osebite, ale amestecului tuturor neamurilor într-o singură glăsuire laolaltă a credinței în Treimea cea 

nezidită” . 

       Obligativitatea unei condamnări sinodale a acestui text, dar și a ecumenismului în general, rezultă clar și din 

constatarea Cuviosului Maxim Mărturisitorul în legătură cu monoteliții. Potrivit acesteia nu e de ajuns ”să 

dispară” sau ”să se treacă sub tăcere” un text eretic care a fost aprobat sinodal, ci se impune condamnarea lui 

sinodală, așa încât să nu vatăme sufletele care îl citesc: ”A fost dat jos de pe zidurile de piatră,  nu însă din minţi 

şi din suflete.  Să se primească condamnarea acestor lucruri expusă prin dogme şi canoane evlavioase de Sinodul 

din Roma  (Lateran,  649 )  (Pentru Sfântul Maxim Sinodul Lateran din  649  avea autoritatea unui Sinod Ecumenic ) şi 

atunci şi peretele cel din mijlocul nostru va cădea  (Efeseni 2: 14 ) şi nu vom mai avea nevoie de îndemnuri” .            

       7. Aici, însă, se cuvine să amintim, legat de conștiința dogmatică a tuturor membrilor Bisericii, și a mirenilor, 

că pomenirea episcopilor ”în biserici” nu este necondiționată, ci depinde de credința dogmatică a acestora, 

pentru că la Dumnezeiasca Liturghie sunt pomeniți – în mod sincer, iar nu mincinos – ca unii ce ”drept învață 

cuvântul adevărului” lui Hristos sau, cu alte cuvinte, așa cum condiționează Sfânta Scriptură: ”pentru că aceștia 



priveghează pentru sufletele noastre” . Potrivit eclesiologiei ortodoxe, așa cum aceasta a inspirat și dreptul 

bisericesc (”bizantin”) imperial, ”menirea Patriarhului este: mai întâi, pe cei pe care i-a primit de la Dumnezeu să 

îi păzească în bună-credință și în bună cuviința vieții; apoi, pe toți ereticii, după măsura posibilităților sale, să îi 

întoarcă la Ortodoxie și la unitatea Bisericii (eretici se numesc după legi și canoane și cei care nu au comuniune 

cu Biserica Sobornicească)”. Acest lucru, pentru că ”Patriarh înseamnă a fi chip viu și însuflețit al lui Hristos, care 

afirmă adevărul prin fapte și cuvinte” . 

       Deci, la fel cum nu ne închinăm la icoana zugrăvită a lui Hristos, dacă aceasta, într-o logică nestoriană, nu 

păstrează monogramele mărturisirii dumnezeirii Lui (Ὁ Ὢν, [Cel ce este,] ΙC XC) sau celelalte însușiri cunoscute 

din Sfânta Scriptură și Tradiție ale firii Lui omenești, tot la fel, nu se recunoaște nici în persoana Episcopului 

Bisericii ”chipul viu al lui Hristos”, atunci când acesta nu păstrează mărturisirea dogmatică a Bisericii, adică a 

Trupului lui Hristos. Aceasta este și esența celui de-al 31-lea Canon Apostolic și al celui de-al 15-lea Canon al 

Sfântului Sinod I-II din timpul Marelui Fotie (861) despre întreruperea comuniunii cu episcopul locului. 

Sursa: http://aktines.blogspot.gr/2016/07/blog-post_353.html  

traducere din limba greacă de Tatiana Petrache 

Pe când și la noi un vlădică asa ca acesta? Că ne piere neamul sub toiegele lupilor ecumeniști ! 
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Părintele Macarie de la Schitul Oituz nu este singur – Athosul cel 

Sfânt este cu el și cu noi toți, fundamentaliștii antiecumeniști,      

este HRISTOS ! 

22 iulie 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Cercul de exegeză biblică Sf. Ioan Maximovici, Noutăți, Revista Curajul 

de a fi fericit / 11 Comments  

                                                  

Sfântul Munte 20/6/2016 (3/7/2016) 

Duminica Părinților, Mărturisitorilor, Cuvioșilor, Ierarhilor și Mucenicilor Aghioriți 

Scrisoarea deschisă a unor Părinți Aghioriți 

Către: 

Sfânta Chinotită a Sfântului Munte, 

către cei 20 de egumeni dimpreună cu obștile lor, și spre informarea pliromei cu nume creștin al Bisericii. 

 ”… ca niște fii iubitori de părinți, să păstrăm moștenirea părintească nestricată, să nu destrămăm locul acesta 

precum smochinul neroditor, ci privind cu luare aminte la mai-marii noștri, la felul cum și-au încheiat viața, să 

le urmăm CREDINȚA și lupta, ca să dobândim și noi dimpreună cu ei bunătățile cele veșnice” 

      (Stihiră de la Litia Slujbei Cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor Părinți ai noștri Aghioriți, cei ce au 

strălucit în Sfântul Munte Athos.)  

  Preacuvioși Părinți, 

După ce am cercetat cu toată luarea aminte textele finale, care au fost făcute publice, ale așa-zisului Sfânt și 

Mare Sinod, precum și răspunsurile unor distinși teologi și mitropoliți, purcedem la a vă pune înainte 

următoarele. 

Concluzia ce rezultă cu ușurință din cercetarea acestora este că, în cele din urmă, acest sinod se dovedește a fi 

neortodox, tâlhăresc și eretic, pentru că: 
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1. A recurs la manipulări fără precedent în ce privește ordinea de zi și practicile sale. 

2. I-a exclus pe episcopi și a dizolvat sinodalitatea ortodoxă și, îndeobște, au fost folosite metode 

neortodoxe în modul său de funcționare. 

3. Nu a existat o informare suficientă a pliromei ortodoxe, dimpotrivă, o disimulare a celor hotărâte pe 

durata procedurilor presinodale. 

4. Consacră teologia postpatristică. 

5. Legiferează oficial și sinodal panerezia ecumenismului. 

6. În cele din urmă a fost atins scopul acordării de caracter bisericesc ereziilor, adică s-a acceptat că 

papismul, precum și ceilalți eretici sunt Biserici, iar nu erezii. 

7. Coboară creștinismul la nivelul socialismului (”evanghelia socială”). 

8. Nu exprimă experiența în Duhul Sfânt a trupului eclezial. 

9. Nu urmează Tradiția Sfinților Părinți ai Bisericii celei Una și nu s-au recunoscut dintru început toate 

Sinoadele precedente, și mai ales Sinoadele VIII și IX Ecumenice. 

10. Anulează hotărârile Sinoadelor Ecumenice. 

11. Recunoaște așa-numitul Consiliu Mondial al Bisericilor. 

12. A fost trecut cu vederea și ignorant rolul monahismului și mai ales atitudinea Aghioriților față de papism 

și ecumenism. 

În conformitate cu textul final ”Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine” al așa-numitului ”Sfânt și 

Mare Sinod”, la paragraful 6 se menționează că: ”Biserica Ortodoxă acceptă denumirea istorică a altor Biserici și 

Confesiuni creștine heterodoxe care nu se află în comuniune cu ea”. 

Astfel, prin faptul că Sinodul acceptă că papismul este Biserică, acceptă de asemenea și hotărârile dialogurilor 

ecumenice cu papistașii, care acum dobândesc și valabilitate sinodală. La aceste dialoguri, însă, după cum știți, 

se recunoaște statutul de biserică, credința apostolică, valabilitatea Tainelor și succesiunea apostolică a ereziei 

papistașe (vezi textele de la München 1982, Bari 1987, Noul Valaam 1988, Balamand 1993). Prin urmare, chiar și 

numai din această hotărâre rezultă că Sinodul acesta a căzut de la credința și mărturisirea ortodoxă. 

Tuturor celor afirmate aici le va urma în curând un studiu detaliat pentru deplina argumentare a celor spuse de 

noi. 

Preacuvioși Părinți, în calitate de Sfântă Chinotită, desi inițial v-ați delimitat de acest Sinod într-un text al 

sfințiilor-voastre către Patriarhul Ecumenic, referitor la anumite puncte ale textelor presinodale, ulterior, prin 

participarea voastră prin intermediul Egumenului Sfintei Mănăstiri Stavronikita la așa-zisul Sfânt și Mare Sinod, 

în fapt ați acceptat hotărârile finale ale acestuia, așa cum acestea au fost exprimate prin textele finale. Cu alte 

cuvinte, până în momentul de față, în mod oficial acceptați ”caracterul ortodox”, forma finală a hotărârilor și, în 

consecință, consacrarea sinodală oficială a panereziei Ecumenismului. 



  Vă rugăm, deci, și așteptăm, întrucât considerăm că este o datoria a voastră duhovnicească obligatorie, să 

convocați de urgență Dubla Sinaxă Extraordinară și să condamnați, pe baza obiecțiilor expuse mai sus, sinodul 

despre care vorbim ca eretic, anticanonic și tâlhăresc. 

În sfârșit, vă declarăm, în calitatea noastră de Părinți Aghioriți, că prin harul Domnului nostru Iisus Hristos și 

Dumnezelui nostru, cu ajutorul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și al tuturor Cuvioșilor Părinți, Cuvioși-

Mucenici și Mărturisitori Aghioriți, ”următori Sfinților Părinți”, în urma tuturor celor spuse, dacă, să nu fie!, 

sfințiile-voastre nu veți condamna acest pseudo-sinod și dacă nu veți întrerupe pomenirea Patriarhului 

Ecumenic, atunci, suntem obligați, pe temeiul Sfintelor Canoane ale Bisericii și al tradiției de veacuri a acestui 

Sfânt Loc al nostru, să înfăptuim noi, de urgență, această datorie de la sine înțeleasă. Potrivit Canonului 15 al 

Sinodului I-II cu autoritate ecumenică [al Sfântului Fotie cel Mare], avem datoria să încetăm pomenirea 

Patriarhului, așa cum au făcut și Cuvioșii Părinți Aghioriți cei dinaintea noastră în timpul Patriarhului Ioannis 

Vekos, aceștia fiind în cele din urmă martirizați și pe care azi îi prăznuim; deoarece, așa cum menționează 

Canonul 15, cei ce opresc pomenirea: ”nu au osândit episcopi, ci episcopi mincinoși și învățători mincinoși”. 

Toți Sfinții Părinți ai Bisericii noastre învață același lucru: ”Căci avem poruncă de la însuși Apostolul: dacă cineva 

dogmatizează sau poruncește să facem ceva în afară de ceea ce am primit, în afară de ceea ce canoanele 

sinoadelor sobornicești și locale [au hotărât] în [diferite] vremi, să nu fie primit acela, nici să fie socotit în 

ceata aleasă a sfinților” (Sfântul Teodor Studitul, P.G. 99, 988A), și ”toți învățătorii Bisericii, toate Sinoadele, 

toate dumnezeieștile Scripturi îndeamnă să îi părăsim pe eterodocși și să ne rupem de comuniunea cu ei” (Sf. 

Marcu Evghenicul, PG 160, 105C). 

De asemenea, și potrivit Canonului 33 al Sinodului din Laodiceea, ”nu se cuvine a se ruga cu ereticii sau cu 

schismaticii” și ”să fie excomunicat cel ce va avea comuniune cu cei excomunicați” (Canonul 2 al Sinodului din 

Antiohia, pe care îl folosesc Părinții Aghioriți în Epistola lor către Sinodul din Constantinopol din 1275). Am citat 

aici doar câteva pasaje din bogata învățătură a Sfinților Părinți ai Bisericii. 

De altfel, Patriarhul Ecumenic se întâmplă să fie și principalul mentor și inițiator al acestei hotărâri sinodale, și, 

prin urmare, pentru noi, Părinții Aghioriți și pentru toți clericii și mirenii creștini ortodocși se face prin fapte și 

cuvinte EREZIARH, precum Arie, Nestorie, Vekkos etc. așa cum au demonstrat acest lucru mulți episcopi și 

teologi până azi, și nu doar datorită Panereziei Ecumenismului, dar și datorită faptului că susține religia 

universală, pe care o propovăduiește prin intermediul rugăciunilor în comun. Învață dogme străine, antiortodoxe 

și antipatristice; pentru aceasta, potrivit poruncii Domnului, credincioșii ”după un (păstor) străin, ele nu vor 

merge, ci vor fugi de el, pentru că nu cunosc glasul lui” (Ioan 10: 5). 

Avem, de asemenea, datoria să vă informăm că nu vor avea nici o scuză în ziua judecății cei care se vor supune și 

vor accepta hotărârile acestui pseudo-sinod ERETIC, și care vor continua întru cunoștință să-l pomenească pe 

Patriarh; toți aceștia să știe că vor dezbina societatea monahală aghiorită. Ne pare foarte rău pentru evoluția 

aceasta antiortodoxă, după cum v-am semnalat și în Scrisoarea noastră Deschisă în calitate de Părinți Aghioriți 

(13 mai 2016). Vom aștepta un interval de timp rezonabil, așa încât fiecare sfântă mănăstire, schit și fiecare 

monah aghiorit să ia în mod clar poziție în cunoștință de cauză asupra acestui subiect. 

Sfințiți Părinți, Biserica Ortodoxă și creștinii ortodocși se declară în prigoană. Deja pseudo-sinodul eretic din 

Creta ne caracterizează pe toți arhiereii, preoții, monahii și mirenii creștini ortodocși care ne opunem 

[ecumenismului] drept ”eretici”, ”zeloți” și, ironic, ”ultra-ortodocși”. Vom îngădui ca această dezinformare și 

pervertire să pătrundă în conștiința poporului? Cu multă smerenie, frica lui Dumnezeu și dragoste pentru sfânta 



noastră Biserică, vă rugăm ca toți împreună uniți să depunem eforturi în așa fel încât să fie convocat adevăratul 

Sfânt și Mare Sinod Ortodox, care să invalideze acest pseudo-sinod. 

Cinstită Sfântă Chinotită și Sfințiți Egumeni, o sută de ani de extremă iconomie și toleranță față de ecumeniști – 

Patriarhi și episcopi având cuget papistaș și unioniști – au provocat o profundă vătămare a credinței și au hrănit 

abateri eretice. Vătămarea și pervertirea, pe care le-a provocat în conștiința ortodoxă a clerului și poporului în 

chip mincinos numita ”iconomie”, au luat dimensiuni uriașe. Vă rugăm încă o dată: Luptați-vă să păziți Sfânta 

Moștenire a Bisericii și Credinței Ortodoxe. Amin. 

Așteptând hotărârile sfințiilor-voastre consecvente cu Tradiția Aghiorită, cu prețuire și respectul cuvenit, ai 

sfințiilor-voastre, 

1. Gheronda Gavriil de la Sfânta Chilie a Sfântului Hristodul, Sfânta Mănăstire Cutlumuș, 

2. Gheronda Sava Lavriotul, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre, 

3. Gheronda Evstratie Ieromonahul, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre, 

4. Gheronda Ilarion, Sfânta Kathismă a Sfântului Maxim Mărturisitorul, 

5. Monahul Dositei, Sfânta Kathismă a Sfântului Maxim Mărturisitorul, 

6. Gheronda Hariton Ieromonahul, Sfânta Kathismă a Înălțării Domnului, Sfânta Mănăstire Vatoped, 

7. Gheronda Chiril, Sfânta Sihăstrie a Buneivestiri a Născătoarei de Dumnezeu, Katunakia, Sfânta Mănăstire 

a Marii Lavre, 

8. Gheronda Heruvim, Sfânta Kathismă a Arhanghelilor, Kukuzel, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre, 

9. Gheronda Ioan, Sfânta Kathismă a Intrării Maicii Domnului în Biserică, Vigla, Sfânta Mănăstire a Marii 

Lavre, 

10. Gheronda Gheorghe, Sfânta Kathismă a Sfinților Varlaam și Ioasaf, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre, 

11. Gheronda Vlasie, Xerokalivo Vigla, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre, 

12. Ieromonahul Paisie, Sfântul Schit Prodromu, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre, 

13. Ieromonahul Damaschin Popa, Sfântul Schit Prodromu, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre, 

14. Ieromonahul Ioil, Sfântul Schit Prodromu, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre, 

15. Ieromonahul Sava, Sfântul Schit Prodromu, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre, 

16. Ierodiaconul Matei, Sfântul Schit Prodromu, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre, 

17. Monahul Efrem, Sfântul Schit Prodromu, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre, 

18. Monahul Nicodim, Sfântul Schit Prodromu, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre, 

19. Monahul Gherasim, Sfântul Schit Prodromu, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre, 



20. Monahul Tarasie, Sfântul Schit Prodromu, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre, 

21. Monahul Marcu, Sfântul Schit Prodromu, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre, 

22. Monahul Rafail, Sfântul Schit Prodromu, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre, 

23. Monahul Ioan, Sfântul Schit Prodromu, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre, 

24. Monahul Serafim, Sfântul Schit Prodromu, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre, 

25. Gheronda Pavel, Sfânta Kathismă a Adormirii Sfintei Ana, Sfântul Schit al Kafsokaliviei, Sfânta Mănăstire 

a Marii Lavre, 

26. Gheronda Nectarie, Sfânta Kathismă a Sfântului Dimitrie, Sfântul Schit al Kafsokaliviei, Sfânta Mănăstire 

a Marii Lavre, 

27. Gheronda Simeon, Sfânta Kathismă a Sfântului Simeon Noul Teolog, Sfântul Schit al Kafsokaliviei, Sfânta 

Mănăstire a Marii Lavre, 

28. Monahul Isaia, Sfânta Kathismă a Sfântului Simeon Noul Teolog, Sfântul Schit al Kafsokaliviei, Sfânta 

Mănăstire a Marii Lavre, 

29. Monahul Eustație, Sfânta Kathismă a Sfântului Eustație, Sfântul Schit al Kafsokaliviei, Sfânta Mănăstire a 

Marii Lavre, 

30. Gheronda Policarp Ieromonahul, Sfânta Kathismă a Sfântului Athanasie, Sfântul Schit al Kafsokaliviei, 

Sfânta Mănăstire a Marii Lavre, 

31. Ieromonahul Ioachim, Sfânta Kathismă a Sfântului Athanasie, Sfântul Schit al Kafsokaliviei, Sfânta 

Mănăstire a Marii Lavre, 

32. Monahul Hristodul, Sfânta Kathismă a Sfântului Athanasie, Sfântul Schit al Kafsokaliviei, Sfânta 

Mănăstire a Marii Lavre, 

33. Gheronda Panteleimon, Sfânta Kathismă a Sfântului Antonie, Kerasia, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre, 

34. Gheronda Maxim Ieromonahul, Sfânta Kathismă a Sfântului Antonie, Kerasia, Sfânta Mănăstire a Marii 

Lavre, 

35. Ieromonahul Romanos, Sfânta Kathismă a Sfântului Antonie, Kerasia, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre, 

36. Gheronda Athanasie, Vuleftiria, Sfântul Schit al Sfintei Ana, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre, 

37. Gheronda Toma, Sfânta Kathismă a Apostolului Toma, Sfântul Schit al Sfintei Ana Mici, Sfânta Mănăstire 

a Marii Lavre, 

38. Monahul Teolog, Sfânta Kathismă a Apostolului Toma, Sfântul Schit al Sfintei Ana Mici, Sfânta Mănăstire 

a Marii Lavre, 

39. Monahul Fotie, Sfânta Kathismă a Apostolului Toma, Sfântul Schit al Sfintei Ana Mici, Sfânta Mănăstire a 

Marii Lavre, 



40. Gheronda Filip Ieromonahul, Sfânta Kathismă a Sfântului Athanasie cel Mare, Sfântul Schit al Sfintei Ana 

Mici, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre, 

41. Gheronda Panteleimon Ieromonahul, Sfânta Sihăstrie a Sfântului Ioan Teologul, Katunakia, Sfânta 

Mănăstire a Marii Lavre, 

42. Gheronda Gherasim, Sfânta Sihăstrie a Sfântului Gherasim, Katunakia, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre, 

43. Gheronda Athanasie, Sfânta Sihăstrie a Sfântului Sava, Karulia, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre, 

44. Monahul Simeon, Karulia, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre, 

45. Monahul Ilie, Sfântul Schit al Sfântului Vasilie, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre, 

46. Ieromonahul Irineu, Kapsala, 

47. Monahul Paisie, Karies, 

48. Ierodiaconul Cosma, Sfânta Kathismă a Sfântului Athanasie, Sfânta Mănăstire Cutlumuș, 

49. Gheronda Nicodim, Sfânta Kathismă a Sfântului Nectarie, Kapsala, Sfânta Mănăstire Stavronikita, 

50. Gheronda Meletie, Sfânta Kathismă a Nașterii Maicii Domnului, Kapsala, Sfânta Mănăstire Pantokrator, 

51. Ieromonahul Macarie, Sfânta Kathismă a Nașterii Maicii Domnului, Kapsala, Sfânta Mănăstire 

Pantokrator, 

52. Gheronda Ciprian Ieromonahul, Sfânta Kathismă a Sfântului Gheorghe, Sfânta Mănăstire Filotheou, 

53. Gheronda Spiridon Monahul, Sfânta Kathismă a Sfântului Nicolae, Sfânta Mănăstire Cutlumuș, 

54. Sfântul Paisie Monahul, Sfânta Kathismă a Sfântului Haralambie, Sfânta Mănăstire Vatoped, 

55. Gheronda Pahomie Ieromonahul, Sfânta Kathismă a Tuturor Sfinților, Kapsala, Sfânta Mănăstire 

Pantokrator, 

56. Gheronda Hrisostom Ieromonahul, Sfânta Kathismă a Sfântului Spiridon, Sfânta Mănăstire Cutlumuș. 

Strângerea de semnături continuă și vor fi făcute publice în presa bisericească și pe internet. 
 
Sursa: http://aktines.blogspot.gr/2016/07/blog-post_62.html  
 
Traducere din limba greacă de Tatiana Petrache 
 
Se pare că în … ploaia de vară se văd FULGERELE și se aud deja TUNETELE JUDECĂȚII LUI HRISTOS – ÎMPĂRATUL 
CEL ATOTPUTERNIC !  
 
Iubirea cea răstignită ne spune și azi: NU TE TEME, TURMĂ MICĂ ! 
                                                       

 

http://aktines.blogspot.gr/2016/07/blog-post_62.html


 

Marea apostazie din Creta și răspunsul Bisericii luptătoare 

28 iulie 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Cercul de exegeză biblică Sf. Ioan Maximovici, Noutăți, Revista Curajul 

de a fi fericit, Sfinții Mărturisitori din închisorile comuniste / 21 Comments  

                                                              

  A trecut o lună de la marea apostzie a Sinodului tâlhăresc din Creta. 

Am ținut să încep acest cuvânt cu această propoziție, cu care mă voi întâlni la Judecată, când mă voi afla în fața 

Celui trădat în iunie 2016 nu de un Iuda, ci de câteva zeci. 

”  Am vrut să mărturisim Ortodoxia, am fost plini de curaj etc etc… iar în final am semnat.” Cam aceeași a fost 

atmosfera și la Sinodul de la Ferrara-Florența (1438-1439). De fapt sunt dator să fiu mai explicit: părinții sinodali 

de atunci au fost amenințați, înfometați, ponegriți, cumpărați, șantajați etc, până când a mai rămas unul singur 

care nu a semnat trădarea. Și pe acesta îl chema Marcu. Era un biet episcop – în ordinea dipticelor ortodoxe – 

nu are un mare patriarh, nu era o personalitate iubită de cei lumești, dar era cel mai mare teolog al Ortodoxiei, 

om al harului și al smereniei cunoscătoare de adevărată teologie, care a demonstrat că papistașii au venit la acel 

Sinod inclusiv cu lucrări patristice false; era un om cu mintea lui Hristos, om cu COLOANĂ VERTEBRALĂ. Și el a 

făcut multe încercări de a mărturisi adevărul, de a sta împotriva minciunii, însă în final i-a rămas un singur lucru 

cu putință de făcut: PENTRU NIMIC ÎN LUME NU A SEMNAT ! Iar bietul papă a spus, la auzul veștii că episcopul 

Marcu nu a semnat: ”Atunci nu am făcut nimic !” 

În Creta nu au semnat noii Marcu ai Ortodoxiei: Amfilohie, Irineu, Athanasie, Ierothei și ceilalți pe care îi știm și 

pe care îi vom afla. În rest, ”marii teologi, puternicii, întâi-stătătorii” asemenea lui Ana și Caiafa, cei TITRAȚI LA 

BURSA MASONICĂ C.E.B. (a Consiliului Mondial al Bisericilor, de fapt al ereziilor) au semnat, luându-și osândă. Și 

nu erau nici amenințați, nici înfometați, nici lipsiți de acoperiș deasupra capului, cum au fost sinodalii de la 

Florența, de acum 500 de ani. Nu, au stat la hotel de 5 stele o săptămână, au mâncat bine, s-au simțit excelent, 

ca cei care FAC ISTORIE și au fost ALEȘI să reprezinte Ortodoxia. Singurul neinvitat în Creta a fost DUHUL SFÂNT 

! 
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Să le dăm timp de pocăință… Așa se spune acum. Dar arhiereul jură la hirotonie că va apăra și mărturisi dreapta 

credință până la moarte. În acest domeniu nu există concediu, vacanță sau amânare, ci trebuie să spui lui Hristos 

tot timpul PREZENT, AL TĂU SUNT, DOAMNE ! 

De o lună trăiesc cu inima sfâșiată, nu pentru apostazia voită sau inconștientă lor, ci pentru poporul care este 

împins în prăpastie mai ceva decât porcii din turmele gadarenilor. 

Oameni buni, începem să plătim păcatele noastre ale tuturor. Suntem un neam care ne-am ucis viitorul – cu 

puține excepții, în care viază Hristos – în ultimii 27 de ani, când pe cei mai buni dintre tinerii care astăzi ar fi fost 

stâlpii Ortodoxiei românești i-am aruncat la gunoiul istoriei prin avorturi. 

Nu ne dă Dumnezeu ierarhi mărturisitori pentru că nu ne pasă nouă înșine de mântuirea și de viitorul acestui 

neam. 

Asta a ajuns Biserica Română pentru unii: amenințare, șantaj, injurii, manipulări și alte asemenea. Este atâta ură 

și dezbinare, iar singurul care se bucură este satana. 

Este vremea ca cei care simt și trăiesc ortodox să se unească. Are neamul acesta puterea necesară pentru a se 

întoarce cu pocăință la Dumnezeu. Ne tot agățăm de viața aceasta și de mirajul ei, uitând că Hristos ne-a promis 

ceea ce depășește orice putință de a exprima. Iar bucuria cu El va fi veșnică 

Capul șarpelui s-a cuibărit în inima celui care a pus la cale toată această batjocură a Ortodoxiei făcută în Creta. 

Mult au răbdat ortodocșii faptele mârșave ale patriarhului Bartolomeu. Acum a venit vremea ca – înainte de 

condamnarea lui sinodală ca ereziarh ecumenist – căci va veni și ceasul acela, Hristos conduce istoria, nu 

trepădușii iadului – repet, a venit vremea să zdrobim capul șarpelui care acum o lună a încetat să mai sâsâie spre 

poporul ortodox și a început să muște din mădularele Trupului lui Hristos, care este Biserica Ortodoxă. 

Eu, un nimeni în ordinea acestei lumi, îți spun ție, trădătorule Bartolomeu – ANATEMA ! 

                                               

  Acum câteva zile s-a arătat Sfântul Paisie Aghioritul unui mare teolog grec și i-a spus că trebuie să ne unim cu 

toții, 

CU TOATE FORȚELE ÎMPOTRIVA ACESTUI SINOD DIN CRETA ! 

http://prieteniisfantuluiefrem.ro/wp-content/uploads/2016/07/Pope-Francis-and-Ecumenical-Patriarch-Bartholomew-embrace_b2.jpg


                                                                  
Forțele mele sunt mici, dar puterea Celui pe care Îl slujesc și care este Piatra cea din capul unghiului, este 

DUMNEZEIASCĂ și va nimici cu suflarea Duhului Sfânt toate acțiunile ecumeniștilor trădători. 

Citeam în această seară un articol, ultimul apărut în ordine cronologică, al Biroului Mitropoliei de Pireu care se 

ocupă de combaterea ereziilor: De ce sărbătoresc atât de mult ereticii, mai ales papistașii, faptul că a avut loc 

Marele Sinod din Creta? Răspunsul autorului grec: ori au devenit papistașii ortodocși (ceea ce nu s-a petrecut), 

ori acest sinod nu a funcționat ortodox! El a fost, de fapt, o paradă a influenței și a puterii ereticilor asupra 

ortodocșilor și abolire a învățăturii despre Biserică a Sinoadelor Ecumenice. 

Lupta de-abia a început și chiar dacă lucrătorii viei sunt puțini, biruința este și va fi a lui Hristos. Mulți români – 

mai ales mireni – așteaptă să vadă că în spatele sutanelor noastre de clerici avem nu inimi împietrite de 

dragostea acestei lumi sau paralizate de amenințările ierarhilor ecumeniști, ci inimi de mărturisitori. Nu pentru 

că am vrea noi să ne dăm mari, ci pentru că datoria noastră sfântă este a-L sluji pe Iisus Hristos, nu pe noii Lui 

răstignitori. Să nu lăsăm tăcerea să se aștearnă peste țară, căci astfel o vom transforma din Grădina Maicii 

Donmului, cum ne place să o numim, într-un Babilon lipsit de har. 

Astăzi se vrea impunerea cu forța a tăcerii de mormânt, iar cei care vor tăcea vor fi oricum sacrificați de 

trădătorii ecumeniști în final, tocmai pentru a-și acoperi urmele fărădelegii lor. Să credem în ceea ce au crezut 

strămoșii noștri. România este atacată azi nu de strigătul care se aude în Occident: Mare este Allah, urmat de 

crime și de explozii, ci de șoapta șerpească: Ecumenismul este adevăr, urmat de amăgirea poporului ortodox. 

Sfântul Pantelimon și Sfânta Paraschevi să ne dea curaj, respectiv să ne lumineze ochii duhovnicești, trezindu-ne 

la adevărata mărturisire a lui Hristos. 

Doamne ajută ! 

Pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu 

Sf. Gheorghe, 28 iulie 2016 
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Nu recunosc Adunarea din Creta – Scrisoarea Nr. 12 (Plânge 

Cuvioasa Parascheva) 

publicat pe august 14, 2016 14 Comentarii  

                          

Am văzut comunicatul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei care a apărut pe site-ul activenews.ro, la 

adresa activenews.ro. 

În calitate de ortodox vreau să vă întreb următoarele: 

1. Dacă ”Documentul cu deciziile luate la Sinodul ortodox din Creta poate fi considerat „în stare de analiză, 

nedefinitivat” înseamnă că ați semnat ceva nedefinitivat, deci este simplu să vă retrageți oficial semnătura, 

mai ales văzând cum tulburarea a cuprins mii de fii duhovnicești ai Eparhiei? Deci vă căiți că ați semnat sau nu? 

Un răspuns monosilabic ar fi îndeajuns. 

2. Acest comunicat, care este plin de viclenie și insinuări, eu cred că este folosit pentru a câștiga timp, a reduce 

la tăcere pe toți cei care luptă împotriva Adunării eretice din Creta, a manipula o viitoare ”dezbatere” (că doar 

postul Basilica este al Patriarhiei, nu?) și a nu mai avea opozanți la următoarea rundă de adunare papistășească 

de tipul: Eu sunt patriarhul, deci PAPA ROMÂNIEI, voi-ierarhii sunteți frații mei, iar restul sunt prostimea care ne 

dă nouă bani și ne cântă osanale etc. 

3. Ce veți face cu satele întregi care au semnat acea scrisoare nu extremă, ci de DURERE EXTREMĂ ? Veți 

colabora cu organele statului pentru a fi mutate în … taigaua siberiană? 

Faptul că este un comunicat lung al Mitropoliei nu înseamnă că spune ceva, decât … o scaldă, ca să amăgească și 

mai mult, pe cât mai mulți. 

Noi vrem să redeveniți, prin atitudine hotărâtă, prin retragerea semnăturii și prin condamnarea explicită a 

ecumenismului ca erezie: Înaltpreasfinția Sa, Mitropolitul Teofan Savu al Moldovei și Bucovinei, căruia să îi 

cântăm: Întru Mulți Ani, Stăpâne! 

Așteptam, sperăm că nu degeaba, ca acest lucru să se întâmple. 

Dumitru Moldoveanu din Iași 

13 august 2016 

sursa: http://prieteniisfantuluiefrem.ro/2016/08/13/nu-recunosc-adunarea-din-creta-scrisoarea-nr-12-plange-

cuvioasa-parascheva/ 
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Nu recunosc Adunarea din Creta – Scrisoarea Nr. 13 (mărturia 

grupului de credincioși din Sf. Gheorghe) 

16 august 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Cercul de exegeză biblică Sf. Ioan Maximovici, Noutăți, Revista 

Curajul de a fi fericit / 1 Comment  

Doamne ajută, frați români ortodocși! 

Azi am fost cu un grup de credincioși în pelerinaj la mănăstirea Frăsinei, participând discret, împreună cu 

poporul, la hramul mănăstirii. 

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de ÎPS Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului. Voi aminti aici câteva elemente din 

predica sa, ținută imediat după citirea Evangheliei. 

ÎPS Varsanufie a făcut o trecere în revistă a momentelor principale din viața Maicii Domnului, apoi a explicat în 

mod ortodox cine sunt ”frații Domnului”, apărând astfel învățătura despre pururea-fecioria Maicii Domnului, iar 

în final a spus câteva fraze despre pomenirea ierarhului la sfintele slujbe, fără a aminti care ar fi legătura dintre 

predica sa mariologică și subiectul acesta (pentru cei care nu cunosc frământările legate de adunarea din Creta 

cred că a fost ca orice alt subiect). 

Elementele acestor sublinieri din predica ÎPS Sale au fost următoarele: 

– cel care se roagă pentru toți credincioșii eparhiei este episcopul. Așa cum, pentru a se mântui un preot, trebuie 

să se mântuiască toți enoriașii lui, la fel pentru a se mântui ierarhului eparhiot, trebuie să se mântuiască toți 

preoții și poporul ortodox. Ceea ce se subînțelegea era faptul că episcopul este principalul și indispensabilul 

rugător pentru mântuirea credincioșilor, lucru de altfel adevărat și ortodox. 

– legătura dintre episcop și preoții și credincioșii unei eparhii este reprezentată prin Sfântul Antimis, care poartă 

semnătura episcopului și fără el nu se poate săvârși Sf. Liturghie. Este o legătură atât văzută (prin Antimisul 

însuși), cât și una nevăzută, episcopul fiind reprezentat de însăși semnătura sa. 

– la bisericile construite sau reparate capital în timpul arhipăstoririi sale, episcopul mai apare în chip văzut prin 

pictarea chipului său la intrarea în biserică sau, în celelalte cazuri (biserici mai vechi decât începutul arhipăstoririi 

sale), prin poza sa, care este pusă în scaunul arhieresc. Cu alte cuvinte, într-un fel sau altul, fie este prezent fizic 

sau simbolic, fie nu este prezent deloc într-o anumită biserică, în fapt episcopul este prezent tot timpul acolo și 

el conduce eparhia, lucru adevărat și ortodox. 

Acestea au fost elementele legate de ideea pomenirii episcopului. ÎPS Sa nu a amintit de ”problema” de la Lacul 

Frumos, nu a spus că există frământări sau amenințări, ci a binecuvântat credincioșii și Amin. 

Analiza mea umilă, însă iubitoare de adevăr, în calitate de preot ortodox: 

– există câteva idei care se subînțeleg – mai ales pentru viețuitorii mănăstirii Frăsinei, în cazul de față și pentru 

cei care au putut înțelege subtilitatea mesajului: 

a) dacă rugăciunea episcopului – absolut necesară vieții Bisericii – se combină cu persecuții, prigoane și strângeri 

de semnături împotriva celor care încearcă să apere dreapta credință în fața panereziei ecumenismului, atunci 

această rugăciune nu știu către cine este adresată sau ce fel de rugăciune este. 
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b) menționarea Antimisului transmite probabil următorul mesaj: dacă cineva (vreun preot) îndrăznește să nu mă 

mai pomenească, voi face uz de puterea mea și îi voi lua antimisul, deci nu va mai putea sluji Sfânta Liturghie. 

Este o idee greșită, căci au existat locuri și perioade în istorie când Biserica a supraviețuit și cu antimise simple 

(având cusute în ele sfinte moaște de martiri), însă nefiind semnate de vreun episcop (vezi cazul Rusiei după 

instalarea Serghianismului). Ce să mai spunem de Liturghiile săvârșite în închisorile comuniste direct pe pieptul 

unui deținut, deci având inima acestuia iubitoare de Hristos ca antimis (vezi mărturia pr. Justin Pârvu). Așadar, 

ideea luării antimisului este perfect realizabilă, însă ea nu înseamnă că preotul care a întrerupt pomenirea 

ierarhului său căzut într-o învățătură neortodoxă a greșit el cu ceva, ci devine un mărturisitor al adevărului, cu 

riscul prigonirii sale. 

c) episcopul este prezent la orice slujbă, în mod tainic cel puțin, prin pomenirea numelui său și astfel invocarea 

binecuvântării sale, de fapt prin el a binecuvântării Capului Bisericii care este Hristos. A întrerupe pomenirea nu 

este un act de răzbunare, mânie, ci singura șansă a preotului respectiv de a săvârși Sfintele Taine fără a mânia pe 

Dumnezeu, pomenind un ierarh depărtat de adevăr. În istoria Bisericii au existat și există ierarhi sfinți și ierarhi 

eretici, au fost și sunt preoți sfinți și preoți eretici. Nu haina face pe om, nu puterea lumească îi aduce vreo 

infailibilitate, ci călăuzirea Duhului Sfânt, care vine prin păstrarea liniei adevărului de credință, aceasta este 

absolut necesară. 

Pr. Octavian Picioruș propune ca ierarhii să fie apărați de jandarmi, că ortodocșii s-au transformat în posibili 

teroriști și vor apela la violență. Părinte Octavian, de ce jigniți un popor care de aproape 2.000 de ani și-a călcat 

pe suflet de nenumărate ori, răbdând multe rele și nu a folosit niciodată violența, mai ales în materie de 

credință? 

Dacă a pune niște întrebări ierarhului înseamnă instigare la violență, cum vom numi toată prigoana (cu 

multiplele și draconicele ei fațete) continuă împotriva preoților care vor să fie ”următori ai Sfinților Părinți”? Să-

i zicem: Așa îți trebuie, prostule, că nu te-ai ploconit până la pământ în fața ierarhului, că nu ai acceptat să fie 

delator și informator? Eu, părintele Ciprian, mărturisesc public că de ani de zile trec prin prigoană diversă în 

primul rând pentru că nu am vrut să fiu informator, delator și ”torționar duhovnicesc” al fraților mei întru slujire. 

Însă s-au găsit destui doritori și au fost răsplătiți cu funcții, onoruri, cinstire, faimă, zâmbete, îmbrățișări etc. De 

abia mai pot unii din cauza prigoanei să stea nu în picioare, ci doar într-un singur ”picioruș.” Și tot voi, 

ecumeniștilor, vă plângeți? 

În concluzie, ÎPS Varsanufie, condiția fundamentală pentru ca să fie episcopul cu adevărat întâiul rugător și omul 

plin de putere dumnezeiască este A SE SMERI ȘI A MĂRTURISI ADEVĂRUL LUI HRISTOS, CEL TRANSMIS ÎN MOD 

NEÎNTRERUPT PRIN SFINȚII APOSTOLI ȘI SFINȚII PĂRINȚI PÂNĂ AZI. 

Eu îmi doresc ca toți ierarhii noștri să fie oameni sfinți, rugători fierbinți pentru a noastră mântuire și să ne fie 

dor să îi vedem cât mai des, să luăm binecuvântare de la ei, ca să îi simțim ca pe adevărații noștri părinți 

duhovnicești, pentru că ne învață fără fățărnicie numai adevărul și ne antrenează în lupta cu păcatul, spre a fi 

mereu, cu ierarhul în frunte, robi ai lui Hristos. 

Si în final, ca unul ce am în parohie și o unitate de jandarmi, zic din tot sufletul: TRĂIASCĂ JANDARMERIA 

ROMÂNĂ! Jandarmii să ne apere de răul lumesc, iar noi să îi binecuvântăm și să ne rugăm, cu binecuvântarea 

ierarhului nostru, pentru mântuirea lor și a familiilor lor! 

Cu nețărmurită dragoste pentru adevărul în Hristos, 
pr. Ciprian Staicu si cei 5 bărbați împreună cu mine 



Protosinghelul Elefterie Tărcuță întrerupe pomenirea întâi-stătătorului Arhiepiscopiei 

Romanului și Bacăului (Nu e răscoală, este conștiință ortodoxă îndurerată, dar vie) 

19 august 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Cercul de exegeză biblică Sf. Ioan Maximovici, Noutăți, Revista 

Curajul de a fi fericit / 12 Comments  

CĂTRE ÎNTÂI-STĂTĂTORUL 

ARHIEPISCOPIEI ROMANULUI ȘI BACĂULUI 

 „Drept aceea, luaţi aminte de voi înșivă și de toată turma, întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să 

păstrați Biserica lui Dumnezeu, pe care a câștigat-o cu însuși sângele Său.” (Faptele Apostolilor 20, 28) 

 Subsemnatul, Protosinghel Elefterie Tărcuță, preot slujitor si duhovnic de 24 de ani la Catedrala Arhiepiscopala 

a Arhiepiscopiei Romanului si Bacaului, momentan împins în iadul ereziei pentru pacatele mele, de către 

Parintele si Arhiepiscopul Ioachim, am gasit totusi putere de la Bunul Dumnezeu să strig din acest iad după 

ajutor. 

In aceasta perioada de 24 de ani am ascultat si cunoscut durerile multor credincioşi si chiar necredincioşi. De 

multe ori am fost pus intr-o situatie penibila, sa răspund de ce unii preoţi si ierarhi ai Sfintei Biserici comit 

nedreptati si smintesc prin comportamentul lor. Ma simt si eu printre ei, cu pacatele mele, dar nu ca eretic. 

Intotdeauna a trebuit sa găsesc o scuza sau un motiv, intr-un mod protector, pentru a nu denigra slujitorii si Sf. 

Biserica. Acum, cand ca ierarhi ne-ati tradat intr-un mod miselesc la acest „sinod” din Creta, ba ati mai implicat si 

preoţii, cerandu-le sa nu vorbeasca credincioşilor despre hotararile luate cu acest prilej, acum cand ati pus 

lumina sub obroc, noua oare ce ne ramane de făcut?! Sa aşteptam sa vorbeasca pietrele?… 

„Zic voua: Daca vor tacea aceştia, pietrele vor striga.” (Luca 19,40) 

Da, sunt o mica piatra, am inca viata, asa cu pacate, totuşi mai am putina constiinta, ma doare ca ne-ati sfaramat 

sub picioare si trebuie sa strig. 

„Dumnezeu este lumina si nici un întuneric nu este intru El. Daca zicem ca avem impartasire cu El si umblam in 

întuneric, minţim si nu savarsim adevarul.” (I Ioan 1, 5-6) 

Oare ati uitat avertismentul Sf. Apostol Petru: „Dar au fost in popor si prooroci mincinoşi, dupa cum si intre voi 

vor fi invatatori mincinoşi care vor strecura eresuri pierzatoare si, tagaduind chiar pe Stapanul Care i-a 

rascumparat, isi vor aduce lor o grabnica pieire; Si mulţi se vor lua dupa invataturile lor rătăcite si, din pricina lor, 

calea adevarului va fi hulita; Si din pofta de avere si cu cuvinte amagitoare, ei va vor momi pe voi. Dar osanda 

lor, de mult pregătită, nu zăboveşte si pierzarea lor nu dormiteaza. Caci daca Dumnezeu n-a crutat pe ingerii 

care au păcătuit, ci, legandu-i cu lanţurile intunericului in iad, i-a dat sa fie paziti spre judecata; Si n-a crutat 

lumea veche, ci a pastrat numai pe Noe, ca al optulea propovăduitor al dreptatii, cand a adus potopul peste cei 

fara credinţa. Si cetatile Sodomei si Gomorei, osandindu-le la nimicire, le-a prefăcut in cenuşa, dandu-le ca o 

pilda nelegiuiţilor din viitor; Iar pe dreptul Lot, chinuit de petrecerea in desfranare a celor nelegiuiţi, l-a izbăvit. 

Pentru ca dreptul acesta, locuind intre ei, prin ce vedea si auzea, zi de zi, chinuia sufletul sau cel drept din pricina 

faptelor lor nelegiuite.”(II Petru 2,1-8) 

– „Vai voua, cărturarilor si fariseilor fatarnici! Ca inchideti Imparatia Cerurilor inaintea oamenilor; ca voi nu 

intrati si nici pe cei ce vor sa intre nu-i lasati.”(Matei 23, 13) 

http://prieteniisfantuluiefrem.ro/2016/08/19/protosinghelul-elefterie-tarcuta-intrerupe-pomenirea-intai-statatorului-arhiepiscopiei-romanului-si-bacaului-nu-e-rascoala-este-constiinta-ortodoxa-indurerata-dar-vie/
http://prieteniisfantuluiefrem.ro/2016/08/19/protosinghelul-elefterie-tarcuta-intrerupe-pomenirea-intai-statatorului-arhiepiscopiei-romanului-si-bacaului-nu-e-rascoala-este-constiinta-ortodoxa-indurerata-dar-vie/
http://prieteniisfantuluiefrem.ro/author/admin2/
http://prieteniisfantuluiefrem.ro/category/biblioteca/
http://prieteniisfantuluiefrem.ro/category/cercul-de-exegeza-biblica-sf-ioan-maximovici/
http://prieteniisfantuluiefrem.ro/category/noutati/
http://prieteniisfantuluiefrem.ro/category/revista-curajul-de-a-fi-fericit/
http://prieteniisfantuluiefrem.ro/category/revista-curajul-de-a-fi-fericit/
http://prieteniisfantuluiefrem.ro/2016/08/19/protosinghelul-elefterie-tarcuta-intrerupe-pomenirea-intai-statatorului-arhiepiscopiei-romanului-si-bacaului-nu-e-rascoala-este-constiinta-ortodoxa-indurerata-dar-vie/#comments


– „Nu fiti partasi la faptele cele fara roada ale întunericului, ci mai degraba osanditi-le pe fata.”(Efeseni 5,11) 

– „Vai de cei ce zic râului bine si binelui rau; care numesc lumina intuneric si intunericul lumina; care socotesc 

amarul dulce si dulcele amar!” (Isaia 5,20) 

– „Pastorul cel bun isi pune sufletul pentru oile sale.”(Ioan 10,11) 

– „Pastoriti turma lui Dumnezeu, data in paza voastra, cercetand-o nu cu silnicie, ci cu voie buna, dupa 

Dumnezeu, nu pentru castig urat, ci din dragoste.”(I Petru 5,2) 

– „Prin aceasta cunoaştem pe fiii lui Dumnezeu si pe fiii diavolului; oricine nu face dreptate nu este din 

Dumnezeu, nici cel ce nu iubeşte pe fratele sau.”(I Ioan 3,10) 

Lumina lui Hristos lumineaza tuturor. Sfinţii Părinţi ne-au lasat adevarata teologie dobandita prin viata lor 

ascetica. Astăzi „teologia” se face uneori la mese festive si la Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB), dobândind o 

noua conotatie ideologica care s-ar mai putea numi theos-manipulare psihologica a credincioşilor. Asa s-a 

infestat trupul Bisericii Ortodoxe. Asa s-a ajuns ca „teologia” sa „omoare” veşnicia. Vindecarea va veni doar prin 

ieşirea din acest organism plin de viermi ai iadului. 

Eu nu am dreptul sa va invat sau sa va judec, ne va judeca Dumnezeu pe toti, dar eu, piatra sfaramata fiind si 

vazand constiinta credincioşilor zdrobita in picioare si aruncata in bezna, in intunericul cel mai din adanc, lipsit 

de Adevăr, ma intreb: nu ne mai temem oare de Dumnezeu? N-am inteles inca ce urmăresc mai marii lumii de 

azi?! Nu vedem ca Romania este vanduta politic, teritorial, economic? 

„Caci, atunci cand se ridica sus oamenii de nimic, nelegiuiţii mişuna pretutindeni.” (Psalmul 11, 8) 

Mai trebuie sa fie si Biserica noastra Ortodoxa partasa la demolarea tarii si a credinţei- stramosesti? Participand 

la sinodul din Creta v-ati dat implicit acordul – prin semnătură – la toate prevederile stipulate in memorandum! 

Trebuia inca o data salvat Baraba si vândut Domnul nostru Iisus Hristos?!! Si iata turma aruncata in intunericul 

cel mai din adanc: ECUMENISMUL! Explicati-le enoriaşilor ce duh diabolic are aceasta „erezie a ereziilor”: vorbiti-

le – nu cu diplomaţie – ci clar, raspicat, sa inteleaga si omul mai simplu. 

„Este un Domn, o credinţă, un botez.” (Efeseni 4,5) 

Ati intrat prin uşile imparatesti in Sf. Altar al Catedralei Arhiepiscopale cu un episcop eretic armean, ati ingaduit 

sa-i binecuvinteze pe credincioşi, iar aceştia sa-i sărute mana. 

Botezati prin stropire si ingaduiti ca preoţii sa boteze la fel, si nu prin afundare de trei ori in cristelnita. 

Ati binecuvântat si sustinut întâlnirile ecumeniste pe tot cuprinsul Eparhiei. 

Ati ingaduit tacit savarsirea de cununii mixte de către unii preoţi ai Eparhiei Romanului si Bacaului. 

Ingăduiţi ca vinul folosit pentru Sf. Euharistie sa provină din comerţ (acesta avand diverse adaosuri). 

Toate acestea le-am observat si le spun cu TOATA DUREREA. 

In anul 2003, 18-19 oct. a avut loc in Romania un referendum prin care se cerea fiecărui cetatean sa-si exprime 

acordul sau dezacordul privind revizuirea Constitutiei. In Legea nr. 429 din oct. 2003, emisa de Parlamentul 

României, găsim la art. 145: 

„(1) Aderarea României la tratatele constitutive ale Uniunii Europene, in scopul transferării unor atributii către 

institutiile comunitare, precum si al exercitării in comun cu celelalte state membre a competentelor prevăzute in 



aceste tratate, se , face prin lege adoptata in şedinţa comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, cu o majoritate 

de doua treimi din numărul deputatilor si senatorilor. 

(2) Ca urmare a aderarii, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte 

reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fata de dispoziţiile contrare din legile interne, cu 

respectarea prevederilor actului de aderare.” 

Ca sa devină lege aceste articole, erau implicaţi si unii ierarhi care trebuiau sa încurajeze cetatenii sa mearga la 

vot. 

La aceeaşi data era prevăzută si sfinţirea bisericii Sf. Dimitrie din Bacau. Coincidenta?! Aproape de usa bisericii 

era plasata urna de vot; dupa ce credincioşii erau indemnati sa treca prin Sf. Altar, sa sărute Sf. moaşte, la ieşire 

li se cerea sa-si exprime acordul „fărădelegii”. Atunci, ierarhii noştri ne-au invatat sa facem primii pasi spre 

Europa atee/eretica si sa ne inchinam ei. 

Adevărul despre eşecul lucrărilor acestui sinod l-au spus Prea Sfinţiţii Părinţi si cei care trăiesc teologia ortodoxa 

si vrednici vor fi in veac! I.P.S. Serafim de Pireu, I.P.S. Ierotheos Vlachos, P.S. Longhin Jar, Protopresviterul 

Theodoros Zisis, prof. Dimitrie Tselenghidis… 

La acest sinod s-au acceptat tacit Teoria trunchiului comun, Teoria ramurilor si Teoria baptismala, adica 

globalizarea lumii si a Bisericii; numai ca la Dumnezeu teoriile nu functioneaza. Arborele are rădăcinile in 

pamant, iar Biserica are rădăcină, izvorul in CER, la Hristos Care este si Cap al ei. Ce partasie are Biserica, pentru 

care S-a răstignit Hristos, cu aceasta globalizare?! A fost odata blestemat un smochin, va fi si acest arbore 

blestemat din rădăcină de Domnul nostru Iisus Hristos! Acum gustam din roadele lui otrăvite… 

Aceste abateri atat de grave la care ati consimtit, sub semnătură proprie, in deplina cunostinta, m-au determinat 

sa revăd o serie de canoane ale Sfinţilor Părinţi si astfel, la CANONUL 15, SIN. I – II (861) „OSANDA SCHISMEI. 

SCHISMA FATA DE PATRIARH. CARE DESPĂRŢIRE NU ESTE SCHISMA?”, am găsit urmatoarele: 

„Cele ce sunt rânduite pentru presbiteri, episcopi si mitropoliti, cu mult mai vârtos se potrivesc pentru 

patriarhi… Caci cei ce se despart pe sine de comuniunea cea cu intaiul stătător al lor pentru oarecare eres 

osândit de Sfintele Sinoade, sau de Părinţi, fireşte adica, de comuniunea cu acela care propovaduieste eresul in 

public si cu capul descoperit il invata in Biserica, unii ca aceştia nu numai ca nu se vor supune certării 

canonicesti, desfacandu-se pe sinesi de comuniunea cu cel ce se numeşte episcop chiar inainte de cercetarea 

sinodiceasca, ci se vor învrednici si de cinstea cuvenita celor ortodocşi. Caci ei nu au osândit pe episcopi, ci pe 

pseudo-episcopi si pe pseudo-invatatori, si nu au rupt cu schisma unitatea Bisericii, ci s-au silit sa izbaveasca 

Biserica de schisme si de dezbinări.” 

Conform acestui canon de mai sus sunt si CANONUL 3 APOSTOLIC, CANONUL 6 DE LA SINODUL LAOD, DE LA 

GANGRA (340), CANONUL 5 AL SINODULUI LOCAL DE LA ANTIOHIA (341), CANOANELE 10, 11, 12 ALE SINODULUI 

LOCAL DE LA CARTAGINA (491), CANONUL 19 DE LA SINODUL 4 ECUMENIC (451), CANONUL 31 SI 32 ALE 

SINODULUI VI ECUMENIC (691). 

Deplin conştient, cu frica de Dumnezeu, cu durere in suflet si, in acelaşi timp, cu inima impacata si cu rugăciunile 

Sfinţilor Părinţi, eu personal nu v-am mai pomenit dupa acest sinod din Creta si nu va voi mai pomeni pana nu 

veti retrage acea semnătură de la sinodul din Creta. Daca ereticii si sincretistii se vădesc prin lipsa sinceritatii si a 

pocăinţei, stăruind in chip satanic in erezie, noi ce facem? Sfinţii si Părinţii inaintasi ai noştri, care au întrerupt 

pomenirea pseudo-episcopului au continuat sa slujeasca Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie si toate Tainele 

Bisericii, ramanand in comuniune cu Biserica Ortodoxa, dar ingradindu-se de numitul episcop de care 



aparţineau. 

Intrucât sunteti cel care ati incalcat cele trei mărturisiri de credinţa depuse la hirotonia intru arhiereu, cand ati 

jurat ca veti respecta dogmele si canoanele neştirbite, nu vom accepta, atat subsemnatul, cat si 

dreptcredinciosii, sa fim numiţi schismatici sau eretici. 

„UNDE SUNT DOI SAU TREI ADUNAŢI IN NUMELE MEU, ACOLO SUNT SI EU IN MIJLOCUL LOR.” (Matei 18, 20) 

„BISERICA MEA PORŢILE IADULUI NU O VOR BIRUI.” (Matei 16, 18) 

Cu adanca durere in suflet, mărturisesc ca fiind prima data, in 30 de ani de monahism, cand adopt o astfel de 

atitudine. Pot sa o marturiseasca cei care m-au cunoscut. Dar acum am devenit nebun in acest veac. Glasul Sf. 

Scripturi si al Sf. Părinţi sunt aici de fata si m-au sfătuit sa iau aceasta decizie. 

Asa sa-mi ajute Dumnezeu! AMIN. 

Protosinghel Elefterie Tărcuță 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comentariu la răspunsul ÎPS Ioachim către protosinghelul Elefterie Tărcuță 

20 august 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Cercul de exegeză biblică Sf. Ioan Maximovici, Noutăți, Revista 

Curajul de a fi fericit / 15 Comments  

Sursa: http://psaltirea.ro/de-importanta-actuala 

Răspunsul IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului 

           Părinte Elefterie, 

„Regret că ai luat o decizie pripită și iresponsabilă, declarându-te rupt de Biserica mântuitoare cea care te-a 

purtat la sânul ei atâta vreme și te-a hrănit cu atâta dragoste, ieșind de sub omoforul oblăduitor care te-a ocrotit 

atâta vreme. Până acum ai fost la adăpostul unei cetăți. De vreme ce ai ales libertatea, vei simți asperitatea 

pustiului și vei înfrunta singur ispitele și furtunile lumii deșarte, stăpânită de diavoli. 

Credeam că ai discernământul să distingi esențialul de non esential, dar n-ai avut, asumându-ți un text sectar, 

plin de erori dogmatice, canonice și eclesiologice pe care l-ai semnat. 

Ți-ai semnat de fapt, singur în mod deliberat, calitatea de fiu risipitor. Se vede simplitatea gândirii tale, refuzând 

dialogul și contorsionând Adevărul mântuitor. 

Cea mai mare eroare care ai comis-o este că te-ai erijat în a fi un fel de „papă infailibil”, spălând mințile unor 

credincioși, îndoctrinându-i cu un ultraortodoxism bolnăvicios, substituindu-te lucrării lui Dumnezeu în lume. Să 

știi că nu ți s-a dat puterea de a trimite în Iad sau în Rai pe cineva, înlocuind iubirea cu ura, pacea cu războiul, 

liniștea cu gâlceava.” 

19.08.2016 

 

Comentariul nostru: 

1. A te îngrădi de erezia ecumenistă nu este iresponsabil, ci este mântuitor. 

2. În ”asperitatea pustiului” s-au sfințit toți cei ale căror fapte și cuvinte le citim în Paterice și ne minunăm de ele, 

de cum lucrează Duhul Sfânt prin oameni. 

3. Ce anume este ”sectar” sau ”greșit din punct de vedere dogmatic” nu se spune. De ce? Pentru că o minte 

întunecată de erezia ecumenismului nu mai pricepe nimic. Știe doar să împroaște cu noroi, din păcate. 

4. ”Contorsionând Adevărul” – această expresie este o jignire la adresa Adevărului-Hristos, pe care slujitorii 

adevărați ai lui Hristos Îl slujesc cu smerenie, neîntinându-l cu nimic. 

5. Dacă a sluji întru Adevăr și a spovedi cu smerenie – părintele Elefterie fiind unul dintre cei mai iubiți duhovnici 

ai acestei eparhii – înseamnă ”spălare pe creier” înseamnă că s-a schimbat în DEX definiția cuvintelor ”a spăla” și 

”creier.” Credem că ortodoxul este chemat la a dobândi MINTEA LUI HRISTOS. Normal că trebuie să își curețe 

mintea de toate necurățiile acestei lumi, pentru a Se sălășlui Duhul Sfânt în ea. 
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6. Gestul părintelui Elefterie nu este ”gâlceavă”, ci este durere. Iar gestul fostului său ierarh este a opera pe viu 

sau, mai bine zis, a deschide rana și a o lăsa așa. Toți Sfinții Părinți – adevărații teologi ai Bisericii – au purtat 

războiul împotriva ereziei și la fel trebuie să facem și noi. Nu ecumeniștii conduc Biserica și lumea, ci Hristos, 

Care ne va judeca pe toți. 

7. ”Infailibilitatea” de tip papal în Ortodoxie a fost parafată prin semnăturile din Creta. Astfel a fost tăiat Capul-

Hristos și înlocuit cu capetele hâde ale unor oameni mânați de slavă deșartă și de ură față de poporul cel 

dreptcredincios. Noi, mădularele Bisericii, nu suntem doar ”glastre de flori”, așa cum afirma și un ierarh grec ce a 

refuzat să meargă în Creta. NOI, CEI MICI, NE VOM OPUNE PÂNĂ LA CAPĂT EREZIEI. AȘA SĂ NE AJUTE 

DUMNEZEU !!! 

Pr. Ciprian Staicu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nu recunosc Adunarea din Creta – Scrisoarea Nr. 14 (Către clerul 

ecumenist care a trădat Ortodoxia la adunarea eretică din Creta) 

30 august 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Cercul de exegeză biblică Sf. Ioan Maximovici, Noutăți, Revista 

Curajul de a fi fericit / 3 Comments  

       Vă trimit această scrisoare, ca să arăt eu, nevrednicul și păcătosul, înșelarea și prăpastia în care v-ați băgat și 

ne târâți și pe noi, turma lui Hristos, prin participarea și semnarea lepădarii de Hristos și de Una Sfântă 

Sobornicească și Apostolească Biserică, la această întrunire din Creta, unde nevrednici și trădători v-ați făcut de 

harul dat la Botez și hirotonie, orbiți de aparenta mărire la care vi s-a părut a fi chemați. 

       Adevărat vă spun, NU ESTE SINOD, ci SCHISMĂ! 

       VOI prin această adunare nelegiută, ați început SCHISMA, ați făcut prima mișcare de rupere. 

       Vă acuz înaintea Domnului Dumnezeului Celui Viu, Iisus Hristos, al Cărui cel mai neînsemnat rob sunt, că voi 

în Creta v-ați făcut vinovați de SCHISMĂ! 

       Iar eu, deși sunt cel mai mic, AFURISESC acest sinod! 

       De fapt, ați adus un blestem asupra noastră. Nu erau de ajuns păcatele și necazurile acestui popor, prin ce 

ați făcut acolo ați pus capac, ați atras deplin mânia lui Dumnezeu asupra noastră. 

       Păcătoși eram, dar ortodocși; prin această adunare din Creta ați făcut primul pas concret și pe față de a băga 

lupii între oi, între noi. 

       Grozavă responsabilitate v-ați luat pe umeri: începutul căderii din Biserică. 

       Dacă nu veți repara răul făcut și nu veți anula semnăturile voastre puse pe acele documente și de nu veți ieși 

din CMB, CEB și din toate celelalte lucrări eretice și nu vă veți căi pe față, părți ale Bisericii Ortodoxe și mulțimi 

mari de oameni care nu știu pe ce lume sunt, vor începe să cadă, prin reaua ascultare de preoții ecumeniști și 

trădători. 

       De asemenea, AFURISESC: Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB), Conferința Bisericilor Europene (CEB), etc., 

documentele și lucrările eretice (pline de erezii eclesiologice) de la Balamand, Porto Alegre, Ravenna, Bussan, 

Chambesy (documente semnate și de către ortodocși), săptămâna de rugăciune în comun și toate slujirile cu 

catolicii și cu alți eretici, etc. 

       Anatema ereziei ecumeniste și teoriei ramurilor, conform cărora avem și ne închinăm aceluiași dumnezeu 

și că toate sunt biserici. 

       Pentru cei care-mi vor reproșa că n-am voie să dau anatemei, iată ce spun Sfinții Părinți: 

a) Sf. Ioan Gură de Aur: „chiar dacă ceva puţin însemnat vor binevesti ce nu se potriveşte cu ce am binevestit 

noi, să fie anatema!” (Sf. Ioan Gură de Aur – Tâlcuire la Epistola către Galateni) 

b) Sf. Nichifor Mărturisitorul: „Îi anatemizez pe cei care au lepădat predania sfinţilor, alipindu-se de 

învăţăturile cele pervertite şi aducătoare de moarte, şi care au îndrăznit să semene neghină pe ogorul 
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credinţei ortodoxe, şi pe toţi cei ce-i urmează, ca pe o ocară a Bisericii lui Hristos, mă scârbesc de ei şi îi 

anatemizez”.( Sf. Nichifor Mărturisitorul – Epistolă către Papa Leon al III-lea) 

c) Sf. Ioan Damaschin: „Toate hotărârile acestor Soboare le iubesc şi mă bucur de ele, primind toate câte au 

hotărât şi lepădând şi anatemizând toate câte au lepădat ele; şi orice erezie, începând cu Simon Magul şi până 

la cei care acum s-au răsculat împotriva Sfintei Biserici a lui Hristos Dumnezeul nostru”. ( Sf. Ioan Damaschin – 

Despre dreapta credinţă) 

                          NU AVEM ȘI NU NE ÎNCHINĂM ACELUIAȘI DUMNEZEU! 

       Singurul și Adevăratul Dumnezeu este DUMNEZEUL ORTODOCȘILOR, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui 

Isaac, Dumnezeul lui Iacob, PREASFÂNTA TREIME definită în Simbolul de credință ortodox. 

       Noi, ortodocșii, avem și Vechiul Testament și pe Iisus Hristos (Noul Testament), noi suntem Israelul cel nou. 

       Ce spune Dumnezeu: „Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, …Să nu ai alți dumnezei în afară de Mine… Să nu te 

închini lor, și nici să le slujești” (Ieș. 20, 2 – 5); iar în psalmi: „Nu este asemenea Ție între dumnezei, Doamne …Tu 

ești singurul Dumnezeu.” (Ps.85); „Că mare este Domnul și lăudat foarte, înfricoșător este mai presus decât toți 

dumnezeii” (Ps. 95) și iarăși: „Voi nu vă veți închina la alți dumnezei, căci Domnul e Dumnezeu al cărui nume e 

Gelosul, un Dumnezeu gelos. Nu cumva să-ți faci legături cu cei ce locuiesc în țara aceea; că altfel, ei se vor 

desfrâna pe potriva dumnezeilor lor și te vor pofti … și fiii tăi se vor desfrâna pe potriva acelorași dumnezei.” (Ieș. 

34, 14 – 16) „[dimpotrivă], capiștele lor să le dărâmați, stâlpii lor să-i zdrobiți, sfintele lor crânguri să le tăiați, 

chipurile cele cioplite ale dumnezeilor lor să le ardeți în foc.” (Ieș. 34, 13) 

       Cine sunt acești alți dumnezei ? Acești alți dumnezei sunt dumnezeii păgânilor, ereticilor, ai altor neamuri, 

despre care psalmul 95 spune: „Că toți dumnezeii păgânilor sunt demoni…” cu care voi vă întâlniți la Chambesy, 

Balamand, în Consiliul Mondial al Bisericilor, etc. și vă întinați, și vă spurcați cu ei și cu învățăturile lor 

mincinoase. Iar rezultatul s-a văzut in Creta. Pomul rău face roade rele. 

       Acolo, la Kolimbari Creta, voi, clerul ecumenist și trădător (care ați semnat acele documente) nu ați urmat 

Sfinților Părinți, așa cum, cu emoție vi s-a părut, nici formal, nici în conținut; iar deciziile acestei adunări nu au 

sub nicio formă caracter obligatoriu, mai ales că ierarhii prezenți n-au avut drept de vot și, în plus, prin neparti-

ciparea celor 4 Biserici (Antiohiei, Rusiei, Georgiei, Bulgariei), s-a încălcat principiul unanimității. 

       Deci, ce-ați făcut în Creta, nici Sinod Local nu se poate numi. Într-un sinod local votează toți arhiereii 

prezenți, ceea ce aici nu s-a întâmplat. 

       Sinoadele ecumenice se întrunesc, în special, pentru a condamna și a da anatemei erezii. Din contră, aici, la 

aceasta adunare a clerului ecumenist din Creta, ați acceptat, după cum afirmă și teologul Dimitrios Tselenghidis, 

erezia baptismală (indirect teoria ramurilor), ați recunoscut pe eretici ca biserici (romano-catolici, nestorieni, 

maroniți, monofiziți, anticalcedonieni, monoteliți, – care au fost condamnați de unele sinoade), dar și 

amestecătura de protestanți din CMB (Consiliul Mondial al Bisericilor). 

       În paragrafele 16, 19, 21 din al 6-lea document este folosit termenul de biserică (până la saturație) pentru 

eretici (în special pentru protestanți), și pentru organismele religioase internaționale: Consiliul Mondial al 

Bisericilor (CMB, Conferința Bisericilor Europene” (CEB), Consiliul Ecumenic al Bisericilor din Orientul Mijlociu, și 

Consiliul Panafrican al Bisericilor – toate adunături eretice. 



       În momentul când, în loc de erezie, ați introdus termenul de biserică (mai ales într-un act sinodal) ați 

modificat Crezul pentru că, în loc de Una Sfântă Sobornicească și Apostolească Biserică, vor „fi” mai multe.   

     Odată scăpat acest cuvânt, ereticii nu vor mai renunța cu nici un chip la el și, mai târziu vă vor spune: suntem 

biserică, chiar voi ne-ați recunoscut, și vor arăta documentele de la „sinod” cu semnăturile voastre pe ele. Dacă 

credința greșită a ereticilor îi trimite pe aceștia într-o veșnică suferință în iad, atunci această credință pierzătoare 

trebuie numită cu un cuvânt dur, grav, înfricoșător pentru ca oricine, auzindu-l să se înfricoșeze și să nu 

îndrăznească a fi în acea credință. După aceea, veți interzice clerului și mirenilor să mai folosească termenii de 

eretic, vrăjmași, păgâni, etc. și se va începe scoaterea textelor, învățăturilor, scrierelor, molitfelor, anatemelor și 

a unor rugăciuni ce conțin lucruri de genul acesta, și va fi o amestecătură între toți, și toți se vor „iubi”, dar toți 

vor fi vrăjmași ai lui Dumnezeu. Deja vă zbârliți când spunem ceva de papistași: Vai, cum ziceți ceva de frații 

noștri, catolici! Papa e arhiereu ca și noi, noi îi sărutăm picioarele. Nu spune sfântul sfințit Cozma Etolianul: „Pe 

papa să-l blestemaţi pentru că el este pricina!”? (vezi http://www.impantokratoros.gr/208CBED8.ro.aspx ) 

       Un alt rău foarte mare pe care l-ați înfăptuit la această adunare ecumenistă este permiterea căsătoriilor 

mixte, dintre ortodocși și eretici, călcând canonul 72 al Sinodului Ecumenic Quinisext, canon care nu lasă sub 

nicio formă loc pentru nicio iconomie și care recomandă foarte sever desfacerea acestor căsătorii. 

Deci voi, trădătorilor, ați permis prin acest sinod tâlhăresc 3 rele cu consecințe extrem de grave în timp: 

1 – intrarea lupilor în Biserica Ortodoxă (recunoașterea ereticilor ca biserici); 

2 – intrarea lupilor în familie (prin căsătoriile mixte ortodox – eretic); 

3 – îngăduința desfrânării și preadesfrânării cu ereticii ( în cadrul familiilor mixte taina cununiei nu funcționează, 

așa-zișii soți trăind în desfrânare). 

       Relele pe care le-ați făcut la acest așa-zis sinod din Creta pot fi socotite o nebunie spirituală, pe care, eu, ca 

rob a lui Iisus Hristos o afurisesc, iar voi, cei ce le-ați semnat și le credeți și nu vă lepădați de ele, trebuie să fiți 

caterisiți și excomunicați. 

       Iată, voi sunteți profeții mincinoși din vechime care stați între cei mari ai lumii, care v-au amăgit inimile cu 

vorbe dulci și cu avantaje și cheltuiți banii ortodocșilor umblând cu slavă prin străinătate, în frățietate cu lupii, ca 

să ne vindeți sufletele și credința. 

       Voi sunteți păstorii plătiți care pierdeți și risipiți turma, despre care Domnul spune: „Iată, Eu Mă voi 

răzbuna asupra voastră pe potriva faptelor voastre cele rele”(Ieremia 23, 2) 

       Preoților, monahilor, monahiilor și mirenilor care stau cu mâinile în sân și nu fac nimic, după puterea lor, 

împotriva acestui eres din Creta și în apărarea fraților noștri prigoniți de ierarhii ecumeniști, le spun că trădează 

credința Ortodoxă și îi ajută indirect pe cei ce ne-au vândut. 

       Celor ce zic că respectă canoanele pomenind ierarhii trădători din Creta sau pe cei de același cuget, făcând 

ascultare pentru a nu-și pierde sufletele, li se potrivește cuvântul Mântuitorului: „cine va voi să-și scape sufletul 

îl va pierde, iar cine va pierde sufletul său pentru Mine și pentru Evanghelie, acela îl va scăpa.” (Marcu 8, 35) 

Lipsa de reacție a majorității monahilor din Sf. Munte era de așteptat. S-au ascuns cu capul în nisip. Acesta a fost 

un examen important pe care nu l-au trecut. Dacă ar fi luat poziție, alta ar fi fost situația. Și lor li se potrivește 

cuvântul Sfântului Ioan Botezătorul: „căci vă spun că Dumnezeu poate şi din pietrele acestea să ridice fii a lui 

Avraam” (Luca 3, 8). 
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       Fricoșilor stareți și starețe din Arhiepiscopia Râmnicului,care au semnat pe 9 august 2016 împotriva obștii de 

la „Lacul Frumos”, le spun că și-au semnat osânda. 

       Asociației Christiana, care a văzut mulțimea intervențiilor ca fiind „dușmănoase” la adresa ierarhilor 

trădători, dar nu a văzut când ierarhii noștri au semnat eresul în Creta, nici nu s-au grăbit să le trimită vreo 

scrisoare „nedușmănoasă” cerând explicații, îi răspunde Sf. Ioan Gură de Aur: „în problemele lumeşti 

suntem blânzi ca mieii, dar în problemele de credinţă ragem ca leii!” 

 (https://ortodoxianecenzurata.wordpress.com/2013/01/24/puterea-anatemei/) 

       Această asociație ar trebui să vadă și cuvintele „dușmănoase” ale Mântuitorului care îi numea „pui de 

vipere”, „fățarnici”, etc. pe colegii din vechime ai ierarhilor noștri ecumeniști, sau cuvintele părintelui Arsenie 

Boca care i-a numit „cozile de topor ale apusului”. 

       Și mai adăugăm cuvintele „dușmănoase” ale Sf. Ioan Gură de Aur: „De aceea v-am amintit adesea despre 

ereticii cei fără de Dumnezeu şi vă rog şi acum: să nu aveţi nici un fel comuniune cu ei – să nu mâncaţi cu ei, să 

nu beţi, să nu legaţi prietenii, nici relaţii, nici dragoste, nici pace. Căci dacă cineva se învoieşte cu ereticii în 

acestea, acela se face străin de Biserica Sobornicească”. (Cuvânt despre prooroci mincinoşi, învăţători 

mincinoşi, despre eretici şi despre semnele sfârşitului veacului acestuia, cap. 7) 

                       Noi nu dialogăm credința cu ereticii, noi îi evanghelizăm pe aceștia. 

       Ideea care se aruncă în fața noastră, să păstrăm tăcere și să nu reacționăm împotriva ereziei, pentru că se 

tulbură lumea și se afectează pacea și unitatea bisericii, este erezie și o afurisesc. Dumnezeu folosește de multe 

ori și lupta, nu numai pacea. 

      Pentru că lucrurile au devenit foarte grave, iar ierarhii noștri au ajuns foarte departe pe calea ecumenismului, 

sub niciun chip nu le mai permitem, nici măcar în stadiul acesta de ar rămâne. 

       Iată ce spune Sf. Vasile cel Mare: „De cei care arată că mărturisesc credinţa ortodoxă, dar sunt în unire cu 

cei care i se împotrivesc, dacă după mustrare nu vor întrerupe această unire, de aceia trebuie nu numai să te 

desparţi, dar nici fraţi nu se cuvine să-i mai numeşti.” (Patrologia Graeca 160:101C) 

       Și ca să vedeți cât de grav este să fii în altă credință decât cea Ortodoxă, reiese din lucrarea Mântuitorului 

Hristos: cât de mult s-a smerit Hristos, până la moarte de ocară pe cruce, până la iad s-a coborât, dar la cei de 

altă credința nu s-a dus să le propăvăduiască adevărul; n-a fost de demnitatea Sa. Chiar și ucenicilor Săi le spune 

să nu se ducă la cei de altă credință în timpul activității Sale: „În calea păgânilor să nu mergeți, și în vreo cetate 

de samarineni să nu intrați” (Mt. 10, 5). Deci cei de altă credință n-au fost vrednici de propăvăduirea directă a 

Fiului lui Dumnezeu. 

       Dar când va veni altul, potrivnicul Fiului lui Dumnezeu, a cărui cale o pregătiți voi astăzi, Antihrist, acela va 

merge pe la toate credințele și-i va îmbrățișa pe toți, și-i va ajuta pe toți, și-i va uni sub aripa lui. Vedeți opoziția 

Hristos – Antihrist, Dumnezeu – diavol? De aici vă dați seama ale cui slugi v-ați făcut? 

Tot din lucrarea lui Hristos, observăm că El se poartă distinct cu trei categorii de oameni: 

– pe vameși, păcătoși, desfrânați, etc. îi iartă, dacă se pocăiesc; 
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– pe arhierei, învățători, preoți îi mustră cumplit pentru poziția lor responsabilă cu dreapta învățătură și 

mântuirea poporului; 

– pe cei de altă credință, păgânii, îi numește câini (vezi vindecarea fiicei femeii cananeence; pentru că era 

păgână, foarte greu a vrut să-i vindece fata demonizată și a numit-o pe femeie câine. După ce a recunoscut: Da, 

Doamne, … a vindecat-o). 

       Este aceasta dovadă de lipsă de iubire din partea lui Hristos? Nu, din contră. 

       La fel și noi ortodocșii, le arătăm celor de altă credință că nu sunt Biserică, nici fii a lui Dumnezeu, ci lupi și 

câini și le spunem: Veniți la Ortodoxie, lepădați-vă de credințele voastre greșite, botezați-vă prin trei afundări 

și pășiți în Împărăția lui Dumnezeu. 

       Voi, recunoscându-i ca biserici le spuneți: Stați pe loc, acolo unde sunteți, in credința voastră, că și voi 

sunteți biserică, deci așa cum sunteți, vă mântuiți. 

       Iată cum vă faceți vrăjmașii lor și nici voi nu vă mântuiți, nici pe ei nu-i lăsați să intre în împărăția lui 

Dumnezeu. Și mai vreți să fiți pomeniți la Sfânta Liturghie!? Bine fac cei care nu vă pomenesc. O să primiți și mai 

mult de la oameni și de la Dumnezeu, dacă nu reparați greșeala acesta mare. 

       De ce a ajuns România într-așa un hal? De ce Grecia, care are Sfântul Munte și a fost centrul Imperiului 

Bizantin, până la iad s-a năruit? Simplu: pentru că credința lor a căzut, preoții lor, în frunte cu patriarhii și cu 

Sfântul Munte au căzut și batjocoresc pe Hristos, ținându-se de fusta papei și se spurcă pe potriva altor 

dumnezei, în întâlnirile eretice. Și aceasta este urâciune înaintea lui Dumnezeu. Antihrist va avea prerogative 

de papă, patriarh, rabin, etc. Artizanii pregătirii venirii lui Antihrist lucrează paralel pe mai multe direcții: 

ecumenismul, cipurile (care înseamnă pierderea treptată a libertății), vaccinurile, războaiele, etc. 

       Cum spunea cineva: „în timpul lui Antihrist nici o Biserică nu va supravieţui dacă nu îşi va folosi toate 

armele pline de har pe care Dumnezeu i le-a dat. Când Antihristul va apărea ca un lup în haine de oaie în 

mijlocul Bisericii Ortodoxe „canonice”, doar acei ierarhi care au curajul de a face un lup lup şi să-l arunce afară 

din Biserică prin puterea anatemei, se vor salva pe ei înşişi şi-şi vor proteja credincioşii de capcanele lui.” 

(https://ortodoxianecenzurata.wordpress.com/2013/01/24/puterea-anatemei/) 

       Am simțit în sinea mea duhul pustirii când am privit imagini de la această adunare nelegiută din Creta. 

       Acest duh este din duhul lui Antihrist despre care spune Mântuitorul „când veți vedea ceea ce s-a spus prin 

profetul Daniel, urâciunea pustiirii stând în locul cel sfânt…” (Matei 24 15) Acest duh al pustiirii este prezent în 

toate întâlnirile ecumeniste cu ereticii și păgânii, lucrări supervizate și conduse de satana. 

       Voi, chiar dacă sunteți ierarhi, nici viață sfântă nu aveți, nici teologie nu cunoașteți, nici să deosebiți 

duhurile nu știți și v-ați băgat cu satana în aceeași oală, neștiind și neputând a purta război cu diavolul. Voi nu 

știți că satana vă amăgește și vă înșală sub chipul binelui pentru că, dacă înșală pe vreunul dintre voi, a capturat 

automat și toată turma aflată sub păstorirea acestuia. 

       Să nu credeți că sunt singur, iar cuvintele scrise aici n-au valoare? Nu sunt singur și în această mică scrisoare 

se află ADEVĂRUL care vă va judeca și are putere asupra voastră de nu vă veți întoarce deplin! Și ADEVĂRUL este 

SINOD și SINODUL este ADEVĂR. 

https://ortodoxianecenzurata.wordpress.com/2013/01/24/puterea-anatemei/


       În loc să vă dați toată osteneala ca să vă ocupați de sfinții noștri care au pătimit în închisori și să-i cinstiți 

deplin, să le scrieți cu litere de aur numele în calendarul ortodox, voi îi cinstiți pe eretici și pe dușmanii acestui 

neam, călcând în picioare învățăturile și jertfele sfinților care au refuzat să se închine idolilor sau l-au afurisit pe 

papa fiind spânzurați, arși, înecați, uciși de catolici. Necazul și răul făcut nouă ortodocșilor de catolici în Transilva-

nia nu va pieri vreodată din conștiința noastră. Papa este un antihrist, un amăgitor și voi îi pupați mâna și îl 

sărutați? Adevărat vă spun că veți fi dați anatemei și veți sta cu el, cu Arie și cu Iuda de-a stânga Dreptului 

Judecător, alături de Antihrist, de nu vă veți întoarce deplin de la aceste rele. 

       Acest așa-zis sinod a fost conceput cu viclenie, poporul nu știe nimic, ziariștii acreditați n-au prea avut acces, 

nu se știe cine a semnat sau nu aceste documente etc. Ați lucrat în cea mai mare parte pe ascuns, pentru că 

faptele voastre de acolo fiind rele,v-ați ferit să le dați la lumină, ca să nu se vadă că sunt rele. 

       În încheiere spun: Oricum, mai degrabă sau mai târziu, se va realiza un Adevărat Sinod care va da anatemei 

acest sinod tâlhăresc de la Kolimbari (Creta) și pe cei ce l-au făcut. 

       Iar de afurisaniile și blestemele voastre nu ne temem pentru că ele se vor face în apărarea minciunii și n-au 

putere, ci sunt laude și cununi pentru noi și se vor întoarce în capul celor care le-au dat. Însă vai de voi, de nu 

veți repara tot răul făcut aici și de nu vă veți lepăda de toate concepțiile și întâlnirile ecumeniste! Însuși 

Dumnezeu se va lupta cu voi! 

       Voi sunteți vinovați de toată sminteala aceasta. 

       Celor bine intenționați le-aș spune să nu se încreadă în acești ierarhi, pentru că îi vor duce cu zăhărelul ca să 

îi amăgească și să tragă de timp. Puterea lor în două lucruri stă: în neștiința poporului (poporul doarme în 

papuci) și în numărul mare al celor care tac și nu reacționează. Cea mai mare vină o poartă mănăstirile și 

schiturile care tac și astfel trădează. Amin. 

                                                     Creangă Teofil și Creangă Nicoleta – profesori ortodocși din județul Suceava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nu recunosc Adunarea din Creta – Scrisoarea Nr. 15 (Biserica luptătoare a 

Moldovei NU TACE ȘI NU TRĂDEAZĂ ADEVĂRUL) 

1 septembrie 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Cercul de exegeză biblică Sf. Ioan Maximovici, Noutăți, Revista 

Curajul de a fi fericit / 1 Comment  

 
Preasfințite Părinte Episcop Corneliu, 

Ascultând de cuvintele Sfântului Teodor Studitul care ne spune: „Căci porunca Domnului este a nu tăcea în 

vremea primejduirii credinței. Așa încât, atunci când e vorba despre credință, nu trebuie a spune: Vai! Pietrele 

strigă, și tu taci și ești fără de grijă? Firea cea nesimțitoare L-a ascultat pe Dumnezeu și tu te clatini?”, vă scriem 

acum că am constatat cu durere în sufletele noastre că hotărârile Sinodului din Creta sunt străine de duhul 

patristic. Și anume: 

– Punctul 22 din textul “Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine” prin care se legitimează în Biserică un 

nou organism administrativ alcătuit exclusiv din anumiți Patriarhi cu drepturi depline în materie de dogme și 

canoane, desființând modelul de sobornicitate al Sinoadelor Bisericii, introducând prerogative papale pentru 

anumiți Patriarhi, luând abuziv fiecărui episcop dreptul de vot. Opinia personală a unui Patriarh (Întâistătător) nu 

poate impune și obliga niciun Sinod local sau vreun ierarh contrar propriei alegeri, altfel Patriarhii s-ar 

transforma în Papă care ar decide și și-ar impune suveranitatea de pe poziții de forță. De vreme ce plinătatea 

Bisericii este poporul, atunci nici Sinodul fără popor, nici poporul fără Sinodul Ierarhilor nu poate să se 

considere pe el însuși Trup și Biserică a lui Hristos și să trăiască în adevăr viața și învățătura Bisericii. 

– Cele 19 referiri la Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB) din cadrul hotărârilor privind “Relațiile Bisericii 

Ortodoxe cu restul lumii creștine” creează premeditat confuzii între diferențele dintre Biserică și Confesiuni, 

introducându-se în același timp un termen nou, cel de “Biserici eterodoxe” în sensul întăririi teoriei eretice a 

ramurilor, iar noi știm că Sfinții Părinți pe toate celelalte confesiuni le-a numit dintotdeauna eretice sau chiar 

schismatice. Sfântul Grigorie Palama ne pune în lumină această problemă: ”Din Biserica lui Hristos fac parte toți 

cei care urmează adevărul, iar cei care nu urmează adevărul nu fac parte din Biserică. Acest lucru îi privește mai 

cu seamă pe cei care se înșeală pe ei înșiși, numindu-se pe sineși sau numindu-se unii pe alții păstori și sfințiți 

arhipăstori. Căci ni s-a predanisit că nu persoanelor dă importanță creștinismul, ci adevărului și rigorii credinței”. 

De asemenea cuvântul Sfântului Vasile cel Mare întărește aceasta, prin conținutul Canonului I: „Cei care s-au 

depărtat de Biserică nu mai au harul Duhului Sfânt în ei înșiși, căci a încetat transmiterea Lui prin faptul că s-a 

întrerupt rânduiala.” 
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Biserică este numai Biserica Ortodoxă. La această Biserică ne referim atunci când rostim Crezul: „Și într-UNA, 

Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică”. 

Iar Sfântul Simeon al Tesalonicului arată că cea care „învață drept cuvântul adevărului, întărește cuvintele cele 

apostolești și are sfințenia Duhului”, aceea este Biserica una, sfântă, sobornicească și apostolească. Iar, Sfântul 

Celestin spune că ar fi de dorit ca „după cum ființa Dumnezeirii este una, în același fel toți oamenii, de oriunde ar 

fi, să țină unicul Adevăr al dreptei credințe…” 

Cuvintele Sfântului Teodor Studitul sunt grăitoare: „Nu este cu putință, nu este, nici Biserica de la noi, nici alta 

să facă ceva în afara legilor și canoanelor așezate [în Ea]. Fiindcă dacă s-ar face aceasta, deșartă e Evanghelia, 

zadarnice canoanele, și fiecare ar face după placul arhieriei sale și i s-ar îngădui să facă împreună cu cei ce sunt 

cu el precum i-ar părea de cuviință: să fie el un nou evanghelist, un alt apostol, un alt legiuitor.” 

De asemenea la acest sinod nu s-a luat în considerare afirmația Sfântului Iustin Popovici (+1979): “Din unica şi 

nedespărţita Biserică a lui Hristos, în diferite timpuri, s-au desprins şi s-au tăiat ereticii şi schismaticii, care au şi 

încetat să fie mădulare ale Bisericii. Unii ca aceştia au fost romano-catolicii şi protestanţii şi uniaţii cu tot restul 

legiunilor eretice şi schismatice. Ecumenismul e numele de obşte pentru toate pseudo-creştinismele, pentru 

pseudo-bisericile Europei Apusene. În el se află inima tuturor umanismelor europene cu papismul în frunte, iar 

toate aceste pseudo-creştinisme, toate aceste pseudo-biserici nu sunt nimic altceva decât erezie peste erezie. 

Numele lor evanghelic de obşte este acela de “pan-erezie” (erezie universală).” 

De ce Biserica Ortodoxă Română și-a retras propunerea (propunere autentic ortodoxă) către „Sfântul și Marele 

Sinod” anume să-i numească pe eretici ”Confesiuni și Comunități Eterodoxe”? 

Recunoscând altor confesiuni și comunități eretice ca fiind ”Biserici” s-a încălcat dogma privind hotărârile 

stabilite de Sfinții Părinți la Sinoadele Ecumenice I și II în care se spune destul de clar că Biserica este „UNA, 

Sfântă, Sobornicească și Apostolească”. 

– La pct. 12 se afirmă că scopul comun al dialogurilor teologice este „restabilirea finală a unității în adevărata 

credință și în dragoste”. Canonul 45 al Sfinților Apostoli precizează: „Episcopul sau preotul sau diaconul, dacă 

numai s-ar ruga împreună cu ereticii să se afurisească; iar dacă le-a îngăduit acestora să săvârșească ceva ca și 

clerici (să săvârșească cele sfinte) să se caterisească.” 

Iar Canonul 10 al Sfinților Apostoli de asemenea precizează: „Dacă cineva s-ar ruga, chiar și în casă, cu cel 

afurisit (scos din comuniune), acela să se afurisească.” 

Avva Filothei Zervakos zice: „Dacă papa dorește refacerea unității, să recunoască și să mărturisească toate 

rătăcirile, ereziile și invențiile pe care le-au făcut încă de la început diferiții papi care s-au rupt de Biserica 

Ortodoxă, să se căiască, să plângă cu amărăciune, să se umilească, iar atunci îi vom accepta”. 

Iar cuvintele Sfântului Chiril al Ierusalimului sunt destul de grăitoare: „Fugi de adunările lor necurate și rămâi 

totdeauna în Sfânta Biserică sobornicească, în care ai primit și nașterea din nou”. 

Opreliștile Sfinților Părinți se extind și asupra rugăciunilor în comun cu ereticii, despre care Valsamon spune: 

„dreptslăvitorii creștini se cuvine a se feri de eretici și slujirile lor a le urî”, cum de altfel și Sfântul Chiril al 

Ierusalimului sfătuiește în acest fel: „Mai ales, urăște toate adunările nelegiuiților eretici”. Căci „pe latini nici 

îngerii nu îi pot schimba”, după cum a spus Sfântul Grigorie Palama (sec. al XIV-lea). 

– Cel de-al 5-lea document aprobat este cel intitulat: “Sfânta Taină a Cununiei și impedimentele la aceasta”. 

Articolul „Căsătoria între ortodocși și ne-ortodocși nu poate fi binecuvântată, dar poate fi oficiată, cu condiția ca 



pruncii care rezultă din această căsătorie să fie botezați și crescuți în Biserica Ortodoxă.” Oficierea căsătoriei este 

contrară sfintelor canoane și anume Canonul 72 Trulan (creştinii să nu se căsătorească cu eretici şi cu necreştini) 

ne precizează foarte clar: „Să nu se îngăduie ca bărbatul ortodox să se lege (prin căsătorie) cu femeia eretică, nici 

ca femeia ortodoxă să se unească (prin căsătorie) cu un bărbat eretic, ci de s-ar şi vădi că s-a făcut un lucru ca 

acesta de către vreunul dintre toţi, căsătoria (nunta) să se socotească fără de tărie, şi căsătoria (însoţirea 

nelegiuită) să se desfacă – căci nu se cade a amesteca cele ce n-au amestecare, nici oii să se împerecheze cu 

lupul, şi nici părţii lui Hristos cu soarta (ceata) păcătoşilor; iar dacă cineva ar călca cele orânduite de noi, să se 

afurisească.” 

Având în vedere ca la acest Sinod nu au participat toate Bisericile Ortodoxe,ca au fost multi ierarhi care au 

refuzat sa semneze documentele,văzând și atâtea reacții negative din partea mai multor Părinti, Ierarhi și mari 

teologi precum: Mitropolitul Ieremia de Gortina, Mitropolitul Athanasie de Limassol, Mitropolitul Hierotheos 

Vlachos, Mitropolitul Serafim de Pireu, teologul Theodor Zisis, teologul Dimitrie Tselenghidis și alții, vă rugăm și 

pe Preasfinția Voastră să analizați și să vă delimitați de hotărârile acestui Sinod care nu au fost în duhul 

Sfinților Părinți. 

Hotărârile luate la acest Sinod, faptul ca ierarhii noștri au semnat aceste documente a provocat o mare 

frământare multor creştini din eparhia noastră. Noi, avându-vă ca Pastor păzitor și îndrumător pe calea 

mântuirii, nădăjduim ca fiind următor al învățăturilor Sfinților Părinti, vă veți dezice de hotărârile Sinodului din 

Creta, pentru ca astfel să îngrădiți turma de învățăturile eretice. 

Cu smerenie și cu dragoste fiască Vă sărutăm dreapta, Preasfințite Părinte Corneliu! 

Data: 22-08-2016 

Această scrisoare a fost semnată de 150 de ortodocși, ale căror date sunt în posesia expeditoarei acestei 

scrisori. 

Lista rămâne deschisa. 

PS: Menționăm că până la data publicării, 1 septembrie 2016, nu am primit răspuns la această scrisoare din 

partea ierarhului nostru. 

Nela Suciu din Bârlad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scrisoare deschisa catre PS Pimen cu privire la sinodul din Creta 

publicat pe septembrie 1, 2016 4 Comentarii  

                                          

În atenţia Înaltpreasfinţitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor 

Mânați de cuvintele Sfântului Teodor Studitul care ne spune: „Căci porunca Domnului este a nu tăcea în vremea 

primejduirii credinței. Așa încât, atunci când e vorba despre credință, nu trebuie a spune: <<Cine sunt eu? 

Preot? Nicidecum. Căpetenie? Nici aceasta. Ostaș? Dar unde? Agricultor? Nici măcar acest lucru. Sărac sunt, 

care se preocupă numai de hrana cea de fiecare zi. Niciun cuvânt și grijă nu am pentru chestiunea pusă în 

discuție>>. Vai! Pietrele strigă, și tu taci și ești fără de grijă? Firea cea nesimțitoare L-a ascultat pe Dumnezeu 

și tu te clatini?”  

Sfântul Nicodim Aghioritul (1809) (Tâlcuirea Canonului 46 Apostolic, Pidalionul de la Neamț de la 1844): 

„Se cuvine sã ne îngrãdim pe noi înșine și sã ne separãm de episcopii care, în chip vãdit, stãruie în greșealã 

privitor la cele ce țin de credințã și de adevãr, așadar se vãdesc a fi eretici sau nedrepți.” 

„Zice încã si dumnezeiescul Hrisostom (în voroava cea de La început era Cuvântul) „Nu te amãgeascã pe tine o 

ascultãtorule adunãrile ereticilor, cã au Botez dar nu luminare, ci se boteazã cu trupul, iar cu sufletul nu se 

lumineazã.” Ci si Sfântul Leon în Epistolia cea cãtre Nichita zice: „Nici un eretic nu dã sfințenie prin taine.” Iar 

Ambrosie în Cuvântul cel pentru cei ce se catehisesc, zice: „Botezul celor rãu cinstitori de Dumnezeu, nu sfințește” 

Am constatat cu durere în sufletele noastre că hotărârile Sinodului din Creta sunt străine de duhul patristic. 

Și anume: 

– Decretul pct. 22 din “Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine” prin care se legitimează în Biserică un 

nou organism administrativ alcătuit exclusiv din anumiți Patriarhi cu drepturi depline în materie de dogme și 

canoane,desființând modelul de sobornicitate al Sinoadelor Bisericii, introducând prerogative papale anumitor 

Patriarhi, luând abuziv fiecărui episcop dreptul de vot. Opinia personală a unui Patriarh (Întâistătător) nu poate 

impune și obliga niciun Sinod local sau vreun ierarh contrar propriei alegeri, altfel Patriarhii s-ar transforma în 

Papă care ar decide și și-ar impune suveranitatea de pe poziții de forță. De vreme ce plinătatea Bisericii este 

poporul, atunci nici Sinodul fără popor, nici poporul fără Sinodul Ierarhilor nu poate să se considere pe el însuși 

Trup și Biserică a lui Hristos și să trăiască în adevăr viața și învățătura Bisericii. 
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– Cele 19 referiri la Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB) din cadrul hotărârilor privind “Relațiile Bisericii 

Ortodoxe cu restul lumii creștine” creează premeditat confuzii între diferențele dintre Biserică și Confesiuni, 

introducându-se în același timp un termen nou, cel de “Biserici neortodoxe” în sensul întăririi Teoriei Ramurilor, 

iar noi știm că Sfinții Părinți pe toate celelalte confesiuni le-a numit dintotdeauna eretice sau 

chiar schismatice. Sfântul Grigorie Palama ne pune în lumină această problemă 

”Din Biserica lui Hristos fac parte toți cei care urmează adevărul, iar cei care nu urmează adevărul nu fac parte 

din Biserică. Acest lucru îi privește mai cu seamă pe cei care se înșeală pe ei înșiși, numindu-se pe sineși sau 

numindu-se unii pe alții păstori și sfințiți arhipăstori. Căci ni s-a predanisit că nu persoanelor dă importanță 

creștinismul, ci adevărului și rigorii credinței”. 

Tot Sf Grigorie Palama spune că tăcerea este al treilea tip de ateism dupa ateismul în sine şi erezia.  

De asemenea cuvântul Sfântului Vasile cel Mare întărește prin conținutul Canonului I 

„Cei care s-au depărtat de Biserică nu mai au harul Duhului Sfânt în ei înșiși, căci a încetat transmiterea Lui prin 

faptul că s-a întrerupt rânduiala.” 

Biserică este numai Biserica Ortodoxă. La această Biserică ne referim atunci când rostim Crezul: „Și într-UNA, 

Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică”. 

Iar Sfântul Simeon al Tesalonicului arată că cea care „învață drept cuvântul adevărului, întărește cuvintele cele 

apostolești și are sfințenia Duhului”, aceea este Biserica una, sfântă, sobornicească și apostolească. Iar, Sfântul 

Celestin spune că ar fi de dorit ca „după cum ființa Dumnezeirii este una, în același fel toți oamenii, de oriunde ar 

fi, să țină unicul Adevăr al dreptei credințe…”. Cuvintele Sfântului Teodor Studitul sunt grăitoare: 

„Nu este cu putință, nu este, o, stăpâne, nici Biserica de la noi, nici alta să facă ceva în afara legilor și canoanelor 

așezate [în Ea]. Fiindcă dacă s-ar face aceasta, deșartă e Evanghelia, zadarnice canoanele, și fiecare ar face după 

placul arhieriei sale și i s-ar îngădui să facă împreună cu cei ce sunt cu el precum i-ar părea de cuviință: să fie el 

un nou evanghelist, un alt apostol, un alt legiuitor.” 

De asemenea la acest sinod nu s-a luat în considerare afirmația Sfântului Iustin Popovici (+1979): 

“Din unica şi nedespărţita Biserică a lui Hristos, în diferite timpuri, s-au desprins şi s-au tăiat ereticii şi 

schismaticii, care au şi încetat să fie mădulare ale Bisericii. Unii ca aceştia au fost romano-catolicii şi protestanţii 

şi uniaţii cu tot restul legiunilor eretice şi schismatice. Ecumenismul e numele de obşte pentru toate pseudo-

creştinismele, pentru pseudo-bisericile Europei Apusene. În el se află inima tuturor umanismelor europene cu 

papismul în frunte, iar toate aceste pseudo-creştinisme, toate aceste pseudo-biserici nu sunt nimic altceva decât 

erezie peste erezie. Numele lor evanghelic de obşte este acela de “pan-erezie” (erezie universală).” 

Recunoscând altor confesiuni și comunități eretice ca fiind ”Biserici” ați încălcat dogma privind hotărârile 

stabilite de Sfinții Părinți la Sinoadele Ecumenice I și II în care se spune destul de clar că Biserica este „UNA, 

Sfântă, Sobornicească și Apostolească”. 

– La pct. 12 se afirmă că scopul comun al dialogurilor teologice este „restabilirea finală a unității în adevărata 

credință și în dragoste”. Canonul 45 al Sfinților Apostoli precizează: 

„Episcopul sau preotul sau diaconul, dacă numai s-ar ruga împreună cu ereticii să se afurisească; iar dacă le-a 

îngăduit acestora să săvârșească ceva ca și clerici (să săvârșescă cele sfinte) să se caterisească.” 



Iar Canonul 10 al Sfinților Apostoli de asemenea precizează: 

„Dacă cineva s-ar ruga, chiar și în casă, cu cel afurisit (scos din comuniune), acela să se afurisească.” 

Destul de aprig, Avva Filothei Zervakos (1980) zice: 

„Dacă papa dorește refacerea unității, să recunoască și să mărturisească toate rătăcirile, ereziile și invențiile pe 

care le-au făcut încă de la început diferiții papi care s-au rupt de Biserica Ortodoxă, să se căiască, să plângă cu 

amărăciune, să se umilească, iar atunci îi vom accepta”. 

Grea alegere, ca și viața fără Hristos! Iar cuvintele Sfântului Chiril al Ierusalimului sunt destul de grăitoare: 

„Fugi de adunările lor necurate și rămâi totdeauna în Sfânta Biserică sobornicească, în care ai primit și nașterea 

din nou”. 

Opreliștile Sfinților Părinți se extind și asupra rugăciunilor în comun cu ereticii, despre care Sfințitul Valsamon, 

spune: „dreptslăvitorii creștini se cuvine a se feri de eretici și slujirile lor a le urî”, cum de altfel și Sfântul Chiril 

al Ierusalimului sfătuiește în acest fel: „Mai ales, urăște toate adunările nelegiuiților eretici”. Căci „pe latini nici 

îngerii nu îi pot schimba”, după cum a spus Sfântul Grigorie Palama (sec. al XIV-lea). 

– Cel de-al 5-lea document aprobat este cel intitulat: “Sfânta Taină a Cununiei și impedimentele la aceasta”. 

Articolul „Căsătoria între ortodocși și ne-ortodocși nu poate fi binecuvântată, dar poate fi oficiată, cu condiția ca 

pruncii care rezultă din această căsătorie să fie botezați și crescuți în Biserica Ortodoxă.” Oficierea căsătoriei 

este contrară sfintelor canoane și anume Canonul 72 Trulan (creştinii să nu se căsătorească cu eretici şi cu 

necreştini) ne precizează foarte clar: 

„Să nu se îngăduie ca bărbatul ortodox să se lege (prin căsătorie) cu femeia eretică, nici ca femeia ortodoxă să se 

unească (prin căsătorie) cu un bărbat eretic, ci de s-ar şi vădi că s-a făcut un lucru ca acesta de către vreunul 

dintre toţi, căsătoria (nunta) să se socotească fără de tărie, şi căsătoria (însoţirea nelegiuită) să se desfacă – 

căci nu se cade a amesteca cele ce n-au amestecare, nici oii să se împerecheze cu lupul, şi nici părţii lui Hristos cu 

soarta (ceata) păcătoşilor; iar dacă cineva ar călca cele orânduite de noi, să se afurisească.” 

Sunt și exemple de Episcopi care s-au ridicat și au combătut acest Sinod din Creta: 

1. Mitropolitul Irineu de Bashka: Episcopii nu au avut drept de vot la sinodul panortodox. 

2. IPS Amfilohie de Muntenegru confirmă nesemnarea documentului ecumenist „Relațiile Bisericii cu ansamblul 

lumii creștine” 

3. Mitr. Neofit de Morfou: “SUSȚIN CU SMERENIE CĂ TEXTUL SUFERĂ DE AMBIGUITATE TEOLOGICĂ 

INTENȚIONATĂ” 

4. Mitropolitul Ieremia al Gortinei: Nu accept ereziile și schismele drept „biserici” 

5. IPS Ierotheos Vlachos explică de ce nu a semnat documentul referitor la relațiile cu non-ortodocșii (ne-

creștinii) 

6. IPS Atanasie de Limassol declară că din motive de conștiință nu a semnat documentul ecumenist din Creta 
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În eparhia Sfinţiei Voastre s–au întâmplat de-a lungul anilor mai multe încălcări de canoane conform marturiei 

mai multor preoţi. De exemplu: 

 Îngăduiţi oficierea de slujbe cu ereticii fără a lua măsuri canonice.  

 După ce unii preoţi au încercat în parohiile lor să fie în rânaduială cu Sf Părinţi, comunităţile respective s-

au tulburat, iar Sfinţia Voastră în loc să îi mustraţi pe oameni i-aţi certat pe preoţi că sunt prea asprii. 

 Slujiţi împreună cu ierarhi care anual oficiază rugaciuni cu ereticii 

 Recent într-un sinod local aţi afirmat despre cununiile mixte între ortodoxi şi neortodoxi că se pot oficia 

în anumite condiţii, deşi nici un canon nu zice aşa ceva ci din contră, oricare ar fi motivul sau contextul, 

fără trecerea ereticului la dreapta credinţă conform rânduielii, nu se poate oficia cununie religioasa. În 

ultimii ani fenomenul a luat o amploare îngrijorătoare şi Sfintia Voastră nu faceţi nimic. 

 Tot la acest sinod local aţi afirmat că posturile sunt prea dure pentru vremurile actuale si ar mai trebui 

modificate cum era în vechime, dar uitaţi să amintiţi ce fel de viaţă duceau creştinii de atunci în 

comparaţie cu cei de acum. În momentul când patimile iau amploare, doar o rânduială mai aspră ne 

poate îndrepta nicidecum slăbirea posturilor care efectiv duce la o împătimire şi mai adâncă. 

Hotărârile luate la acest Sinod reprezintă o frământare a tuturor creştinilor, iar dacă nu ieşiţi public să 

mărturisiţi că sunteţi împotriva Sinodului din Creta, să militaţi în sinoade şi peste tot unde puteţi să ieşim din 

CMB, să nu mai slujiţi cu preotii şi ierarhii care sunt în comuniune cu ereticii şi cum bine ştiţi anual se fac 

rugaciuni cu ereticii, trebuie să vă spunem cu demnitate și smerenie că „Noi trebuie să-L ascultăm pe Dumnezeu 

mai mult decât pe oameni” (Faptele Apostolilor 5, 29) și mai mult decât atât, nu vom participa la slujbele oficiate 

de ierarhii și preoții care susțin aceste hotărâri, iar preotii vor întrerupe pomenirea sfinţiei voastre. Dacă veţi da 

un comunicat şi nu va conţine un răspuns afirmativ ci nişte răspunsuri ambigue şi nimic clar şi concret, rezultă că 

sunteţi deacord cu sinodul şi cu toţi ierarhii care se află în înşelare, atunci vom aplica cele specificate mai sus. 

Acelaşi lucru se va întâmpla şi dacă taceţi. Nu din duh de răzvrătire vom face aceasta, ci alăturându-ne sfinților 

care s-au îngrădit de învățăturile eretice, convingând și pe alți creștini să urmeze exemplul. 

Va rugam sa trimiteti formularele cu semnaturile dvs. pe adresa sorinv_85@yahoo.com. Formularul il puteti 

descarca de aici. 
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Suntem alături de părintele Elefterie până la capăt ! 

10 septembrie 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Noutăți, Revista Curajul de a fi fericit / 26 Comments  

IPS IOACHIM, 

Cu destul de mulți ani în urmă am fost fiică a Eparhiei pe care acum o păstoriți, după care m-am mutat din 

Roman, dar am rămas fiică duhovnicească a Părintelui Elefterie și am urmărit și urmăresc din motive de suflet ce 

se întâmplă în viața Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, cel mai adesea pe site-ul episcopiei, precum și pe alte 

site-uri, am citit și scrisorile pe care vi le-a adresat Părintele Elefterie în luna august, și răspunsul pe care l-ati dat, 

după care am rămas fără putere de a face vreun comentariu, dar dacă îmi îngăduiți, vă pot mărturisi că în urma 

citirii scrisorilor mi-a venit în minte o declarație pe care ați făcut-o neașteptat de clar , tranșant și foarte 

emoționat în cuvântul de la hirotesia întru Arhiepiscop : „ÎN PRIMUL RÂND VREAU SĂ MĂ MÂNTUIESC ” . 

Mă întreb, poate nu e treaba mea, dar nu pot fi indiferentă, OARE CREDEȚI CĂ PĂRINTELE ELEFTERIE ESTE UN 

OPONENT AL ACESTUI DEZIDERAT PE CARE VI L-AȚI PROPUS ?… 

…OARE CREDEȚI CĂ PRIN CELE PE CARE VI LE-A SCRIS VREA ALTCEVA DECÂT MÂNTUIREA TURMEI AL CĂREI ÎNTÂI 

STĂTĂTOR SUNTEȚI ?… 

Nu pot înțelege și recunosc că mintea mea e scurtă, dar și lucrurile sunt clare, este o ruptură între dezideratul pe 

care l-ați declarat și cele pe care cu atâta durere în suflet și cu dragoste nefățarnică vi le-a scris Părintele 

Elefterie. 

Numai faptele Înalt Preasfinției voastre vor putea da răspuns acestei rupturi între vorbe și fapte. 

Oricine citește scrisorile Părintelui Elefterie simte durerea și sinceritatea cu care sunt scrise tocmai pentru a ne 

feri de erezia veacului acesta, ecumenismul. Nu ne rupem de Biserică cei care vrem să ne îngrădim de erezie. 

Pacea și liniștea dacă nu sunt in Adevăr, ne fățărnicim. 

Glasul Părintelui Elefterie ne orientează spre Lumină ,spre a ieși din confortul mincinos al veacului acesta 

trecător , spre a ne sili pentru a dobândi Împărăția Cerurilor, spre a nu fi găsiți „căldicei” la venirea Domnului. 

Vă rog să-mi iertați neputința și Vă mulțumesc dacă ați citit aceste rânduri pe care și eu le-am scris cu durere, 

stângăcie și sinceritate. 

Ana Irina Lugojan 
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Pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu – Răspuns la un început de prigoană… 

11 septembrie 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Noutăți, Revista Curajul de a fi fericit / 44 Comments  

                                                                     

Înștiințarea nr. 1082 din 6 septembrie 2016 

 

Preasfinția Voastră, 

  

Respectuos Vă aduc la cunoştinţă că după primirea înştiinţării nr. 1082, pe care aţi avut bunăvoinţa de a mi-o 

trimite (în care mă informaţi că, în conformitate cu Decizia Eparhială nr. 1957/22.09.2015, mi se interzice în mod 

desăvârşit să public în mediul virtual fără acordul prealabil al Chiriarhului locului) și după răspunsul meu ca, în 

pofida sentimentului de siluire a conștiinței, să Vă dau ascultare, Dumnezeu, Care poartă de grijă celor Care Îl 

cinstesc pe El în Duh și în Adevăr, a privit la nimicnicia mea și mi-a scos în cale o familie de ortodocși, el fiind un 

bun cunoscător al Dreptului Canonic al B.O.R., iar ea înalt magistrat. Le-am dat înștiințarea Preasfinției Voastre, 

având în vedere că nicăieri în ea nu scrie că este confidențială și, din moment ce îmi era adresată personal, am 

dreptul legal de a dispune cum doresc de propria corespondență. 

Menționez că am solicitat aparatului administrativ eparhial să mi se trimită o copie a deciziei chiriarhale nr. 1957 

din 22.09.2015, menționată în înștiințarea nr. 1082 din 06.09.2016 și folosită de Preasfinția Voastră ca temei 

legal împotriva mea, dar până în prezent nu am primit nici un răspuns. 

Drept urmare, Vă prezint analiza juridică a celor doi specialiști în canoane și legi, urmând ca în final să adaug 

concluzia lor și cea personală. Am trecut expunerea la persoana I singular, asumându-mi ceea ce scriu ei: 

Faţă de decizia-înștiințarea scrisă nr. 1082 din 06.09.2016 a Preasfințitului Andrei, Episcopul Covasnei și 

Harghitei pot formula două obiecţii legale: 
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I) Decizia de a interzice publicarea în mediul virtual a unor materiale prin care apăr credinţa ortodoxă şi nu aduc 

nicio atingere învăţăturii Bisericii contravine, pe de o parte, misiunii Bisericii de a mărturisi cu timp şi fără timp 

cuvântul lui Dumnezeu, în orice circumstanţă, iar pe de altă parte, angajamentelor pe care Sfânta noastră 

Biserică şi le-a asumat faţă de stat, de a nu aduce nicio atingere drepturilor fundamentale ale omului, mai precis, 

dreptului fundamental la liberă exprimare. 

a) Articolul 123 (7) din Statutul de funcţionare al Bisericii Ortodoxe Române prevede că “raportul dintre 

personalul clerical şi Centrul eparhial este unul de slujire şi misiune liber asumată, conform mărturisirii 

(declaraţiei) solemne publice rostite şi semnate de fiecare candidat înaintea hirotonirii întru preot” (s.n.). În 

mărturisirea solemnă m-am angajat la ascultare faţă de Chiriarh şi la comuniune cu întreaga Biserică Ortodoxă. 

Am respectat şi am de gând să respect acest angajament, conştient şi de faptul că ascultarea faţă de superior se 

face necondiţionat, atâta timp cât Chiriarhul mărturiseşte dreapta credinţă şi nu se face vinovat de vreo ”rea 

socoteală” (conform canonului 31 Apostolic). 

Este la fel de adevărat însă că în acea mărturisire mi-am luat şi un angajament care defineşte conţinutul spiritual 

al activităţii mele ca preot: “În toată viaţa mea mă voi călăuzi după învăţăturile Sfintei Evanghelii, ale Sfinţilor 

Apostoli, după Sfintele Canoane şi învăţăturile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii Ortodoxe”. Mai mult, pentru că am fost 

hirotonit în Grecia, de Înaltpreasfințitul Pantelimon, Mitropolit de Veria, iar în practica grecească preotul nu mai 

depune jurământ la hirotonia sa, eu am insistat și l-am depus, traducând în limba greacă și spunând în biserică 

cuvintele de mai sus. 

În toate activităţile mele în spaţiul virtual am fost fidel acestui angajament, apărând Ortodoxia în faţa atacurilor 

de orice fel. Articolele mele despre sinodul din Creta publicate în presa electronică reprezintă manifestări ale 

fidelităţii faţă de acest angajament-obligaţie asumat înainte de hirotonie. Cum aceste articole nu aduc atingere 

integrităţii Bisericii Ortodoxe, conform canonului 15 I-II Constantinopol, care prevede că acel cleric care luptă 

contra ereziei trebuie recunoscut şi cinstit ca apărător al credinţei, neavând a suferi nicio o certare [e.g. 

interdicţie în presa online] sau caterisire, consider că nu mi-am încălcat nici angajamentul de ascultare şi 

fidelitate faţă de Chiriarh, pe care mi-l reaminteşte înştiinţarea Preasfinţiei Voastre. Hotărârile sinodului din 

Creta sunt contrare şi învăţăturii Sfintei Evanghelii, şi celei a Sfinţilor Apostoli, şi Sfintelor Canoane şi 

învăţăturii Sfinţilor Părinţi, deoarece sunt în esenţă un angajament faţă de erezia eclesiologică ecumenistă, 

lucru demonstrat atât de mine, cât şi de alţi teologi şi duhovnici români sau din alte părţi ale lumii ortodoxe. Ba 

mai mult, prin hotărârea sa, Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse din afara Rusiei, în august 1983, după Adunarea 

ecumenistă de la Vancouver, a predat anatemei ecumenismul (Anatema – celor care se ridică împotriva Bisericii 

Ortodoxe și susțin că Biserica lui Hristos s-a împărțit în așa-zise “ramificații”, ce diferă una de alta după doctrină 

și modul de viață, sau că Biserica nu a existat în chip văzut, ci se va constitui abia în viitor, când toate 

“ramificațiile” sau părțile, sau confesiunile și chiar toate religiile se vor uni într-un singur trup. Anatema – și celor 

care nu deosebesc Preoția și Tainele Bisericii de “preoția” și “tainele” ereticilor, dar afirmă că botezul și 

euharistia ereticilor ar fi suficiente pentru mântuire. De aici anatema – și celor ce comunică în mod conștient cu 

ereticii amintiți sau susțin, propagă și iau apărarea ereziei ecumeniste proaspăt apărute a acestora, sub 

pretextul pretinsei iubiri fraterne sau presupusei uniri a creștinilor scindați!”) Așadar, cele hotărâte în 2016 în 

Creta de ecumeniști sunt erezii aflate DEJA sub anatema Bisericii Ortodoxe. Datoria sfântă a Sinodului BOR este 

de a face la fel. 

Mediul virtual este un spaţiu extrem de fluid, în care informaţia circulă cu o rapiditate care face ca orice 

întârziere a reacţiei să devină o piedică în calea eficacităţii mesajului. Este contraproductiv ca un preot să fie 

împiedicat sau ţinut de obligaţia de a primi mereu binecuvântarea chiriarhală să facă misiune creştină în spaţiul 



virtual, în condiţiile în care mare parte a vieţii sociale s-a mutat în acest spaţiu. Este la fel de contraproductiv ca 

preotul să fie dezbrăcat de calitatea sa de preot atunci când doreşte să scrie în spaţiul virtual, ştiut fiind, pe de o 

parte, că haina preoţească dă greutate mesajului şi, pe de altă parte, că preotul nu se poate dedubla, ci rămâne 

preot în orice condiţii ale vieţii. 

b) Decizia de a-mi interzice exprimarea în spaţiul virtual, fără nicio motivare plauzibilă, riscă să încalce 

angajamentele asumate de către Biserica Ortodoxă în relaţia sa cu statul român. 

Astfel, Legea 489/2006 a Cultelor prevede: “Art. 5 1) În activitatea lor, cultele, asociaţiile religioase şi grupările 

religioase au obligaţia să respecte Constituţia şi legile ţării  şi să nu aducă atingere… drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului”. Această respectare a drepturilor omului trebuie să includă şi respectarea dreptului 

fundamental al omului de a-şi exprima propriile gânduri, consemnat în art. 30 din Constituţia României: “Art. 30 

(1): Libertatea de exprimare a gândurilor şi opiniilor sau credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu 

grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public sunt inviolabile. (2) 

Cenzura de orice fel este interzisă. (s.n.)” 

Decizia episcopală riscă să încalce, în ceea ce mă priveşte, ambele principii constituţionale enunţate mai sus.  

Din această perspectivă, se cuvine să reamintesc că chiar şi Decizia Eparhială nr. 1957/22.09.2015 este ţinută de 

obligaţia de a respecta drepturile fundamentale ale celor cărora li se aplică, conform art. 17 1) din Legea 

Cultelor: “Recunoaşterea statutelor şi codurilor canonice se acordă în măsura în care acestea nu aduc atingere, 

prin conţinutul lor securităţii publice, ordinii, sănătăţii şi moralei publice sau drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului”. 

În concluzie, consider că Decizia Eparhială nr. 1957/22.09.2015 se referă la orice formă de apariţie în public a 

unui preot în mediul virtual, mai puţin la apariţia sa în calitate de smerit mărturisitor al credinţei lui Hristos şi 

învăţător al dreptei credinţe, pentru care a primit deja binecuvântarea Chiriarhului odată pentru totdeauna, în 

momentul hirotonirii.  

II) Cea de-a doua obiecţie a mea se referă la afirmaţia că hotărârile Sinodului din Creta trebuie lăsate exclusiv în 

seama Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Consider că prin această exprimare se exclude rolul 

pliromei Bisericii în actul de receptare a deciziilor unui sinod, recunoscut şi acceptat de-a lungul secolelor de 

către Sfânta noastră Biserică, în baza principiului infailibilităţii Bisericii, care prevede că hotărârile unui sinod 

inspirat de Duhul Sfânt vor fi receptate, prin lucrarea Aceluiaşi Duh, de către poporul binecredincios, care va 

recunoaşte astfel şi valabilitatea acestor hotărâri, şi caracterul inspirat al sinodului respectiv. 

Este adevărat că în cazul unui sinod panortodox, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe locale este chemat să 

hotărască şi să aprobe sau să respingă aceste hotărâri, însă este la fel de adevărat că Sfântul Sinod nu poate 

acţiona fără a ţine seama în niciun fel de reacţia pliromei acelei Biserici. 

Studiind Statutul de funcţionare al Bisericii Ortodoxe Române, în art. 14, litera b) se spune faptul că Biserica 

„examinează orice problemă de ordin dogmatic, liturgic, canonic şi pastoral-misionar, pe care o soluţionează în 

conformitate cu învăţătura Sfintei Biserici Ortodoxe, şi hotărăşte, potrivit Sfintelor Canoane, asupra 

problemelor bisericeşti de orice natură” (s.n.). Din acest articol reiese că şi procesul de analiză şi decizie a 

hotărârilor sinodului panortodox trebuie să se facă în baza învăţăturii Sfintei Biserici Ortodoxe şi a Sfintelor 

Canoane, care acordă întregii plirome un rol în receptarea hotărârilor unui sinod cu caracter panortodox sau 

ecumenic. 



Acest lucru a fost recunoscut şi în cadrul Conferinţei Panortodoxe presinodale din 1976, unde s-a decis ca 

“consensul credincioşilor în procesul de receptare a sinodului trebuie să stabilească dacă a fost panortodox sau 

ecumenic”[1]. Așadar, nu ierarhii ecumeniști hotărăsc validitatea hotărârilor luate în Creta, ci Biserica Ortodoxă 

în ansamblul ei (cler și popor). 

Prin urmare, consider că activitatea mea legată de sinodul din Creta se înscrie în mod firesc în procesul de 

receptare a hotărârilor acestui sinod. 

Concluzia prietenilor mei juriști este următoarea: ”ceea ce v-a trimis PS Andrei are ca scop să vă prindă cu ceva 

la capitolul disciplină, pentru a vă putea caterisi pe alte motive decât hotărârile Sinodului din Creta.” 

Concluzia mea, Preasfinția Voastră, este că răspunsul pe care vi l-am trimis acum câteva zile nu mai este actual 

din punct de vedere al promisiunii mele de a face precum mi-ați poruncit (a nu mai scrie nimic și a nu semna ca 

preot), ci pentru că susținerea canonică și constituțională a înștiințării eparhiale nr. 1082 este nulă, îmi 

reconsider poziția și îmi voi apăra credința ca și până acum, oral și scris. Desigur, nu am absolut nimic împotriva 

persoanei Preasfinției Voastre, nici a demnității arhierești, și Vă voi asculta întru toate, trecând prin filtrul 

conștiinței mele cele ce îmi veți porunci în calitate de chiriarh al meu. 

Cu alte cuvinte, îmi voi apăra preoția până în pânzele albe, indiferent cine și cum o atacă. Nu sunt dator 

nimănui pentru ea, decât Bunului Dumnezeu care mi-a dat-o și voi răspunde în fața Lui de modul în care am 

făcut-o lucrătoare. Cu tristețe vin în fața Preasfinției Voastre pentru faptul că am simțit necontenit în ultimele 18 

luni, de când ați fost instalat ca episcop al Covasnei și Harghitei, că anumite resentimente pe care le aveți în 

primul rând față de familia mea și apoi față de mine nu s-au stins. Încă o dată îmi cer iertare dacă V-am greșit cu 

ceva și îmi doresc ca activitatea mea pastorală să fie cel puțin la fel de rodnică până acum. 

Cu mila lui Dumnezeu, iată, în 6 zile, deja sunt 7865 de vizualizări pe youtube ale interviului plin de bun simț, 

demnitate, adevăr, realizat cu pr. prof. dr. Theodoros Zisis, care a provocat mâhnirea Preasfinției Voastre și 

emiterea înștiințării nr. 1082 în condițiile enunțate în analiza juridică de mai sus. Deci, procesul de receptare a 

hotărârilor Adunării din Creta este în desfășurare. Eu voi continua să scriu și să vorbesc atâta vreme cât îmi va 

bate inima în piept și nădăjduiesc să nu mă abat de la Adevăr, ci să rămân și să cresc în El, cu rugăciunile și sub 

ascultarea Preasfinției Voastre. 

Vă anunț că înștiințarea nr. 1082 și această scrisoare le voi posta acum pe internet. Iar de mâine activitatea mea 

pastorală va continua, fără tulburare sau părtinire, ca și până acum. În cazul în care vor exista alte tensiuni și 

amenințări, voalate sau directe, mă încredințez ocrotirii Maicii Domnului, cu ale cărei sfinte rugăciunii să ne 

mân-tuim toți, cei cei slujim ortodox pe Fiul ei și Dumnezeul nostru. 

Cu fiiască supunere, 

dr. Ciprian-Ioan Staicu 

Preasfinției Sale,  

Preasfințitului ANDREI, Episcopul Covasnei și Harghitei 

 

[1] Pr. Prof. V. Ioniţă, Hotărârile întrunirilor panortodoxe din 1923 până astăzi, Editura Basilica, Bucureşti, 2013, 

p. 90. 
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20% (33 de IERARHI) NU AU SEMNAT documentele SINODULUI DIN CRETA. 

Singurii care au semnat cu totii au fost … “luptătorii” ierarhi BOR 

publicat pe septembrie 13, 2016 68 Comentarii  

 

Varianta finală a textelor formulate de Sinodul din Creta a fost pusă on-line la dispoziția cititorilor de site-ul 

rusesc theolcom.ru. Textul ”Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine” va reprezenta un interes 

deosebit pentru mulți deoarece arată că au refuzat să semneze chiar mai mulți ierarhi decât se credea anterior. 

Din cei 162 de episcopi prezenți, un număr total de 33 de ierarhi, adică 1 din 5 (20%) nu au semnat documentul, 

inclusiv 5 episcopi din partea Patriarhiei de Constantinopol. 

The final versions of the texts produced at the Council in Crete have been made available on-line over at the 

theolcom.ru website. The text „Relations of the Orthodox Church with the Rest of the Christian World” will be of 

particular interest to many, for it shows that even more hierarchs than previously thought refused to sign the 

document. Out of 162 Hierarchs present, a total of 33 Hierarchs, or 1 in 5 (20%), did not sign the document, 

including 5 from the Patriarchate of Constantinople. 

Din toate Bisericile (Ortodoxe) locale reprezentate, Patriarhia Serbiei este pe primul loc cu 17 din cei 24 de 

ierarhi care nu au semnat. Cu doar 7 ierarhi, adică aproximativ 30%, care au fost de acord cu documentul 

respectiv, pe ce bază și-a pus Patriarhul Serbiei semnătura pe acest document? Plecând de la faptul că 

semnătura întâi-stătătorului se presupunea că exprimă consensul (unanimitatea) sau măcar majoritatea Bisericii 

sale, nu este acesta un exemplu clar al lipsei sinodalității și impunerea unei mentalității ”papale”? Unde este atât 

de lăudata și neîncetat trâmbițata sinodalitate de către propaganda oficială prezentată de purtătorii de cuvânt ai 

sinodului, sinodalitate în numele căreia a fost convocat Sinodul cretan? 

http://sinodultalharesc.tk/20-33-de-ierarhi-nu-au-semnat-documentele-sinodului-din-creta-singurii-care-au-semnat-cu-totii-au-fost-luptatorii-ierarhi-bor/
http://sinodultalharesc.tk/20-33-de-ierarhi-nu-au-semnat-documentele-sinodului-din-creta-singurii-care-au-semnat-cu-totii-au-fost-luptatorii-ierarhi-bor/
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http://sinodultalharesc.tk/20-33-de-ierarhi-nu-au-semnat-documentele-sinodului-din-creta-singurii-care-au-semnat-cu-totii-au-fost-luptatorii-ierarhi-bor/#comments
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Of all of the Local Churches represented, the Patriarchate of Serbia stands out with 17 of the 24 hierarchs 

withholding their signature. With only 7 or about 30% in agreement with document, on what basis did the 

Patriarch of Serbia add his signature to the document? Given that the Primate’s signature was supposed to 

express the consensus or at least the majority of his Church, is this not a glaring example of the absence of 

concilarity and the reign of a „papal” mentality? Where is the much vaunted concilarity for which the Cretan 

Council was called and incessantly hailed in official propaganda put forward by the Council’s spokesmen? 

Mai mult, când a mai fost aprobat vreun document în istoria Bisericii și a Sinoadelor Ecumenice cu o mare 

minoritate care nu este de acord cu el și să nu se întrerupă comuniunea sau să fie anatematizat acest dezacord 

de majoritatea? Cu alte cuvinte, când a mai permis vreodată Biserica o atitudine diferită în materie de credință? 

Pentru cei care ar spune să textul în discuție nu stabilește vreo doctrină, nici nu încearcă să definească vreo 

dogmă, răspunsul este că textul este plin de învățătură dogmatică referitoare la Biserică, care este un aspect al 

credinței pe care noi îl mărturisim și în care credem. Așa cum Hristos este inseparabil de Trupul Lui, care este 

Biserica, la fel și hristologia (învățătura despre Hristos) este inseparabilă de eclesiologie (învățătura despre 

Biserică). Ceea ce noi credem despre Biserică reflectă în mod direct credința noastră în Hristos. Prin urmare, nu 

poate fi nici o îndoială că credința Bisericii în Hristos este în joc în textul despre ”Relații” și nu putem face nici un 

compromis în materie de credință. 

Furthermore, when, in the history of the Church and General Orthodox Councils, was a document passed with 

such a large minority diagreeing and there being no break in communion or anathematizing by the majority? In 

other words, when did the Church ever allow for a differing stance on matters of Faith? To those who would say 

the text in question does not set forth doctrine or attempt to define dogma, the response is that the text is chalk 

full of dogmatic teaching concerning the Church, which is an object of faith in which we confess we believe. As 

Christ is inseparable from His Body, the Church, so too is Christology inseparable from Ecclesiology. What we 

believe about the Church directly reflects our faith in Christ. Hence, there can be no doubt that the Faith of the 

Church in Christ is at stake in the „Relations” text and there can be no compromises in matters of Faith. 

Este vremea pentru toți episcopii, toți creștinii ortodocși și în special pentru cler să ia atitudine și să 

mărturisească credința ortodoxă în Biserica cea Una, Sfântă, Catolică (Sobornicească) și Apostolică în fața și 

împotriva noii eclesiologii eretice a ecumenismului care este exprimată clar prin textul despre ”Relații.” 

Nădăjduim ca mult mai mulți episcopi se vor alătura celor 33 de ierarhi care nu au semnat documentul 

neortodox și ca împreună toți aceștia să transmită învățătura ortodoxă în unicitatea și sfințenia Bisericii turmei 

lor și întregii Bisericii. 

The time for all bishops, and, indeed, all Orthodox Christians, and especially clergy, to take a stand and confess 

the Orthodox Faith in the One, Holy, Catholic and Apostolic Church over and against the new heretical 

ecclesiology of ecumenism, clearly expressed by the „Relations” text, has come. May many more join the 33 who 

did not sign the unorthodox document and may they all together clearly and forthrightly set forth the Orthodox 

teaching on the oneness and holiness of the Church to their flock and the entire Church 

Pentru dvs am realizat o lisă a celor care NU au semnat textul respectiv, în ordinea apariției numelor lor: 

From the Ecumenical Patriarchate: 

1. Isaiah of Denver 

2. Nicholas of Detroit 

3. Amphilochios of Adrianopolis 



4. Antonios of Hierapolis, Head of the Ukrainian Orthodox in the USA 

5. Gregory of Nyssa, Head of the Carpatho-Russian Orthodox in the USA 

From the Patriarchate of Alexandria 

6. Jonah of Kampala 

7. Seraphim of Zimbabwe and Angola 

From the Patriarchate of Jerusalem 

8. Benedict of Philadelphia 

9. Theophylaktos of Jordan 

From the Patriarchate of Serbia 

10. Amphilochios of Montenegro and the Littoral 

11. Porfirije of Zagreb and Ljubljana 

12. Vasilije of Sirmium 

13. Lucian of Budim 

14. Longin of Nova Gracanica 

15. Irinej of Backa 

16. Hrizostom of Zvornik and Tuzla 

17. Justin of Zicha 

18. Pahomije of Vranje 

19. Jovan of Sumadija 

20. Fotije of Dalmatia 

21. Hrizostom of Bihac and Petrovac 

22. Joanikije of Niksic and Budimlje 

23. Milutin of Valjevo 

24. David of Krusevac 

25. Jovan of Slavonija 

26. Ilarion of Timok 

From the Church of Cyprus 

27. Athanasios of Limassol 

28. Neophytos of Morphou 

29. Nicholas of Amathus 

30. Epiphanios of Ledra 

From the Church of Greece 

31. Chrysostomos of Peristerion 

32. Hierotheos of Nafpaktos and Aghios Vlasios 

33. Anthimos of Alexandroupolis 

Textul în engleză a fost preluat de la adresa: 

https://orthodoxethos.com/post/scans-of-the-final-signed-documents-from-the-cretan-council-available-on-line 

Notele traducătorului: 



1. După cum se poate vedea în pdf-urile atașate, în partea de jos a fiecărei pagini a fiecărui document sunt 

semnăturile întâi-stătătorilor (se distinge clar semnatura patriarhului Daniel al BOR), care sunt reluate în finalul 

documentului, urmate de numele tuturor participanților, în dreptul celor care nu au semnat linia rămânând 

goală. 

2. Tare bucurie am avut văzând că episcopul Milutin de Valjevo, din cadrul Patriarhiei Serbiei, nu a semnat 

documentul eretic despre ”Relații.” Bucuria mea nespusă se datorează faptului că orașul Valjevo, aflat la 

aproximativ 100 km sud de Belgrad, este cel din care, urcând spre munte, ajungi în două locații foarte 

importante pentru noi, ortodocșii: foarte aproape este Celie, unde se află mănăstirea care adăpostește și 

moaștele Sfântului Justin Popovici, cel mai mare luptător ortodox împotriva panereziei ecumenismului, iar puțin 

mai sus, la vreo 6 km, se află satul Lelici, alături de mănăstirea unde sunt adăpostite sfintele moaște ale 

Sfântului Ierarh Nicolae Velimirovici, noulGură de Aur al secolului al XX-lea. Așadar, AXIOS de mii de ori 

vlădicului Milutin, ca demn urmaș al acestor sfinți. La fel și tututor celor care nu au trădat Biserica și nu au 

semnat. 

3. Minunat este Dumnezeu, Care i-a luminat chiar și pe 5 ierarhi ai Patriarhiei Ecumenice să nu semneze acest 

document eretic. 

4. Durere mare că NICI UN IERARH ROMÂN nu a refuzat să semneze. Plânge inima în noi de mila lor. Însă nu 

vom rămâne la plâns, ci ne vom apăra credința, dorindu-le pocăință și întoarcere în matca Sfintei Biserici a lui 

Hristos, cu care în acest moment se află înSCHISMĂ (cel puțin!). Totuși o rază de speranță văd la pagina 13, unde 

mitropolitul Irineu al Olteniei a scris așa: ”Cred în singura una sfântă sobornicească Biserica Ortodoxă” și apoi a 

semnat. Și pentru el cred că putem zice: VREDNIC ESTE ! Ceilalți ierarhi români doar au semnat cu numele și 

uneori cu titulatura lor. Să dea Dumnezeu ca la Sinodul BOR din această toamnă toți semnatarii români ai 

ereziei din Creta să se dezică de fapta lor. Noi vrem să fie ierarhii noștri, sfinți, iubitori ai Adevărului și ai turmei 

care vrea, prin ei, să meargă spre Hristos. Singura condiție impusă DE SUS, de Dumnezeu, nouă tuturor – înaltul 

cler, noi, umilii preoți și monahi, dar și mireni – este să fim până la moarte ”următori ai Sfinților Părinți”, nu 

funcționari sau slujitori ai noii ordini mondiale masonice și antihristice. 

Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu ! 

Toate celelalte documente ale Adunării din Creta, cu semnăturile aferente, scanate, în format pdf, le puteți găsi, 

în trei limbi (greacă, engleză și franceză) și se pot descarcă direct de la adresa: 

http://theolcom.ru/events/114-opublikovany-dokumenty-kritskogo-sobora-18-26-iyunya-2016-goda 

HRISTOS A ÎNVIAT ! ȘI NEAMUL ROMÂNESC DE ASEMENEA ! 

traducător: pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu 

sursa: http://prieteniisfantuluiefrem.ro/2016/09/13/cine-nu-a-semnat-tradarea-ortodoxiei-in-creta-actele-oficiale/  
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Nu recunosc Adunarea din Creta – Scrisoarea Nr. 16 (Păstori buni, 

nu despotici) 

16 septembrie 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Noutăți, Revista Curajul de a fi fericit / Leave Comment  

                                                                         

Către Înaltpreasfințitul Teofan, 

Vă scriu cu durere pentru că văd ce se întâmplă în societatea noastră. Nu mai este dragoste, iar prigonirea a și 

început. Nu demult s-a scris o scrisoare către sfinția voastră în care ne-am arătat dezacordul față de sinodul din 

Creta, dacă poate fi numit sinod. În această scrisoare s-au pus listele 

cu semnăturile celor care sunt împotriva acestui sinod. 

Aceste liste trimise sfinției voastre au fost returnate la protoierie și de aici către parohii pentru a-și identifica 

fiecare preot enoriașii. După această identificare au început presiunile asupra celor care au semnat, presiuni 

făcute de preoții din parohii. Aceste presiuni constau în aceea că preoții au amenințat enoriașii că nu-i mai 

botează, nu-i mai cunună, nu-i mai îngroapă și așa mai departe. 

Vi se par creștinești aceste amenințări? Preotul are datoria să boteze cu timp și fără timp, să cunune, să îngroape 

și toate celelalte. Am rămas profund dezamăgită de acești preoți, dacă se pot numi așa. Eu cred că datoria 

preotul este sa informeze creștinii despre tot ce se întâmplă pe plan bisericesc și duhovnicesc, ca niște părinți, 

nu ca despoți. 

În aceste parohii s-au săvârșit nenumărate căsătorii mixte. Aș vrea să vă întreb câți preoți au fost canonisiți 

pentru aceasta? 

S-a mai spus că noi vrem să vă dăm jos, nu este adevărat, vrem ca și sfinția voastră să mărturisiți adevărul. Acest 

adevăr este Hristos Mântuitorul nostru și Sfânta noastră Biserică Ortodoxă. 

Serdaru C. 
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Vremuri grele… dar frumoase, pentru cei care se supun lui Hristos, Capul 

Bisericii Sale! 

16 septembrie 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Noutăți, Revista Curajul de a fi fericit / 3 Comments  

Vremuri grele. Vremuri de prigoană. Dar să vezi și să nu crezi, 

prigoana vine din partea…. Bisericii Ortodoxe, căci PS Andrei este membru al ei. Adică cei care apără Ortodoxia, 

se duce lupta să nu mai fie membri, iar cei care nu apără Ortodoxia, s-au făcut deja „stăpâni” peste poporul 

ortodox. Aparatul represiv al BOR s-a pus în mișcare. „Cine mișcă, nu mai trebuie să miște(-n front)”, aceasta se 

pare că e deviza unora dintre cei care spun că sunt ortodocși. 

„Răul trebuie smuls din rădăcină”, dar să vedem până la urmă la cine se află ascuns, sub masca cui stă răul. 

Dreptul la apărare și la liberă exprimare pentru apărarea credinței strămoșești nu ni-l poate lua nimeni, „sau 

aproape nimeni” după cum se vede. La Sinodul tâlhăresc de la Ferrara-Florența doar Sfântul Marcu Eugenicul nu 

a vrut să semneze actele Sinodului pe motiv că încalcă dogmele și canoanele Ortodoxiei, și hotărârile acelui 

Sinod tâlhăresc nu au fost validate. Acum Biserica Ortodoxă a schimbat regulile votului (de ce oare?), stabilind că 

se validează hotărârile funcție de votul majorității, adică după unanimitate. 

Niciodată, de când este Ortodoxia (vezi Revista ATITUDINI, nr. 45, din august 2016), nu s-au validat hotărârile 

unui sinod prin votul majorității. Acum s-au adus „INOVAȚII” la modul de desfășurare a sinodului tocmai pentru 

a „reuși” să treacă actele ecumeniste, adică eretice. Și cei care au văzut această inovație și combat documentele 

eretice ce s-au semnat la Sinodul din Creta, iată că acum încep să aibă probleme cu autoritățile…bisericești. 

Cine și-ar fi imaginat că Biserica Ortodoxă poate deveni prigonitoare a propriilor fii?! Sau acea parte din BOR 

care prigonește nu mai este de fapt ortodoxă, sau cei prigoniți sunt niște înșelați. Cine este de partea PS Andrei 

și cine de partea părintelui Staicu Ciprian-Ioan, vom vedea. Fiecare să citească, să țină seama de învățătura cea 

dreaptă a Sfinților Părinți prin care s-a exprimat Duhul Sfânt, adică Dumnezeu, și să tragă concluziile. 

Cine greșește și o face și intenționat, pentru a da bine către mai marii săi, să fie așa cum spunea Părintele 

Arsenie Boca, adică Anatema. Rămâne de dovedit, ceea ce nu este deloc prea ușor, unde stă ascuns „răul”. Din 

Revista ATITUDINI, nr. 45 aflăm că în străinătate se pregătește un sinod care să amendeze clar așa-zisul Sinod 

Mare și Sfânt din Creta. Ajutorul Dumnezeiesc nu va întârzia pentru cei care apără Adevărul, adică sunt de 

partea lui Hristos. Cine are minte, să ia aminte. 

„Cine-și va apăra sufletul său, acela și-l va pierde, dar cel ce-și va pierde sufletul său pentru Mine și Evanghelia 

Mea, acela și-l va câștiga”, așa ne spune Domnul. Puneți aceste cuvinte în „ecuația” de mai sus și vedeți cum 
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catalogați pe PS Andrei, dar și pe Părintele Staicu Ciprian-Ioan, adică cine dintre cei doi, plus cei din spatele 

fiecăruia, apără cu adevărat Adevărul. Iar numele Părintelui pare să ne spună și altceva, ceva copilăresc, dar 

totuși ne spune: Stai-cu Ciprian Ioan. Eu unul stau cu dânsul. Fiecare e liber „să stea” cu cine dorește, dar să țină 

cont și de Judecata lui Hristos cea dreaptă. 

Fiți drepți, căci Domnul „iubește pe cei drepți, Domnul nu-i păzește pe cei nemernici”. Nemernici suntem 

majoritatea, iar drepți foarte puțini. Asigurați-vă încă de pe acum și de pe aici de iubirea lui Dumnezeu, adică 

ieșiți dintre cei nemernici. Doamne ajută ! 

Lică Baltag 

Notă: Preasfinția Sa și cu mine nu suntem dușmani, nici antagonici în vreun fel omenesc, ci suntem umili slujitori 

ai lui Hristos, care avem nevoie de rugăciunile tuturor pentru a trăi cu adevărat în Duhul lui Dumnezeu și a fi 

următori ai Sfinților Părinți. Nădăjduim ca cu toții să ne mântuim, întru adevărul Bisericii Sale celei Una, Sfânta 

Ortodoxie ! Așa să ne ajute Dumnezeu! (pr. Ciprian) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ereziarhul papă Francisc hulește Botezul ortodox 

17 septembrie 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Noutăți, Revista Curajul de a fi fericit / 3 Comments  

PAPA FRANCISC A HOTĂRÂT: ,,PREOŢII,, CATOLICI POT BOTEZA ŞI CĂSĂTORI ORTODOCŞI, LA CERERE!!! 

Ereziarhul papă Francisc, surprins în imaginea alăturată articolului de mai sus salutând în chip satanist, le-a dat 

”dezlegare” popilor papistași să boteze copii ortodocși. Cine? Acei preoți homosexuali și pedofili de care este 

plină Italia și comunitățile papistașe de pretutindeni din lume? Cei judecați în cele peste 65.000 de procese de 

pedofilie la nivel mondial? Să își lase ortodocșii copiii pe mâinile lor? ANATEMA să fie tuturor acestor slujitori ai 

satanei în sutane papistășești ! 

Îmi povestea acum vreo trei zile o româncă din Torino că este plină Italia de popi papistași homosexuali. Chiar 

ea a fost pusă în situația – neștiind dinainte ce se întâmplă – să pregătească o masă oaspeților unui popă 

papistaș, la care stătea în gazdă. După ce au plecat, acesta i-a spus în treacăt că sunt toți homosexuali. Imediat s-

a și mutat sărmana de acolo, căci era iad, nu casă de oameni normali. 

Cine să boteze copiii ortodocșilor, popii papistași cică celibatari, care trăiesc în desfrâu cu una sau mai multe 

ibovnice? Aceasta este realitatea cotidiană deja încetățenită în țara vaticaniștilor. 

Auzi, ereticul Francisc, Ortodoxia nu se află în ”comuniune deplină” cu Vaticanul. Adică înseamnă că este pe 

aproape? Nelegiuitule, nu are Ortodoxia nici o părtășie cu sacul nesfârșit de erezii pe care îl ascunzi în spatele 

bunăvoinței și al zâmbetului drăcesc și viclean. 

Acesta este rezultatul ”rugăciunii” lui Francisc-ereticul pentru succesul Adunării din Creta. Iar ecumeniștii vor 

sări în sus de bucurie că, iată, în sfârșit, se netezește calea spre unitate. Nu e unitate, este bulevard spre IAD. 

Să ne dea Dumnezeu păstori care să apere cu nețărmurit curaj sfințenia Ortodoxiei, iar ortodocșii plecați cu 

familiile la muncă prin Occident să nu își lase pruncii întinați de mâna celor care nu au nici un har, nici un fel de 

preoție, sunt niște păgâni luptători împotriva Sfintei Ortodoxii. 

Iar dacă acest mesaj pare inspirat de vreo ură anti-papistășească, să știți că nu urăsc decât pe satana și doresc ca 

sfințenia Bisericii să nu fie întinată de parenereticul ecumenism. 

Zilele următoare vom afla și detalii despre marea minune pe care Maica Domnului a făcut-o în insula Andros, 

printr-o icoană a ei făcătoare de minuni, arătând fără echivoc că însăși Născătoarea de Dumnezeu este 

împotriva ecumenismului și a hotărârilor eretice din Creta, care dau, iată, apă la moară ereticului Francisc de a 

pângări Botezul ortodox, singurul curățitor de păcate. 

Pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu 
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Nu recunosc Adunarea din Creta – Scrisoarea Nr. 17 (din 

convorbirea Pr. Antim de la Bistrița cu Pr. Hariton Athonitul) 

19 septembrie 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Noutăți, Revista Curajul de a fi fericit / 2 Comments  

 

„Cel ce vrea să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească !” așa spun Sfinții Părinți. 

Așa au făcut și Pr. Antim, Pr.Hariton, Pr. Flavian, mânați de acest îndemn au ajuns la Muntele Athos să caute 

răspuns la întrebările ce îi macină de când sa ținut asa zisul Marele Sinod de la Creta. 

La toate Sinoadele ecumenice, după cum se știe, lucrurile au fost clare și precise. Ce s-a întâmplat în Creta în 

iunie 2016 a produs confuzie printr-o lucrare duplicitară. Ei au atacat dogma privitoare la Biserica – Una 

Sobornicească și Apostoleasca – indiferent de forma care au dat-o, zic: ORTODOXIA accepta denumirea istorică a 

altor „biserici” și confesiuni eterodoxe. Pr. Antim și așa cum o spun mai multi ierarhi: Hierotheos Vlahos, Serafim 

de Pireu, Ieremia de Gortina, Athanasie de Limassol, zice că indiferent de contextul care a fost, nu trebuia 

numite „biserici”, pentru că Biserica, așa cum o spun Sfinții Părinți în Crez, este UNA, celelalte sunt erezii. 

O altă mare greșeală este că s-a mai hotărât, referitor la acest for omenesc CMB, care mai este numit și for 

fundamental, că „bisericile ” care au intrat în el trebuie să facă tot posibilul pentru a ajunge la „unitate”. Dar noi 

știm că Biserica, Ortodoxia nu a pierdut niciodată unitatea cu Capul ei care este Hristos. Întotdeauna a fost 

unită indiferent de numărul credincioșilor, că sunt mai mulți sau mai puțini. Biserica Ortodoxă Română nici nu 

are ce căuta în acest for CMB, pentru că ea, Biserica Ortodoxă, este o instituție divino-umană, Dumnezeiască! Ea 

nu trebuie să se supună unei organizații pământești, cu atât mai mult să caute unitatea pierdută ! 

Din Biserica Română, din păcate, toată ierarhia care a participat la acest Sinod a semnat ! 

Pr. Antim a cerut Mitropolitului Teofan să se facă demersuri să iasă Biserica Română din CMB, așa cum au făcut 

și Georgia, Bulgaria… răspunsul a fost evaziv – să avem răbdare, să iasă Grecia mai întâi și pe urmă „poate” o să 

ieșim și noi. Nu are să se întâmple asta! Pentru că în spatele lor sunt forțe oculte și îi 

manipulează.  

Părintele a mai cerut Mitropolitului să se dezică de hotărârile sinodului din Creta, altfel nu are să-l mai 

pomenească la Sf. Liturghie. Răspunsul? Pr. Antim a fost trimis să vadă ce spun athoniții și Ierarhii care nu au 

semnat. Dacă ei vor întrerupe pomenirea Patriarhului Constantinopolului atunci se va dezice și el de ceea ce a 

semnat la Creta. Ce este foarte grav este remarca Mitropolitului că: Hotărârile de la Sinodul din Creta le va 

prelua pliroma Bisericii (creștinii) si le va asimila în 6-8 ani ! (nota mea- prin toți porii respiră viclenia ! Pr Iustin 
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Pârvu spunea despre acest personaj că mai rău se va face, dar mai bun niciodată. Iar de Ioachim Băcăoanul că 

a ateizat tot Bacăul !) 

Situația în România este critică. O parte din pliroma Bisericii, monahi, stareți …este adormită. De prin anul 2000 

este în fiecare an o săptămână de rugăciune ecumenică, unde ortodoxul se roagă împreună cu catolicul, 

protestantul, reformatul… etc. Cred că suntem singura țară ortodoxă cu astfel de lucrare eretică. Când a murit 

Papa Ioan al ll lea,la Sf. Liturghie, Mitropolitul Iașului i-a făcut veșnică pomenire. La radio-TV Trinitas se 

transmite slujba Sf. Liturghii în fiecare zi. La terminarea slujbei se citește sinaxarul ortodox (prăznuirea sfinților 

din acea zi), apoi se citește și sinaxarul catolicilor. Ce reacție să mai aibă creștinul ortodox? Ei cred că și catolicul 

are sfinți și este biserică ! În facultățile de teologie se preda curs de ecumenism, însăși preoțimea este adormită ! 

Dar sunt și creștini (tulburați de situație), care vor sincer să se mântuiască și întreabă – unde ne vom mai 

spovedi, împărtăși, unde ne vom căsători copiii, boteza copiii, înmormânta morții ??? 

Fraților, să fim precum Maria Egipteanca! Nu a avut icoane, nici anaforă, nici biserică, nici preot, nici spovedanie 

vreme de 47 de ani. Pocăința și lacrimile ne unesc cu Hristos ! 

Și pentru că există teama de a nu fi acuzați că au „rupt” Biserica din momentul întreruperii pomenirii ierarhului 

pentru erezie, Monahul athonit Hariton le răspunde părinților: să nu vă intereseze ce vă spun ei. Să ascultăm ce 

spune Biserica, prin Sf. Părinți ! Biserica în istoria ei de 2000 de ani nu s-a înspăimântat de nimic mai mult decât 

a nu cădea în eres. Nu s-a înfricoșat de prigoană, de idolatrii, de turci cât s-a ferit de eretici și de erezii. 

Prigonitorii scot mucenici. Când în Biserică sunt eretici și nu-i acuză nimeni și îi lasă, se face un rău foarte mare. 

Așa cum spune proverbul – toate cetățile cad din interior ! 

Toate au legătură cu new-age, cu noua epocă antihristică. Ecumenismul este o ramură a New-Age-ului și vor să 

unească toate religiile. S-a întemeiat în 1938 cu scopul și ținta de a se uni toți creștinii și apoi celelalte religii. De 

pe timpul lui Ieremia al lll-lea s-a făcut o enciclică (scrisoare) către toate Bisericile autocefale din România, 

Bulgaria, Rusia…. ca toate „bisericile” să înceapă legăturile către unire. În 1920 Patriarhia Constantinopolului a 

făcut din nou o enciclică de genul acesta, unde a numit deja „biserici” pe romano-catolici, protestanți, anglicani, 

reformați… În 1923 a apărut schimbarea de calendar. Acesta a fost primul pas către desfășurarea 

ecumenismului. Nu se consideră ca dogmă calendarul, dar a creat o ruptură – împărțirea Bisericilor autocefale 

(la început din 14 biserici doar 6 au acceptat).  

Alți pași care au fost în program să-i facă a fost începerea rugăciunilor în comun, căsătoriile mixte etc. De 100 de 

ani se străduiesc să facă unirea asta cu romano-catolicii. Sinodul acesta are mare „greutate” pentru noi, pentru 

că este considerat legal și că au recunoscut că ” biserici” pe eterodocși. Ca să ne încurce, textul spune prima dată 

că se referă la numirea istorică, ca și cum ar spune că Papa a fost Episcopul Romei. O știm asta ! Până în sec al X-

lea, până la schismă, a fost. Când cineva este eretic nu mai este nici episcop, nici Biserică, nu are sfințenie, nici 

preoție. 

Spun că nu au comuniune cu noi, nici catolicii, nici protestanții și sunt eterodocși, adică au alte dogme, dar îi 

recunosc că „biserică”. Păi dacă mă recunoști ca „biserică”, implicit recunoști tainele, preoția, dogmele. Acesta 

nu-i Duhul lui Hristos ! Numai duh drăcesc poate să fie. Dacă-i Biserică, nu-i eterodox. Dacă nu-i eterodox, este 

Biserică. Nu poate să fie și una și alta.  

Sinodul acesta a recunoscut că toți aceștia din apus sunt „biserică”. Aceasta înseamnă că toți cei ce primesc 

aceste hotărâri ale sinodului nu cred în simbolul credinței ortodoxe. Cine nu crede ca este o singură Biserică, 

nu crede ca este un singur Hristos! Așadar cine crede în aceste hotărâri ale sinodului devine eretic.  



Noi ce trebuie să facem !? Să ne întrebăm sufletele – primim sau nu primim ? Fiindcă în Biserică suntem un trup 

– preoți, călugări, mireni – trebuie să urmărim ordinea bisericească, firească. Așadar noi ca și monahi, preoți 

trebuie să cerem SOCOTEALĂ episcopilor și celor care au semnat și celor care nu au semnat. Să-i întrebăm ce a 

fost acest Sinod, ortodox sau neortodox ! Noi ca aghioriți asta am făcut, a mai spus părintele Hariton.  

Am făcut o scrisoare către Sfânta Chinotită și așteptăm să facă sinaxă toți stareții și reprezentanții mănăstirilor și 

să ne spună dacă Sinodul asta din Creta a fost drept sau nu. Așteptăm o perioadă de timp, dacă vedem că nu iau 

nici o hotărâre, tăcerea lor înseamnă că au primit hotărârile sinodului din Creta.  

În epistola aceasta suntem părinți de la chilii și egumeni,exprimăm toți Sfântul Munte. Și dacă suntem nimic ca 

organizare, suntem totuși membrii Bisericii. Avem datoria și dreptul să cerem pastorilor noștri să ne spună dacă 

mai cred sau nu. Când facem epistola să nu punem nimic de la noi, conform cu Sfinții Părinți să scriem. Cum 

spune Evanghelia, dacă ai ceva cu fratele tău, să mergi să discuți între patru ochi, nu sa strigi: am ceva cu tine! 

Dacă nu te aude, mai ia pe cineva cu tine, ca să fie martor. Dacă nici așa, spune-l în sobor. 

În credință și un copil are cuvânt de răspundere și toți membrii Bisericii. Sunt canoane care ne spun ce sa facem 

cu un episcop care a primit erezia. Așadar noi nu facem nimic de la noi. Facem ascultare de Sfinții Părinți ai 

Bisericii. Este canonul 61 al Sfântului Fotie cel Mare, care spune foarte clar: când un episcop propovăduiește 

public eresul, atunci preotul înainte de judecata sinodului poate întrerupe pomenirea la Sf. Liturghie. Când 

pomenești pe Patriarhul eretic, Sf. Liturghie nu mai este valabilă. 

Cel ce va tăia pomenirea Ierarhului eretic este vrednic de laudă în biserică și nu face schismă, dimpotrivă 

protejează de schismă Biserica . 

În epoca noastră eresul este foarte grosolan și noi de un secol tot așteptăm ….poate nu-i, poate-i greșeală, hai sp 

mai așteptăm, e corect sau nu-i corect….. 

Sf. Părinți nu au făcut așa. Când există eres, trebuie „tăiat” ! Când intră un eres în Biserică, nu trebuie să spună 

Patriarhul sau Episcopul stați, așteptați să analizăm, să hotărâm noi, să vedem dacă este bine sau nu e bine. 

Pentru acestea Dumnezeu și Sfântul Duh, prin Sfinții Părinți au prevăzut canoanele Bisericii să fie scrise, 

ștampilate, ca să nu spunem: ce facem acum când vine un eres ! Și când un episcop spune că eu sunt Biserica, 

atunci acela este un papistaș, un eretic.  

Sf. Părinți niciodată n-au spus: eu sunt Biserica, ci Hristos e Biserica ! Episcopul este icoana lui Hristos, nu 

Hristos! Este icoana lui Hristos când aplică simbolul de credință. Dacă nu vrem să ne judece Dumnezeu, noi 

trebuie să spunem: Gata, s-a terminat ! 

Trebuie să urmăm și să aplicăm canoanele Sf. Părinți. Să nu ne mâhnim, să nu ne înfricoșăm. Ereticii au bisericile 

ca și clădiri, dar nu îl au pe Sfântul Duh. Noi îl avem pe Hristos! Să nu ne uităm că ne dau afară, că nu avem 

unde să ne ducem . Hristos ne va călăuzi ! Să nu ne temem, să nu ne fie frică de nimeni. Hristos este cu noi ! 

Cum au spus Sf. Apostoli, trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni. Facem ascultare de 

Hristos ! 

Credință și dragoste ! Pentru Dumnezeu și Biserică, nimic altceva ! Pentru Slava lui Dumnezeu ! Asta ne dă 

putere să mărturisim și nu ne înfricoșează nimic !! 

Drum de întoarcere nu mai există, nu ne rămâne decât mucenicia, dacă ne binecuvântează bunul Dumnezeu ! 

a consemnat sora Parascheva 



Nu recunosc Adunarea din Creta – Scrisoarea Nr. 18 (Operațiunea 

”Motanul încălțat”) 

20 septembrie 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Cercul de exegeză biblică Sf. Ioan Maximovici, Noutăți / Leave 

Comment  

 

Operaţiunea pseudo-sinodală “motanul încălţat” 

Odinioară, faimosul motan încălţat, deliciul copilăriei noastre din perioada interbelică, luând o doză zdravănă de 

“obtuzol” (un tonic natural pentru obtuzitate), a dorit să-şi epateze toţi supuşii printr-o vizită de lucru istorică, 

etalându-şi euforic, plin de-o emfază ridicolă, o bogăţie luxuriantă şi o putere inexistentă, agenţii săi de influenţă 

(desigur, nu le ştim denumirea exactă din vremea aceea – sic), profitorii de toată vremea având mare grijă să 

cosmetizeze riguros şi corect politic întreg itinerarul ţinuturilor traversate, în goana caleştii, de primul motan al 

regatului, prezentându-i suveranului nărod o butaforie magică şi abil ticluită… 

Pe ambele laturi ale drumului, faţade vopsite în nuanţe ţipătoare, optimizante, ghirlande multicolore din flori de 

import, fanfare festiviste săltăreţe şi asurzitoare, mulţime de motani, pisici şi pisoiaşi, în straie de sărbătoare, 

aplaudaci de rând, cuprinşi în scene bucolice şi tablouri vivante, înduioşătoare până la lacrimi de mândrie, 

pentru orice gură-cască, cu lupi şi mieluţi îmbrăţişaţi sub paza serviciilor speciale din vremea basmului 

arhicunoscut, ba şi câte un purtător de cuvânt local, diversionist şi răspândac de duzină, strigând în faţa 

convoiului oficial, pe cât îl ţineau bojocii motăneşti, impregnaţi şi cu niscai praf de mac: “Să ne trăieşti măria ta, 

motanul nostru prim, mult iubit şi încălţat cu cizme roşii!” 

Cer iertare tuturor creştinilor cu fapta, cititori fideli, luminaţi în duh şi adevăr, pentru această evocare 

tragicomică, dar analogia sa cu operaţiunea pseudo-sinodală, denumită pompos şi amăgitor “Sfântul şi Marele 

Sinod”, este frapantă, sugestivă şi evidentă, ipso facto. 

Promotorii respectivului pseudo-sinod, sinecurişti oficiali şi joviali ai aşa-zisului ”Consiliu mondial al bisericilor” 

(CMB), în cel mai demagogic limbaj cotidian posibil (de fapt, sub-limbaj – sic), fără urmă de obraz pentru 

acţiunile lor duplicitare şi înşelătoare, dar cu mai multe feţe şi interfeţe logistice şi mediatice, desfăşoară o 

intensă şi entuziastă acţiune de amăgire şi intoxicare a întregii opinii publice planetare, prezentând ca sinod, 

cu un tupeu stupefiant, această făcătură pseudo-religioasă, de sorginte sigur ocultofilă şi cu marcă mamonică. 

Cu şorţuleţul, echeraşul şi mişmaşul, amestecă la ordin, premeditat şi viclean, Ortodoxia cu eterodoxia şi 

evident, Ortodocşii cu eterodocşii (catolici, protestanţi, monofiziţi, neo-arianişti, neo-varlamişti, în prima etapă, 

apoi cu mozaicii, mahomedanii, neo-gnosticiştii, sincretiştii, new-age-iştii, budiştii, taoiştii, zeniştii şi alţi n-işti, în 
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etapa următoare – sic), vrând să reunească, artificial şi forţat, toate religiile istorice într-o singură pseudo-religie 

mondială oficială, trecând pe un plan secundar Ortodoxia, singura credinţă Revelată, drept slăvitoare şi 

mântuitoare (visând chiar mai mult, s-o năruiască din interior prin fraţii înşelători strecuraţi în ea, până la cele 

mai înalte nivele ocultofile), pregătind frenetic, imoral şi necanonic, acest fals sinod, prin fariseii, cărturarii liber-

cugetători, caiafele, irozii şi iudele contemporane, fără frică de Dumnezeu! 

Unul dintre Sfinţii români ai închisorilor, pe care l-am avut Duhovnic, ne îndemna să ne rugăm, cu dragoste şi 

compasiune lucrătoare, pentru toţi oamenii, indiferent de religia lor, în rugăciunile noastre particulare, după 

care zâmbind, cu un humor fin, adăuga că oricum îi vom reîntâlni pe toţi, la Judecata neamurilor, atunci când 

Împăratul Vieţii ne va hotărî fiecăruia locul pentru veşnicie, evident şi promotorilor vicleni ai “noului Baal”, 

pardon, scuzaţi, era să zic noului motan încălţat cu toată suita sa… 

Ţinta lor este ştiută demult în toată lumea creştin-ortodoxă, credincioasă Sfintei Predanii: venirea şi instalarea, 

în fruntea templului reclădit al lui Solomon, a tatălui minciunii, falsul mesia, adică anti-Hristul, stăpânitorul 

întunecat şi ucigaş de suflete al acestui veac, despre lucrarea căruia am fost preveniţi de Însuşi Împăratul Vieţii, 

Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu şi Mântuitorul lumii. 

Că lucrurile stau întocmai aşa, se vede clar dintr-un pasaj absolut edificator, aparţinând unui Înalt Ierarh 

Ortodox, vrednic de arhieria sa (ÎPS Antonie Plămădeală, mutat la cele veşnice, întru nădejdea Învierii), care ne-a 

lăsat acest text, pe deplin edificator despre ecumenism: 

“Am crezut mult în ecumenism şi eu însumi m-am implicat ca puţini alţii în el. Am tot sperat că vom fi înţeleşi şi 

că ecumenismul urmăreşte cu adevărat refacerea unităţii bisericilor despărţite. Poate că acest lucru se 

urmăreşte. Dar metodele care s-au stabilit pentru aceasta ne dezavantajează net, aşa încât unitatea începe să 

devină doar acceptarea de către noi a punctelor de vedere ale celorlalţi, mulţi, protestanţi şi neoprotestanţi. 

Suntem puşi în rând cu biserici sau secte cu câteva mii de credincioşi, la vot având toţi aceleaşi drepturi şi 

participând la decizii, ca şi cum am avea şi noi doar câteva mii de credincioşi. 

Nimic din ce au cerut ortodocşii n-a pătruns în modul de lucru şi în deciziile acestor organizaţii (sic). Ni s-a părut 

că ni se dă o oarecare atenţie, că spiritualitatea Ortodoxă începe să-i intereseze şi noi am fost bucuroşi, dar când 

a fost vorba să-şi impună punctul lor de vedere, au făcut-o cu cinism şi aproape cu cruzime, găsindu-şi motive de 

a ne considera învechiţi, prea legaţi de Sfânta Scriptură şi practicând exegeze care, dacă au mers cândva, astăzi 

nu mai merg… Fără o atitudine ortodoxă limpede, ecumenismul va continua tot aşa şi va ajunge, probabil, la 

aberaţii apocaliptice…” (“Telegraful Român”, nr. 37-38, 1992). 

Profetice cuvinte, deja împlinite, aberaţiile devenind norme standardizate de conduită pseudo-religioasă, 

impuse cu anasâna de către noii comisari europeni şi agenţi de influenţă. 

Profesorul univ. Dimitrios Tselenghidis “afirmă pe bună dreptate că, în chip viclean se numeşte sfânt şi aceasta 

în virtutea lipsei de sinodalitate pe care o vădeşte…, dar mai cu seamă datorită gravei lipse de conştiinţă de sine 

ortodoxă care îl defineşte, marea deficienţă fiind adeverită, în chip neîndoielnic şi prin excelenţă, de 

ecclesiologia eronată introdusă în textul <Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creştine>”. 

La acest pseudo-sinod, în realitate mic şi integral greşit sau confuz, din punct de vedere dogmatic, vor fi prezenţi 

puţini episcopi şi aceia aleşi preferenţial, doar după criterii selective oculte, majoritatea zdrobitoare a 

Episcopilor Bisericilor Locale Ortodoxe vor fi absenţi (mai exact, neinvitaţi oficial), deci fără posibilitatea de a 

vota sau de a exprima conştiinţa dogmatică a pleromei (n. n. – totalităţii) Bisericii lor. 



Se vorbeşte mult şi ipocrit despre unitatea creştinilor în credinţă şi iubire, precum şi de restabilirea relaţiilor 

pierdute, dar nu se vorbeşte absolut nimic despre faptul că ereticii şi schismaticii se pot întoarce oricând, dar 

printr-o pocăinţă sinceră şi statornică, făcând lepădările Sfântului Chiril al Ierusalimului pentru rătăcirea lor 

dureroasă, revenind doar aşa în Biserica Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolică. 

În ultima vreme, cuvântul erezie a ajuns, pentru unii ereziarhi mai năstruşnici, un fel de sperietoare lexicală 

nesuferită, unii dintre ei, mai ridicoli decât comisarul Pristanda, propunând chiar interzicerea utilizării acestui 

cuvânt (poate şi scoaterea sa din DEX, cine ştie ce se mai poate ivi într-un cap animat de jocul ielelor 

ecumeniste?). 

În realitate, cuvântul erezie, s.f. (din lat. haeresis), înseamnă rătăcire, greşeală, eroare, iar cuvântul eretic, s.m. şi 

f. (adesea adj.), persoană care s-a abătut de la dreapta învăţătură a Bisericii creştine, adoptând, susţinând şi 

propagând o erezie (din sl. eretiku), adică o rătăcire, greşeală, eroare! Mai limpede nici că se poate: orice om 

poate greşi, orice om poate părăsi greşeala, numai s-o vadă, s-o recunoască, renunţând la ea, printr-o căinţă 

sinceră. Numai dracul nu se mai poate întoarce din greşeală, iar noi, turma mică din Corabia Ortodoxiei, nu ne 

temem de el, având drept pavăză nebiruită Sfânta Cruce şi Cuvântul Mântuitorului! Când vom vedea pe cineva, 

oricine ar fi el sau s-ar crede că este, că perseverează nebuneşte într-o rătăcire, greşeală, eroare, apoi să ştim, 

fraţilor, că acela şi-a ajuns lui-şi demon, precum ne învaţă toţi Sfinţii Părinţi şi Sfinţii Mucenici, torturaţi de 

energumeni cu chip de om, în mod bestial, pentru a fi “reeducaţi” (sic) 

Ce facem în faţa tăvălugului ecumenist? 

Singurul lucru schimbat la motanul încălţat contemporan, evident la fel obtuz ca şi înaintaşul său, este că nu mai 

face vizite de lucru istorice, ci, inspirat de arhiconii teologiei, de prin ungherele ocultei mondiale, face pe 

reformatorul spiritual planetar, prin slugile sale corecte politic, îmbrăcate în straie religioase. Sărmanul 

nimicodoct, hipnotizat de-o putere demonică, se crede infailibil, deşi, în realitate, agenţi de influenţă abili îi 

induc aiastă stare de invulnerabilitate inexistentă, jucându-l pe sfori cum vrea tartorul cel mare… 

Ce fac intelectualii noştri, şcoliţi intensiv peste hotare, prin innstitute masonice, mai toţi înzorzonaţi cu titluri 

universitare, doctorate, masterate, ba chiar şi academice, mai rar meritate? Păi, cu scuzele şi excepţiile de 

rigoare, frăţiile lor se ţin încă departe de smerita cugetare, post, rugăciune, pocăinţă, spovedanie, ascultare 

luminată de duhovnic, îmbisericire sau de-o mărturie de credinţă ortodoxă clară, strict dogmatică, care ar 

încuraja şi întări mult talpa şi prostimea ţării, văzând pilda lor de viaţă hristocentrică autentică. 

Acest fel de intelectuali, neangajaţi în nici un fel pe calea îngustă a mântuirii, deşi se declară creştini ortodocşi, 

ba chiar subtili comentatori, întotdeauna numai dinafară (sic), ai Sfintelor Scripturi, Psaltirii, Filocaliilor, 

Proloagelor, Limonariilor sau ai Patericelor, se comportă ca şi când viaţa terestră ar fi veşnică, trecând cu o 

frivolitate jenantă peste cuvântul Sfântului Grigore Palama, care scria realist, extrem de tranşant şi limpede, că 

tăcerea legată de problemele credinţei este al treilea tip de neiertat de ateism şi de aceea, atunci când e în 

pericol credinţa, tăcerea este vinovată. 

Zadarnic le vorbesc Sfinţii Părinţi, plini de Duh Sfânt, despre efemeritatea lucrărilor lor nebinecuvântate de 

Dumnezeu, ei se cred superiori acestora, deşi mintea lor este în mod evident necurăţită de patimi, iar arhiconii, 

scriitori, filosofi sau teologi, le dau ghes cvasipermanent (dracul dă puteri, zic toţi Sfinţii Părinţi, iar imaginaţia 

este puntea tuturor dracilor), să creeze fără Dumnezeu, ba chiar împotriva lui Dumnezeu! 

Lucrurile se petrec exact ca pe vremea vieţii pământeşti a Domnului nostru Iisus Hristos: toţi L-au văzut şi auzit, 

puţini L-au ascultat şi urmat o vreme, doar până la osana; şi mai puţini L-au urmat până la capăt, adică până la 



mucenicie, deşi au trăit pe viu toate minunile Sale dumnezeieşti, mai presus de fire, vâzându-L Înviat şi asistând 

la Înălţarea Sa la cer! 

Iată cuvântul plin de foc dumnezeiesc al arhimandritului Emilianos Simonopetritul: ”Doar fiind în trezvie Îl 

întâlneşti pe Dumnezeu şi Dumnezeu te va întâlni pe tine…”;”Dumnezeu ne-a dat mintea nu pentru cele la care 

noi o folosim, ci pentru lucrarea ei ascunsă. Mintea are propria ei lucrare, care este urmărirea cu priveghere a lui 

Dumnezeu, atenţia pentru a nu ne împrăştia, pentru a nu fi cucerită şi înnegrită de gânduri; este trezvia, vederea 

lui Dumnezeu!” 

Sfântul Episcop Nicolae Velimirovici spunea: “O, suflet creştin, ţie şi şi tuturor sufletelor pe care le-a zidit 

Dumnezeu dintru început, şi celor pe care le va mai zidi încă, până la sfârşitul veacurilor. Întrebarea despre 

mirele tău, O, suflete este capitală pentru tine. Ori cu cine te vei însoţi, îi eşti aceluia mireasă. Te însoţeşti cu 

lumea, pieri odată cu lumea; te însoţeşti cu păcatul, mori împreună cu el. Dacă te însoţeşti cu diavolul, cu 

diavolul rămâi în veşnicie. Oricum ar fi, ai să tot bei la o apă, zi şi noapte, care te va arde cu sete şi mai mare. Dar 

când te însoţeşti cu Hristos, Mirele tău cel legiuit, cu credinţă şi cu dragoste, numai atunci vei bea din apa cea 

vie, din care nu mai însetezi, şi prin care curgi în viaţa cea veşnică, în Împărăţia Cerurilor” (“Predici”, pag. 267). 

Să ne rugăm stăruitor, cu post luminat şi priveghere duhovnicească neîncetată, ca Domnul nostru Iisus Hristos, 

Căruia I Se cuvine toată Slava şi închinăciunea, să întoarcă întru nimic uneltirile tuturor vrăjmaşilor Adevărului 

Său, ai sufletelor noastre şi ai sufletelor lor, iar pe noi, toţi cei chemaţi la Taina Mântuirii şi pecetluiţi cu Taina 

Sfântului Botez Ortodox, să ne miluiască, să ne întărească şi să ne mântuiască. Şi mai mult, să-L rugăm cu 

umilinţă pe Mântuitorul Hristos să ne dea tăria, de-a putea zice şi noi, cum ziceau Sfinţii Părinţi: “Bagă cuţitul 

mai adânc, nu mă lepăd de dragostea pentru Hristos şi de credinţa ortodoxă”. Amin. 

dr. Ioan Gându 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nu recunosc Adunarea din Creta – Scrisoarea Nr. 19                             

(Glasul lăuntric NU TACE) 

23 septembrie 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Noutăți, Revista Curajul de a fi fericit / 1 Comment  

 

În atenția domnului Serafim Joantă! 

 

Stimate domnule Serafim Joantă, 

Cu durere în suflet va scriu aceste rânduri în care vreau să luați la cunoștință mâhnirea care m-a cuprins, fiindcă 

nu vă mai pot numi ”Înaltpreasfințite Părinte Mitropolit.” Motivul pentru care sunt obligat să încetez a vă numi 

pe dumneavoastră Părinte duhovnicesc al turmei lui Hristos din care fac parte este participarea și semnarea de 

către dumneavoastră a textelor de la Întâlnirea din Creta (iunie 2016). 

Urmând glasul lăuntric al lui Hristos îmi împlinesc datoria de credincios de a mărturisi dezacordul dintre textele 

semnate de dvs împreună cu ceilalți “ierarhi” și Evanghelia Lui Hristos, propovăduită de Sfinții Apostoli. 

Nu am nici o dorință de a începe cu dvs o discuție teologică (“Căci împărăţia lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci în 

putere”) și să aduc argumente care demonstrează diferența dintre Adevărul propovăduit de Sfinții Apostoli ( și 

transmis nouă prin Sfinții Părinți, prin Sfintele Sinoade Ecumenice care au avut loc de-a lungul timpului) și textele 

semnate de majoritatea participanților (80% dintre ei) la întâlnirea din Creta din iunie 2016. Argumentele 

teologice care dezaproba textele de la Creta au fost publicate de altfel de ierarhi și teologi vrednici de crezare. 

Așadar, cu nădejde, deși nu foarte mare recunosc, vă doresc ca timpul pe care vi l-a mai dăruit Dumnezeu în 

această lume să vă fie un prilej de pocăință, de luminare, de ridicare, de întoarcere la Adevăr, nu numai dvs, ci 

tuturor celor care au semnat acest texte antihristice. 

Domnule Serafim Joanta, cei care sunt a lui Hristos sunt datori să asculte de Dumnezeu mai mult decât de 

oameni, să-I dăm deci întâietate Lui și nu oamenilor. În consecință, până nu vă veți dezice public de textele 

semnate în Creta, conștiința nu îmi îngăduie să mai particip la slujbele în care sunteți pomenit dvs sau alți ierarhi 

care au semnat textele din Creta. 

Încheind, vă pun la suflet următorul text din Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel: 

6. Mă mir că aşa degrabă treceţi de la cel ce v-a chemat pe voi, prin harul lui Hristos, la altă Evanghelie, 

7. Care nu este alta, decât că sunt unii care vă tulbură şi voiesc să schimbe Evanghelia lui Hristos. 
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8. Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o – să fie 

anatema! 

9. Precum v-am spus mai înainte, şi acum vă spun iarăşi: Dacă vă propovăduieşte cineva altceva decât aţi primit 

– să fie anatema! 

10. Căci acum caut bunăvoinţa oamenilor sau pe a lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aş plăcea 

însă oamenilor, n-aş fi rob al lui Hristos. 

11. Dar vă fac cunoscut, fraţilor, că Evanghelia cea binevestită de mine nu este după om; 

12. Pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învăţat-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. (Galateni 1, 

6-12) 

Ioan Haiduc din Viena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Propagandă ecumenistă și răspuns ortodox 

23 septembrie 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Noutăți, Revista Curajul de a fi fericit / 13 Comments  

Am fost informați că anumiți părinți de la mănăstiri mari din Moldova recomandă citirea cărții părintelui Epifanie 

Teodoropoulos – ”Cele două extreme: ecumenismul și stilismul.” Se practică chiar adăugarea în comenzile de 

carte ale credincioșilor trimise prin poștă de la aceste mănăstiri a câte unui exemplar al acestei cărți. Scopul? 

Potrivit părerii lor, antiecumeniștii români ar fi pe poziția stiliștilor greci care s-au desprins din Biserica Ortodoxă 

Greacă, iar cartea sus-menționată le-ar cam da – în viziunea lor – argumentele necesare pentru a afirma că, da, 

sinodul din Creta a fost rău, dar este greșită oprirea pomenirii ierarhilor români semnatari. Vă prezentăm mai jos 

– pentru cei care nu au vremea necesară pentru a citi această carte – o recenzie a ei, făcută de un ieromonah 

român, care demontează argumentelor monahilor pro-ecumeniști români. Dumnezeu să ne ajute să mărturisim 

Adevărul nu cu jumătăți de măsură, ci întreg și frumos, așa cum este el. (redacția) 

În variantă electronică puteți citi cartea integral în format pdf aici: 

epifanie_teodoropulos_cele_doua_extreme_ecumenismul_si_stilismul 

                                                                   

RECENZIE 

O viziune ortodoxă asupra cărţii: 

“Cele două extreme: ecumenismul şi stilismul” 

  

Cartea pr. Epifanie Theodoropulos intitulată “Cele două extreme: ecumenismul şi stilismul” a apărut la Editura 

Evanghelismos Bucureşti, 2006 şi are două părţi: Ecumenismul şi Stilismul. 
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În prima parte, sunt prezentate gravele compromisuri făcute cu ereticii de către o mulţime de ierarhi ortodocşi. 

Despre patriarhul Atenagora autorul afirmă că “s-a alipit definitiv la erezie”, iar catolicii cu care făcuse mari 

compromisuri sunt numiţi de pr. Epifanie Theodoropulos, de mai multe ori, eretici. Despre ecumenism acesta 

zice că este “mai rău decât orice erezie”. Aceste idei sunt ortodoxe. Pe tot parcursul cărţii, însă, întâlnim și 

afirmaţii contradictorii. 

În partea a doua se vorbeşte mai ales despre stiliştii greci. Potrivit pr. Epifanie Theodoropulos “stiliştii sunt 

responsabili nu pentru că au păstrat calendarul vechi, ci pentru că au proclamat Biserica Greciei drept 

schismatică şi au rupt legătura canonică cu ea. Dacă ar fi ţinut calendarul vechi şi nu ar fi rupt împărtăşirea cu 

Biserica Greciei, ar fi fost într-o desăvârşită rânduială canonică”. Pr. Epifanie arată cum ar fi trebuit să 

procedeze: “Încetarea pomenirii patriarhului (n.n. Atenagora) la care aţi ajuns, este limita cea din urmă 

îngăduită de Sfintele Canoane. Nu mergeţi mai departe (adică să primiţi a pomeni pe alţi episcopi), deoarece în 

felul acesta veţi ajunge la schismă. De vreme ce acum v-aţi oprit aici şi continuaţi «să vă împărtăşiţi cu Biserica 

mama oficială şi cu toate Bisericile Ortodoxe», (…) înseamnă că, deocamdată, staţi pe pământul tare al Bisericii“. 

Autorul este pe de o parte de acord cu nepomenirea la slujbe a unui ierarh ortodox care “învaţă lucruri eretice”, 

dar pe de altă parte îi îndreptăţeşte abil pe cei care vor să-l pomenească, motivând printre altele, că nu vor să 

facă schismă. 

Dar pr. Epifanie Theodoropulos se referă de mai multe ori, la canonul 15 al Sinodului I-II Constantinopol (861), 

arătând clar că nu e vorba de schismă. “ Dacă un cleric, spune canonul, se va rupe de un astfel de episcop 

«înainte de hotărârea sinodală», nu face nicio greşeală pentru care să fie supus pedepsei, ci mai degrabă este 

vrednic de laudă”. Iată şi o altă modalitate prin care îi îndreptăţeşte pe cei care vor să continue pomenirea unui 

astfel de episcop: “Mâine patriarhul (n.n. Atenagora) va pleca din lumea aceasta şi –cine ştie ?- poate va urma 

după el un om înţelept. Atunci …se va termina cu isteria unionistă şi aiurelile filopapale.” Nicăieri la Sfinţii Părinţi 

nu găsim astfel de motive pentru a întârzia îngrădirea de erezie sperând că lucrurile se vor îndrepta de la sine! 

Acesta nu este un argument care să se sprijine pe canoane, ci pe o judecată lumească. Deşi pledează pentru o 

poziţie duplicitară faţă de patriarhul Atenagora, totuşi, autorul arată că opoziţia fermă poate să împiedice 

participarea la compromisuri mai mari. (“Am încă motive să cred că dacă până astăzi patriarhul (n.n. Atenagora) 

nu a îndrăznit să facă şi alte compromisuri mai mari, aşa cum dorea, această se datorează faptului că 

Arhiepiscopul Atenei nu numai că nu l-a încurajat, ci a pus şi «frână»”). 

Dacă pe vremea pr. Epifanie Theodoropulos atitudinea fermă a fost atât de necesară pentru “a frâna” 

compromisurile ierarhilor ortodocși cu ereticii, cu atât mai mult aceasta este necesară astăzi. Situaţia actuală în 

care s-a decis oprirea pomenirii ierarhilor care sunt de acord cu sinodul din Creta din 16- 27 iunie 2016 este 

deplin întemeiată pe  Canonul 15 I-II Constantinopol (861), cu care conglăsuiește și Canonul 31 Apostolic. 

Canonul 15 spune că avem dreptul să nu mai pomenim la slujbe pe ierarhii care propovăduiesc în public 

“oarecare eres” şi că nu putem fi învinuiţi ca făcând schismă, deoarece noi, prin oprirea pomenirii, doar ne-am 

îngrădit de erezie, rămânând în Biserică și silindu-ne ”a izbăvi Biserica de schisme și de împărțiri”. 

Ecumenismul este “panerezia ereziilor” și sinodul din Creta, din iunie 2016, l-a legiferat. Astăzi, cei care ies din 

Biserică sunt tocmai cei care sunt de acord cu documentele acestui sinod, deoarece ele sunt în contradicţie cu 

învăţătura scripturistico-patristică şi cu Sfintele Canoane ale Bisericii Ortodoxe, cele mai înalte foruri de judecată 

în Ortodoxie . 



Concluzionând, pr. Epifanie i-a îndreptăţit pe cei din timpul său care nu voiau să întrerupă pomenirea 

patriarhului Athenagora la slujbe, deși aceştia nu au facut astfel tot ceea ce canoanele Sfinţilor Părinţi îi 

îndreptăţeau să facă. El a ţinut mai mult la slava lumii şi nu a crezut că “cine deci va voi să fie prieten cu lumea se 

face vrăjmaş lui Dumnezeu” (Iacov 4,4). Cei care recomandă astăzi această carte, nu cred nici ei, de fapt, în 

aceste cuvinte ale Sfântului Apostol Iacov şi nu sunt urmaşi ai Sfinţilor Părinţi, ci ai celor care spun jumătăţi de 

adevăr! 

Singura morală pe care un ortodox o poate extrage în urma citirii acestei cărţi este următoarea: repere reale 

pentru cei care vor să rămână în Adevăr sunt numai Sfinţii Părinţi şi Sfintele Canoane pe care trebuie să îi (le) 

citim cu sârguinţă, astfel încât nimeni să nu ne poată înşela cu jumătăţi de adevăr, îmbrăcate în haină aparent 

ortodoxă. 

                                                                                                        Ieromonah Teodor Popovici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scrisoarea Nr. 20 – Nu recunosc Adunarea din Creta (Bulgarii nu dau nici 

anafură românilor ortodocși aflați în concediu în țara vecină, pentru că 

ierarhii români au semnat trădarea Ortodoxiei în Creta) 

27 septembrie 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Noutăți, Revista Curajul de a fi fericit / 11 Comments  

Mărturie despre o ”neîntâmplare” petrecută în urmă cu trei săptămâni într-o biserică ortodoxă din Bulgaria 

Anul acesta, sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului, am întâmpinat-o într-o biserică din Nesebar, pe litoralul sudic 

al Bulgariei. Aşteptam cu bucurie să participăm la Sf. Liturghie, cu atât mai mult cu cât slujba urma să fie oficiată 

de un părinte care nu avea „nici o problemă” legată de pseudo-sinodul din Creta din vara acestui an, având în 

vedere că Biserica bulgară nu a participat la acest nefericit eveniment. Eram un grup format din trei români. 

La sfârşitul Sf. Liturghii credincioşii s-au aşezat la rând pentru a săruta Sf. Cruce şi a primi anafura din mâna 

părintelui. Ne-am aşezat şi noi la rând. Când am ajuns în faţa părintelui, mi-a dat să sărut crucea şi m-a întrebat 

de unde sunt. Comunicarea avea loc în limba engleză. I-am răspuns că sunt din România. Am fost întrebat dacă îl 

am ca patriarh pe P.F. Daniel, şi am răspuns că da. 

Așteptam ca părintele să-mi pună în mână anafura, cum văzusem că au primit cei de dinaintea mea. În urma 

răspunsului pe care l-am dat, părintele a refuzat să-mi dea anafură şi mi-a spus să merg în biserică, în aşa fel 

încât să poată veni să sărute crucea şi să primească anafură şi ceilalţi credincioşi care stăteau la rând. 

M-am dat puţin la o parte, cât să poată trece ceilalţi credincioşi, dar nu am plecat de lângă părintele. Am intuit 

faptul că refuză să-mi dea anafură datorită faptului că B.O.R. a participat la Adunarea din Creta. I-am spus că nu 

sunt de acord cu cele hotărâte în Creta, ştiind faptul că Biserica Ortodoxă Bulgară nu participase la „sinaxa 

lărgită a întîistătătorilor din Creta”. 

Părintele îmi cerea cu insistenţă să plec, refuzând în continuare să-mi dea anafură. Refuzam să plec, încercând 

să-i explic faptul că sunt de acord cu gestul pe care-l făcea (acela de a nu-mi da anafură, considerând că nu sunt 

vrednic să o primesc, datorită semnării documentelor apostate din Creta de către delegaţia B.O.R.), dar că eu 

personal nu fac parte din categoria celor care acceptă ereziile semnate în Creta. 

Văzând că nu plec, părintele a început să se scuze, spunându-mi că nu știe foarte bine limba engleză. Nici eu nu 

sunt un bun cunoscător al acestei limbi. În felul acesta, îmi sugera, în mod politicos, că ar fi mai bine să plec. Mi-

au venit în minte numele celor doi drept-mărturisitori din Biserica Greciei, care prin dialogul purtat cu înaltul cler 

al Bisericii Ortodoxe Bulgare, au determinat neparticiparea Bisericii Ortodoxe Bulgare la pseudo-sinodul din 

Creta: Pr. Prof. Theodoros Zisis și Prof. Dimitrios Tselenghidis. Am pomenit, de asemenea, numele ÎPS Hieroteos 

Vlachos. Deși am folosit numele acestor mărturisitori ai dreptei credințe, părintele rămânea ferm pe poziția sa. 

Am plecat de lângă părintele cu gândul de a reveni după ce se vor fi închinat toți credincioșii. M-am dus la soția 

mea și la nașa acesteia (ele fiind celelalte două persoane din grupul nostru), care stăteau la rând și le-am relatat 

cele petrecute. Au fost surprinse de cele întâmplate, mă văzuseră că am stat mai mult de vorbă cu părintele, 

neînțelegând ce se petrece. Când au ajuns, la rândul lor, în fața părintelui, au avut parte de același ”tratament”. 

După ce a sărutat Sf. Cruce și ultimul credincios aflat la rând, m-am dus cu soția mea la părintele. M-a întrebat 

cine este episcopul meu. Neavând să-i dau nici un nume al vreunui episcop din B.O.R. cu care să pot argumenta 

poziția mea de dezavuare a documentelor apostate semnate în Creta, i-am spus numele ÎPS Longhin, precizând 
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că este din Moldova și că sunt de acord cu poziția publică manifestată de acest episcop mărturisitor al credinței 

noastre. 

Părintele mi-a spus că ÎPS Longhin este din Ucraina. Eu am confirmat acest lucru. Părintele a pronunțat numele 

ÎPS Serafim de Pireu și a spus că acesta este un ”mare bărbat”. I-am spus cu bucurie părintelui că și noi avem 

aceeași părere despre ÎPS Serafim, sperând că dacă ”vorbim aceeași limbă”, dăm aceeași mărturie, se vor risipi 

suspiciunile cu privire la părtășia noastră cu cei ce au semnat hotărârile din Creta. Nu a fost așa. Ne-a spus că 

refuză să ne dea anafură pentru că acest lucru i-a fost spus de către mitropolitul său. 

Ne-a întrebat când urmează să plecăm spre casă și i-am spus că duminică. Ne-a invitat la Sf. Liturghie și ne-a 

promis că îl va suna pe mitropolitul lui, urmând să ne spună mai multe despre situația creată, după Liturghia de 

duminică. Am înțeles că suntem ”puși la colț” pentru o mărturie pe care noi nu am dat-o și nu o dăm, dar au dat-

o ierarhii noștri prin semnăturile din Creta. 

Am plecat cu bucurie în suflet. Da, cu bucurie, pentru că ”tratamentul” ce ne-a fost administrat venea să 

confirme atitudinea drept-mărturisitoare a preoților, monahilor, monahiilor și mirenilor de la noi, care cu 

dragoste de Dumnezeu și cu curaj au afirmat în mod public că nu se fac părtași ereziilor semnate de ierarhii 

noștri în Creta. 

Duminică dimineața (11.09.2016) ne aflam din nou în aceeași biserică. Urma să participăm la Sfânta Liturghie și 

apoi să plecăm spre țară. Încă de la utrenie, când a ieșit să cădească, părintele ne-a văzut în biserică și ne-a dat 

de înțeles că ne-a văzut. Înainte de a împărtăși credincioșii, părintele a ținut un scurt cuvânt de cateheză. Avea 

un ton foarte categoric. Afirmațiile sale erau confirmate de credincioși. A spus că doar ortodocșii se pot 

împărtăși și că nu se cuvine să primească anafură: catolicii, protestanții, ecumeniștii, ereticii și rascolnicii 

(membrii unei secte din Rusia). 

Deși a vorbit în limba bulgară, noi, cei trei români care fusesem și la Liturghia din 8.09.2016 (de sărbătoarea 

Nașterii Maicii Domnului), am înțeles cele spuse de părinte în același fel (am vorbit după plecarea din biserică, și 

fiecare dintre noi a confirmat celorlalți doi acest lucru). Am înțeles, de asemenea, că acesta este cuvântul 

transmis părintelui de către mitropolitul său, în urma telefonului pe care ne promisese că îl va da mitropolitului. 

Acum lucrurile erau cât se poate de clare! Ne așteptam ca la sfârșitul Liturghiei să ni se dea din nou să sărutăm 

crucea și să fim din nou ”puși la colț”, adică să nu ni se dea anafură. Părintele nu a împărtășit o fetiță de vreo 5-

6- ani, după ce în prealabil avusese un dialog cu mama fetiței, iar pe o femeie îmbrăcată necuviincios a trimis-o 

să-și pună o ”fustă” (un material textil în jurul mijlocului, pentru că era în pantaloni scurți) și batic pe cap, după 

care a împărtășit-o.  

Considerând că am primit răspunsul așteptat, am hotărât să merg să sărut crucea după ultimul credincios din 

biserică, intenționând să-i spun părintelui că pentru mine Biserica este doar Una, cea Ortodoxă, că restul sunt 

erezii și că mă încred în faptul că Domnul nostru Iisus Hristos-Dumnezeu vede în inimile noastre. În timp ce 

așteptam să treacă spre a săruta Sf. Cruce ceilalți credincioși, am observat că părintele a refuzat să-i dea anafură 

unui tânăr în vârstă de aproximativ 20 de ani. Am sesizat surprinderea tânărului și am mers în biserică să ”văd” 

dacă nu cumva este tot român ca și noi. Când am ajuns în apropierea tânărului, acesta vorbea în limba română 

cu mama lui, care participase și ea la Liturghie, spunându-i mirat că părintele a refuzat să-i dea anafură. Le-am 

spus motivul pentru care nu a primit anafură, motiv pe care părintele îl spusese în fața întregii biserici înainte de 

momentul împărtășirii. Între timp a venit lângă noi și tatăl tânărului, care a relatat și el soției și fiului că părintele 

a refuzat să-i dea anafură. I-am întrebat de unde sunt, și mi-au spus că sunt de la București. Le-am spus că 



atitudinea părintelui este urmare faptului că face ascultare de mitropolitul său și că avem parte de acest 

”tratament” ca urmare a participării delegației B.O.R. la parodia de sinod din Creta. Nu știau nimic despre 

subiect. Mi-au spus că în biserica în care ei merg nu s-a vorbit nimic despre ”evenimentul împricinat”. 

M-am așezat din nou la rând, pentru a merge și a săruta Sf. Cruce și a da mărturie cu privire la Credința cea 

Drept-Măritoare pe care o împărtășesc. Dar ce să vedeți? În timp ce eu stăteam la rând, nașa soției mele a ajuns 

în fața părintelui. Acesta a luat anafura în mână, i-a pus-o în mâna nașei soției mele și privind-o în ochi i-a spus 

ceva. Nașa soției mele răspundea plină de bucurie. Am rămas plin de uimire. Cu 15 minute mai înainte spusese 

cine nu este vrednic de a primi anafură, cu trei minute mai înainte nu dăduse anafură tânărului din București și 

tatălui său, și acum îi dădea anafură nașei soției mele. 

La scurt timp am ajuns și eu în fața părintelui, împreună cu soția mea.A luat anafură în mână, ne-a privit în ochi, 

a pronunțat cu entuziasm numele părintelui Theodoros Zisis, al profesorului Dimitrie Tselenghidis și al 

mitropolitului Serafim de Pireu și după aceea ne-a pus anafura în mână. Am repetat și noi cu bucurie numele 

celor trei mărturisitori ai Bisericii. I-am mulțumit și am plecat din biserică. 

Am apreciat faptul că după ce noi dăduserăm joi (8.09.2016) mărturia noastră, el și-a ținut cuvântul dat, și-a 

sunat mitropolitul, iar duminică ne-a tratat potrivit cu mărturia pe care noi o dădeam. Pentru noi a fost o mare 

bucurie să vedem că am fost ascultați, că nu ne-a tratat ca pe trei turiști rătăciți ajunși accidental în biserica în 

care slujea, că și-a ”deranjat” mitropolitul pentru trei ”eretici ecumeniști din România”, și că în final ne-a 

primit și binecuvântat ca pe trei drept-credincioși veniți în Biserica cea Una, la rugăciune. 

Se pare că pentru Biserica Ortodoxă a Bulgariei contează mai mult a plăcea lui Hristos-Dumnezeu decât a plăcea 

oamenilor. Litoralul bulgăresc este ”deasupra” litoralului românesc. O leva valorează doi lei și douăzeci de bani. 

Biserica Ortodoxă Bulgară s-a retras din Consiliul Mondial al Bisericilor din anul 1998 iar B.O.R. se află încă în 

acest for al ereticilor. Mitropolitul bulgar Gavriil a afirmat: ”Ar fi urmat să mergem la un Sinod la care totul era 

dinainte stabilit!”, iar mitropoliții noștri s-au întors ”victorioși” de la acest pseudo-sinod și nu înțeleg de ce nu 

mai sunt pomeniți de către unii ”preoți răzvrătiți”. 

Biserica Ortodoxă Bulgară nu a trimis reprezentanți la Comisia Mixtă Catolico-Ortodoxă de la Chieti (Italia, 15-22 

septembrie 2016). Sinodul Bisericii Ortodoxe Bulgare a afirmat la 21 aprilie 2016: ”În afară de Sfânta Biserică 

Ortodoxă nu există alte Biserici, ci doar eretici, iar a numi orice altceva ”biserică” nu este, din punct de vedere 

spiritual, dogmatic și canonic, decât o mare greșeală… Sfânta Biserică Ortodoxă, care e Una și Unica, n-a pierdut 

niciodată unitatea în credință și părtășia Duhului Sfânt și va dura până la sfârșitul veacurilor. Domnul a spus că 

”porțile iadului nu o vor birui.” 

În Bulgaria există tot atâția monahi și monahii câte monahii există la noi numai la mănăstirea Văratec. Am ținut 

să vă împărtășesc această ne-întâmplare cu nădejdea că poate este sau va fi de folos cuiva. 

Bunul Dumnezeu să ne lumineze întunericul! 

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește neamul românesc și ajută-l să rămână întreg în dreapta 

credință! 

Cu dragoste și recunoștință față de toți cei care cu bună-credință se opun hotărârilor neortodoxe adoptate în 

Creta,  

Avocat Nicolae Stoian 



Serviciile secrete, adunarea sinodală din Creta și interesele Rusiei 

în România 

6 octombrie 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Noutăți, Revista Curajul de a fi fericit / 1 Comment  

                                                           

Au apărut și s-au intensificat niște zvonuri că opoziţia faţă de sinodul din Creta ar fi dirijată de „agenturi străine” 

care au rolul de a destabiliza Biserica, că cei ce se împotrivesc sinodului ar fi în slujba unor „interese anarhiste” 

etc. Personal nu mă simt în această „haina” sau „mască” şi sunt convins că nici alţii care şi-au exprimat opinia 

despre acest controversat sinod. Culmea ironiei e că nici unul dintre cei care fac astfel de afirmaţii nu au reuşit 

să aducă nici cea mai mică dovadă prin care să-şi justifice aberaţiile. 

Acest gen de afirmaţii seamănă foarte mult cu diversiunile agenţilor PCR care pe cei ce se împotriveau politicii de 

partid îi numeau „duşmani ai poporului”, „spioni” sau „informatori străini”. Aşa au fost catalogaţi martirii din 

inchisorile comuniste de către securişti şi nu trebuie să ne mire. La fel nu trebuie să ne mire nici faptul că euro-

ortodocşii, care azi susţin ecumenismul, recurg la metodele clasice deja ştiute. De ce? Tocmai pentru că alte 

„argumente” nu pot avea. 

În ce priveşte aşa-zisele „agenturi ruseşti” care ar încerca destabilizarea României prin Biserică, aş putea spune 

cu toată convingerea că nici o astfel de „agentură” nu i-a obligat pe reprezentanţii delegaţiei României să 

semneze în Creta, iar dacă aceste semnături nu ar fi existat, nu mai era nevoie de vreo opoziţie. Să înţelegem că 

după logica euro-ortodocşilor ecumenişti de genul lui Iulian Capsali (sau ale altor minţi luminate asemănătoare), 

că „agenţii străini” au aşteptat să semneze ai noştri în Creta ca mai apoi să îşi pună planul în aplicare. Auziţi, 

fraţilor, câtă strategie la „extremiştii” ăştia! Auziţi voi de „agenturi străine”, de „forţe oculte” care se opun 

ereziei ecumeniste, de para şi mega organizaţii ale „schismaticilor” de la noi etc. Toate acestea dau impresia 

unor conspiraţii pe care euro-ecumeniştii noştri le „desconspiră”, fără a avea nici măcar cel mai mic argument 

credibil. 

Realitatea e că cei care se împotrivesc sinodului tâlhăresc din Creta o fac din convingere lăuntrică şi nu din 

interese conspirative, aşa cum încearcă unii să ne inducă. Părintele Elefterie de la Roman e un om cu o înaltă 

trăire duhovnicească, nu are maşină de lux şi nici vilă cu etaj, nici nu candidează pentru vreun rang sau funcţie 

de stat sau în structura bisericească. E un simplu preot pe al cărui chip se citeşte blândeţe şi smerenie, motiv 

pentru care este foarte iubit de credincioşi în zona unde vieţuieşte. Părintele Antim de la Bistriţa e în aceeaşi 

situaţie. Nici sfinţia sa nu are limuzină sau haine de firmă. Duce o viaţă simplă şi se dăruieşte slujirii lui Hristos 

căruia i-a dedicat viaţa. Astfel de exemple ar putea continua. Dacă studiem bine modul de viaţă a celor care au 

luat atitudine împotriva ereziei decretate în Creta observăm că aceştia sunt oameni cu o viaţă duhovnicească, 

oameni care se sacrifică pentru Hristos chiar cu preţul unor repercusiuni la care se aşteaptă în orice moment. În 

mare parte aceste repercusiuni au început. Sunt conştienţi că odată intraţi în această luptă vor sfârşi denigraţi, 
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marginalizaţi şi excomunicaţi. Dar ei au chipurile senine, pentru că au conştiinţa împăcată cu ceea ce fac, sunt 

conştienţi de calea pe care şi-au asumat-o. Ce alt argument mai doriţi domnilor euro-ortodocşi? Trăirea 

lăuntrică a unor oameni care nu se limitează la cele pământeşti este caracteristică unor „spioni” sau „agenţi” ai 

unor conspiraţii de orice fel (fie ele ruseşti sau americane)? Cu siguranţă NU. 

Pe toţi acei pe care voi îi consideraţi „agenţi” sau conspiratori, noi îi considerăm a fi eroi. Ei au avut tăria de 

caracter să nu se gândească la pierderea confortului sau la faptul că vor fi discreditaţi, pentru că nu caută nici un 

trai bun şi nici slava lumii. Ei îl caută doar pe Hristos, şi de aceea şi-au pus în gând să se lipsească de toate pentru 

a-L urma. 

Ieromonah Eftimie Mitra 

Preot Ciprian-Ioan Staicu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scrisoarea Nr. 21 – Nu recunosc Adunarea din Creta (Un alt fel de 

”vals vienez”) 

7 octombrie 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Noutăți, Revista Curajul de a fi fericit / 2 Comments  

                                                          

Înaltpreasfințitului Serafim Joantă, mitropolit al Germaniei, Europei Centrale și de Nord 

Înaltpreasfințite, 

Ne adresăm în același timp, cu inima deschisă, în pace și dragoste dvs și către toți ierarhii și clericii din Biserica 

Ortodoxă Română. Suntem oameni simpli, neteologi, mădulare ale Bisericii celei Una, oi, însă cuvântătoare, care 

simțim obligativitatea și dreptul exprimării cu privire la evenimentele produse în ultimul timp și care pun în 

pericol mântuirea sufletelor noastre, ca urmare a hotărârilor neortodoxe luate de preasfințiții episcopi în ultimii 

ani și care au culminat în iunie 2016. 

Nu dorim a judeca sau critica pe nimeni, ci gândindu-ne la iminenta Judecată, ne facem datoria față de 

propriile suflete, semnalând și fraților care ar dori să ia la cunoștință de îngrijorările noastre profunde,- știind că 

„prin tăcere îl trădăm pe Dumnezeu”, conform Sfântului Grigorie Teologul, iar după Sfântul Teodor Studitul că: 

“Atunci când credința e primejduită, porunca Domnului este de a nu păstra tăcere. Dacă e vorba de credință, 

nimeni nu are dreptul să zică: “Dar cine sunt eu? Preot, oare? N-am nimic de-a face cu acestea. Sau un 

cârmuitor? Nici acesta nu dorește să aibă vreun amestec. Sau un sărac care de-abia își câștigă existența? … Nu 

am nici cădere, nici vreun interes în chestiunea asta. Dacă voi veți tăcea și veți rămâne nepăsători, atunci pietrele 

vor striga, iar tu rămâi tăcut și dezinteresat?” 

Iubim și am vrea să îmbrățișăm pe toți arhiereii, preoții și monahii, dorind a nu atrage ura cuiva asupra noastră, 

căci nici noi nu urâm pe nimeni, – ci doar erezia ecumenismului despre care părintele Dumitru Stăniloae spune 

că „este produsul masoneriei” și definită de arhim. Haralambie Vasilopoulos astfel: „Ecumenismul este 

asemenea unei vijelii înspăimântătoare care se pregătește să dărâme, după cum își închipuie, Una, Sfântă, 

Sobornicească și Apostolească Biserică a Lui Hristos. Este un uragan sălbatic al puterilor întunericului, care își 

concentrează toată nebunia distructivă împotriva Ortodoxiei, pentru a o nimici și a o face să dispară”. 

Părinte mitropolit, 
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Datorită păcatelor noastre, în zilele cele mai de pe urmă satana a reușit să înșele și pe cei aleși. Ba chiar i-a 

adunat într-un sobor cretan și acolo i-a viclenit precum pe Adam și Eva, întorcându-i împotriva Domnului Hristos, 

a Măicuței Domnului și a Sfinților Părinți. Căci acest „sinod” a fost organizat, s-a desfășurat și a luat hotărâri în 

totală contradicție cu Sfintele Sinoade, încălcând Sfintele Dogme și Canoane stabilite în Duhul Sfânt, de-a lungul 

veacurilor, de dumnezeieștii Părinți ai Bisericii, așa că în Creta a sălășluit duhul celui răzvrătit. 

Drept urmare, din motive de conștiință, respingem hotărârile luate la „sinodul „din Creta ca fiind neortodoxe și 

arătăm: 

1. „Sinodul” a „beneficiat” de un regulament nelegitim, tiranic, care a dat drept de vot doar unui număr de 14 

episcopi-patriarhi, ceilalți 1000 fiind ignorați, precum cardinalii de către papa, astfel că principiul Sinodalității 

prin care Domnul Iisus Hristos conduce Biserica Sa a fost anulat. Mai mult, Patriarhia Antiohiei arată: „Primul 

lucru pentru Bisericile care nu au fost în Creta este în mod esențial de a se poziționa în raport cu calificarea 

juridică a reuniunii: este un Sinod sau nu este? Și, ceea ce este clar, este că în raport cu ceea ce a fost spus la 

reuniunea din Creta, este că această reuniune a fost convocată cu acordul celor 14 Biserici, ceea ce nu este 

adevărat pentru ca Biserica Antiohiei nu a semnat (din motive dogmatice n.n.) această decizie. Deci, pentru 

Biserica din Antiohia, aceasta reuniune, aceasta întâlnire care a avut loc în Creta este importantă, dar nu este un 

Sinod din punct de vedere juridic, și deci nu poate implica un proces de primire a canoanelor sau a deciziilor care 

au fost luate, sau a documentelor care au fost adoptate”. 

Tot din motive dogmatice, Bisericile Locale ale Rusiei, Bulgariei, Georgiei (și a Antiohiei) care reprezintă mult 

peste 50% din totalitatea credincioșilor ortodocși, nu au participat la evenimentul din Creta, acestea numindu-l 

„întâlnire” sau „reuniune”, însă mai potrivită este expresia folosită de directorul Academiei Ortodoxe din Creta, 

domnul Zorbas, care chiar înainte de a începe „sinodul” l-a numit „piesă de teatru”, ce s-a dovedit a fi și o 

capcană mortală în care din nefericire au căzut mulți episcopi, semnând textele eretice. 

2. „Sinodul” considerându-se ultimul criteriu în probleme de credință, recunoaște ca „biserici”, ereziile: 

papistașă, protestante, monofizite. Acestea, conform arhim. Serafim Alexiev, au numai chip de Biserică, dar nu 

sunt Biserică, iar Sfântul Iustin Popovici ne învață că „..nu există nici o deosebire esențială între papism, 

protestantism, ecumenism și celelalte secte, a căror nume este legiune”. Este dreptul lor să-și spună cum vor, 

însă motivația vehiculată că la 1484, 1848 sau altă dată, părinții noștri ierarhi au folosit același termen este 

nejustificată și nesinceră (dovedim mai jos), întrucât ei numeau eretici pe cei căzuți din Biserică, iar Molitvelnicul 

vechi, la lepădările de la Botez arată cel mai bine acest lucru. Însă în prezent se procedează în totală contradicție 

cu Sfânta Tradiție, Sfânta Evanghelie și Sfinții Părinți, provocând durere și neliniște în sufletele noastre, văzând 

cu ochii și auzind cu urechile fapte desfășurate împotriva Ortodoxiei, dintre care amintim: 

a) În urma Acordului de la Chambesy din 1993, monofiziții sunt recunoscuți – fără temei – ca fiind ortodocși, 

adică Biserică,- însă la nivel sinodal o face numai B.O.R.-, deși aceștia resping Sfintele Sinoade Ecumenice IV, V, 

VI și VII. De aceea, plin de mâhnire, Sfântul Paisie Aghioritul întreabă: „Oare atâția Sfinți Părinți care au fost 

luminați de Dumnezeu și au trăit în aceeași vreme cu ei (cu monofiziții) i-au înțeles greșit, și venim noi acum după 

atâtea veacuri, ca să-i corectăm pe Sfinții Părinți? Dar nici minunea Sfintei Eufimia nu o pun la socoteală ? Oare 

și ea a înțeles greșit cartea ereticilor ?” Știm ce s-a întâmplat în anul 45, când 630 de Sfinți Părinți s-au adunat la 

Calcedon, la al IV-lea Sfânt Sinod Ecumenic, în biserica Sfintei Mare Mucenițe Eufimia. Întrucât conducătorii 

monifiziți Dioscor, Maxim, Eutihie și alți arhierei stăruiau în erezie, precum că Domnul Iisus Hristos are o singură 

fire, la propunerea Patriarhului ortodox Anatolie al Constantinopolului, fiecare parte a scris o carte cu învățătura 

lor, apoi în prezența împăratului au deschis racla cu Sfintele Moaște ale Sfintei Eufimia și au pus scrisorile pe 

pieptul ei. Au sigilat și asigurat cu pază postind cu toții 3 zile, iar în a patra, în prezența împăratului și a tuturor 



participanților s-au desfăcut pecețile și s-a deschis racla. Tomos-ul monofizit era la picioarele sfintei, iar tomos-ul 

ortodox era în mâna sa dreaptă, pe care a întins-o spre împărat și patriarh dându-le scrisoarea, arătând astfel 

rătăcirea monofizită și punând capăt discuțiilor. 

Înduioșător este faptul că în data de 27 februarie 1974, Sfânta Mare Muceniță Eufimia, însoțită de Sfântul 

Evanghelist Luca, a venit la coliba Sfântului Paisie Aghioritul și l-a lămurit în chestiuni de credință, cum însuși s-a 

exprimat. Trecuseră 1523 de ani de când Apărătoarea Dogmei Ortodoxe sau Stâlpul Ortodoxiei făcuse marea 

minune de la Calcedon, când aruncase sub tălpile sale tomos-ul eretic monofizit, însă nu a întârziat să vină în 

Sfântul Munte pentru a alunga frământările Sfântului Paisie, care de atunci i-a purtat o adâncă recunoștință și 

dragoste. Sfânta Mare Muceniță a lui Hristos a arătat și întărit prin minune, că monofiziții sunt eretici ! 

b) La pct. 14 din Acordul de la Balamand din 1993 este menționat: „Potrivit celor spuse mai înainte, Biserica 

Ortodoxă și Biserica Catolică se recunosc reciproc ca Biserici-surori, responsabile împreună de menţinerea 

Bisericii lui Dumnezeu în credincioşie faţă de planul divin.” La pct.13 se declară că avem aceleași Taine, 

succesiune apostolică a episcopilor, unica Preoție care săvârșește unica jertfă a lui Hristos și că rebotezarea este 

exclusă, la fel ca și orice formă de prozelitism – pct.18. 

„Spălarea creierelor” preoților, teologilor și tuturor celor cu activități pastorale este prevăzută la pct.30: 

„Educaţia lor trebuie să fie, în mod obiectiv, pozitivă cu privire la cealaltă Biserică.(!) Toţi trebuie să fie informaţi, 

mai întâi despre succesiunea apostolică a celeilalte Biserici şi de autenticitatea vieţii ei sacramentale.” 

La nivel sinodal toate Bisericile Ortodoxe au respins documentul ca eretic, în afară de Patriarhia Română. 

c) Astfel, a urmat firesc, vizita papei Ioan Paul al II-lea în România, unde a fost primit și îmbrățișat de ierarhii 

noștri, ca arhiereu al lui Hristos, ca episcop al Bisericii și nu ca ereziarh- președinte al unui stat politic, fiind primii 

după 1000 de ani, care am deschis ușa să intre lupii în staulul oilor. 

d) În 2002, Preafericitul Teoctist întoarce vizita, fiind iarăși prima dată după 1054, când un patriarh ortodox se 

întâlnește cu papa la Vatican. Cu aceste ocazii s-a vorbit oficial de Biserici-surori și de cei doi plămâni ai Bisericii, 

oficiindu-se slujbe ortodoxe și respectiv mesa, cu participarea ambelor părți. 

Deci în Creta, era necesar a se recunoaște la un nivel superior titulatura de „biserici” ereticilor, pentru a se putea 

face pașii următori, conform graficului ecumenist. Însă atragem atenția că ceea ce se petrece este neplăcut 

Sfinților Părinți, și mai ales dorita unire cu Roma, fără ca aceasta să renunțe la demonicele rătăciri. 

Amintim de înfricoșătoarea minune a Sfântului Ierarh Spiridon, petrecută în insula Corfu în anul 1716, când 

trimis fiind de Dumnezeu, a pedepsit aspru pe ereticii papistași care voiau să ridice în biserica sa, unde are 

Sfintele Moaște, o masă de marmură și unde cu anumite ocazii să facă rugăciunile lor. În cartea „Judecata 

Cerului” (accesibilă pe internet), Sfântul Atanasie din Paros descrie cutremurătoarea minune, dând date, ore, 

numele persoanelor implicate, martori, reacția naturii, explicând pe larg și teologic cele petrecute. Au murit 

atunci 900 de suflete din garnizoană, printre care comandantul Andrei Pizani și teologul său Francisc Frangipani 

– în condiții cu totul deosebite. Recomandăm citirea cărții, în care sfântul autor, concluzionează: „După Judecata 

Cerului, nu mai pot avea loc nici discuții în contradictoriu (dispute), nici nu mai poate să rămână vreo îndoială cu 

privire la catolici. În mod clar, de netăgăduit, catolicii sunt de lepădat, excluși,vrăjmași și străini de Dumnezeu și 

de sfinții Săi. Făclia aprinsă a Sfântului Spiridon demonstrează nimicnicia oricărui silogism (raționament).” 

Sfântul Spiridon în anul 325, la Sinodul I Ecumenic a arătat prin minune Taina Sfintei Treimi. Și tot el, după 1391 

de ani, ne arată că papistașii nu sunt în Biserica Domnului Hristos, întrucât au denaturat această Dogma 

statornicită pentru veșnicie, de Duhul Sfânt și Sfinții Părinți, urmarea fiind prăbușirea lor în alte multe erezii. 



Ecumeniștii, vor primi răspunsul dat în Corfu de Sfântul Spiridon, precum și de la toți Sfinții și Mucenicii Sfintei 

Ortodoxii – ei fiind prietenii și casnicii Domnului Hristos. 

e) Documentul de la Ravenna (2007) „…vorbeşte despre ”Biserica romano-catolică”. Nu este vorba de un termen 

tehnic … Dimpotrivă, i s-a dat un conţinut teologic deplin, aşa încât dialogul să aibă loc cu premiza că Biserica 

romano-catolică este adevărată, Biserică ortodoxă (drept-slăvitoare). Reprezentanţa ortodoxă a cedat 

inadmisibil în acest punct. Prin textul de la Balamand (1993) a recunoscut Biserica Romano-Catolică drept 

Biserică în sensul deplin al termenului…” – arhim. Gheorghe Kapsanis. 

Dacă ar fi fost Biserică, la papistași ar fi coborât Lumina Sfântă la Mormântul Domnului și Norul Luminos pe 

Muntele Taborului; apele Iordanului s-ar fi întors; Măicuța Domnului nu i-ar numit „dușmani ai mei și ai Fiului 

meu”; Minunea din Corfu care îi arată vrăjmași nu ar fi avut loc; apa sfințită de ei nu s-ar fi împuțit la Alba Iulia 

pe timpul lui Mihai Viteazul; Sfântul Nectarie nu ar scris cartea: „De ce papa și supușii lui s-au despărțit de 

Biserica lui Hristos”; monahii din Sfântul Munte nu ar fi fost exterminați pe motivul că au refuzat unirea cu latinii; 

tâlhăriile, hoțiile, violurile, măcelurile cruciadelor nu ar fi existat; de crunta și blestemata uniație nu s-ar fi auzit, 

nici de Sinoadele VIII si IX sau de Anatema de la 1054; crimele papalității nu ar fi avut loc; nu ar fi folosit 

sabia,vărsarea de sânge, forța, tortura, teroarea, distrugerile, corupția, închisoarea, pentru catolicizarea lumii; 

papa nu s-ar fi făcut pe sine dumnezeu s.a.m.d. Iar la Ravenna s-a recunoscut „primatul papal” al Patriarhului 

Ecumenic, însă în Sfânta Tradiție Ortodoxă, acesta a deținut „primatul cinstirii” – „primul intre egali” și nu un 

primat al puterii, precum ereticul papă al Romei. 

f) De ani buni, s-a instituit la noi „săptămâna de rugăciune ecumenică”, însă în fapt rugăciunea în comun cu 

ereticii se întinde pe întregul an, cu prilejul diferitelor evenimente, inclusiv la sărbători mari ortodoxe, la Sfintele 

Slujbe asistând alături de arhiereii noștri, „ierarhii” lor, fiind cazuri când clerici papistași, s-au aflat la Sfânta 

Liturghie în Sfântul Altar. „Icoane” cu „sfinți” papistași sunt expuse la închinare în bisericile noastre; se fac 

pomeniri, ectenii în timpul Sfintei Liturghii pentru persoane decedate eterodoxe și parastase pentru papistași, 

motivându-se dragostea (în fapt este sminteală maximă și hulă). Însă dragostea adevărată este atunci când le 

spui: „Fraților sunteți în rătăcire! Dacă vreți să vă mântuiți, dați anatemei ereziile voastre și primiți Botezul prin 

care intrați în Biserică”, căci Sfântul Ciprian al Cartaginei și toți sfinții învață (și noi credem cu tărie) că în afara ei 

nu există mântuire. Și orice dialog trebuie să se facă pe această bază ortodoxă, altfel este un dialog al minciunii- 

spre bucuria tatălui ei, diavolul. 

Sfintele Canoane, care au caracter mântuitor, sunt ignorate, categorisite ca învechite, însa Dumnezeu nu trage 

de mânecă pe fiecare, ci ne-a lăsat libertate deplină. Totuși, din marea Sa iubire de oameni a dat semne mari 

(câteva minuni sunt expuse mai sus), lămurindu-ne desăvârșit cu acestea, spre a ști a ne apăra, iar mai jos 

amintim și unele din 1274: prăbușirea din temelie a mănăstirii Xiropotamu și a turnurilor ei, în momentul în care 

călugării ortodocși apostați au slujit cu papistașii, omorând mare parte dintre ei; Maica Domnului vorbește din 

icoană unui călugăr și îi numește pe asediatorii papistași „dușmani ai mei și ai Fiului meu”; 7 trupuri de monahi 

neputrezite -demonice la vedere-, deoarece au slujit cu papistașii (s-au aflat la vedere secole la rând, însă 

întrucât provocau groază, la sfârșitul sec. XIX, au fost așezate 3 într-o peșteră și 4 în alta, din apropierea 

mănăstirii Marea Lavra). 

3. „Sinodul” din Creta permite căsătoria mixtă, călcând Sfintele Canoane și lipsind astfel familia de posibilitatea 

mântuirii. În fapt, prin acceptarea botezului eretic ca valid, se recunoaște că ereziile creștine au Sfinte Taine 

(deci că ar fi Biserică) ceea ce contravine învățăturii Bisericii Domnului și reprezintă hulă la adresa Duhului Sfânt, 

Care prin Sfinții Părinți a hotărât legi dumnezeiești cu valabilitate veșnică. 



4. „Sinodul” întărește calitatea de membru (o altă blasfemie) a Bisericii Ortodoxe în Consiliul Mondial al 

Bisericilor, recunoscându-l ca fiind un organism ce „promovează unitatea creștinilor în lume”. Întrucât se face în 

text referire la o dorită „restaurare a unității celor care cred în Hristos …”, inclusiv prin CMB ne arătăm 

nedumerirea la ce unitate se referă, ținând cont că Sfântul Ioan Gură de Aur spune: rugăciunea lui Hristos: „ca 

toți să fie una s-a împlinit deja în Biserică prin unanimitatea interioară a credinței, în ciuda apostaziei ereticilor, 

care este rodul superficialității lor”. 

„În Biserica Ortodoxă, prin sintagma „unirea tuturor”, s-a înțeles întotdeauna că acei care au căzut în păcat 

trebuie să se întoarcă la credința ortodoxă și să arate umilință față de Sfânta Biserică și, atunci, prin pocăință, ei 

pot fi primiți în Biserica Ortodoxă. În afară de Sfânta Biserică Ortodoxă, nu există alte Biserici, ci doar eretici.” – 

Sf. Sinod Bulgar. În CMB ortodocșii nu fac misionarism, ci întinează Biserica cu erezia si apostaziază. Nici un 

membru CMB nu a devenit ortodox, în schimb sunt primite învățături eretice, străine de Drepta Credință. 

Un text al congresului CBM de la Busan din 2013, prevede că „nici o Biserică nu poate să susțină că este Biserica 

Universală, dacă nu este unită cu celelalte biserici” – pr. Teodor Zisis, iar IPS Nifon al Târgoviștei s-a întrebat în 

plenul adunării: „Care este adevărata Biserică născută la Ierusalim și împrăștiată în toată lumea ? Cum am ajuns 

să avem atât de multe Biserici, care au atât de multe sau atât de puține în comun?…. Unitatea Bisericii a fost 

pierdută…” Iată la ce blasfemii se poate ajunge prin participarea la dialogul nesfârșit, găunos și păgubos și 

părtășia cu ereticii în CMB. Dumnezeu să-l ierte pe ÎPS Nifon și să-i dăruiască pocăință, spre mântuirea sa ! 

5. Conform pr. Teodor Zisis: „Sinodul” a fost antisonodal, putând fi numit și tâlhăresc și pe motivul că s-a folosit 

violența injurioasă și „presiuni psihologice” asupra mitropolitului Hierotheos Vlachos pentru refuzul său de a 

semna textele eretice. Totodată a fost exercitată presiunea psihică asupra Arhiepiscopului Ieronim și a altor 

ierarhi greci de către Bartolomeu și acoliții lui”, determinând astfel retragerea din text a poziției grecilor- care 

cereau ca ereticii să fie numiți confesiuni și nu biserici. 

A fost un sinod tâlhăresc, întrucât din 24 episcopi sârbi,17 nu au semnat în Creta și totuși votul patriarhului 

Serbiei a fost considerat valid ! Iar patriarhul Ciprului a semnat în locul unor episcopi care au refuzat semnarea 

textelor eretice ! Sinodalitatea a fost înlocuită de despotism, minciună și fals. 

Sărutăm dreapta cu adâncă recunoștință celor 33 de arhierei ortodocși care au respins erezia în Creta și au 

apărat Dreapta Credință ! Mulțumim, și ne plecăm cu smerenie și bucurie în fața sutelor de episcopi ortodocși 

din cele patru Biserici Locale, care au refuzat să participe la deșarta ”piesă de teatru” înșelătoare și antihristiă 

din insula Creta, regizată de dușmanii Sfintei Biserici. 

A fost un sinod tâlhăresc, pentru că în loc să înfiereze erezia ecumenismului deja anatemizată de Sfântul Sinod al 

ROCOR, a instituționalizat-o în Biserică. 

Și din dragoste, vă spunem tuturor ecumeniștilor: „Fraților, sunteți sub anatema Bisericii ! Pocăiți-vă, lepădați-

vă de erezie și mântuiți-vă !” 

Înalpreasfințite Serafim, 

Întrucât nu vrem altceva decât să rămânem în duhul Sfinților Părinti (fără de care nu ne putem mântui) , 

respingem hotărârile „Sinodului” din Creta ca fiind neortodoxe-antidogmatice-anticanonice, și cu smerenie 

rugăm pe toți arhiereii din cadrul Bisericii noastre: 



1. Să vă retrageți public semnăturile de pe documentele eretice elaborate sau oficializate în Creta. Temeți-vă a 

rămâne despărțiți de Domnul Hristos, luați aminte la moartea lui Arie și reveniți la Cale până există posibilitatea 

pocăinței ! Mare bucurie ați face în cer și pe pământ ! 

2. Sfântul Sinod să hotărască retragerea imediată a BOR din cadrul CMB. 

3. Intrarea în dialog panortodox pentru revenirea la vechiul calendar, dovedit fiind faptul că prin schimbarea pe 

nou s-a dorit și reușit fărâmițarea unității Bisericii. 

4. Condamnarea ecumenismului la nivel sinodal precum și a acordurilor de la Chambesy, Balamand, Ravenna și a 

„Sinodului din Creta”, apoi intrarea în dialog cu stiliștii pentru readucerea lor în Biserica cea Una mântuitoare. 

5. Eliminarea din școlile de teologie a ecumenismului -otravă care se inoculează în mintea viitorilor păstori, și 

întoarcerea în totalitate la Sfinții Părinți. De asemenea în sistemul de învățământ laic, la ora de religie să se 

predea nu istoria religiilor și ecumenism, ci Dreapta Credință mântuitoare, iar celor din alte confesiuni sau religii 

sa li se predea după dorința lor. 

6. Interzicerea burselor și studiilor efectuate în Apus- în alte centre decât cele ortodoxe-, de către teologii 

români, indiferent de rangul lor. Diplomele, titlurile, doctoratele creează în mare parte victime, pervertesc 

conștiința ortodoxă, care în pastorație va îndepărta turma de calea mântuirii. Asupra cursanților din Vest se 

desfășoară, cu abilă viclenie, http://prieteniisfantuluiefrem.ro/wp-

admin/post.php?post=1495&action=edit&lang=ro presiuni, în urma cărora nu puțini ortodocși se împărtășesc la 

eretici, iar despre aceasta spune Sfântul Teodor Studitul că „înstrăinează pe om de Dumnezeu și îl predă 

diavolului”. Ce vor păți oile cu un astfel de păstor ? 

7. Vă rugăm ca odată cu ridicarea împotriva ereziei să declarați război total împotriva „anticoncepționalelor” și a 

avortului, război pe toate fronturile și în toate direcțiile, astfel încât să fie recunoscut dreptul la viață al 

pruncilor, încă de la concepție, iar românii să nu mai folosească demonicele „pilule”. Un exemplu de urmat este 

Polonia dar și alte țări. Prin folosirea „contraceptivelor” -în fapt sunt avortive-, popoarele Europei au fost 

înșelate și astfel decimate -ca urmare a unor planuri diabolice-, și înlocuite de către alte nații de pe alte 

continente. Aceeași catastrofă trăim și noi poporul român, iar în calitate de păstori, aveți obligația de a apăra 

națiunea română exterminată de forțe oculte, prin mijloace satanice, care urmăresc în primul rând slăbirea 

Bisericii, împuținându-i membri -pe de o parte, iar pe de alta atrăgându-i în erezii, ucigând astfel și trupul și 

sufletul românesc cel mult urgisit. Ridicați-vă și pentru reîntoarcerea acasă (cu tot ce implica aceasta) a 

românilor, în scumpa Patrie, din robia Vestului în care am fost târâți spre pierzare, căci mama noastră, Țara, ne 

așteaptă însingurată și înlăcrimată. 

Dacă arhipăstorii nu-și pun chiar și viața pentru turmă, aceasta va fi risipită și pierdută. Fie-vă milă de ea! 

Doamne Iisuse Hristoase, Te rugăm, ține poporul român în Dreapta Credință, pe care ne-ai dăruit-o prin 

primul Tău chemat, Sfântul Apostol Andrei ! Ocrotește Doamne, păstorii drept slăvitori ! Măicuța Domnului, 

te rugăm apăra-ne Ortodoxia, cum știi tu ! Amin ! 

Cu dragoste pentru Biserica Domnului Hristos și națiunea română, îmbrățișăm deopotrivă pe cei ce ne iubesc 

și pe cei ce ne urăsc, 

Viena, 26.09.2016 

Semnatari: 



Baciu Emil, Viena, Austria 

Radu Silviu Cristian, Enns, Austria 

Radu Luminița Gabriela, Enns, Austria 

Ioan Haiduc, Viena, Austria 

Bordeus Johann Sebastian, Wiener Neustadt, Austria 

Bordeus Maria, Wiener Neustadt, Austria 

Epure Gruia Nicolae, Linz, Viena 

Bucila Ioan, Viena, Austria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mitropolitul Ieremia de Gortina anatematizează panerezia ecumenismului 

semnată de trădătorii Ortodoxiei participanți la Adunarea din Creta 
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Circulară duminicală a mitropolitului 

Epistola mitropolitului către credincioșii săi 

Iubiți creștini ai Sfintei noastre Mitropolii, 

Vă urez să fiți sănătoși și să trăiți fericiți. Mă rog ca Preasfânta Stăpână să vă acopere și să vă păzească familia de 

orice rău. Să fiți ocrotiți de Maica Domnului, bunii mei creștini! 

Ca Arhiereu al acestui loc, răspunzător pentru progresul vostru duhovnicesc, doresc să se înfierbânte inima 

voastră bună de dragostea față de Iisus Hristos. Observ că ne-au biruit diferite probleme, economice și de alte 

feluri, am fost preocupați de ele și am uitat că cel mai important lucru dintre toate este să Îl iubim pe Dumnezeu 

și să trăim după Legea Lui cea sfântă. 

De aceea vă rog fierbinte, fraților, să ne întoarcem din toată inima la Hristos și la credința noastră ortodoxă. Să 

spunem astfel în rugăciunea noastră: Hristoase al meu, fă-mă să Te iubesc mai presus de orice! Măicuța 

Domnului, întărește-mi credința și iubirea față de tine! 

Creștinii mei, să aveți acasă Sfânta Evanghelie și să citiți din ea câte puțin în fiecare zi. Ce creștini suntem noi 

dacă nu am citit Evanghelia măcar o dată? În duminici și la marile sărbători să mergeți la biserică cu toată familia 

voastră. Dimineața, când vă treziți, spuneți rugăciunea Tatăl nostru și rugați-L pe Hristos să vă ajute în acea zi. Și 

înainte să adormiți seara să vă rugați iarăși și să Îi mulțumiți lui Hristos pentru ziua care a trecut. Să postiți 

miercurea și vinerea, așa cum au hotărât Sfinții Părinți ai Bisericii noastre. Să nu lipsească din casa voastră 

candela și tămâia, pentru că ele sunt mărturii ale unei spiritualități ortodoxe autentice. Și să vă străduiți să fiți 

împăcați cu toți oameni și să nu faceți nimănui vreun rău, nici să nu acuzați pe cineva de ceva. Căci fiecare dintre 

noi suntem vinovați de ceva înaintea lui Dumnezeu. 

Fraților, așa să trăiți și veți vedea că binecuvântarea lui Dumnezeu va veni în familia voastră și în țara noastră, pe 

care conducătorii noștri au distrus-o. Acești conducători ai noștri spun cu nerușinare că nu cred în Dumnezeu, iar 

unii dintre ei chiar iau hotărâri contrare Legii Lui. Și alții au mai spus asemenea lucruri, însă în final au ajuns 

cenușă și au fost împrăștiați de vânt peste tot!… 
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Și încă ceva, creștinii mei: sunteți creștini ortodocși, botezați în sfânta cristelniță de un preot ortodox. Deci țineți 

cu tărie credința voastră ortodoxă, după cum ne-au predat-o Sfinții noștri Părinți, cum au trăit-o binecuvântații 

noștri bunici aici, în eparhia noastră. Pentru că există o mișcare perfidă satanică, care vrea să amestece 

credința noastră dreaptă cu alte «crezuri» mincinoase și să ne schimbe credința și să o falsifice. 

Mișcarea aceasta se numește ecumenism și nu este pur și simplu o erezie, ci îmbrățișează toate ereziile. Este o 

«panerezie». Și ecumenismul este instigat și susținut de papa. Totuși răul cel mare, frații mei, este că există și 

de-ai noștri și mai ales persoane oficiale, purtătoare de rasă clericală, aflate în funcții înalte, care îl 

îmbrățișează pe papa și îl numesc frate, în sens bisericesc. 

Mai mult, de curând și Sinodul din Creta i-a numit oficial pe papistași și pe ceilalți eretici «Biserici», în opoziție cu 

tot ce a zis Ierarhia Bisericii noastre grecești la ultimul ei Sinod. Însă mă întreb și zic: Dacă și ereticii sunt biserică, 

atunci la urma urmei care este «Biserica cea UNA, Sfântă și Sobornicească», pe care noi o mărturisim în crezul 

nostru? 

Personal, ca Episcop, pentru această ilegalitate gravă și pentru altele chiar și mai grave, pe care le-au semnalat 

înțelepți teologi și canoniști, clerici și mireni, am o părere negativă față de Sinodul acesta. Pentru că ereticii nu 

pot să constituie sau să fie numiți Biserică. Sunt cu desăvârșire neștiutori de teologie cei care spun aceasta. 

Însă pe noi nu ne interesează ce spun și ce fac ceilalți, oricare ar fi aceștia, care spun astfel de lucruri neteologice 

și neortodoxe. Noi oricum, ca Biserică a Gortinei și Megalopolisului, Episcop, cler și popor al lui Dumnezeu, 

declarăm oficial că noi condamnăm Ecumenismul ca panerezie. 

Iar papei nu îi spunem «frate», nici papistașii nu sunt «Biserică» (în înțelesul tainic al cuvântului), ci îi numim 

«eretici». De asemenea, «anatematizăm» papismul, pentru că noi aici, în Gortina și în Megalopolis, suntem 

copiii și urmașii Sfântului Cosma Etolianul, care spunea creștinilor: «Pe papa să-l blestemați, el este cauza»! 

Vă doresc, creștinii mei, să fiți «la sânul Maicii Domnului», după cum spunea Sfântul Cosma Etolianul. Îmi doresc 

mult să mă întrebați referitor la subiecte legate de înaintarea voastră duhovnicească și îndeosebi să îmi cereți să 

vă spovedesc. Pentru că spovedania, în primul rând, este lucrarea Episcopului. Doresc să se curățească sufletul 

vostru ca să Îl vedeți pe Dumnezeu, căci Hristos ne-a zis: «Cei curați cu inima vor vedea pe Dumnezeu» (Matei 5, 

8). Același lucru rugați-vă și voi pentru mine! Fie să ne întâlnim toți în raiul cel dulce, în Împărăția cerurilor! 

Amin. 

(sursa: http://epomeni-tois-agiois-patrasi.blogspot.ro/2016/09/blog-post_27.html ) 

Cu multe urări de bine, 

† Ieremia, Mitropolitul de Gortina și Megalopolis 

 

traducere din neogreacă de 

pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu 

 

 

 

 



Scrisoarea Nr. 22 – Nu recunosc Adunarea din Creta 

(”Să nu ne împotrivim adevărului învederat”) 
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Deși s-au spus şi s-au scris multe lucruri despre efectele total dezastruoase ale sinodului din Creta (16-27 iunie 

2016) asupra Bisericii Ortodoxe, susţinătorii “roadelor” sinodului cretan continuă să se împotrivească adevărului 

învederat (evident), zicând răului-bine şi binelui-rău. Tocmai de aceea, ar fi bine să luăm aminte la învăţăturile 

Sfinţilor Părinţi şi la canoanele lor, pe baza cărora am scris cele de mai jos. 

În primul rând, trebuie să ştim cu toţii că deşi uneori Sfinţii Părinţi numesc ereziile şi schismele “biserici”, ei arată 

de fiecare dată că ele sunt nu doar îndepărtate, ci rupte, tăiate de la trupul Bisericii Ortodoxe, din cauza 

învăţăturilor şi dogmelor lor eretice, anatematizate de către Sfinții Părinți. Sfântul Marcu Eugenicul (de care fac 

mare caz cei care apară sinodul cretan) pleacă de la sinodul de la Ferrara – Florenţa fără să semneze unirea cu 

catolicii şi îi numește pe aceştia, în mod clar, eretici. 

De asemenea, în Enciclica patriarhilor ortodocşi de la 1848, deşi se vorbește despre “Biserica Romei”, se scoate 

în evidenţă de multe ori că ea este eretică. Despre catolici se mai spune că: “nu încetează până astăzi papiştii să 

atace după obiceiul lor ortodoxia, care le este zilnic mustrare vie înaintea ochilor ca unor apostaţi de la credinţa 

strămoşească…” (vezi “Canoanele Bisericii Ortodoxe- note şi comentarii “de Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca, ediţia 

a II a, Sibiu, 2005, pagina 596). 

Dacă noi toţi am cerceta personal acele scrieri ce le aduc în sprijinul lor împotrivitorii adevărului învederat, nu 

am mai fi înclinaţi să le dăm crezare celor care apară sinodul cretan și nu am mai crede că aceștia din urmă au 

dreptate. La sinodul din Creta nu s-a afirmat niciodată că toate celelalte “ biserici” la care s-a făcut referire sunt 

eretice şi nici că ele s-au rupt (nu doar îndepărtat!) de Biserica Ortodoxă cea Una Sfântă, Sobornicească şi 

Apostolească, aşa cum mărturisim în Crez. Deşi trebuia precizat de mai multe ori lucrul acesta (așa cum s-a făcut 

la Sinodul episcopilor Bisericii Ortodoxe Ruse din afara Rusiei, ROCOR, în anul 1983 când s-a dat anatemei 

ecumenismul!), nu s-a făcut nicio referire la acest aspect în cadrul sinodului din Creta, tocmai pentru că nu s-a 

dorit să se incrimineze şi să se anatematizeze ecumenismul. 

Sfântul Iustin Popovici consideră ecumenismul ca fiind “erezia ereziilor” şi cu el sunt în conglăsuire şi Sfântul 

Filaret al Bisericii Ortodoxe Ruse din diaspora, Sfântul Nicolae Velimirovici, Sfântul Paisie Aghioritul şi alţi Sfinţi 

Părinţi. Ca să nu mai spunem că odată cu terminarea sinodului, trebuia să auzim că Biserica Ortodoxă de 
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pretutindeni a ieșit pentru totdeauna din Consiliul Mondial al Bisericilor! De aceea, bine s-a spus de către unii că 

la sinodul din Creta au avut loc abateri grave de la dreapta credinţă şi că s-a recunoscut oficial ecumenismul 

drept dogmă. 

În al doilea rând, canonul 15 al Sinodului I-II din Constantinopol (861) spune clar că atunci când un episcop 

mărturiseşte public o erezie (cum au făcut-o participanţii la sinodul cretan şi cei ce sunt de acord cu ei!), preoţii 

din eparhia sa au voie să nu-l mai pomenească la slujbele lor pe acest episcop. Prin nepomenirea lui la slujbe, ei 

nu fac vreo greşeală sau schismă (aşa cum afirmă adevăraţii schismatici ce susţin sinodul cretan), ci aceștia se 

îngrădesc (se apără) pe ei înşişi şi păstoriţii lor de de împărtăşirea cu episcopul lor cel mincinos și de erezia cu 

care el este de acord. Prin aceasta, preoţii care nu-l mai pomenesc pe “minciuno-episcop”(episcopul eretic), “se 

silesc a izbăvi Biserica de schisme şi de împărţiri”, cum spune canonul 15 al Sinodului I-II din Constantinopol. Să 

gândim puțin, cum pot fi etichetați în fel și chip tocmai cei care se silesc a izbăvi Biserica de schisme și de 

împărțiri? 

Mai mult decât atât, adevăraţii schismatici, pentru a părea că sunt cât mai întemeiaţi pe canoanele Sfinţilor 

Părinţi, deși citează unele canoane, nici unul dintre ele nu-i oprește pe preoți de a nu-i pomeni pe episcopii lor 

care în mod public susțin erezii sau sunt de acord cu ele. Dimpotrivă, canoanele de care fac mare caz ei, se ocupă 

de alte chestiuni, unele dintre ele privindu-i strict pe episcop, sau chiar infirmă ceea ce vor să susţină ei. 

De pildă, în tâlcuirea de la Canonul 31 Apostolic (citat de apărătorii sinodului cretan) se spun următoarele: 

”Oricare presbiter [preot] ar defăima pe Episcopul său, şi fără să cunoască că greşeşte el arătat sau întru bună 

credinţă, sau întru dreptate adică, fără să-l cunoască pe el că arătat este sau eretic, sau nedrept, ar aduna 

îndeosebi pe creştini, şi zidind altă biserică, ar Liturghisi într-însa osebit, fără de voia şi socoteala Episcopului său, 

unul ca acesta ca un iubitor de începătorie să se caterisească[…] Iar câţi se despart de Episcopul lor mai-nainte de 

Sinodiceasca cercetare, pentru că el propovăduieşte în auzul tuturor vreo rea socoteală şi eres, unii ca aceia nu 

numai că certărilor celor mai de sus nu se supun, ci şi cuviincioasei cinstei celor drept slăvitori se învrednicesc, 

după Canonul 15 al celui 1 şi 2 Sobor.“ (vezi “Pidalion”, editura Credinţa Strămoşească, 2007, pag 68- 70). Deci 

cei ce întrerup pomenirea ierarhului care propovăduiește pe față erezia sau este de acord cu ea se bazează nu 

doar pe canonul 15 al sinodului I-II din Constantinopol (la care au participat 318 Părinți în frunte cu Sfântul Fotie 

cel Mare) ci și pe autoritatea unui canon apostolic care la rândul său a fost validat de Sinoadele Ecumenice. 

Așadar, cred că nimeni nu mai are ce comenta decât dacă vrea să se împotrivească Sfinților Apostoli și unui 

număr atât de mare de Sfinți Părinti care au luat parte la Sinoadele Ecumenice. Dar repet, dacă noi nu citim 

Canoanele și scrierile Sfinţilor Părinţi, iată că putem fi manipulaţi cu uşurinţă de către cei care vor să o facă. 

Iar dacă ar aduce (ar cita) cineva doi sau trei Sfinți Părinți care au spus altceva decât Sfinții Apostoli și Sfinții 

Părinți de la Sinoadele Ecumenice, acesta trebuie să știe că în cazul acesta primează cei mai mulți Sfinți Părinți 

dimpreună cu Sfinții Apostoli. În cartea Cuviosului Serafim Rose intitulată “Locul Fericitului Augustin în Biserica 

Ortodoxă”, Sfântul Fotie cel Mare arată limpede pentru toți și pentru totdeauna care este concepția ortodoxă în 

privința unuia sau chiar mai multor Sfinți Părinți care au învățat ceva greșit în scrierile lor. Sfântul Fotie spune 

clar că în astfel de cazuri, noi trebuie să ne luăm întotdeauna după ceea ce au învățat toți Sfintii Părinți adunați 

în Sinoade locale sau Ecumenice. Citez din Sfântul Fotie cel Mare: ”Dacă zece sau chiar douăzeci de Părinți au 

spus aceasta, șase sute și încă mult mai mulți nu au spus-o. Cine oare necinstește pe Părinți? Oare nu aceia care, 

închizând întreaga evlavie a câtorva Părinți în puține cuvinte și așezându-i împotriva sinoadelor, îi vor mai bine 

pe aceștia, iar nu cinul cel fără de număr ( al celorlalți Părinți)? Sau cei ce aleg ca apărători ai lor pe Părinții cei 

mulți? Cine îi necinstește pe Sfinții Augustin, Ieronim și Ambrozie? Oare nu acela ce ii silește să grăiască 

împotriva celui de obște Stăpân și Învățător? Sau poate acela care, nefăcând nimic de acest fel, dorește ca toți să 



urmeze hotărârea Stăpânului de obște?[…] Dacă unii(Părinți) au vorbit în chip nedeslușit, sau pentru vreo pricină 

neștiută nouă s-au abătut chiar de la calea cea dreaptă, dar nu au fost întrebați și nimeni nu i-a îndemnat să afle 

adevărul, îi primim în rândul Părinților ca și cum nu ar fi spus acel lucru, din pricina dreptății viețuirii lor și alesei 

lor virtuți și credințe, fără greș în alte privințe. Însă nu urmăm învățătura lor în care se abat de la calea 

adevărului…” (Ieromonah Serafim Rose- “Scrieri”-“Locul Fericitului Augustin în Biserica Ortodoxă”, capitolul 

“Veacul al IX- lea. Sfântul Fotie cel Mare”, editura Sophia 2009, pag.986-987). 

În al treilea rând, dacă vrem să ştim cât mai bine cum trebuie să ne purtăm cu susţinătorii şi apărătorii sinodului 

cretan, fie clerici, fie mireni (laici), pentru a nu greşi în gândirea şi vieţuirea noastră, să-i citim pe Sfinţii Părinţi 

care ne vorbesc despre aceste lucruri. Dau mai jos câteva citate din scrierile Sfântului Theodor Studitul, iar cine 

vrea să vadă contextul mai larg în care au fost spuse, le poate găsi în cartea “Dreapta Credinţă în scrierile Sfinţilor 

Părinţi- Sfântul Theodor Studitul, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Amfilohie de Iconium”; traducere din limba 

greacă veche de pr. Marcel Hancheș- Bucureşti, Editura Sophia 2006, volumul 1. 

“[…] Şi mai înainte de acestea nu era sigur dacă trebuia să ne depărtăm cu totul de cei fărădelege sau numai să 

fugim de împărtăşirea pe faţă cu ei, dar să-i pomenim [totuşi], printr-o iconomie cuvenită, până la o vreme. Dar 

când necredinţa eretică a ieşit limpede pe faţă şi a fost dată la arătare prin sinod, trebuie de acum să-ţi arăţi pe 

faţă evlavia ta, împreună cu toţi ortodocşii prin faptul de a nu te împărtăşi cu cei rău credincioşi, nici să 

pomeneşti pe vreunul din cei aflaţi în sinodul cel adulter sau care cugetă la fel cu el [cu sinodul adulter] ” – pag. 

42. Deși mai sus Sfântul Theodor Studitul se referă la gravitatea căsătoriilor nelegiute și cere să se facă cele 

spuse în citatul de mai sus, să ne gândim că ele sunt valabile cu atât mai mult în privința ereziei ecumenismului, 

care după cum bine au zis unii a fost legalizat la sinodul din Creta! 

“Dar dacă [preotul ] pomeneşte vreun episcop eretic, chiar dacă [preotul] are vieţuire fericită, chiar dacă e 

ortodox, trebuie să ne depărtăm de dumnezeiasca împărtăşanie; dar când e vorba de masa de obşte de vreme ce 

doar acolo [la liturghie], din frică, îl pomeneşte [pe episcopul eretic] -, ar putea fi acceptat [acel preot] să 

binecuvânteze şi să cânte cu noi, dar numai dacă nu a slujit, nici nu a avut conştient părtăşie nici cu eretic, nici cu 

episcopul său, nici cu vreun altul [de acest fel]” – pag. 59-60. 

“[…] Sunt unii monahi care par că se ţin de dreapta credinţă şi au răbdat multe prigoniri pentru adevăr, dar care 

mănâncă împreună cu ereticii şi cu cei ce fac pogorăminte [ereticilor] şi sunt de părere că acest lucru este 

indiferent şi că de un oarecare părinte li s-a legiuit să păzească [doar] acestea trei: să nu fie binecuvântaţi de 

eretici, să nu cânte împreună cu mai marii lor şi să se depărteze de împărtăşirea pâinii lor. În legătură cu cele 

rânduite de Sfinţii Părinţi trebuie spus că nici a petrece, nici a mânca, nici a cânta împreună, nici a avea vreo 

părtăşie cu ei nu am primit, ci “Vai !” se rostește asupra celor care au părtășie cu ei, fie şi doar la mâncare sau 

băutură sau [simplă] relaţie. Aşa încât învăţător străin şi în afara propovăduirii [evanghelice] este cel ce zice 

acelea, oricine ar fi între oameni.” – pag. 152-153 

“ Şi mi-ai spus că te-ai temut să-i spui preotului tău să nu-l pomenească pe ereziarh la liturghie. Ce să-ţi spun 

acum despre acest lucru nu văd, decât că întinare are împărtăşania din singurul fapt că îl pomeneşte [pe 

ereziarh], chiar dacă ortodox ar fi cel ce face Sfânta Liturghie.” – Pag. 159 

Pot fi aduse şi mai multe citate şi nu doar de la Sfântul Theodor Studitul ci şi din Sfântul Ioan Gură de Aur, din 

cartea citată mai sus, însă cine are mai multă râvnă pentru a se mântui, cred că va face tot posibilul să-şi facă 

rost de ea. 



În final, mai dăm un citat de la Sfântul Theodor Studitul, care arată foarte limpede cum trebuie primiţi episcopii 

semnatari la sinodul cretan, precum şi cei ce sunt de acord cu ei, dacă într-adevăr vor să ne arate în chip sincer şi 

hotărât că se pocăiesc de toate cele ce au făcut la acest sinod. 

“Iar dacă ar zice că se pocăieşte şi ţine un canon, să arate aceasta prin mărturisire scrisă, dând anatemei pe 

eretici, împreună cu erezia, şi nemaiavând nicidecum legătură cu ei. Dar până nu face aceasta, să vă lepădaţi de 

el, voi care vă temeţi de Domnul. Căci este viclean când se preface că se întoarce, rănindu-vă pe ascuns şi 

împrăştiind pe ascuns cuvinte vătămătoare, ca şi cum ar fi, fără îndoială, din partea potrivnicilor” (nota 

traducătorului – “Mimează dreapta credinţă, iar afirmaţiile eretice, pe care le crede în adâncul său, le pune pe 

seama ereticilor”)pag. 114. 

Aşadar, să nu ne împotrivim adevărului învederat, ca să nu luăm de la Dumnezeu Cel în Treime slăvit, 

osândirea celor ce fac aceasta! 

Ieromonah Teodor Popovici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nu recunoaștem Adunarea din Creta                                                           

– Scrisoarea Nr. 23 (Banatul își înalță glasul său) 

12 octombrie 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Noutăți, Revista Curajul de a fi fericit / 5 Comments  

ÎNALTPREASFINŢITE PĂRINTE MITROPOLIT 

Cu adâncă durere, asemenea multor creştini din ţara noastră, venim şi noi cu această scrisoare înaintea 

Înaltpreasfinţiei Voastre, spre a ne arăta amărăciunea pricinuită de hotărârile Sinodului din Creta. Considerăm că 

este mai de folos a ne exprima opinia noastră înaintea Înaltpreasfinţiei Voastre decât a adopta o atitudine de 

tăcere, indiferenţă sau neştiinţă, toate acestea fiind păcate în condiţiile date, asemenea necredinţei. 

Prin dualitatea anumitor hotărâri de la acest Sinod asistăm din nefericire dacă nu la o schimbare, cel puţin la o 

scădere a dogmei Unicității și Sobornicității Bisericii Ortodoxe. Sunt de asemenea multe reproşuri la adresa 

acestui “Sinod”: că a oferit posibilitatea introducerii oficiale a ereziei ecumeniste în doctrina Bisericii. S-a scris 

deja mult pe seama acestor hotărâri. Nu dorim să cuprindem și să analizam în această scrisoare toate acestea, 

amintim doar că sunt contestate ca fiind lipsite de autenticitate ortodoxă următoarele texte: 

1. Documentul “Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine”: 

Articolul 6 acordă statut bisericesc ereziilor. Articolul 12 sugerează că şi ortodocşii caută restabilirea dreptei 

credinţe şi unitatea dragostei, ca şi cum le-ar fi pierdut odată cu eterodocşii. Articolul 19 recunoaşte Consiliul 

Mondial al Bisericilor ca temei doctrinar, prin însuşirea “premiselor eclesiologice” ale Declaraţiei de la Toronto 

(1950). Articolul 22 acordă puteri depline “sistemului sinodal”, o autoritate infailibilă, în dauna Sfintei Biserici, 

înțeleasă plenar ca şi comuniune dintre cler şi credincioşi întru Hristos. 

2. Regulamentul de organizare al Sinodului este antitradiţional şi antisinodal, pentru că a pus bazele unei noi 

eclesiologii a primatului. Acest regulament prevede ca documentele Sinodului să fie votate doar de cei 14 capi ai 

Bisericilor locale. 

3. Introducerea practicilor străine Ortodoxiei.Căsătoria mixtă, adunările episcopale, rugăciuni pentru mediu etc. 

Sunt anumite asigurări venite din partea unor ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, precum că “nimic din ceea ce 

este ortodox nu s-a schimbat”. Că sensul cuvântului Biserică (Eclessia), acordat celor din afara dreptei credinţe, 

are doar conţinut istoric şi nu eclesiologic. De asemenea mai poate fi amintită şi argumentarea unor teologi 

români că denumirea de” Biserică istorică” aplicată unor confesiuni creştine la Sinoade Ortodoxe anterioare 

(Enciclica Patriarhilor din 1848, Sinodul din 1484) nu implică şi o conotaţie eretică a formulării, deci nici în 

situaţia dată. 

Asocierea însă cu erezia în acest caz,are după părerea noastră o altă subtilitate interpretativă. Nefiind născută 

“filozofia ecumenistă” în acele vremuri, n-a fost necesară impunerea unor precauţii în folosirea termenului de 

Biserică, de la sine “bisericile” din afara celei “Una, Sfantă, Sobornicească şi Apostolească Biserică” nu erau 

considerate ca fiind Biserica adevărată. 

Conform evaluărilor făcute de renumiţi teologi contemporani, Sinodul din Kolimbari – Creta, prin votarea celui 

de al şaselea document caracterizat prin “neclaritaţi intenţionate”şi “contradicţii teologice”, “a consolidat 

instituţional ecumenismul, cea mai mare erezie eclesiologică şi cea mai riscantă poli-erezie care a apărut 

vreodată în istoria Bisericii. Ecumenismul datorită caracterului său sincretist …toceşte conştiinţa dogmatică a 
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pliromei Bisericii si generează confuzie în jurul identităţii credinţei noastre. În mod viclean goleşte integritatea 

credinţei mântuitoare a Bisericii, cu consecinţe soteriologice grave, susţinând că toate credinţele religioase sunt 

soteriologic valabile …că toate credinţele eterodoxe şi ale celorlalte religii sunt căi care conduc la aceeaşi 

mântuire.” (Dimitrie Tselenghidis – Scurtă evaluare a Sfântului şi Marelui Sinod din Creta) 

Ecumenismul prin multiplele sale feţe reprezintă un pericol de neimaginat pentru viitorul Bisericii Ortodoxe. 

Hotărârile unui Sinod Panortodox trebuiesc făcute fără echivoc sau fisuri dogmatice. Precizarea reprezentanţiilor 

BOR “- Confesiuni creştine eterodoxe” în loc de ‘’Biserici’’ era termenul cel mai potrivit pentru demnitatea unui 

Sfânt si Mare Sinod al Ortodoxiei. Din nefericire propunerea a fost retrasă, deschizându-se astfel porţile 

întunecate ale ereziilor. Efectele se văd deja la scurt timp: botezul ortodocşilor de către catolici şi acceptarea 

unei formule ortodoxe pentru primatul papal. Totuşi nesemnarea acestor documente cretane de către 33 de 

arhierei ortodocşi ne mai dă o sperantă în soluţionarea corectă a acestor disoluţii de către toţi ierarhii, într-un 

viitor cât mai apropiat. 

ÎNALTPREASFINŢIA VOASTRĂ 

În faţa acestei situaţii dramatice nu putem sta indiferenţi, pentru că aceste hotărâri vizează viaţa noastră de zi cu 

zi, viaţa preoţilor şi a credincioşilor, viaţa poporului român. Cine poate garanta prezenţa Duhului Sfânt la 

slujbele noastre dacă am căzut în erezie? Ce se alege de poporul acesta dacă pierde pe aliatul său dintotdeauna, 

Duhul Sfânt care a ţinut “sufletul în trup şi carnea în oase”a acestui neam în cele două milenii? 

Sunt consecinţe prea grave, Înaltpreasfinţia Voastră, ca rezolvarea acestei situaţii să se limiteze doar la 

organizarea unor conferinţe cu teologi năimiţi să răstălmăcească dogmele sau la anihilarea celor câţiva monahi și 

preoţi care au rupt tăcerea. Este nevoie mai mult ca oricând de mărturisire şi de curaj, aşa cum au avut 

Brâncovenii. 

Este nevoie pentru Ortodoxia românească să fie salvată de ierarhii ei. Ce este mai uşor a zice ? “da, ecumenismul 

este erezie” sau “retragem iscălitura noastră până la o nouă decizie”. Vor fi cinstiţi de popor ca unii ce au apărat 

Ortodoxia şi L-au mărturisit pe Hristos, adevăraţi arhierei ai Bisericii Sale. 

Vă conjurăm, Înaltpreasfinţia Voastră, să fiţi şi de această dată, ca în atâtea alte dăţi, alături de popor. Fiţi 

apărătorul Ortodoxiei şi al neamului românesc, fiţi eroul Banatului pe care îl păstoriți. 

AŞA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU ÎN VECI. AMIN. 

PREOT NICOLAE STRIZU – PAROHIA FOENI 

(alături de 58 de alți semnatari) 

 

 

 

 

 

 



Iubirea de Adevăr, adică de Dumnezeu (Ioan 14, 6) sau slujirea tatălui 

minciunii, care este satana (Ioan 8, 44)? Ce alegi, ortodoxule? 

15 octombrie 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Noutăți, Revista Curajul de a fi fericit / 8 Comments  

                                                       

Doamne ajută! 

Aseară, la conferința de la Brașov a părinților athoniți, a fost minunat. Un ieromonah local a încercat să tulbure 

în mod agresiv și fanatic începutul conferinței, dar gheronda Sava i-a răspuns cu multă dragoste, fapt pe care 

acela nu l-a îndurat și … dus a fost (îi dorim să fie cu Dumnezeu mereu, în Adevăr). A mai fost și un nene la vreo 

150 kg care a proferat amenințări pe hol, s-a luat tare și de mine, chiar mi-a făcut poze mie, un biet trecător. Îl 

cheamă Vasile (nu știu dacă este și el … cel Mare sau nu…) Doamne, dă-i sănătate și mântuire în Adevăr ! 

Conferința a decurs bine, întrebările au fost foarte interesante. Nu s-a văzut nici un duh de schismă, de negare a 

autorității arhierești, de minciună sau calomnie, ci a fost o cuvântare în duhul Sfinților Părinți. Că mulți 

”teologi” ecumeniști au studiat prin Apus, având ca profesori pe eterodocși, este de fapt o premisă din care 

reiese și o concluzie normală: nu prea știu ce înseamnă duhul Sfinților Părinți. De aceea nu pot pricepe Adevărul. 

Constituția României – legea supremă în stat – garantează dreptul la liberă expresie și dreptul la liberă 

circulație. Așadar ”teologia bâtei” folosită de ecumeniști nu impresionează pe cei care au Duhul lui Hristos în ei 

și mărturisesc cu smerenie, dar cu fermitate, Adevărul scripturistic și patristic. Nici un Regulament al vreunei 

instituții – deci nici Regulamentul de organizare și funcționare al BOR nu se poate opune Constituției României, 

așadar fiecare are dreptul la părere și are, desigur, conform bunului simț, de altfel specific românesc, obligația să 

asculte părerea celuilalt. Din păcate, ecumeniștii nu vor să ne spună argumentele lor, le ascund în mănușa cu 

care țin strâns bâta. Pierderea lor, ce să faci! 

Și acum îngăduiți-mi să vă spun veștile bune: 

1. Părinții athoniți au pregătit și este gata de publicare un text plin de durere și de smerenie, dar și de 

mărturisire autentică, către Sf. Chinotită, în care spun că au așteptat destul ca aceasta să ia o atitudine 

referitoare la Sinodul din Creta. Răbdarea are limite, că nu putem să Îl batjocorim pe Dumnezeu prin nepăsare. 

Deci Athosul este pe poziții. Să nădăjduim că vocea lui va fi unitară și toți părinții vor fi de partea Ortodoxiei, nu 

a ”vrăjmașilor Fiului Fecioarei”, dintre care cei mai răi sunt ecumeniștii sincretiști. 
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2. În luna ianuarie 2017 grecii pregătesc o sinaxă panortodoxă, la care vor participa episcopi, clerici, monahi și 

mireni din toată lumea, pentru a fi anatematizate hotărârile eretice și sincretiste ale Sinodului ecumenist din 

Creta. Acolo va fi glasul Bisericii, în Duhul Sfânt. Să ne ajute Dumnezeu să mergem! Avem toată binecuvântarea 

Sfinților Mucenici și a Sfinților Mărturisitori ai Bisericii celei Una, care este Sfânta Ortodoxie. 

Mesajul părintelui Sava Lavriotul este clar: lupta trebuie dusă din interiorul Bisericii, nu vom ieși din ea, ne 

rugăm pentru ierarhii noștri să ia atitudine mărturisitoare împotriva ecumenismului, iar semnatarii din Creta să 

se dezică – simplu – de semnătura pusă pe documentele sincretiste și eretice de acolo. Suntem pregătiți de orice 

prigoană, nu pentru tăria noastră, căci suntem neputincioși, ci pentru Puterea care vine de la Tatăl, prin Fiul, în 

Duhul Sfânt. Amin. 

Așa să ne ajute Dumnezeu ! 

Pr. Ciprian-Ioan Staicu  

(umil traducător aflat în trecere pe la Brașov aseară) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Răspuns la minciuni publicistice ecumeniste 

17 octombrie 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Noutăți, Revista Curajul de a fi fericit / 6 Comments  

Azi a apărut în ziarul Buna ziua, Brașov articolul al cărui link îl aveți mai jos: 

                                     

http://www.bzb.ro/stire/facaturi-sub-haina-bisericeasca-a103941  

Pentru că sunt atacat personal, în virtutea dreptului la replică afirm următoarele: 

1. Nu am făcut parte dintre organizatorii conferinței de la Brașov. 

2. Cei prezenți nu au fost în majoritate, nici măcar în minoritate enoriașii mei din Sf. Gheorghe. 

3. Au fost prezente peste 250 de persoane la conferință, nu 60. 

4. Singurii care au plecat a fost ieromonahul turbulent de la început, care după ce a făcut scandal, n-a mai stat la 

conferință, ci a ieșit; de asemenea, un domn Vasile, corpolent, care m-a amenințat încă dinainte de conferință, 

făcându-mi și poze. 

5. Eu eram în trecere prin Brașov și organizatorii s-au folosit de prezența mea pentru a înlocui la traducere pe 

părintele Nicodim Prodromitul, de altfel bun cunoscător de greacă, 

6. Duhul acestei conferințe a fost unul foarte deschis, calm, patristic, argumentat, singurii nemulțumiți fiind 

iscoadele ecumeniste. 

7. Nu am săvârșit nici o intruziune în Mitropolia Ardealului, nu mi-am adus oamenii la Brașov, dar m-am bucurat 

să mă întâlnesc cu oameni pe care îi știam doar de la telefon sau de pe mail, dar care duc o lupta demnă și 

curată împotriva trădării Ortodoxiei din Creta. 

8. Pentru că sunt un om cu bun simț, nu voi face plângere legală împotriva conducerii ziarului sus-menționat, că 

și ei trebuie cumva să își vândă tirajul, chiar dacă aceasta înseamnă lipsă de respect față de oameni și de adevăr. 

Dumnezeu ne va judeca pe toți, după inima noastră ! 

9. Concluziile acestei conferințe au fost în mod clar cele de îndemn la unitate, la ferire de schismă, la luptă 

pentru adevăr dusă în interiorul Bisericii, la neacceptarea panereziei ecumenismului. 

10. Știu că vor urma repercusiuni asupra mea; le voi întâmpina cu demnitate, căci nici la susținerea tezei de 

doctorat (Sibiu, noiembrie 2008) nu am fost lăsat de ÎPS Laurențiu Streza, pe atunci decan al Facultății de 
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Teologie Ortodoxă din Sibiu, să îmi susțin cum se cuvine lucrarea la care am trudit 6 ani, așa că după o simplă 

traducere la o conferință la ce pot să mă aștept? Este o vorbă, a părintelui Milea Mihai de la Buzău: ”În ziua de 

azi nici o faptă bună nu rămâne nepedepsită.” 

Orice s-ar întâmpla, mărturisirea dreptei credințe este o datorie sfântă, de care atârna mântuirea fiecăruia! 

Cu respect, pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Video: BINECUVANTARILE parintilor IULIAN PRODROMITUL si 

GAVRIIL date MONAHILOR DIN ATHOS ce au tinut CONFERINTE in 

ROMANIA 

publicat pe octombrie 20, 2016 12 Comentarii  

                                                            

Părinţii aghioriţi au venit în România reprezentând pe monahii athoniţi care nu acceptă sinodul din Creta. Pentru 

aceste conferinţe au avut binecuvântarea marilor duhovnici ai Sfântului Munte. În filmarea de mai jos putem 

vedea pe părintele Iulian prodromitul, duhovnicul schitului românesc Prodromu, confirmând că părinţii români 

Efrem şi Nicodim, care au venit în România la conferinţe, au avut binecuvântarea sa: 

Vedeti şi binecuvântarea pe care gheronda Gavriil, cel mai mare duhovnic athonit, în momentul de faţă (urmaş 

al sfântului Paisie Aghioritul), a dat-o părintelui Sava de la mănăstirea Marea Lavră, din Sfântul Munte Athos: 

Traducerea din greacă în română poate fi găsită mai jos: 

“Puteţi să ne transmiteţi o urare pentru poporul ortodox român si punctul dumneavoastră de vedere cu privire la 

Sinodul din Creta? 

Dorim din tot sufletul evlaviosului popor român creştin să rămână credincios ortodoxiei noastre şi să nu accepte 

pseudosinodul din Creta care anulează tradiţia ortodoxă. Şi noi am răspuns cererii care ne-a fost făcută din 

România şi dăm binecuvantare părintelui Savva şi părinţilor de la Schitul românesc să meargă în România şi să 

vorbească credincioşilor. Dorim iarăşi din tot sufletul ca Dumnezeu să scrie numele voastre în cartea vieţii 

veşnice şi să vă pomenească în împaraţia Sa şi să fiţi împreună cu Avraam, cu Isac si cu Iacov. A doua venire a 

Domnului (Parusia) să vă aducă de-a dreapta Sa şi fiecare dintre voi să audă vocea binecuvântată a Domnului 

nostru. Domnezeu să vă binecuvinteze şi să vă întarească în credinţa ortodoxă. Dacă trădăm credinţa noastră nu 

ne vom mântui. Papistaşii sunt eretici. Sunt duşmanii lui Dumnezeu şi a Maicii Sale şi nu trebuie să ne unim cu 

aceştia. Domnul să fie cu voi! Amin.” 

Obs. 

Despre calomniile şi denigrările aduse monahilor athoniţi vedeti detalii (dezmintiri) aici: 

http://astradrom-filiala-bihor.blogspot.ro/2016/10/cine-si-de-ce-se-teme-de-marturia.html 

http://astradrom-filiala-bihor.blogspot.ro/2016/10/patriarhia-romana-dezimformeaza.html 
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SCRISOARE DESCHISĂ către membrii Sfântului Sinod al Bisericii 

Ortodoxe Române 

28 octombrie 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Noutăți, Revista Curajul de a fi fericit / 32 Comments  

                                                           

Prea Fericirea Voastră, 

Înaltpreasfințiile Voastre, 

Preasfințiile Voastre, 

Pentru că la avizierul sediului Patriarhiei Române s-a anunțat că de vineri, 28 octombrie 2016, va începe 

sesiunea de toamnă a întrunirii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și pentru că această întâlnire a fost 

așteptată cu mare emoție, dar și neliniște și îngrijorare de către majoritatea membrilor Bisericii Ortodoxe 

Române – cler, monahi, monahii și mireni – Vă rog, ca pe niște părinți ai noștri și apărători ai Ortodoxiei 

neamului românesc, așa cum ați jurat în momentul hirotoniei întru treapta de arhiereu, să nu ignorați strigătul 

de durere al acestui neam, care se simte împins cu o forță demonică în iad datorită batjocoririi eclesiologiei și a 

hristologiei ortodoxe prin sem-narea documentelor sincretiste ale Adunării din Creta, numită pe nedrept 

”Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe.” (iunie 2016) 

  Lunile care au trecut de la încheierea acestei Adunări de tristă amintire, căreia însăși Maica Domnului îi stă 

împotrivă – dovada fiind minunea petrecută în insula Andros cu icoana Panaghia Myrovlitissa, care după 

terminarea Sinodului nu a mai izvorât mir, ci duhoare, fapt încheiat atunci când părinții acelei mănăstiri au 

întrerupt pomenirea Arhiepiscopului Ieronim al Atenei la Sfânta Liturghie – deci această perioadă din iunie până 

în octombrie a fost marcată de două tendințe: 

1. strădaniile clericilor, ale monahilor și ale mirenilor de a afla exact ce s-a semnat în Creta și dacă și cum a 

fost pângărită Ortodoxia de reprezentanții ei, lucru care poate să ne contamineze pe toți, ca mădulare 

ale aceluiași Trup al lui Hristos; 

2. atitudinile și hotărârile arbitrare luate de unii ierarhi ortodocși români – cuprinși de ispita liniștirii, adică 

a celui de-al treilea tip de ateism (conform învățăturii Sfântului Grigorie Palama) – de a închide gurile 

celor care au cerut un singur lucru: să li se spună dacă păstorii turmei încă o apără sau au dat-o pe mâna 

lupilor. 
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Pentru că avem o singură viață și vom da seama de ea, nu ne temem de cei care folosesc toiagul pentru a ologi 

oile turmei lui Hristos, ci ne temem să nu ne încredințăm sufletele în grija celor care au pierdut succesiunea 

apostolică prin semnarea recunoașterii tuturor ereziilor ca biserici, la Adunarea din Creta. 

O doamnă din Timișoara l-a întrebat pe Înaltpreasfințitul Ioan Selejan ce anume s-a semnat în Creta, iar 

răspunsul – surprins de camera video – a fost că acolo nu s-a schimbat nimic, iar recunoașterea ereticilor ca 

biserici a fost ”o soluție amiabilă.” Să ne ierte Dumnezeu, dar Ortodoxia nu înseamnă încheierea unei polițe de 

R.C.A. sau despăgubirea cuiva după un accident, adică rezolvarea amiabilă a situației. Ortodoxia este calea vie și 

veșnică spre îndumnezeire, nu este un neo-protestantism sentimental, care nu are nici un fundament biblic ori 

patristic. 

Un cunoscut de-al meu a aflat de la duhovnicul lui – preot în Eparhia Buzăului – că la ultima adunare eparhială 

preoții de acolo au fost informați că nu trebuie să își facă griji, că s-a găsit o interpretare ortodoxă a textelor 

problematice din Creta. Cred că oricine – aflând o asemenea interpretare, oricare ar fi ea – va spune, cu și în 

numele lui Hristos: ”Vă rătăciți, neștiind Scripturile”! 

Dacă la sfârșitul lui iunie 2016 erau câțiva oameni care au fost șocați de rezultatul Adunării din Creta, acum sunt 

de sute sau de mii de ori mai mulți, iar poporul credincios – adevăratul apărător și garant al credinței ortodoxe 

(conform Enciclicii Patriarhilor Răsăriteni din anul 1848) – nu mai acceptă să rămână la nivelul unei ascultări 

lipsite de Adevăr. De patru luni mă străduiesc să îi liniștesc pe cei care s-au smintit la culme datorită trădării 

Ortodoxiei din Creta, îi îndemn să rămână în Biserică, să se roage pentru ierarhii semnatari, să aibă o atitudine 

demnă în mărturisirea adevărului, să nu se lase biruiți de mâhnire sau de mânie, să nădăjduiască în posibilitatea 

ca Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române să recepteze negativ hotărârile din Creta. Iar ca mine sunt din ce în 

ce mai mulți părinți, eu fiind ultimul și cel mai nevrednic dintre ei. Nu suntem oameni sfinți, dar nici Iude nu 

vrem să fim. 

De aceea Vă rugăm ca la sesiunea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române să luați în discuție ceea ce s-a 

petrecut în Creta și nădăjduim să hotărâți următoarele: 

1. Retragerea semnăturilor puse pe documentele din Creta. 

2. Ieșirea Bisericii Ortodoxe Române din panereticul Consiliu Mondial al Bisericilor (de fapt al ereziilor). 

3. Condamnarea clară și încetarea oricăror rugăciuni în comun cu eterodocșii. 

4. Scoaterea ecumenismului din planul de învățământ teologic liceal și universitar ortodox. 

5. Condamnarea și anatematizarea panereziei ecumenismului și a tuturor ramurilor ei. 

  Noi Vă suntem datori cu ascultarea, Preasfințiile Voastre îi sunteți datori lui Hristos și nouă cu apărarea 

adevărului. Vrem ca această țară să rămână ortodoxă, nu ecumenistă. Reamintim faptul că hotărârile Adunării 

din Creta nu au fost semnate de 33 de ierarhi din cei 165 prezenți, că ele NU sunt recunoscute de peste 50% din 

toți ortodocșii din lumea aceasta și că teoria ramurilor și ecumenismul în general au fost anatematizate cu 33 de 

ani în urmă, adică în anul 1983, de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din exil. 

Știm că țara cea mai pervertită și mai adâncită în ecumenism la ora actuală este România; suntem un trist 

exemplu pentru toți ortodocșii. Însă lucrurile nu mai pot continua așa. Dumnezeu o cere, iar noi trebuie să facem 



voia Lui. Ecumenismul este panerezie, iar orice ortodox conștient îl va refuza din tot sufletul. Iubirea față de 

eterodocși nu trebuie amestecată cu minimalismul dogmatic și cu abaterile de la Ortodoxia Sfinților Părinți. 

Ne rugăm pentru toți membri Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca Dumnezeu să reverse har peste 

aleșii Lui, peste păstorii neamului, spre mântuirea noastră a tuturor ! 

Sf. Gheorghe, 26 octombrie 2016 
Cu fiiască supunere față de toți mărturisitorii Adevărului-Hristos, 
pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasul 1 în lupta antiecumenistă… oficială ! 

4 noiembrie 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Noutăți, Revista Curajul de a fi fericit / 32 Comments  

Doamne ajută ! 

Iată că apele se limpezesc, slujitorii întunericului, ai manipulării și ai minciunii și-au desăvârșit alianța cu satana, 

iar slujitorii lui Hristos sunt chemați să lupte cu lupii în piei de oaie. 

Mai întâi de orice este nevoie ca oile să știe să intre repede în staul. Acolo sunt mult mai ferite de pericole decât 

în câmp deschis. 

De aceea cred că ceea ce mi-a spus un părinte drag și bun azi este genial, este de la Hristos și recomand din 

toată inima: 

Iubiți credincioși, 

Pe pomelnicele pe care le veți da preoților sau arhiereilor voștri începând de azi înainte vă îndemnăm să scrieți 

(ori sub titlul Vii sau Adormiți, ori la final, după numele din pomelnic și să subliniați) următorul lucru: Nu sunt de 

acord cu Adunarea din Creta din iunie 2016 și refuz hotărârile ei eretice ! (sau o variantă mai scurtă a acestui 

mesaj, cum vă luminează Dumnezeu, ca să fie ca o mărturisire de credință). Dacă nu vreți să le dați pomelnic, 

atunci măcar duceți la altar sau la sediul episcopiei o hârtie pe care scrie doar fraza de mai sus. Sau dați-le-o 

când vă întâlniți cu ei, oriunde și oricând. 

Așa să ne ajute Dumnezeu ! 

Vom reveni cu următorii… 99 de pași ! Important este să îi punem în aplicare. Biruința este a Celui Căruia Îi 

cântăm, în duh pascal: ”Cine este Mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu Care faci minuni !” 

Cu respect,  

pr. Ciprian Staicu 

  

PS – Se pare că avea dreptate cine spunea că la Patriarhie, la sectorul de relații cu ”publicul”, postul de inspector 

era vacant. Deci scrisorile noastre au ajuns… avioane pentru unii. Însă ne vom reîntâlni cu ce am scris în ele la 

Judecată. Să nu uităm că Cel care conduce permanent istoria este Hristos. De noi ține doar cu cine facem 

alianțe: cu satana sau cu Hristos ! Cine are ochi de văzut, să vadă ! 
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Pasul 2 în lupta antiecumenistă 

5 noiembrie 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Noutăți, Revista Curajul de a fi fericit / 17 Comments  

Pentru că pasul 1 a fost receptat rapid – pentru unii a pricinuit un oarecare ”șoc”, fapt pentru care îmi cer 

iertare, nu a fost cu intenție – putem trece la pasul 2, cu mila și binecuvântarea Domnului Hristos. 

Pasul 2 constă în vindecarea noastră prin rugăciune – sau măcar începutul tratamentului – de o mare patimă, 

care surpă lupta noastră antiecumenistă. Această patimă a fost sintetizată de marele Petre Țuțea în cuvintele: 

”am vrut să scriu o teză de doctorat cu tema: aflarea în treabă ca metodă de lucru la români” (a se lua aminte 

doar la cuvintele de după două puncte). 

Ca o observație: cei care urlă cu lupii la aproapele și sar ca hienele la gâtul lui nu sunt în Duhul Ortodoxiei. Cei 

care jignesc fără limite nu sunt ai lui Hristos. Mântuitorul nu S-a lăsat răstignit pentru a ne blestema de pe Cruce, 

ci pentru a ne mântui prin ea. 

”Marii mărturisitori” internauți care trăiesc material pe spinarea altora habar nu au ce înseamnă de fapt misiune 

și apologetică ortodoxă. Și nu au habar pentru simplu fapt că nu le pasă. Doamne ferește să cădem în ispita de a 

crede că NOI mântuim pe cineva. Nu noi apărăm Ortodoxia, ci ea ne apără pe noi. 

În acest sens, Pasul 2 (pentru cei doritori) este următorul (varianta A): 

1. Acatistul sau Paraclisul Sfinților Trei Noi Ierarhi (în fiecare zi de duminică și joi, la orice oră). Îl aveți 

atașat. Mulțumim domnului Silviu pentru osteneala de a-l tehnoredacta. 

2. Paraclisul Maicii Domnului (luni, miercuri și vineri). 

3. Rugăciunea Doamne Iisuse… (pentru cei experimentați, după cum li s-a rânduit de către duhovnicul lor, 

iar pentru ceilalți începând cu măcar 1 minut pe zi în prima săptămână, apoi creștem cu câte un minut în 

fiecare săptămână și ne ținem de rânduială). 

4. Ajunare în zilele de luni, miercuri și vineri până la ora 10 dimineața (sau 12, cine poate). 

5. Un număr de metanii, după posibilități, dar să fie măcar 20 pe zi. 

A doua varianta a pasului 2 ar fi: citirea zilnică a Psaltirii, iar în rest rugăciuni scurte de-a lungul zilei. În acest 

sens există un program frumos afișat pe site-ul psaltirea.ro, care are și binecuvântarea părintelui Justin Pârvu. 

Specific faptul că este un simplu îndemn la rugăciune. Nu contează forma, ci să fim uniți, ceea ce ne lipsește 

acut. Nu vreau să creez vreo mișcare, ci răspund la niște nevoi presante ale fraților și surorilor întru credință. 

Fiecare este liber să aleagă modul cel mai ziditor pentru sine. 

Această rânduială nu vine ca o intruziune în viața duhovnicească a cuiva, nici nu înseamnă îndepărtarea 

duhovnicului fiecăruia – Doamne ferește – ci este un sfat pentru a ne întări în rugăciune. Dacă veți considera că 

duhul de rugăciune îl puteți dobândi altfel, sunteți liberi și responsabili de alegerea făcută. Important este să 

dobândim pace sufletească. Vremurile de cernere, de mărturisire și de mucenicie au început, nu se mai poate 

da timpul înapoi. Ne îndreptăm spre slăvita revenire a lui Hristos printre oameni. 

Dacă facem lucrul acesta, începem să ne mai cizelăm și să ne șlefuim asperitățile, că nu suntem un popor de 

arici, ci unul de ucenici ai lui Hristos. 
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Iertați-mă pentru tot ce v-am greșit, cu voie sau fără voie și Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvânteze pe toți 

cei care slujiți Adevărului, nu ego-ului! 

acatistul-si-paraclisul-sf-trei-noi-ierarhi 

Cu nețărmurit respect  

pentru toți frații și surorile în Hristos, 

Pr. Ciprian Staicu 
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Linia cea bună a luptei antiecumeniste 

10 noiembrie 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Noutăți, Revista Curajul de a fi fericit / 8 Comments  

                                                                          

Minunat acest articol al părintelui Teodot. Să luăm aminte! 

Să nu uităm că noi, cei ce ne opunem ecumenismului, SUNTEM în BOR. Și dorim ca cei care au făcut schismă cu 

BOR, semnând erezia, să se pocăiască. Nu vrem să fie tulburare, ci pace, dar întru Adevăr. 

Nu putem spune că nu mai este har în noi înșine, căci ar fi ca și cum am afirma despre noii că suntem niște 

rătăciți. Articolul integral îl găsiți aici:Pentru cei care afirma ca in BOR nu mai este har dupa adunarea de la Creta 

Idei care mi se par fundamentale: 

– Aceasta erezie a ecumenismului a fost, pana la Creta, propovăduită mai mult de cei care voiau sa ajungă în 

funcții cheie, fiind cel mai important criteriu de promovare. Acum, după Creta, a căpătat valoare dogmatică, 

legiferată în Biserică. În loc să fie condamnată, pan-erezia ecumenistă a devenit o nouă dogmă. 

– Singura terapie eficace – pe lângă scrisori, predici, articole – în vindecarea Trupului Bisericii de aceasta rana a 

ecumenismului, după canoanele Sf. Părinți, este întreruperea pomenirii arhiereilor care au semnat la Creta – 

conform Canonului 15 al Sinodului I-II de la Constantinopol, sinod convocat de Sf. Fotie cel Mare. 

– Observăm ca Biserica a cântărit totdeauna și pretutindeni astfel episcopii eretici: până la Sinod a folosit 

iconomia, legătura frățească, epistolară, ca să-i atragă, să-i convingă; dar post-Sinod a folosit din plin acrivia, ca 

să păzească Turma de lupi. Aceasta a fost “strategia” Sfinților Atanasie, Vasile, Grigorie, Chiril etc., pe care și noi 

trebuie sa o urmăm în aceste vremuri tulburi. 

– Sfinții Părinți aveau o altă lucrare, cea a discernământului, văzută doar la UNII dintre anti-ecumeniștii de astăzi, 

cea a mustrării care se împletește cu întristarea. Cea a dreptății care se ține de mână cu mila. Da, Sfinții 

anatemizau ereticii, după ce zeci de ani au plâns și s-au rugat pentru dânșii, le-au trimis epistole, iar când ereticii 

anatemizați se întorceau la credință, erau primiți ca frații. 

– Singur adevărul, fără dragoste, naște schisme. Singură iubirea, fără adevăr, zămislește ecumenisme. Aceste 

două aripi, adevărul și mila, acrivia și iconomia, ne vor ajuta sa deosebim ortodox, căderile altora, de ispitele 

noastre. 

– Concluzionând, spunem că, ceea ce s-a semnat la Creta, este clar erezie, dar Capul Bisericii fiind Însuși Hristos 

iar nu vreun arhiereu, prin iconomie, până la un nou Sinod Ortodox – format din cei care nu au semnat la Creta, 

și poate și din unii din cei care nu au participat – care sa-i condamne pe cretani, încă mai este har în Biserica 

Ortodoxă Română. Dacă preoții se vor uni în nepomenirea cretanilor – care este acum îndreptățită și nu 

constituie schismă – aceștia vor da înapoi, cum au făcut-o în cazul ereticilor Nicolae Corneanu și Sofronie 

Drincec. 

Dumnezeu și Maica Domnului, pentru rugăciunile Tuturor Sfinților Români, să ne ajute să nu cădem în extreme, 

să fie mai multă frățietate între mărturisitorii români și să mistuim “dragostea ecumeniștilor” cu adevărul 

Ortodoxiei. 
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Pasul 3 – întreruperea pomenirii ierarhilor ecumeniști (măsură canonică și 

patristică, ferește Biserica de schisma săvârșită de ei în Creta) 

10 noiembrie 2016 / By admin2 / In Noutăți / 28 Comments  

Ideile principale ale mărturiei părintelui Iulian Prodromitul 

– Dacă Sinodul din Creta a fost unul ”panortodox”, de ce nu au participat numai ortodocșii, ci au fost prezenți și 

ereticii? 

– Ce facem noi acum? Credem sau nu în ce spun canoanele Sfinților Părinți? 

– Dacă te-ai întâlnit cu un eretic, ai stat de vorbă cu el, dar nu l-ai înfruntat, nu i-ai spus adevărul, înseamnă că 

te-ai făcut prieten cu el, te-ai dat de partea lui. 

– Sfinții Părinți au ținut învățătura cea dreaptă cu mare strictețe. 

– Am ajuns vremuri de prigoană, așa cum spunea Sf. Pavel în epistola II Timotei 3, 12: ”toţi care voiesc să 

trăiască cucernic în Hristos Iisus vor fi prigoniţi.” 

– Creștinul ortodox trebuie să își cunoască bine credința, să respecte canoanele Sfinților Părinți. 

– Se zice de către ecumeniști că în Creta nu s-a schimbat nimic din credința noastră. Părintele Iulian spune că a 

colo a fost o viclenie ascunsă. 

– Un exemplu din Proloage despre un episcop care a greșit, iar pentru că turma credincioșilor a insistat să nu îi 

părăsească, după ce și-a recunoscut greșeala, el i-a pus ca să calce peste el, în timp ce stătea culcat pe pragul 

bisericii. Și s-a auzit glas din cer: iertate sunt păcatele tale pentru smerenia și umilința ta. 

– După canoanele Sfinților Părinți, episcopii care au semnat trădarea Ortodoxiei în Creta nu mai trebuie 

pomeniți la sfintele slujbe de către preoți. 

– Episcopii apostați spun că cei care întrerup pomenirea, fac dezbinare (schismă). Însă nu este adevărat. 

Părintele Iulian spune. cine a pus focul, acela să îl stingă. 

– NU MAI MERGE CU JUMĂTĂȚI DE MĂSURĂ !!! 

– Să avem însă nădejde că mai este posibilă pocăința ierarhilor ecumeniști. 

– Ceea ce am ajuns acum este faptul că ne pedepsește Dumnezeu pentru păcatele noastre. 

– Dumnezeu vrea un singur lucru de la noi: să Îl cunoaștem. Însă pentru aceasta este nevoie să ne cunoaștem pe 

noi înșine. 

– Orice am face și oriunde am fi, suntem înaintea lui Dumnezeu, El ne vede, de El nu putem ascunde nimic. 

– Să spunem: Doamne, pentru păcatele noastre pătimim acum. Și așa Îl vom îmbuna să ne ierte și să ne ajute. 

– Era mai bine să aibă lor un război în lume și să se spulbere toate și să nu mai fi avut loc acest Sinod din Creta 

decât să fie așa cum s-a petrecut el (trădarea Ortodoxiei). 
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– Nu știm ce va mai fi de acum încolo, însă noi să ținem dreapta credință! 

– Întreabă domnul Mihai Silviu Chirilă: ce ne vom face, că suntem puțini în România în lupta aceasta 

antiecumenistă? Răspunde Părintele Iulian: să avem nădejde, să ne rugăm. 

– Dumnezeu poate să facă orice. Doamne, nu mă lăsa ! Atât e nevoie. Și El știe ce este de făcut. 

– Profetul Ieremia arată că blestemați sunt cei ce fac cu nebăgare de seamă lucrarea în numele lui Dumnezeu, 

precum și cei care se încred în oameni, nu în El. 

– Mare este sminteala adusă de adunarea din Creta. Vor da seama autorii ei. 

– Să ne păzim, mai ales de păcatele trupești, care ne tulbură mintea. 

– Păcatele grele se fac întotdeauna în ascuns, dar de fapt ele se petrec tot sub Ochiul lui Dumnezeu, Care știe 

toate. 

– Gândiți-vă bine: orie am gândit noi, orice am făcut, totul s-a săvârșit înaintea lui Dumnezeu. 

– Nu a fost clipă în viața mea când Tu nu ai fost de față. Iartă-mă, Doamne ! 

– Să ne rugăm pentru duhovnicii noștri, chiar dacă ei sunt ecumeniști: Adu-L, Doamne, la credință! 

– Preoții care vor fi caterisiți pentru că au apărat dreapta credință rămân preoți, caterisirea nu este valabilă. 

– Să ne rugăm, că nu știm ce ne mai așteaptă încă. 

– Chiar dacă episcopii ne spun să tăcem, să nu spunem adevărul, că nu avem blagoslovenie de la ei să facem 

aceasta, NOI SĂ NU TĂCEM ! 

– Dacă vezi că este călcat în picioare adevărul Sfinților Părinți, cum să taci ??? 

– Dacă dialogurile ecumeniste cu ereticii au vreun sens, până acum ce anume din dreapta credință au primit, au 

acceptat ereticii? Ce anume le-a dat lor dreptul să fie prezenți la Sinodul ortodox? 

– Ereticii au fost lăsați să participe la slujbele ortodoxe săvârșite cu ocazia sinodului din Creta ca să dea impresia 

că noi cu ei suntem una. Dar NU ESTE AȘA ! 

Vă sărutăm dreapta, Cuvioase Părinte Iulian, ca unui veritabil patriarh în Duhul Sfânt al Ortodoxiei Sfinților 

Părinți! 

 

 

 

 

 

 



„Înșelări” și ”înșelați” – răspuns la acuze ecumeniste 

13 noiembrie 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Noutăți, Revista Curajul de a fi fericit / 45 Comments  

 

Ieri, 11 noiembrie 2016, la biserica din cartierul Tractorul, municipiul Brașov, Înaltpreasfințitul Prof. Dr. 

Laurențiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, în cuvântul arhieresc de învățătură cu ocazia 

praznicului Sfântului Mare Mucenic Mina, a spus public, referitor la persoana mea, următoarele: ”este ”unul” în 

Sfântu-Gheorghe, care se află în înșelare, a fost păcălit de un profesor din Grecia, care nici el habar nu are de 

nimic și încă nu iau masuri împotriva lui, pentru că este în înșelare și a ținut o conferință în Brașov cu călugării din 

Grecia, care n-aveau ce căuta aici, să iasă din mănăstire.” 

Deoarece în biserică se afla un prieten de-al meu, care locuiește în Brașov, venit la slujbă ca orice ortodox, 

dornic de har și de adevăr, și care și-a dat seama că va urma un atac ecumenist, și-a scos telefonul mobil și a 

filmat continuarea predicii, până la final, înregistrare care poate fi vizionată integral mai sus. 

Ideile principale ale Înaltpreasfinției Sale, surprinse în această înregistrare, sunt următoarele: 

– Mântuitorul S-a rugat ca toți să fie una – ceea ce înseamnă să fie relații de prietenie între noi, ortodocșii și 

celalalte confesiuni; 

– se spune de unii ca dacă vrem să fim prieteni cu ceilalți vecini, cu eterodocșii, am fi eretici; 

– în Occident sunt sute de biserici date de catolici și de protestanti românilor noștri, ca să slujească acolo; 

– dacă românii cei super-ortodocși ar avea posibilitatea să cumpere biserici în Occident, gata, nici nu am mai 

vrea să îi vedem pe catolici; 

– noi am vrut să renunțăm la acest document (nr. 6 din Creta, referitor la Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul 

lumii creștine), însă grecii au insistat, noi am adus multe amendamente bune și în final, acest document de fapt 

întărește Ortodoxia, nu o diminuează cu nimic; 

– călugărul nu iese din mănăstire decât cu bilet de voie; 

– bulgarii nu au venit în Creta din sărăcie, că nu au avut cu ce plăti, iar rușii nu au venit din mândrie; 

– documentele din Creta nu sunt dogmatice, nu s-a făcut o nouă învățătură, ci doar s-au discutat probleme de 

relații între creștini. 

Pentru că nu vreau să răpesc din timpul Înaltpreasfinției Voastre, dăruit grijii pastorale pentru mântuirea întru 

adevăr a credincioșilor încredințați spre păstorire de Iisus Hristos, voi fi foarte succint, nu din lipsă de 

argumente, ci deoarece cu neadevărurile acestea nu merită să pierd prea mult timp. Răspunsul meu, în calitate 

de doctor în teologie al Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu, titlu pe care eu l-am obținut având ca și 

conducător al comisiei de doctorat chiar pe Înaltpreasfinția Voastră, este următorul: 

A. Referitor la afirmațiile Înaltpreasfinției Voastre despre Adunarea din Creta 

1. Îi spun Adunare și nu Sinod pentru faptul că rușii ”cei mândri”, adică peste 50% dintre ortodocșii din lume, 

precum și antiohienii – adică Biserica Martirică a Siriei, unde jertfa vieții proprii pentru Hristos este un fapt 

cotidian – nu recunosc această întâlnire ca fiind Sinod, ci o adunare interortodoxă. 

2. Rugăciunea Mântuitorului ”ca toți să fie una” nu are absolut nici o legătură cu prietenia între popoare, ci se 

referă strict la împărtășirea de lumina cea necreată a celor uniți sub mărturisirea adevărului ortodox (a se vedea 
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opera Sf. Grigorie Palama; sunt sigur că profesorii universitari ecumeniști de la Sibiu vor găsi ușor argumente în 

acest sens). Hristos S-a rugat ca toți să fim uniți în Duhul Sfânt, ca ucenici ai Lui. Nu prea cred că duhurile de la 

adunările penticostale au vreo legătură cu Duhul Sfânt! A fi ”una” de exemplu cu penticostalii înseamnă că în 

viitor vom da ochii peste cap și ne vom scutura ca niște îndrăciți la liturghiile ecumeniștilor, așa cum fac 

penticostalii acum la adunările lor? 

3. Prietenia dintre oameni nu se identifică cu mărturisirea aceleiași credințe. Dacă raționamentul expus aici de 

Înaltpreasfinția Voastră ar fi adevărat, atunci ar însemna că prietenii adunați la un birt, la o bere, două, trei, 

automat au aceeași credință. Poate aceeași patimă, dar credință nu neapărat. Așa cum aceeași patimă o au și 

eterodocșii și ecumeniștii: iubirea minciunii și ura venială față de adevăr. 

4. Adevărul este că în Occident se surpă bisericile pustii de zeci de ani ale papistașilor și protestanților, iar 

românii curăță mizeria din ele și le fac mai frumoase decât au fost vreodată, cu scopul de a sluji Adevăratului 

Dumnezeu, nu idolului papă sau idolului-rațiune. Adică după ce că românii le dau bani pe chirie, să își mai vândă 

și credința? Asta este ca și cum te muți la cineva în chirie și în afară de suma stabilită îi mai dai și unul dintre 

propriii copii, să facă ce vrea cu el… 

5. Documentul 6 semnat în Creta (nu de majoritatea, căci din 165 de episcopi prezenți nu au semnat 33, adică 

oamenii cu conștiința trează, nu cozi de topor ale ecumenismului) este o batjocură și o blasfemie la adresa 

Ortodoxiei, a eclesiologiei și a hristologiei ei. Puneți-i pe unii dintre profesorii de la Sibiu, mai ales pe cel de 

dogmatică, părintele Moșoiu din Brașov, să mai studieze și izvoare ortodoxe, nu numai teologie protestantă. Îmi 

aduc aminte cu dezgust de cursurile de dogmatică pe care le-am răbdat din partea părintelui Moșoiu la master 

(2001-2002). Nu numai că erau lipsite de conținut teologic ortodox, dar nici măcar nu putea să le articuleze cu 

propria lui gură. Iată cine predă teologie ortodoxă studenților însetați de adevăr. 

6. Călugării nu sunt CAP-iștii ierarhilor, sunt oameni ai rugăciunii, ai adevărului. A nu se confunda smerenia 

monahală cu teologia bâtei și a ascultării ecumeniste. Este posibil ca oricine întreabă în țara asta care sunt 

argumentele ortodoxe ale Adunării din Creta să i se răspundă fără respect, cu minciuni și cu manipulări? Cine 

este Biserica? Numai ierarhii sau și noi? S-a transformat BOR în Vatican și noi nu am aflat de pe basilica? Cât 

despre monahii athoniți, există dovezi video că de fapt au fost trimișii Athosului, nu intruși nebinecuvântați. 

7. Dacă bulgarii nu au avut cu ce plăti, de ce nu au făcut celelalte Biserici Ortodoxe SURORI chetă și să îi ajute? 

Sau să li se facă o reducere? Cred că se mulțumeau și cu hotel de 3 sau 4 stele. Cât despre ruși, au semnat prin 

patriarhul Kiril în Cuba lucruri mai grave decât ortodocșii luptători în Creta, recunoscând validitatea totală a 

botezului papistaș. Adevărul este că ierarhii ruși au primit semnale clare din partea poporului că dacă se duc în 

Creta, izbucnește revoluția. La noi, nu vă faceți griji, era o vorbă la Sibiu: dormi în pace, țara tot popă te face. 

8. Documentele din Creta cuprind mult adevăr, dar mustesc de minciuni și de erezii. Au recunoscut-o toți cei 

care nu au vrut să le semneze. Iar motivul nesemnării nu a fost nici sărăcia, nici mândria, ci CONȘTIINȚA. 

B. Referitor la afirmațiile Înaltpreasfinției Voastre despre persoana mea 

1. Acel ”unul” se numește Staicu Ciprian-Ioan și nu se teme sub nici un chip de amenințările ecumeniste. 

2. ”Înșelarea” în care mă aflu eu este demnitatea și bunul simț cu care răspund la orice acuzații și manipulări 

mincinoase. În cazul în care alta este ”înșelarea”, vreau să știu care și să văd argumentele TEOLOGICE în acest 

sens. Nu datorez nimănui nimic pentru cei 21 de ani de când sunt în teologie, întotdeauna am fost printre primii 

la învățătură, iar celor interesați le pot trimite CV-ul meu actualizat. 

3. Profesorul din Grecia la care faceți referire este Pr. Prof. Univ. Dr. Theodoros Zisis, pe care îl respectă tot 

mapamondul, cu excepția papistașilor și a ecumeniștilor. Că părintele Theodor ”nu știe nimic” este o afirmație 



care frizează ridicolul, cu excepția faptului dacă nu cumva se referă la aceea că el: nu știe să mintă, nu știe să 

înșele, nu știe să amenințe, nu știe să trădeze, nu știe să acuze pe nedrept etc. Sau, dacă vrem să mergem pe 

argumentele aduse de Sf. Grigorie de Nyssa și de Sf. Maxim Mărturisitorul, care spun că răul este de fapt 

”nimic”, el nu are ființă, este doar refuzul binelui, atunci putem spune că ”acel profesor nu știe nimic.” 

4. Am fost acuzat și în ziarele locale brașovene – culmea, același articol apărut în două ziare care NICIODATĂ nu 

s-au înțeles, au fost în concurență, acum a fost de ajuns un copy-paste – că am organizat conferința din Brașov. 

Răspunsul l-am dat http://prieteniisfantuluiefrem.ro/2016/10/17/raspuns-la-minciuni-publicistice-ecumeniste/  

Mă opresc aici, pentru că trebuie să mă duc la Sfânta Vecernie. M-aș bucura nespus ca măsurile de care vorbiți – 

probabil oprirea de la slujire și caterisirea – să devină realitate, le-aș considera mai de preț decât titlul de doctor 

în teologie. Cu mila lui Dumnezeu, în orice situație voi fi, nădăjduiesc să rămân pe aceeași linie. Însă rămân cu o 

nedumerire: unde este respectul datorat muncii cinstite a unui om, că eu nu am avut parte de el în relația cu 

Înaltpreasfinția Voastră. 

Mă refer la următoarele: 

Relatez pe scurt următoarea întâmplare, petrecută în noiembrie 2008, la care am martori pe ÎPS Irineu, 

mitropolitul Olteniei, profesorul de morală Cosma de la Caransebeș, pr. Irimia Ioan din Suceava și soția mea, 

Ioana-Alina, prezenți la susținerea tezei mele de doctorat în teologie ortodoxă, la Sibiu. 

Am început să îmi susțin teza în fața comisiei, condusă în calitate de decan chiar de către Înaltpreasfinția 

Voastră. Când am ajuns la subcapitolul despre erezia feminismului, ca fiind parte integrantă a ecumenismului 

contemporan, Înaltpreasfinția Voastră m-ați întrerupt și mi-ați spus: ”Să treci peste capitolul acesta.” 

V-am răspuns cu tot respectul: ”Dacă eu sar acest capitol, mă va sări și Dumnezeu de la mântuire.” 

Înaltpreasfinția Voastră a replicat: ”Dacă vorbești despre feminism, eu ies afară din sală.” V-am răspuns: 

”Înaltpreasfinția Voastră, eu am venit să îmi susțin teza, faceți cum vă îndeamnă conștiința.” M-ați întrebat: ”Cât 

durează treaba asta?” V-am spus că maxim 10 minute. 

Ați plecat supărat, iar după câteva minute ați deschis puțin ușa sălii profesorale unde avea loc susținerea tezei și 

mi-ați zis: ”Bă, ai terminat?” Cu respect v-am răspuns că mai am câteva minute. Ați trântit ușa și ați revenit după 

un sfert de ceas. 

Am luat ”magna cum laude”, am depus jurământul, iar în capelă, de față cu mine și cu toți cei menționați mai 

sus, în final ÎPS Irineu v-a întrebat: ”nu îl faci iconom stavrofor?” (așa cum prevede regulamentul). Ați răspuns, 

ați zis tare, de față cu toți membrii comisiei: ”Pe ăsta? Nu vreau.” Și cu asta am plecat la masă. 

În concluzie, eu totuși Vă respect și Vă doresc mântuire întru adevărul Sfintei Ortodoxii. 

Sf. Gheorghe 12 noiembrie 2016, 

                                    Pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu 

 Înaltpreasfinției Sale, 

Înaltpreasfințitului Prof. Univ. Dr. LAURENȚIU STREZA 

Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului 

Varianta pdf a documentului: 

raspuns-catre-ips-laurentiu-streza 
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Spre luare aminte! 

17 noiembrie 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Noutăți, Revista Curajul de a fi fericit / 37 Comments  

Expresia conștiinței noastre 

Ca urmare a celor petrecute la adunarea inter-ortodoxă din Creta (iunie 2016), conștiința noastră ortodoxă și 

responsabilitatea de păstori ne-au îndemnat să transmitem următoarele: 

1. Am oprit pomenirea la sfintele slujbe a ierarhilor români care au mărturisit public, prin propria lor semnătură, 

pan-erezia ecumenismului, pentru că dorim să respectăm cu acrivie învățătura dogmatică și Sfintele Canoane ale 

Bisericii Ortodoxe, care ne legitimează această atitudine (conf. Canonului 15, Sinodul I-II Constantinopol). 

2. Rămânem în Biserica Ortodoxă Română și nu o vom părăsi niciodată. 

3. Nu ne dezicem de Biserica Ortodoxă Română, ci doar ne îngrădim de pan-erezia ecumenistă și de promotorii 

ei: ierarhi, monahi și mireni. 

4. Mărturisim că unitatea Bisericii este dată doar de Adevărul-Hristos, iar pseudo-unitatea impusă de ecumeniști 

se sprijină doar pe minciuni și erezie. 

5. Datorită Capului Unic și Infailibil al Bisericii, Domnul nostru Iisus Hristos, Harul Dumnezeiesc este prezent și 

lucrător în Biserica Ortodoxă Română, spre mântuirea poporului dreptcredincios, în pofida abaterilor 

dogmatice inadmisibile ale unora dintre păstorii ei. 

Scopul întreruperii pomenirii ierarhului este îngrădirea necesară de erezie, osândirea acesteia, ca semnal de 

alarmă pentru trezirea conștiinței poporului. Există marele pericol al pierderii Harului Dumnezeiesc prin 

extinderea și generalizarea ereziei. Așadar, este imperios necesar pentru mântuire delimitarea clară de 

ecumenismul propovăduit de adunarea din Creta cât și de orice altă erezie. 

Ca mădulare ale Bisericii Ortodoxe Române, solicităm ca punctul nostru de vedere să fie prezentat în mass-

media bisericească, lansând pe această cale invitația la un dialog edificator. 

În frica lui Dumnezeu și cu dragoste, către pliroma Bisericii Ortodoxe Române. 

Semnatari:  
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Luare de poziție ortodoxă față de noi mărturisiri ecumeniste… africane 

18 noiembrie 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Noutăți, Revista Curajul de a fi fericit / 18 Comments  

                                              

Azi dimineață ni s-a atras atenția că a apărut la adresa http://basilica.ro/evaluarea-sfantului-sinod-al-patriarhiei-

alexandriei-referitoare-la-sfantul-si-marele-sinod-din-creta/ știrea prezentată mai jos. Conștiința ne spune că 

trebuie să luăm atitudine. Ne vor întreba ecumeniștii: Cine sunteți voi? Vreți să ieșiți în evidență? Vă împotriviți 

unui întreg Sinod? Ați înnebunit de tot? etc. Răspunsul nostru este simplu: nu acceptăm ca nimeni să terfelească 

credința Sfinților Părinți ai Bisericii Ortodoxe. Dar, pentru a face acest lucru cu binecuvântare, vom apela la 

cuvintele unui ierarh mărturisitor, mitropolitul Serafim de Kithira, conform articolului postat la adresa 

http://astradrom-filiala-bihor.blogspot.ro/2016/11/un-mitropolit-grec-contrazice.html 

Mai întâi care este știrea: 

Evaluarea Sfântului Sinod al Patriarhiei Alexandriei referitoare la Sfântul și Marele Sinod din Creta 

Sfântul Sinod al Patriarhiei Alexandriei s-a întrunit în şedinţă de lucru în perioada 15-17 noiembrie 2016, sub 

președinția Preafericitului Părinte Teodor al II-lea, Papă și Patriarh al Alexandriei și al întregii Africi. Miercuri, 16 

noiembrie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Alexandrine a publicat un comunicat referitor la lucrările Sfântului 

şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, care a avut loc în Creta, în luna iunie a acestui an. 

1. Dăm slavă și laudă Dumnezeului în Treime, Care ne-a învrednicit să participăm la Sfântul și Marele Sinod al 

Bisericii Ortodoxe, în luna iunie, care a trecut. Sinodul a reprezentat pecetluirea unui drum lung, de mai multe 

zeci de ani, parcurs prin consultări teologice intense, acorduri și dezacorduri. El a fost viziunea predecesorilor 

noștri luminați și harismatici, care s-au rugat să ajungă ziua convocării acestuia, însă nu au reușit. Ne exprimăm 

adânca recunoștință față de aceștia și ne rugăm pentru odihna sufletelor lor. 

2. Sinodul din Creta a reprezentat un eveniment extrem de important pentru cursul Bisericii Ortodoxe, întrucât a 

oferit lumii contemporane o mărturie de unitate, responsabilitate și efort susținut. A fost, este și va rămâne o 

mare minune „a întâlnirii și a coexistenţei” Bisericilor Ortodoxe și credem că această nouă experiență va fi 

deslușită treptat și va aduce noi roade în spațiul ortodox. Fericiți sunt cei care vor gusta din aceste roade! 

3. Acesta a confirmat faptul că sinodalitatea reprezintă expresia prin excelență a conștiinței eclesiologice a 

Bisericii Ortodoxe și, în același timp, reprezintă un răspuns dinamic pentru propovăduitorii înflăcărați ai 

introversiunii, exclusivității, etnofiletismului și fundamentalismului. Credem că, în viitorul apropiat, orice 

imperfecțiuni și neajunsuri ale acestui Sinod vor fi depășite la Sinoadele care vor urma, cu ajutorul lui 

Dumnezeu. 

4. Mulțumim din inimă Sanctității Sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, Președintele Sfântului și Marelui Sinod, 
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Preafericiților Întâistătători și tuturor celor care au lucrat fără încetare pentru realizarea Sinodului, în mijlocul 

multor adversități și provocări. 

5. Considerăm foarte importantă consolidarea la nivel sinodal a iconomiei ecleziastice, în condițiile diferitelor 

poziții extremiste și conservatoare, deoarece se oferă posibilitatea Bisericilor Locale de a aplica pastorația în 

timp real, în anumite locuri și circumstanțe. Însă, în ciuda glasurilor profetice care s-au făcut auzite în cadrul 

Sinodului și cele din timpul Conferințelor Presinodale, am constatat cu regret neîndrăzneală și reticență de a 

înţelege unele „abateri” de la vechile rânduieli ale vieții Bisericii și ale turmei ca rigoare (acrivie) și nu ca 

pogorământ (iconomie), deși aceasta ar fi afirmarea reală a Tainei Întrupării lui Hristos astăzi, adică revelarea vie 

și mântuitoare a lui Dumnezeu. Diferitele abordări ale problemelor legate de viața Bisericii nu reprezintă pentru 

noi deviații de la adevărul ortodox, ci adaptarea la realitatea africană. 

6. Biserica Africii va continua participarea ei activă la toate dialogurile intercreştine şi interreligioase oficiale, în 

ciuda dificultăților şi problemelor care apar ocazional. Pe lângă participarea noastră la Consiliul Mondial al 

Bisericilor, promovăm prezenţa şi activitatea noastră la Consiliul Panafrican al Bisericilor. În fiecare clipă, trebuie 

să oferim cu smerenie o mărturie despre credinţa ortodoxă, despre deplinătatea revelaţiei divine, pe care 

Biserica noastră o păstrează. Mergând pe urmele lui Iisus, trebuie să devenim instrumente ale reconcilierii şi să 

cultivăm convieţuirea paşnică a oamenilor, respectând şi protejând diversitatea lor etnică, rasială şi religioasă. 

Suntem chemaţi împreună cu alte Biserici şi comunităţi religioase să lucrăm în vederea combaterii oricărei 

nedreptăţi sistemice şi demonice, în orice chip apare, anulând viaţa turmei noastre grav rănite şi însângerate. 

7. Suntem conştienţi de faptul că fiind o Biserică vie şi dinamică, manifestată înlăuntrul unei lumi dezvoltate şi 

mult pătimitoare, avem datoria de a formula cu îndrăzneală şi viziune profetică condiţiile pentru angajarea şi 

transformarea lumii noastre, de a oferi speranţă şi viaţă deplină tuturor oamenilor, precum şi bucuria Învierii. 

Solicităm rugăciunile din suflet ale Trupului Bisericii noastre, ale clerului şi poporului, ca în cooperare cu toată 

lumea să punem în valoare dinamica Marelui Sinod şi să eliberăm acele puteri care vor arăta Biserica Africii o 

prezenţă profetică, întru frica Domnului ei, fiind mereu deschisă faţă de lucrarea uimitoare a Preasfântului Duh. 

Analiza ideilor principale (mai întâi ideea, apoi răspunsul nostru, după cum ne-a luminat Hristos): 

1. ”Dăm slavă și laudă Dumnezeului în Treime, Care ne-a învrednicit să participăm la Sfântul și Marele Sinod al 

Bisericii Ortodoxe.” 

Răspuns: Se cuvine a da slavă neîncetat lui Dumnezeu, însă în Duhul Adevărului, în vreme ce singura treime 

prezentă la acest sinod a fost: masoneria, CIA și Vaticanul. Bieții ierarhi ortodocși au fost simple glastre pentru 

flori, iar întâi-stătătorii au făcut jocul ereziarhului patriarh ecumenic, care a organizat în așa măsură Sinodul încât 

să nu poată fi schimbat nimic în textele pregătite dinainte. Batjocorirea eclesiologiei ortodoxe nu cred că are 

vreo legătură cu slăvirea Dumnezeului-Treimic. Sau, după cum spune mitropolitul Serafim de Kithira, 

documentul cel mai eretic, cel cu nr. 6, poate fi caracterizat ca o „piatră de poticnire” nu doar pentru „mulți 

credincioși, dar și pentru patru Biserici Locale, care concentrează majoritatea credincioșilor ortodocși.” 

2. Sinodul a fost ”viziunea predecesorilor noștri luminați și harismatici.” 

Răspuns: De fapt inițiatorii lui, încă de acum 100 de ani, au fost masoni, deci poate iluminați, adică slujitori ai 

satanei. Nume de patriarhi din secolul al XX-lea, ca Metaxakis, Athenagora, Bartolomeu sunt o rușine pentru 

istoria Bisericii Ortodoxe. Sfântul Paisie Aghioritul s-a rugat îndelung ca Dumnezeu să nu îl pedepsească cu 

moarte năpraznică pe ecumenistul Bartolomeu, așa cum merită pentru blasfemiile lui, ci să îi dea timp de 

pocăință. Însă ecumeniștii cei lipsiți de harul Duhului Sfânt merg din rău în mai rău. 



3. ”Sinodul din Creta a reprezentat un eveniment extrem de important pentru cursul Bisericii Ortodoxe, întrucât a 

oferit lumi contemporane o mărturie de unitate, responsabilitate și efort susținut.” 

Răspuns: Care unitate, devreme ce nu au fost reprezentați mai mult de 50% dintre ortodocșii lumii? Care 

unitate, când 33 de episcopi din 165 nu au semnat documentul eretic nr. 6? Care responsabilitate, când metoda 

folosită a fost presiunea, șantajul, calomnia, amenințarea? Efortul susținut se referă oare la ideea: hai să 

terminăm cât mai repede, sinodul nu poate fi prelungit, trebuie să semnăm acum tot, să nu amânăm nimic, că 

altfel Stăpânii ne iau capetele? Acest efort se referă la neputința arhiepiscopului Ciprului de a se abține de la o 

mare fărădelege și în consecință a semna în locul mitropoliților Athanasie și Neofit, care au refuzat să o facă? 

Credem că sentimentul cu care sinodalii s-au întors la casele lor a fost siluirea propriei conștiințe, în pofida 

cazării la hotel de cinci stele și a priveliștii naturale încântătoare. Cred că cei mai șocați nu suntem noi, pliroma 

Bisericii Ortodoxe, ci ierarhii înșiși care în cinci zile au reușit să ajungă de același rang cu Iuda și cu Arie (fapt pe 

care de altfel l-au invocat cu ocazia hirotoniei întru arhiereu, ca blestem de la Dumnezeu dacă nu vor apăra și nu 

vor propovădui curat și integral credința ortodoxă). 

4. ”Sinodul din Creta a reprezentat… o mare minune… și va aduce noi roade în spațiul ortodox. Fericiți sunt cei 

care vor gusta din aceste roade!” 

Răspuns: Minunea a fost că nu s-au deschis cerurile să tune și să fulgere și să împrăștie adunarea apostaților. 

Toți cei care vor gusta din aceste roade vor trăi pe viu sentimentul de golătate și de singurătate al Evei după ce a 

gustat din fruntul oprit. Mai întâi să facă ierarhii ascultare de Dumnezeu Cel revelat în Scripturi și mărturisit de 

Biserica Ortodoxă a Sfinților Părinți și apoi să pretindă altora ascultare. 

5. ”Acesta (sinodul) a confirmat faptul că sinodalitatea reprezintă expresia prin excelență a conștiinței 

ecleziologice a Bisericii Ortodoxe.” 

Răspuns: Mitropolitul Serafim de Kithira a acuzat sinodul cretan ”de o încălcare flagrantă a consfătuirii, pentru 

că majoritatea episcopilor ortodocși nu au avut ocazia să ia parte la munca sinodului.” De asemenea, el a numit 

inacceptabilă decizia de a mărturisi îmbisericirea celorlalte confesiuni creștine. „Timp de nouăsprezece secole 

Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească a refuzat să numească diferite comunități eretice ca fiind 

biserici creștine.” Care sinodalitate? A fost o piesă de teatru, iar bieții ierarhi niște spectatori ai propriei lor 

căderi. Frumoase roade! În veci nu ne trebuie! 

6. ”Am constatat cu regret neîndrăzneală și reticență de a înţelege unele „abateri” de la vechile rânduieli ale 

vieții Bisericii și ale turmei.” 

Răspuns: Cu alte cuvinte, noi suntem o adunătură de proști care nu înțelegem aggiornamento făcut de ierarhii 

cretani, adică aducerea la zi a învățăturii Bisericii. Ceea ce ei numesc acum Ortodoxie nu este altceva decât 

arianism, macedonianism, nestorianism, hiliasm, iconoclasm etc, căci ei au recunoscut ca biserici pe toți ereticii. 

În vreme ce aceștia îi consideră în CMB pe ortodocși ca fiind cei mai de plâns creștini, pentru că nu acceptă 

căsătoriile homosexuale și preoția femeilor. Neîndrăzneala noastră se numește bun simț, se numește respect 

față de Sfinții Părinți, în vreme ce documentele cretane sunt o blasfemie la adresa Duhului Sfânt. 

7. ”Biserica Africii va continua participarea ei activă la toate dialogurile intercreştine şi interreligioase oficiale, în 

ciuda dificultăților şi problemelor care apar ocazional.” 

Răspuns: Adică ecumenismul merge înainte, cei care se opun vor fi anihilați rând pe rând, antihristul poate să 

vină. Părerea noastră este că ori de ne cunoaștem, ori de nu ne cunoaștem, noi, potrivnicii blasfemiei cretane și 



ei, susținătorii ei, ne vom întâlni, în fața lui Hristos, la Dreapta Judecată. Atunci se va vădi tot adevărul. Noi nu ne 

temem, căci ne-am expus cu totul, pentru ca Biserica lui Hristos cea Una, Sfânta Ortodoxie, să nu fie întinată de 

ereticii lupi în piei de oaie. Mitropolitul Serafim de Kithira se întreabă: ”Nu vom răspunde noi, ortodocșii, în Ziua 

Judecății pentru construcția acestui turn Babel spiritual și tăinuirea Adevărului Dumnezeiesc mântuitor?” 

8. ”Avem datoria de a formula cu îndrăzneală şi viziune profetică condiţiile pentru angajarea şi transformarea 

lumii noastre, de a oferi speranţă şi viaţă deplină tuturor oamenilor, precum şi bucuria Învierii. Solicităm 

rugăciunile din suflet ale Trupului Bisericii noastre, ale clerului şi poporului.” 

Răspuns: Noi întrerupem pomenirea ierarhilor ecumeniști, pentru că vrem să ne împărtășim cu Hristos, nu cu 

satana. Tot mitropolitul Serafim spune: ”Noi nu abandonăm acea statornicie pentru întunericul ereziei și a 

intențiilor malițioase, pentru a găsi pacea în confuziile lor și a spiritualității lor întunecate.” 

În concluzie, cu durere vedem că ecumeniștii se tot duc de-a berbeleacul. Se potrivește aici un cuvânt al 

părintelui Damaschin Grigoriatul, misionar de aproape 30 de ani în Africa: atunci când creștinii africani se întorc 

la practicile lor magice, se îndrăcesc. Și îi aduc familiile lor la preoții care i-au botezat – protestanți, papistași sau 

ortodocși (fiecare după alegerea lui) – ca să se izbăvească de duhul cel rău. Iar papistașii și protestanții le spun: 

vă ajutăm cu orice vreți, vă dăm alimente, vă sprijinim în viața socială, însă pentru a ieși satana din cei îndrăciți 

trebuie să mergeți la ortodocși, numai ei pot să vă ajute. Iată credința care biruie pe satana. Iată la ce dau cu 

piciorul ecumeniștii, apostaziind. Vai de bieții și sărmanii africani, care vor lua binecuvântări de la ierarhii și 

preoții ecumeniști. 

Dacă ar trăi Sfântul Apostol Pavel în ziua de astăzi, ar spune la fel ca în Epistola către Tit, 1,12-14: „Cretanii sunt 

pururea mincinoşi, fiare rele, pântece leneşe. Mărturia aceasta este adevărată; pentru care pricină, mustră-i cu 

asprime, ca să fie sănătoşi în credinţă și să nu dea ascultare basmelor iudaiceşti şi poruncilor unor oameni, care 

se întorc de la adevăr.” 

Ieromonah Macarie Banu 

Pr dr. Ciprian-Ioan Staicu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Luare de poziție ortodoxă față de noi mărturisiri ecumeniste… africane 

18 noiembrie 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Noutăți, Revista Curajul de a fi fericit / 18 Comments  

                                              

Azi dimineață ni s-a atras atenția că a apărut la adresa http://basilica.ro/evaluarea-sfantului-sinod-al-patriarhiei-

alexandriei-referitoare-la-sfantul-si-marele-sinod-din-creta/ știrea prezentată mai jos. Conștiința ne spune că 

trebuie să luăm atitudine. Ne vor întreba ecumeniștii: Cine sunteți voi? Vreți să ieșiți în evidență? Vă împotriviți 

unui întreg Sinod? Ați înnebunit de tot? etc. Răspunsul nostru este simplu: nu acceptăm ca nimeni să terfelească 

credința Sfinților Părinți ai Bisericii Ortodoxe. Dar, pentru a face acest lucru cu binecuvântare, vom apela la 

cuvintele unui ierarh mărturisitor, mitropolitul Serafim de Kithira, conform articolului postat la adresa 

http://astradrom-filiala-bihor.blogspot.ro/2016/11/un-mitropolit-grec-contrazice.html 

Mai întâi care este știrea: 

Evaluarea Sfântului Sinod al Patriarhiei Alexandriei referitoare la Sfântul și Marele Sinod din Creta 

Sfântul Sinod al Patriarhiei Alexandriei s-a întrunit în şedinţă de lucru în perioada 15-17 noiembrie 2016, sub 

președinția Preafericitului Părinte Teodor al II-lea, Papă și Patriarh al Alexandriei și al întregii Africi. Miercuri, 16 

noiembrie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Alexandrine a publicat un comunicat referitor la lucrările Sfântului 

şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, care a avut loc în Creta, în luna iunie a acestui an. 

1. Dăm slavă și laudă Dumnezeului în Treime, Care ne-a învrednicit să participăm la Sfântul și Marele Sinod al 

Bisericii Ortodoxe, în luna iunie, care a trecut. Sinodul a reprezentat pecetluirea unui drum lung, de mai multe 

zeci de ani, parcurs prin consultări teologice intense, acorduri și dezacorduri. El a fost viziunea predecesorilor 

noștri luminați și harismatici, care s-au rugat să ajungă ziua convocării acestuia, însă nu au reușit. Ne exprimăm 

adânca recunoștință față de aceștia și ne rugăm pentru odihna sufletelor lor. 

2. Sinodul din Creta a reprezentat un eveniment extrem de important pentru cursul Bisericii Ortodoxe, întrucât a 

oferit lumii contemporane o mărturie de unitate, responsabilitate și efort susținut. A fost, este și va rămâne o 

mare minune „a întâlnirii și a coexistenţei” Bisericilor Ortodoxe și credem că această nouă experiență va fi 

deslușită treptat și va aduce noi roade în spațiul ortodox. Fericiți sunt cei care vor gusta din aceste roade! 

3. Acesta a confirmat faptul că sinodalitatea reprezintă expresia prin excelență a conștiinței eclesiologice a 

Bisericii Ortodoxe și, în același timp, reprezintă un răspuns dinamic pentru propovăduitorii înflăcărați ai 

introversiunii, exclusivității, etnofiletismului și fundamentalismului. Credem că, în viitorul apropiat, orice 

imperfecțiuni și neajunsuri ale acestui Sinod vor fi depășite la Sinoadele care vor urma, cu ajutorul lui 

Dumnezeu. 

4. Mulțumim din inimă Sanctității Sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, Președintele Sfântului și Marelui Sinod, 

http://prieteniisfantuluiefrem.ro/2016/11/18/luare-de-pozitie-fata-de-noi-marturisiri-ecumeniste-africane/
http://prieteniisfantuluiefrem.ro/author/admin2/
http://prieteniisfantuluiefrem.ro/category/biblioteca/
http://prieteniisfantuluiefrem.ro/category/noutati/
http://prieteniisfantuluiefrem.ro/category/revista-curajul-de-a-fi-fericit/
http://prieteniisfantuluiefrem.ro/2016/11/18/luare-de-pozitie-fata-de-noi-marturisiri-ecumeniste-africane/#comments
http://prieteniisfantuluiefrem.ro/wp-content/uploads/2016/11/Sinod-Patriarhia-Alexandriei.jpg


Preafericiților Întâistătători și tuturor celor care au lucrat fără încetare pentru realizarea Sinodului, în mijlocul 

multor adversități și provocări. 

5. Considerăm foarte importantă consolidarea la nivel sinodal a iconomiei ecleziastice, în condițiile diferitelor 

poziții extremiste și conservatoare, deoarece se oferă posibilitatea Bisericilor Locale de a aplica pastorația în 

timp real, în anumite locuri și circumstanțe. Însă, în ciuda glasurilor profetice care s-au făcut auzite în cadrul 

Sinodului și cele din timpul Conferințelor Presinodale, am constatat cu regret neîndrăzneală și reticență de a 

înţelege unele „abateri” de la vechile rânduieli ale vieții Bisericii și ale turmei ca rigoare (acrivie) și nu ca 

pogorământ (iconomie), deși aceasta ar fi afirmarea reală a Tainei Întrupării lui Hristos astăzi, adică revelarea vie 

și mântuitoare a lui Dumnezeu. Diferitele abordări ale problemelor legate de viața Bisericii nu reprezintă pentru 

noi deviații de la adevărul ortodox, ci adaptarea la realitatea africană. 

6. Biserica Africii va continua participarea ei activă la toate dialogurile intercreştine şi interreligioase oficiale, în 

ciuda dificultăților şi problemelor care apar ocazional. Pe lângă participarea noastră la Consiliul Mondial al 

Bisericilor, promovăm prezenţa şi activitatea noastră la Consiliul Panafrican al Bisericilor. În fiecare clipă, trebuie 

să oferim cu smerenie o mărturie despre credinţa ortodoxă, despre deplinătatea revelaţiei divine, pe care 

Biserica noastră o păstrează. Mergând pe urmele lui Iisus, trebuie să devenim instrumente ale reconcilierii şi să 

cultivăm convieţuirea paşnică a oamenilor, respectând şi protejând diversitatea lor etnică, rasială şi religioasă. 

Suntem chemaţi împreună cu alte Biserici şi comunităţi religioase să lucrăm în vederea combaterii oricărei 

nedreptăţi sistemice şi demonice, în orice chip apare, anulând viaţa turmei noastre grav rănite şi însângerate. 

7. Suntem conştienţi de faptul că fiind o Biserică vie şi dinamică, manifestată înlăuntrul unei lumi dezvoltate şi 

mult pătimitoare, avem datoria de a formula cu îndrăzneală şi viziune profetică condiţiile pentru angajarea şi 

transformarea lumii noastre, de a oferi speranţă şi viaţă deplină tuturor oamenilor, precum şi bucuria Învierii. 

Solicităm rugăciunile din suflet ale Trupului Bisericii noastre, ale clerului şi poporului, ca în cooperare cu toată 

lumea să punem în valoare dinamica Marelui Sinod şi să eliberăm acele puteri care vor arăta Biserica Africii o 

prezenţă profetică, întru frica Domnului ei, fiind mereu deschisă faţă de lucrarea uimitoare a Preasfântului Duh. 

Analiza ideilor principale (mai întâi ideea, apoi răspunsul nostru, după cum ne-a luminat Hristos): 

1. ”Dăm slavă și laudă Dumnezeului în Treime, Care ne-a învrednicit să participăm la Sfântul și Marele Sinod al 

Bisericii Ortodoxe.” 

Răspuns: Se cuvine a da slavă neîncetat lui Dumnezeu, însă în Duhul Adevărului, în vreme ce singura treime 

prezentă la acest sinod a fost: masoneria, CIA și Vaticanul. Bieții ierarhi ortodocși au fost simple glastre pentru 

flori, iar întâi-stătătorii au făcut jocul ereziarhului patriarh ecumenic, care a organizat în așa măsură Sinodul încât 

să nu poată fi schimbat nimic în textele pregătite dinainte. Batjocorirea eclesiologiei ortodoxe nu cred că are 

vreo legătură cu slăvirea Dumnezeului-Treimic. Sau, după cum spune mitropolitul Serafim de Kithira, 

documentul cel mai eretic, cel cu nr. 6, poate fi caracterizat ca o „piatră de poticnire” nu doar pentru „mulți 

credincioși, dar și pentru patru Biserici Locale, care concentrează majoritatea credincioșilor ortodocși.” 

2. Sinodul a fost ”viziunea predecesorilor noștri luminați și harismatici.” 

Răspuns: De fapt inițiatorii lui, încă de acum 100 de ani, au fost masoni, deci poate iluminați, adică slujitori ai 

satanei. Nume de patriarhi din secolul al XX-lea, ca Metaxakis, Athenagora, Bartolomeu sunt o rușine pentru 

istoria Bisericii Ortodoxe. Sfântul Paisie Aghioritul s-a rugat îndelung ca Dumnezeu să nu îl pedepsească cu 

moarte năpraznică pe ecumenistul Bartolomeu, așa cum merită pentru blasfemiile lui, ci să îi dea timp de 

pocăință. Însă ecumeniștii cei lipsiți de harul Duhului Sfânt merg din rău în mai rău. 



3. ”Sinodul din Creta a reprezentat un eveniment extrem de important pentru cursul Bisericii Ortodoxe, întrucât a 

oferit lumi contemporane o mărturie de unitate, responsabilitate și efort susținut.” 

Răspuns: Care unitate, devreme ce nu au fost reprezentați mai mult de 50% dintre ortodocșii lumii? Care 

unitate, când 33 de episcopi din 165 nu au semnat documentul eretic nr. 6? Care responsabilitate, când metoda 

folosită a fost presiunea, șantajul, calomnia, amenințarea? Efortul susținut se referă oare la ideea: hai să 

terminăm cât mai repede, sinodul nu poate fi prelungit, trebuie să semnăm acum tot, să nu amânăm nimic, că 

altfel Stăpânii ne iau capetele? Acest efort se referă la neputința arhiepiscopului Ciprului de a se abține de la o 

mare fărădelege și în consecință a semna în locul mitropoliților Athanasie și Neofit, care au refuzat să o facă? 

Credem că sentimentul cu care sinodalii s-au întors la casele lor a fost siluirea propriei conștiințe, în pofida 

cazării la hotel de cinci stele și a priveliștii naturale încântătoare. Cred că cei mai șocați nu suntem noi, pliroma 

Bisericii Ortodoxe, ci ierarhii înșiși care în cinci zile au reușit să ajungă de același rang cu Iuda și cu Arie (fapt pe 

care de altfel l-au invocat cu ocazia hirotoniei întru arhiereu, ca blestem de la Dumnezeu dacă nu vor apăra și nu 

vor propovădui curat și integral credința ortodoxă). 

4. ”Sinodul din Creta a reprezentat… o mare minune… și va aduce noi roade în spațiul ortodox. Fericiți sunt cei 

care vor gusta din aceste roade!” 

Răspuns: Minunea a fost că nu s-au deschis cerurile să tune și să fulgere și să împrăștie adunarea apostaților. 

Toți cei care vor gusta din aceste roade vor trăi pe viu sentimentul de golătate și de singurătate al Evei după ce a 

gustat din fruntul oprit. Mai întâi să facă ierarhii ascultare de Dumnezeu Cel revelat în Scripturi și mărturisit de 

Biserica Ortodoxă a Sfinților Părinți și apoi să pretindă altora ascultare. 

5. ”Acesta (sinodul) a confirmat faptul că sinodalitatea reprezintă expresia prin excelență a conștiinței 

ecleziologice a Bisericii Ortodoxe.” 

Răspuns: Mitropolitul Serafim de Kithira a acuzat sinodul cretan ”de o încălcare flagrantă a consfătuirii, pentru 

că majoritatea episcopilor ortodocși nu au avut ocazia să ia parte la munca sinodului.” De asemenea, el a numit 

inacceptabilă decizia de a mărturisi îmbisericirea celorlalte confesiuni creștine. „Timp de nouăsprezece secole 

Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească a refuzat să numească diferite comunități eretice ca fiind 

biserici creștine.” Care sinodalitate? A fost o piesă de teatru, iar bieții ierarhi niște spectatori ai propriei lor 

căderi. Frumoase roade! În veci nu ne trebuie! 

6. ”Am constatat cu regret neîndrăzneală și reticență de a înţelege unele „abateri” de la vechile rânduieli ale 

vieții Bisericii și ale turmei.” 

Răspuns: Cu alte cuvinte, noi suntem o adunătură de proști care nu înțelegem aggiornamento făcut de ierarhii 

cretani, adică aducerea la zi a învățăturii Bisericii. Ceea ce ei numesc acum Ortodoxie nu este altceva decât 

arianism, macedonianism, nestorianism, hiliasm, iconoclasm etc, căci ei au recunoscut ca biserici pe toți ereticii. 

În vreme ce aceștia îi consideră în CMB pe ortodocși ca fiind cei mai de plâns creștini, pentru că nu acceptă 

căsătoriile homosexuale și preoția femeilor. Neîndrăzneala noastră se numește bun simț, se numește respect 

față de Sfinții Părinți, în vreme ce documentele cretane sunt o blasfemie la adresa Duhului Sfânt. 

7. ”Biserica Africii va continua participarea ei activă la toate dialogurile intercreştine şi interreligioase oficiale, în 

ciuda dificultăților şi problemelor care apar ocazional.” 

Răspuns: Adică ecumenismul merge înainte, cei care se opun vor fi anihilați rând pe rând, antihristul poate să 

vină. Părerea noastră este că ori de ne cunoaștem, ori de nu ne cunoaștem, noi, potrivnicii blasfemiei cretane și 



ei, susținătorii ei, ne vom întâlni, în fața lui Hristos, la Dreapta Judecată. Atunci se va vădi tot adevărul. Noi nu ne 

temem, căci ne-am expus cu totul, pentru ca Biserica lui Hristos cea Una, Sfânta Ortodoxie, să nu fie întinată de 

ereticii lupi în piei de oaie. Mitropolitul Serafim de Kithira se întreabă: ”Nu vom răspunde noi, ortodocșii, în Ziua 

Judecății pentru construcția acestui turn Babel spiritual și tăinuirea Adevărului Dumnezeiesc mântuitor?” 

8. ”Avem datoria de a formula cu îndrăzneală şi viziune profetică condiţiile pentru angajarea şi transformarea 

lumii noastre, de a oferi speranţă şi viaţă deplină tuturor oamenilor, precum şi bucuria Învierii. Solicităm 

rugăciunile din suflet ale Trupului Bisericii noastre, ale clerului şi poporului.” 

Răspuns: Noi întrerupem pomenirea ierarhilor ecumeniști, pentru că vrem să ne împărtășim cu Hristos, nu cu 

satana. Tot mitropolitul Serafim spune: ”Noi nu abandonăm acea statornicie pentru întunericul ereziei și a 

intențiilor malițioase, pentru a găsi pacea în confuziile lor și a spiritualității lor întunecate.” 

În concluzie, cu durere vedem că ecumeniștii se tot duc de-a berbeleacul. Se potrivește aici un cuvânt al 

părintelui Damaschin Grigoriatul, misionar de aproape 30 de ani în Africa: atunci când creștinii africani se întorc 

la practicile lor magice, se îndrăcesc. Și îi aduc familiile lor la preoții care i-au botezat – protestanți, papistași sau 

ortodocși (fiecare după alegerea lui) – ca să se izbăvească de duhul cel rău. Iar papistașii și protestanții le spun: 

vă ajutăm cu orice vreți, vă dăm alimente, vă sprijinim în viața socială, însă pentru a ieși satana din cei îndrăciți 

trebuie să mergeți la ortodocși, numai ei pot să vă ajute. Iată credința care biruie pe satana. Iată la ce dau cu 

piciorul ecumeniștii, apostaziind. Vai de bieții și sărmanii africani, care vor lua binecuvântări de la ierarhii și 

preoții ecumeniști. 

Dacă ar trăi Sfântul Apostol Pavel în ziua de astăzi, ar spune la fel ca în Epistola către Tit, 1,12-14: „Cretanii sunt 

pururea mincinoşi, fiare rele, pântece leneşe. Mărturia aceasta este adevărată; pentru care pricină, mustră-i cu 

asprime, ca să fie sănătoşi în credinţă și să nu dea ascultare basmelor iudaiceşti şi poruncilor unor oameni, care 

se întorc de la adevăr.” 

Ieromonah Macarie Banu 

Pr dr. Ciprian-Ioan Staicu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gândurile cu care ÎPS Serafim de Pireu s-a dus la Sinodul grecesc              (23-

24 noiembrie 2016) 

24 noiembrie 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Noutăți, Revista Curajul de a fi fericit / 15 Comments  

Ieri am văzut pe site-ul thriskevtika (la adresa http://thriskeftika.blogspot.ro/2016/11/blog-post_96.html) 

această scrisoare a ÎPS Serafim de Pireu, trimisă Sinodului Bisericii Ortodoxe a Greciei înainte de întrunirea 

acestuia pentru a discuta subiectul ”Creta”. Acum citeam că ÎPS Ierothei de Navpaktos a avut multe de înfruntat 

ieri (conform site-ului romfea.gr), încercând să apere dreapta credință și nelăsându-se influențat de potrivnicii 

foarte vocali (se pare că i-a revenit duhul de mărturisire, pe care l-a avut mai estompat la Iași, în prezența 

ecumeniștilor trădători). Am tradus din memoriul ÎPS Serafim părțile referitoare la relațiile cu eterodocșii. Spune 

niște lucruri foarte importante. Memoriul este de 4 ori mai lung decât partea prezentată aici, abordând toate 

lipsurile și ereziile hotărârilor din Creta. 

                                                                 

MEMORIU adresat Sfântului Sinod al Greciei, cu ocazia sesiunii extraordinare din 23-24 noiembrie 2016 

Preafericirea Voastră, Preasfinţiile Voastre, 

Preafericite, vă mulţumesc în mod deosebit că în interviul dvs acordat ziaristului Papahelas de la canalul TV Sky, 

aţi declarat cu curaj şi sinceritate că în Sfântul nostru Sinod nu există „fundamentalişti” şi „talibani”, ci fraţi 

care-şi păstrează fiecare libertatea conştiinţei lui dăruită de Dumnezeu. 

Consider ca o necuviinţă şi o blasfemie foarte mare adoptarea părerilor sau convingerilor că în Sfântul nostru 

Sinod se disting „susţinători” ai credinţei şi ”mitraliori” ai credinţei, prin urmare observaţiile mele nu izvorăsc 

dintr-un idealism „megaloman” bolnăvicios (nesănătos), sau dintr-o predispoziţie zilotistă, ci numai din 

conştientizarea responsabilităţii arhiereşti în faţa Întemeietorului Bisericii şi a turmei încredinţate de către 

Acesta. 

Cu mult respect, dragoste şi cinste faţă de persoanele tuturor celor de faţă, Preafericite şi Preasfinţiile Voastre, 

îngăduiţi-mi să menţionez că potrivit părerii mele, delegaţia Bisericii noastre la aşa numitul „Sfânt şi Mare 

Sinod” din Colimbari, Creta a depăşit limitele admise ale misiunii ei deosebite şi a înşelat aşteptările 
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mandatului pe care l-a primit de la Sfântul nostru Sinod. Mă iertaţi pentru acest termen juridic (se referă la 

mandat – n.trad.), însă cred că redă pe deplin realitatea. 

Delegaţia noastră a fost purtătoarea mandatului Sfântului Sinod şi era datoare să păstreze până la sfârşit 

porunca pe care a primit-o, fără nici o abatere de la „mintea lui Hristos”. Nu a avut nici o împuternicire să 

schimbe conţinutul mandatului şi, iertaţi-mă că spun, motivaţiile care s-au făcut auzite că pare-se cei prezenţi la 

Sinod au votat şi ceea ce trebuia să se alcătuiască prin acordul celorlalte biserici este întru totul neverosimil, 

pentru că pe de o parte cu siguranţă delegaţia noastră a votat, însă era datoare să voteze numai ceea ce se 

încadra în porunca pe care o primise, iar pe de altă parte pentru că, aşa cum a interpretat Patriarhul ecumenic 

Bartolomeu sensul omofoniei (al acordului), o Biserică putea să facă propunerea pentru corectarea textelor 

votate de către întâi-stătători, chiar dacă nu se accepta ca să fie menţionată în Actele Sinodului ca fiind o 

propunere considerată drept diferită de părerea comună. 

Sfântul nostru Sinod nu a admis în textul inacceptabil (condamnabil) „Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii 

creştine” termenul „Biserici eterodoxe”, desigur nu dintr-o dispoziţie fundamentalistă, ci pentru că acest termen 

este contradictoriu şi inacceptabil, pentru că dacă vorbim despre Biserică, aceasta nu poate să fie eterodoxă, iar 

dacă vorbim despre termenul „eterodox”, acesta nu poate să fie Biserică (nu poate să facă parte din Biserică), în 

sensul teologic al termenului. 

Definirea Bisericii ne este dată de Întemeietorul ei Însuşi prin gura Lui cea plină de adevăr (Sf. Ap. Pavel – omul 

cel ceresc, cel îndumnezeit), care ne descoperă în epistola către Efeseni 1, 17-23 că: „Ca Dumnezeul Domnului 

nostru Iisus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea vouă duhul înţelepciunii şi al descoperirii, spre deplina Lui cunoaştere 

şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea la care v-a chemat, care este bogăţia slavei 

moştenirii Lui, în cei sfinţi şi cât de covârşitoare este mărimea puterii Lui faţă de noi, după lucrarea puterii tăriei 

Lui, pentru noi cei ce credem. Pe aceasta, Dumnezeu a lucrat-o în Hristos, sculându-L din morţi şi aşezându-L de-a 

dreapta Sa, în ceruri, mai presus decât toată începătoria şi stăpânia şi puterea şi domnia şi decât tot numele ce 

se numeşte, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor. Şi toate le-a supus sub picioarele Lui şi, mai presus de 

toate, L-a dat pe El cap Bisericii, Care este trupul Lui, plinirea Celui ce plineşte toate întru toţi.” 

Prin urmare este cu neputinţă existenţa unei biserici eterodoxe aşa cum este imposibilă existenţa unui Hristos 

eterodox. Este absurd să conţină adevărul în acelaşi timp şi credinţa despre care Sf. Ioan Gură de Aur – gura 

Sfântului Pavel – ne transmite că “în iad nu există pocăinţă” (arătând astfel că doar fiii Bisericii adevărate se vor 

izbăvi de iad – n.trad.), interpretând pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr, cât şi existenţa unui alt trup 

al lui Hristos avându-L drept cap pe El Însuşi, care să înveţe exact cele opuse, aşa cum ne spune comunitatea 

romano-catolică în Catehismul editat la Vatican în 1996, la pagina 332, cu titlul “Curăţirea finală sau 

purgatoriul”, unde se spune că: cei care mor fără să se fi curăţit sunt supuşi după moartea lor unei purificări 

pentru a intra în bucuria cerului (Împărăţiei). Această curaţire finală este numită purgatoriu de către Vatican. 

Pentru a împăca cele ireconciliabile, delegaţia noastră a făcut propunerea care în final a fost acceptată că nu 

recunoaşte existenţa “bisericilor” eterodoxe, ci denumirea istorică de “biserici eterodoxe” şi vă daţi seama de 

inacceptabilitatea (absurditatea) unei asemenea hotărâri pentru că denumire (nume) are numai ceva ce există 

în timp şi spaţiu. Aşadar acceptarea denumirii şi nu a existenţei încearcă să potrivească cele opuse, batjocorind 

realitatea. Ar fi mult mai potrivit expresia că Biserica Ortodoxă cunoaşte lumea creştină eterodoxă din afara ei 

prin denumirea pe care această lume şi-o atribuie. (…) 

Conform umilei mele păreri, ceea ce este inacceptabil în legătură cu aşa-zisul Sfânt şi Mare Sinod, este de ce se 

numeşte Sfânt, devreme ce nu este următor al Sfintelor Sinoade Ecumenice şi al celorlalte Sinoade aşa cum a 



declarat episcopul Anastasie al Albaniei şi nu a formulat şi nici nu s-a preocupat de nici o hotărâre dogmatică sau 

canonică, el nu este nici mare de vreme ce nu au fost reprezentaţi peste 200 de milioane de fraţi întru aceeaşi 

credinţă (150 milioane – Patriarhia Moscovei, 30 milioane Patriarhia Georgiei şi 20 milioane Patriarhiile Bulgariei 

şi Antiohiei) şi pentru că nu a condamnat nici o erezie existentă în vremurile noastre, încălcând în mod evident 

următoarele canoane ale Bisericii: Canonul 37: „De două ori pe an să se facă Sinod al Episcopilor şi să se 

cerceteze între dânşii Dogmele bunei Cinstiri de Dumnezeu, şi să se dezlege (rezolve) întâmplătoarele împotrivă 

ziceri bisericeşti”, care are autoritate ecumenică (adică veșnică și neschimbabilă – n.trad.) prin Canonul al II-lea 

al Sinodului VI ecumenic şi prin Canonul I al Sinodului VII Ecumenic. (…) 

Textele presinodale au fost încărcate cu trecutul lor cunoscut şi cu lipsurile lor  (…) 

Sinodul din Creta, fără îndoială că a îmbunătăţit textele presinodale. Însă textele finale, sinodale, încă sunt 

neclare. Ele nu au luat „o formă sobornicească” prin care ar putea să contribuie la „unitatea sobornicească” a 

Bisericii şi să dobândească doritul „caracter ecumenic”. 

Aşteptările noastre de la Sfântul şi Marele Sinod nu s-au împlinit, cu toate îmbunătăţirile aduse textelor 

presinodale, am fi vrut ca hotărârile Sinodului să poată fi cuprinse în Sinodiconul Ortodoxiei (însă nu este aşa). 

În plus, se pune şi o problemă majoră pe care ÎPS Ieroteos al Nafpaktosului prin înşelepciunea şi credincioşia lui 

deosebită ne-a menţionat-o în timpul unei sinaxe preoţeşti care a avut loc în cadrul Mitropoliei noastre în data 

de 10 noiembrie 2016 cu tema informării clerului despre „Sfântul şi Marele Sinod”: 

Problemele fundamentale sunt convingerile fraţilor arhierei ai Bisericii Ortodoxe că credinţa adevărată nu 

constituie premiza absolută pentru împărtăşirea de Harul necreat al Dumnezeului Treimic, că eterodoxia este 

purtătoarea unui botez adevărat cu o bază harică, că au parte și eterodocșii de succesiune apostolică şi de 

preoţie şi prin urmare, şi erezia este o „cale spre mântuire”. Aceste păreri însă, răstoarnă pe deplin teologia 

Sinoadelor Ecumenice şi a Sfinţilor şi de Dumnezeu purtătorilor Părinţi de 2000 de ani încoace şi constituie o 

adevărată intruziune a lucrării demonice pentru pierderea mântuirii lumii. 

Prin urmare, respectivii arhierei sunt purtători ai ereziei ecumenismului sincretist şi constituie un pericol 

deplin pentru trupul Bisericii, dar şi o scuză tragică pentru persistenţa eterodocşilor în erezia lor. Putem noi să 

fim în comuniune cu purtătorii unei asemenea erezii fără a pune în primejdie mântuirea turmei noastre şi fără 

a respecta juămintele depuse la hirotonia noastră ca arhierei? 

Am umila părere după susţinerea celor de mai sus că aşa-numitul „Sfânt şi Mare Sinod” ar trebui să fie 

considerat numai ca o întâlnire presinodală şi să contribuim cu toţii astfel încât să se întrunească un Sinod cu 

adevărat Mare şi Sfânt, care să clarifice nelămuririle şi confuziile, condamnând panerezia ecumenismului 

sincretist şi proclamând în întreaga lume că singura cale de mântuire şi de împărtăşire de energiile necreate 

ale Lui Dumnezeu este teologia Sfinţilor Părinţi şi a Sinoadelor Ecumenice ale nedespărţitei Biserici Celei Una, 

Sfântă şi Apostolească. 

traducere de pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu 

(această traducere a fost realizată în colaborare cu pr. Claudiu Buză și cu fratele Cristian Bucuroiu,  cărora le 

mulțumesc din inimă) 

PS – Ecumeniștilor, în orice cotloane v-ați ascunde și oricât ați încerca să manipulați, să amenințați și să 

spumegați, ADEVĂRUL va învinge și vă va învinge. Vă dorim pocăință și îndreptare ! (echipa de mai sus) 

 



 

Au căzut și grecii, chiar mai rău decât românii 

25 noiembrie 2016 / By admin2 / In Noutăți / 36 Comments  

Alaltăieri, 23 noiembrie 2016, s-a întrunit pentru prima zi a sesiunii sale extraordinare Sinodul Greciei, iar ieri 

pentru a doua zi. Pe scurt, că nu merită multă bătaie de cap, mitropolitul Teologos de Serres a ținut în prima zi 

un referat despre ce s-a întâmplat în Creta, propunând ca Sinodul să informeze poporul despre cele semnate și 

hotărâte în Creta, să se facă conferințe, să se scrie articole de către profesorii universitari, să se facă emisiuni la 

radio și televiziune, să se implementeze hotărârile respective în fiecare mitropolie. A doua zi de ședință – după 

ce arhiepiscopul Ieronim l-a felicitat pe mitropolitul de Serres pentru cele expuse, s-a votat și comunicatul oficial 

al Sinodului spune că ierarhii au fost de acord cu cele propuse. 

Cu alte cuvinte, totul este ok din punctul lor de vedere, urmează explicarea textelor, răspândirea lor și 

implementarea hotărârilor. Adică APOSTAZIE generală (desigur, cu excepția câtorva dintre ei, câți, nu știm). 

Părintele Theodor Zisis mi-a spus luni că nu își pune mari speranțe, pentru că ecumeniștii sunt foarte porniți. 

Păcat de greci, va fi vai de ei, căci Dumnezeu nu Se lasă batjocorit. 

a consemnat, 

pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu 
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Întâlnire între IPS Serafim de Pireu și PF Kiril al Rusiei – discuții 

despre Sinodul din Creta 

publicat pe noiembrie 26, 2016 6 Comentarii  

                                                       

Intalnirea marturisitoare dintre Patriarhul Chiril al Moscovei si Inaltpreasfintitul Serafim al Pireului, membru 

al delegatiei Bisericii Greciei in vizita la sarbatoarea nasterii Preafericitului Chiril al Moscovei si intregii Rusii. 

In data de 20 noiembrie 2016, IPS Serafim al Pireului a facut o vizita Preafericitului Kiril al Moscovei si intregii 

Rusii. 

Cu ocazia prezentei in Rusia a Leului Ortodoxiei, asa cum este supranumit Serafim al Pireului, datorita 

marturisirii sale impotriva tuturor ereziilor si mai ales a panereziei ecumeniste, gasindu-se intaistatator in 

aceasta lupta cu erezia de diavol inspirata a ecumenismului interreligios si intercrestin si luptator neinfricat 

impotriva pseudo Sinodului din Creta, Inaltpreasfintia Sa, a felicitat Biserica Rusa pentru ca nu a participat la 

pseudo Sinodul din Creta si a spus catre Preafericirea Sa Chiril ca a venit timpul sa se lase la o parte orice 

diplomatie bisericeasca si orice compromis in credinta si mai ales Preafericirea Sa Chiril sa devina un 

marturisitor fierbinte al Bisericii Ortodoxe, pentru ca de astfel de Patriarhi are nevoie Biserica Ortodoxa astazi, 

anume de Patriarhi marturisitori, astazi cand panerezia ecumenista ispiteste chiar pe cei alesi. 

Preafericitul Parinte Patriarh Chiril i-a spus Inaltpreasfintiei Sale kir Serafim ca urmareste cu mare atentie 

activitatea Sa si ca Simpozionul de la Pireu impotriva Sinodului Talharesc din Creta, care s-a tinut sub obladuirea 

Mitropoliei Pireului, a avut o mare influenta in Biserica Rusa ca sa nu participe la asa zisul Sinod din Creta. 

Mentionam ca la acest Simpozion Interortodox anti-Creta au participat multi Inaltpreasfintiti Mitropoliti ai 

Bisericii Greciei, dar si reprezentanti ai Patriarhiei Bulgariei si Mitropoliei Kievului si a Intregii Ucraine de sub 

Patriarhia Moscovei. Amintim numai cateva nume de referinta de la acest Simpozion, dar si din celebra Sinaxa a 

clericilor si monahilor antiecumenisti din Grecia: 

IPS Heroteos Vlahos de care Preafericirea Sa Chiril a fost profund impresionat, IPS Pavlos de Glifada, IPS Serafim 

de Kithiron, parintele prof. Gheorghe Metallinos, pr. prof. Theodoros Zisis si multi altii. 

A consemnat Nicolae Mascas, 

corespondenta din Atena.   

sursa: http://astradrom-filiala-bihor.blogspot.ro/2016/11/ips-serafim-de-pireu-si-pf-kiril-al.html  
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Înaltpreasfințitul Mitropolit Serafim de Kythira ia atitudine față de 

comunicatul de presă greșit al ierarhiei grecești 

28 noiembrie 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Noutăți, Revista Curajul de a fi fericit / 25 Comments  

                                                      
În urma unei convorbiri telefonice pe care am avut-o astăzi cu Înaltpreasfințitul Mitropolit Serafim de Kythira 

facem publică luarea sa de poziție față de comunicatul de presă dat în data de 24 noiembrie 2016, la sfârșitul 

celei de-a doua ședințe extraordinare a ierarhiei (Sinodului) Bisericii Greciei. Reamintim faptul că în cea de-a 

doua zi a ședinței sale extraordinare, Sfântul Sinod al Ierarhiei Bisericii Greciei, sub conducerea Preafercitirului 

Arhiepiscop Ieronim a dat un comunicat de presă care a revoltat, a dezamăgit și a înfuriat pliroma creștină a 

Bisericii prin hotărârea pe care a luat-o, potrivit anunțului. 

”… În încheiere, după alocuțiunea Preafericitului Ieronim, președintele Sfântului Sinod, care a fost în mod unanim 

acceptată, după informarea în totalitate și amănunțită a Ierarhiei Bisericii Greciei, s-a accentuat unitatea ei și s-a 

hotărât aprobarea propunerilor prezentării făcute de mitropolitul Teologos de Serres, precum și studierea de 

către Sinodul permanent a tuturor textelor care au fost depuse, astfel încât să fie alcătuit un anunț spre 

informarea clerului sfințit și a poporului…” 

Înaltpreasfințitul Mitropolit Serafim de Kythira a făcut următoarea declarație, exprimându-și în același timp și 

convingerea că respectivul comunicat de presă va fi retras, căci el nu corespunde realității și se va emite un nou 

comunicat, care va corecta lucrurile și va restabili adevărul celor petrecute. 

Declarația Înaltpreasfințitul Mitropolit Serafim de Kythira este următoarea: 

“Consider că anunțul dat în urma celei de-a doua zi de ședință a Sfântului Sinod nu redă cu exactitate hotărârea 

cinstitei ierarhii în ceea ce privește acel punct unde se spune că ierarhia a aprobat propunerile conținute în 

expunerea Înaltpreasfințitul Mitropolit Teologos de Serres și Nigrita. 

O astfel de temă nu a fost supusă la vot, nici verbal, nici în taină, nici în vreun alt mod (prin ridicarea mâinii sau 

prin luare de cuvânt). 

S-au spus păreri și aprecieri referitoare la expunere din partea a mulți ierarhi și după aceea Preafericitul i-a 

mulțumit și l-a felicitat pe vorbitor, a declarat că acum nu luăm nici o hotărâre, ci depunem subiectul acesta în 
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sarcina Sinodului Permanent, care va evalua întregul material, toate intervențiile Înaltpreasfințiților Mitropoliți, 

procesele verbale ale întrunirii și câteva memorii care au fost depuse de membrii sinodali și, după toată această 

procedură, Sinodul Permanent va alcătui o enciclică, iar aceasta va fi adresată pliromei ortodoxe a Bisericii 

Greciei. 

Prin urmare, nu este vorba de luarea unei decizii de către cinstita ierarhia referitoare la tot acest subiect, care a 

fost discutat în cele două zile, de aceea orice apreciere și luare de poziție este considerată pripită și inexactă. 

Acestea s-au scris pentru liniștirea poporului lui Dumnezeu, recomandând așteptarea hotărârii finale, care va fi 

formulată de Sinodul Permanent, care este organul executiv al Ierarhiei Bisericii Greciei.” 

În calitate de administratori ai site-ului Katanixis, îi mulțumim călduros Înaltpreasfințitul Mitropolit Serafim de 

Kythira pentru intervenția lui și pentru precizările lui foarte clare. Trebuie însă să remarcăm faptul că nu suntem 

optimiști că respectivul comunicat de presă va fi înlocuit. Și, lucru știut, cele scrise rămân și, atâta vreme cât 

comunicatul de presă rămâne același, noi ne vom neliniști și vom fi îngrijorați. Trebuie să constatăm că s-a făcut 

schimbarea în anunțul ierarhiei astfel încât să prindem din nou curaj și să respirăm ușurați, scăpând de senzația 

de dezamăgire și de furie care ne stăpânește. 

În fine, să remarcăm și ceva care este important. Știți care este ierarhul responsabil cu comunicatele de presă ale 

ierarhiei? Înaltpreasfințitul Mitropolit Ignatie al Dimitriadei. Acest lucru spune multe (este cel care a înființat 

Academia Teologică din Volos, de fapt un cuib de ecumeniști, care au formulat acolo și teologia postpatristică, în 

fapt o erezie – demascată de prof. Dimitrie Tseleggidis și de pr prof. Theodoros Zisis – care încearcă să surpe 

întreaga învățătură a Sfinților Părinți; chiar și despre Sfântul Marcu Eugenicul au spus ecumeniști că a fost un fel 

de ecumenist la vremea lui, lucru total opus realității – n.trad.) 

Sursa: https://katanixis.blogspot.ro/2016/11/blog-post_957.html  

traducere de pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu 
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Un prim comentariu al hotărârii ierarhiei grecești din 23-24 noiembrie 2016 
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Un prim comentariu al hotărârii ierarhiei din 23-24 noiembrie 2016 

Arhimandritul Athanasie Anastasiou, fost stareț al Mănăstirii Marea Meteoră 

În 23 și 24 noiembrie 2016 s-a întrunit de urgență Sfântul Sinod al Ierarhiei Bisericii Greciei, având exclusiv ca 

temă evaluarea Sinodului din Creta. Această întrunire a ierarhiei a fost așteptată cu mare interes și nerăbdare de 

poporul lui Dumnezeu, care își pusese în ea ultimele speranțe pentru schimbarea atitudinii ierarhiei care a 

condus la luarea unor hotărâri și alegeri greșite în cadrul Sinodului din Creta. 

Din păcate, însă, aceste așteptări au fost înșelate, fapt care ne-a produs cea mai profundă durere și cea mai 

mare dezamăgire. Simțim cum conștiința noastră preoțească și monahală reacționează puternic și se 

împotrivește, neputând să înțeleagă și să accepte hotărârile luate. 

Simțim că ne conduce în mod imperios porunca evanghelică de a-L mărturisi pe Domnul nostru Iisus Hristos. 

Simțim că aceasta ne cere să nu tăcem, ci să punem înaintea Bisericii conștiința noastră monahală dogmatică 

cu sinceritate și cu onestitate, fără vreo dispoziție acuzatoare, ci cu iubire plină de durere față de Sfânta 

noastră Biserică și față de adevărul credinței noastre ortodoxe. 

Ne îndeamnă la aceasta exemplul luminos al Sfinților noștri, mai vechi și contemporani cu noi, precum și 

îndemnul Sfântului Teodor Studitul: ”Porunca Domnului este să nu tăcem atunci când credința se află în 

primejdie… Când este vorba de credință nu putem să spunem: Cine sunt eu? Sunt preot? Nu. Sunt conducător? 

Nu. Sunt ostaș, țăran? Nici asta. Sunt un sărac, care îmi asigur doar hrana de zi cu zi. Nu am cuvânt, nici vreun 

interes față de acest subiect. Vai de tine! Pietrele vor striga, iar tu rămâi tăcut și indiferent? Chiar și săracul nu va 

avea în ziua judecății nici o îndreptățire dacă nu vorbește acum, pentru că va fi judecat și numai pentru acest 

lucru.” (în Epistola a 81-a, în Filocalia, p. 77). 

Din păcate, în pofida gravității problemei care s-a discutat, ierarhii noștri nu s-au ridicat la înălțimea situației și 

nu au luat hotărârea potrivită. Într-o exprimare mai precisă, putem spune că de fapt este vorba de ne-hotărâre, 

nu de vreo hotărâre în adevăratul sens al cuvântului. Este vorba de o hotărâre în mod deliberat șovăitoare, care 

oferă posibilitatea unor înțelegeri diverse și a unor interpretări variate. 

Este o hotărâre diplomatică și unilaterală, fără sinceritate și fără o poziție clară, care are ca unic scop numai a 

potoli reacțiile potrivnice și a păstra un echilibru între reacționari (episcopi, clerici, monahi și credincioși mireni) 
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și apărătorii Sinodului din Creta și ai patriarhului ecumenic, trimițând în fond problema în viitor. Această 

hotărâre provoacă tulburare sufletească și confuzie și înșeală turma, și aceasta pentru că pe de o parte dă 

posibilitatea apărătorilor Sinodului din Creta să invoce faptul că nu au fost condamnate textele din Creta, iar pe 

de alta, cei care pe bună dreptate sunt împotriva hotărârilor din Creta invocă faptul că ierarhia într-adevăr nu a 

condamnat Sinodul din Creta, dar nici nu a confirmat și nu a acceptat textele lui. 

Este vorba în realitate de acțiuni pregătite sistematic, care nu sunt oneste și drepte și nu se potrivesc în nici un 

caz cu niște ierarhi ortodocși. Mai mult, ele denotă faptul că nu izvorăsc și nu sunt rod al Duhului Sfânt, Care se 

exprimă direct și clar. 

De fapt se acceptă Sinodul din Creta și este tolerată, chiar și numai indirect, toată patologia după care el s-a 

desfășurat. 

Se acceptă și se oferă și o legitimitate indirectă metodelor noi lipsite de transparență, de alcătuire și de 

impunere a unor hotărâri pregătite dinainte, care au dominat de-a lungul întregii perioade de pregătire a 

Sinodului. 

Se acceptă și se legitimează excluderea poporului credincios al Bisericii, care nu a știut absolut nimic nici despre 

conținutul, nici despre tematica acestui sinod; el nu a fost informat niciodată referitor la acest sinod, nu a 

participat niciodată la pregătirea lui și nu a acceptat subiectele puse în discuție. 

Se acceptă și se legitimează înlăturarea și reducerea la tăcere a episcopilor și participarea selectivă a unui grup 

de aleși, fără ca nici măcar aceștia să aibă drept de vot. Este vorba de fapt de o viclenie nemaiauzită, care 

constituie un fenomen universal unic în istoria bisericească. 

Se acceptă și se legitimează acordarea caracterului de eclesialitate ereziilor, participarea noastră la CMB 

(Consiliul Mondial al bisericilor), la adunătura de erezii și de învățături greșite, evoluția de până acum și 

participarea la dialogurile teologice și textele inacceptabile care au fost date în urma acestora. 

Se acceptă și se legitimează teologia eretică baptismală, recunoașterea tainelor papistașilor, căsătoriile mixte și 

atâtea alte abateri de la eclesiologia ortodoxă. 

Însă, pe baza eclesiologiei ortodoxe, poporul credincios al lui Dumnezeu, în totalitatea lui – și nu numai Sinodul 

episcopilor – care împreună cu episcopii, cu preoții și cu monahii alcătuiesc Trupul Bisericii, este cel care are nu 

numai dreptul, ci și datoria de a judeca și a confirma sau nu hotărârile sinoadelor, chiar și ale celor ecumenice. 

Așa cum subliniază în acest sens părintele Gheorghe Florovsky: ”Întregul trup al Bisericii are dreptul de a adeveri 

sau, ca să fie mai exacți, are nu numai dreptul, ci și datoria ”adeveririi”. În acest sens Patriarhii Răsăritului au 

scris în cunoscuta Enciclică din anul 1848 că doar poporul însuși a fost apărătorul credinței” (Teme de teologie 

ortodoxă, Editura Pâinea Vieții, Atena, 1989, p. 207). 

Și în alt loc el completează că: ” episcopul nu a primit puterea deplină de a învăța de la turma sa, ci de la Hristos, 

prin succesiunea apostolică. Însă această putere deplină, care i s-a dat lui, este puterea de a purta mărturia 

experienței sobornicești a Bisericii. Ea se limitează la această experiență. Prin urmare, în probleme despre 

credință poporul trebuie să îl judece în funcție de învățătura lui. Datoria ascultării încetează să mai fie valabilă 

atunci când episcopul se abate de la modelul sobornicesc, deci poporul are atunci dreptul să îl condamne, chiar și 

să îl caterisească” (părintele Gheorghe Florovsky, Trupul lui Dumnezeu Cel Viu, O tâlcuire ortodoxă a Bisericii, 

Editura Armos, Atena, 1999, pp. 80-83). 



Următoare a Sfinților Părinți, conștiința dogmatică a poporului lui Dumnezeu judecă, evaluează și respinge ca 

inacceptabile atât hotărârile Sinodului din Creta, cât și cea a întrunirii sinodale recente a ierarhiei Bisericii 

Greciei. 

Ne simțim foarte îndurerați și cu totul dezamăgiți de ierarhii noștri, care în momente atât de critice pentru 

Biserica și pentru țara noastră, zdruncină prin asemenea hotărâri inacceptabile încrederea poporului în 

persoanele lor și creează motive pentru dezbinări și schisme în Biserică. 

Din păcate, ierarhii noștri preferă pentru încă o dată iubirea între ei decât iubirea de Dumnezeu. Ei aleg o 

înțelegere prefăcută în dauna adevărului și sub pretextul așa-zisei unități a Sinodului Bisericii Greciei și al bunei 

înțelegeri din cadrul lui ei ajung în final la o hotărâre anormală și la o parodie. 

De altfel, invocând aceeași falsă dilemă, adică cea a unității, care a fost menționată până la saturație înaintea, în 

timpul și după Sinodul din Creta, delegația Bisericii Greciei – cu excepția unui membru al ei, mitropolitul Ierothei 

al Nafpaktului – s-a dezis de hotărârile și de mandatul clar pe care l-a primit din partea ierarhiei și într-o singură 

noapte a încălcat-o și drept rezultat a anulat-o. 

Unitatea mult lăudată care era considerată ca fiind așa-zisul scop al Sinodului din Creta a fost pierdută chiar 

înainte de a se întruni acesta. Și s-a întâmplat aceasta pentru că nu au fost prezente la sinod patru Biserici locale 

(Patriarhiile Antiohiei, Rusiei, Georgiei și Bulgariei), care reprezintă chiar mai mult de jumătate din pliroma 

ortodoxă din întreaga lume. Desigur,  aceste Biserici, în majoritatea lor, deja au respins toate textele acestui 

Sinod, pe care nu îl recunosc ca fiind un sinod panortodox, sfânt sau mare. 

Prin urmare, ce unitate invocă arhiereii? Acest argument al așa-zisei unități deja a fost dovedit a fi o iluzie și ceva 

neadevărat și deja nu mai convinge pe nimeni. De aceea și simțim că suntem înșelați de fiecare dată când se 

repetă iar și iar același argument fals. 

De altfel, este o unitate bazată pe asigurarea unor echilibre greșit înțelese și pe o diplomație nepermisă pentru 

niște hotărâri sinodale, care chiar privesc subiecte dogmatice; este o unitate care nu este fundamentată pe 

credința cea adevărată, o unitate superficială și nu una adevărată și esențială, o unitate aparentă, impusă și cu 

caracter constrângător, care nu poate să fie în nici un caz sfântă și duhovnicească, după voia lui Dumnezeu. 

De aceea și Sfântul Grigorie Teologul ne învață că ”este mai bun dezacordul și despărțirea de dragul credinței 

adevărate decât buna înțelegere care este plină de patimi” (Cuvântul al șaselea, în EPE 1, 246; BEPES 59, 17; PG 

35, 736 C). 

traducere din limba greacă: 

pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu 

 

 

 

 

 



Și mie mi-a adus … ”Moșul” un cadou de la ecumeniști 

5 decembrie 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Noutăți, Revista Curajul de a fi fericit / 27 Comments  

Azi a fost o zi plină. Acestea sunt concluziile: 

Preasfinția Voastră, 

Subsemnatul, pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu, paroh, cât va mai îngădui Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, al 

parohiei Sf. Gheorghe III din municipiul Sf. Gheorghe, județul Covasna, Vă anunț că am primit, din păcate cu 

întârziere, doar luni, 5 decembrie 2016, la ora 13.05, adresa nr. 1645, emisă la Centrul Eparhial în data de 2 

decembrie 2016 și purtând semnătura Preasfinției Voastre. Îmi pare rău și îmi cer scuze că nu am venit la ora 

stipulată în document (9.30), însă probabil că aceasta a fost voia Domnului. Oricum, Vă asigur de respectul meu 

ca om, deși nu Vă mai pomenesc la sfintele slujbe începând cu data de 29 octombrie 2016, pe motiv de părtășie 

la panerezia ecumenistă, anatematizată de Sinodul ROCOR în anul 1983 și înfierată de Sfinți ai Bisericii precum 

Sfântul Justin Popovici. Vă doresc să redeveniți un mărturisitor al Ortodoxiei, așa cum ați jurat la hirotonia întru 

arhiereu, căci altă cale de mântuire nu există pentru nici unul dintre noi. Voi relua cu bucurie nespusă pomenirea 

Preasfinției Voastre la sfintele slujbe de îndată ce vă veți dezice de hotărârile Adunării tâlhărești din Creta și de 

alte manifestări ecumeniste personale (precum ”sfințirea” unei troițe la unitatea militară din Gheorgheni alături 

de un cleric papistaș, conform mărturiilor unora dintre angajații unității). 

Acestea fiind spuse în introducere, să trec la tema principală. Adresa nr. 1645 reprezintă un fals în acte și voi 

dovedi acest lucru: 

– în primul paragraf se menționează: ”Vă aducem la cunoștință faptul că, întrucât nu ați răspuns solicitării 

adresate Preacucerniciei Voastre de către PC Părinte Protopop Bercu Ioan, temei nr. 208/29.09.2016, privind 

efectuarea inspecției anuale a gestiunii Parohiei Ortodoxe Sf. Gheorghe III…” 

– conținutul adresei nr. 208 din 29 septembrie 2016 este următorul: vezi textul integral mai jos. Paragraful 5 

vorbește de Execuția bugetară pe semestrul I și nu de inspecția anuală sau revizia contabilă a actelor parohiei Sf. 

Gheorghe III. Într-adevăr, în altă adresă, cea cu nr. 187 din 30.08.2016 se spune: ”Pentru revizia contabilă vă veți 

prezenta la sediul Protopopiatului când veți fi convocat telefonic sau în scris.” 

– deci, într-un act emis cu o lună înainte de cel menționat în adresa primită azi, se spune clar că voi fi ”convocat 

telefonic sau în scris”. Aici este problema. Nu am fost convocat la sediul Protopopiatului, cu toate că am tot 

așteptat acest lucru. Toți preoții au fost chemați, actele au fost verificate, li s-a comunicat frumos și calm unde 

au greșit – este normal să mai fie greșeli, pentru că nu suntem contabili, deși vânzători de lumânări ne ”lăudăm” 

a fi, lucru pe care secretarul Dvs personal l-a numit într-o ședință la Protopopiatul nostru ca fiind măsura după 

care este judecată activitatea pastorală a unui preot. Adică suntem preoți buni dacă vindem lumânări multe, 

deci aducem venit gras Centrului Eparhial. Din acest punct de vedere, ca unul care mi-am plătit către 

Protopopiat toate lumânările vândute, cred că aș merita felicitări, neavând restanțe, ca alți preoți, care au parte 

însă de oblăduire chiriarhală. Subliniez că motivul pentru care nu am fost la ultimele întâlniri de la sediul 

Protopopiatului este că mi s-a acrit de atâta miștocăreală și calomnii, încurajate de părintele protopop, care uită 

că preoții nu sunt prestatori de servicii și aducători de fonduri la ”buget”, ci slujitori ai lui Hristos. 

– însă astăzi, în discuția mea telefonică cu părintele consilier bisericesc se auzea o voce în fundal – nu știu a cui – 

SĂ VINĂ NEAPĂRAT ASTĂZI CU TOATE ACTELE. Din câte văd, conform adresei nr. 1645, am dreptul să vin cu un 

consilier sau cu epitropul. Astăzi nu pot veni pentru că fiica mea este bolnavă și soția mea nu este acasă (nu pot 
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lăsa un copil de 10 ani, bolnav, singur), iar epitropul, cu care aș fi venit, astăzi este de serviciu. 

Acestea sunt datele problemei. Acum, ca un om care – chiar dacă sunt considerat naiv sau chiar prost – totuși nu 

sunt așa, vreau să specific următoarele, succint pentru a nu răpi timpul Dvs prețios: 

1. Cred că s-a intenționat să fiu chemat cu toate actele, pentru a mi se lua, poate să se ”piardă” unele dintre ele 

și să mă trezesc apoi cu probleme juridice. Mă iertați, chiar mă credeți lipsit de minte? Acum fotografiez absolut 

toate actele contabile ale parohiei, înainte de a le preda, așa că voi avea oricând TOATE dovezile referitoare la 

veniturile și cheltuielile ei. Miercuri dimineață le voi depune la Protopopiat – este dreptul meu să apelez la 

autoritatea superioară directă și obligația legală a contabilei să mă ajute, căci nu am vreo rea intenție. 

2. După ce actele vor fi verificate la Sf. Gheorghe și voi face modificările necesare datorate neștiinței, nu relei 

voințe, pot fi verificate oricât doriți la Episcopie. Părintele consilier bisericesc m-a mințit azi, când mi-a spus că 

TOȚI preoții au fost convocați la această supra-verificare la nivel eparhial. Eu am vorbit între timp cu câțiva 

preoți și NICIUNUL nu a fost chemat. Concluzia: nu arde țara dacă actele ajung miercuri la Protopopiat, sunt 

verificate si apoi trimise la Episcopie. Cu atât mai mult cu cât, conform raportului pe care îl anexez acestei 

scrisori, singurul aflat în pierdere sunt eu, căci toate dările mi le-am plătit, toate cheltuielile le-am achitat, doar 

salariul meu, care este de peste 2.000 de lei, a rămas lunar sub 500 lei, pentru că am preferat să investesc în 

biserica mare. Reamintesc Centrului Eparhial că, cu toate că sunt cel mai bine pregătit teologic preot ortodox din 

Episcopia Covasnei și Harghitei, din ”dragostea” Preasfinției Voastre de când am fost numit paroh aici, la biserica 

cu hramul Bunavestire, nu am primit nici un leu de la stat. Însă Dumnezeu m-a ajutat înzecit. 

3. Consider că de ambele părți trebuie să existe respect și legalitate. Adresa nr. 1645 este ilegală, căci primul ei 

paragraf conține un fals în acte: eu de fapt nu am refuzat să merg cu actele la Protopopiat, așa cum sunt 

acuzat, pentru faptul că OFICIAL nu am fost NICIODATĂ chemat. 

4. Sunt sigur să lupta mea antiecumenistă a condus la inventarea acestei ”soluții” de a mă lăsa fără acte, ca apoi 

să fiu dat afară și să se trâmbițeze faptul că sunt un hoț sau mai știu eu ce. 

5. Eu zic, cu tot respectul, să lăsăm deoparte astfel de preocupări total nepotrivite pentru perioada Postului, de 

încercare de stopare a activității mele pastorale. 

6. Acum vreo două luni eram pe locul 3 pe o ”listă patriarhală” de caterisiri. Nu am să îngădui să fiu caterisit din 

alt motiv decât pentru lupta antiecumenistă pe care o duc, nădăjduiesc că demn și frumos. Aveți cuvântul meu 

de preot în acest sens. 

Sf. Gheorghe, 5 decembrie 2016 

Cu respect, pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu 

Preasfinției Sale, 

Preasfințitului Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei 

Anexe: 
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Pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu – Nu accept hotărârea samavolnică de transfer! 

8 decembrie 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Noutăți, Revista Curajul de a fi fericit / 106 Comments  

                                                          

CONTESTAȚIE 

Către Centrul Eparhial, 

În atenția Episcopului Andrei al Covasnei și Harghitei 

Am primit decizia nr. 1670 din 7 decembrie 2016 referitoare la transferul meu la Ghelința. De la început vreau să 

spun că nu accept această hotărâre, care de fapt ascunde lașitatea dvs. de a mă opri de la slujire din acest 

moment al vieții mele, pentru activitatea mea antiecumenistă și implicit pentru tulburarea conștiinței dvs la 

tragerea semnalului de alarmă al întreruperii pomenirii la sfintele slujbe pe motiv strict de mărturisire a ereziei 

(fapt la care am fost îndreptățit de canonul 15 al Sinodului I-II Trulan, canon cu valoare ecumenică, deci veșnică). 

Am slujit 10 ani ca și cântăreț bisericesc la catedrala ”Sfântul Nicolae” din Sf. Gheorghe, orașul meu natal, apoi 5 

ani ca diacon și 5 ani ca preot tot acolo. Fără absolut nici un motiv m-ați dat afară în primăvara anului 2015. Apoi 

am slujit în frica lui Dumnezeu și m-am implicat în lucrările de finalizare a bisericii cu hramul Bunavestire, iar 

după nici doi ani mă văd transferat în munți, la o sărăcie lucie, la câțiva credincioși, care în afara cultului sunt 

de fapt vorbitori de limbă maghiară. 

Motivele pe care le-ați invocat le voi analiza și combate în cele ce urmează, urmând ca această scrisoare 

personală, care nu este act al parohiei Sf. Gheorghe III, ci este primul meu strigăt de revoltă față de samavolnicia 

cu care vreți să mă reduceți la tăcere, să o fac publică pe toate căile: 

1. Primul dvs argument este ”starea conflictuală existentă” între mine și pr. Dorin Cucu. Răspunsul meu: 

a) am fost primit la biserica Bunavestire cu ostilitate vădită, iar până în ziua de astăzi nu am beneficiat pentru 

slujire decât de un umil sertăraș în sfântul altar pentru a-mi pune câteva lucruri. Nu mai vorbesc de starea de 

mizerie în care am găsit sfântul lăcaș, mai ales altarul; 

b) în duminicile mele de rând pr. Cucu Dorin sau unii dintre apropiații lui veneau și luau credincioșii chiar din fața 

bisericii și îi duceau în altă parte, unii dintre cei care nu voiau să meargă fiind admonestați de acoliții lui de ce vin 

la slujbă aici, când slujesc eu; în schimb eu am slujit tot timpul, în duminicile lui de rând, alături de pr. Dorin 

Cucu. Deci starea conflictuală pe care el a dorit să o mărească continuu, eu am dezamorsat-o mereu, pentru ca 

să fie pace. Aceste afirmații le pot dovedi oricând cu mărturia scrisă și/sau verbală a unui număr mare din 

enoriașii bisericii noastre. Dvs. însă prezentați o stare de fapt deformată. 

2. Referirea mea la crucea lui Baphomet, pusă pe biserica mare a parohiei este justă, pentru că: 

http://prieteniisfantuluiefrem.ro/2016/12/08/pr-dr-ciprian-ioan-staicu-nu-accept-hotararea-samavolnica-de-transfer/
http://prieteniisfantuluiefrem.ro/author/admin2/
http://prieteniisfantuluiefrem.ro/category/biblioteca/
http://prieteniisfantuluiefrem.ro/category/noutati/
http://prieteniisfantuluiefrem.ro/category/revista-curajul-de-a-fi-fericit/
http://prieteniisfantuluiefrem.ro/2016/12/08/pr-dr-ciprian-ioan-staicu-nu-accept-hotararea-samavolnica-de-transfer/#comments
http://prieteniisfantuluiefrem.ro/wp-content/uploads/2016/04/Ciprian-referat-2016.jpg


a) această cruce cu trei brațe orizontale este cunoscută ca fiind simbol masonic, deci satanist. Dacă ați avea 

intenția să vă informați puțin (internetul este la îndemâna oricui), ați găsi foarte multe articole și poze care 

susțin afirmația mea. O astfel de ”cruce” nu are ce căuta pe o biserică ortodoxă, altminteri vă atrageți mânia lui 

Dumnezeu; 

b) spuneți că această ”cruce” a fost pusă cu binecuvântarea ÎPS Ioan, ctitorul bisericii. Nu știu ce binecuvântare a 

fost, dar instalarea ”crucilor” (3 la număr) s-a făcut în primăvara anului 2015, când ÎPS Ioan nu mai era episcop 

eparhiot de Covasna și Harghita de câteva luni de zile. De instalarea lor s-a ocupat exclusiv pr. Dorin Cucu, eu nu. 

Concluzia mea este că ați dat dvs binecuvântarea așezării acestor simboluri masonice pe o biserică ortodoxă. 

Concluzia dvs din același paragraf este că ”pentru liniștea mea sufletească” mă trimiteți într-o parohie în care să 

slujesc singur. Stranie logică! Eu înțeleg că satana să rămână, să troneze pe biserica închinată Maicii Domnului, 

iar eu, preotul potrivnic acestei mârșăvii, să fiu alungat pe nedrept – acesta este realmente sensul 

”transferului”. 

3. Mă acuzați că am publicat pe net corespondența de la Episcopie. Vă răspund: 

a) este plin netul de asemenea publicări ale unor acte chiriarhale care hotărăsc samavolnicii ca și acest transfer. 

Ce ar fi trebuit să fac? Să tac și să vă las să atentați la viața fiilor mei duhovnicești, așa cum v-o doriți cu 

venialitate? 

b) publicarea pe net a materialelor despre întreruperea pomenirii și neparticiparea la ședințele de la protopopiat 

– este o altă acuză. V-am scris că am întrerupt pomenirea pentru faptul că ”ați luat” act la Sinodul din toamnă de 

hotărârile din Creta, deci le-ați acceptat, ori acele hotărâri sunt eretice, așa cum recunosc peste 70% dintre 

ortodocșii din lume. La ședințele de la Protopopiat eu am participat ani de zile, doar în ultimele luni nu am fost, 

pentru că atmosfera de acolo era una de batjocură atât la adresa mea sau a altor frați preoți, cât și la adresa 

dreptei credințe și se pregătea o punere la zid a mea de către preoții ecumeniști (iar la două ședințe eu nu am 

participat din motive medicale, având dovada în acest sens, pe care v-am trimis-o atunci pe mailul-ul Episcopiei). 

Punctul principal al contra-argumentării mele la aceste acuze este următorul: dacă considerați că am oprit pe 

nedrept pomenirea dvs la slujbe, de ce nu m-ați oprit de la slujire, cum au făcut cu preoții antiecumeniști ierarhii 

români din alte eparhii (a se vedea cazul pr. Claudiu Buză din Urziceni)? Singurul motiv care mă îndreptățea să 

opresc pomenirea era erezia ierarhului, orice alte motive aducându-mi o pedeapsă binemeritată. Cum puteți să 

mă trimiteți într-o altă parohie, unde nu vă voi pomeni, devreme ce dvs nu vă lepădați de ecumenism? Iar tipul 

de ecumenism pe care îl practicați este slujirea adesea, pe la sfințiri de troițe sau chiar de biserici ortodoxe, cu 

eretici papistași, fapt care vă face pasibil, conform, Sfintelor Canoane, de imediată caterisire din treapta de 

arhiereu. 

Deci, dacă acceptați întreruperea pomenirii, prin mutarea mea și slujirea liberă în altă parohie, înseamnă că 

recunoașteți că acuza mea că aveți cuget eretic ecumenist este reală. Aceasta este concluzia teologică și 

logică. 

Dar, pentru că vă ascundeți de realitate, vreți să mă surghiuniți, să mă faceți să nu vă ”accept oferta” și să aveți 

apoi motiv, pe principiul neascultării, pentru a mă caterisi, așa cum mă și amenințați în penultimul paragraf al 

deciziei dvs. 

4) Cât despre ”salariul de la stat”, eu nu am primit decât un stat de plată lunar, a trebuit să îmi procur salariul 

traiul meu și al familiei mele prin desfășurara unor activități licite, compatibile cu statutul de preot, a fost foarte 

greu și am trăit cu un sfert din salariul legal, investind în lucrările de la biserică și plătind toate dările și lucrările 

în care am fost implicat. Am vrut să fie bine pentru biserică și… am fost dat afară. 



5) Ultimul paragraf mă obligă să predau actele parohiei și ștampila azi, 8 decembrie 2016. La ora 8 azi dimineață 

am fost prezent la Protopopiat, am fost anunțat telefonic de pr. protopop Ioan Bercu, pe care l-ați însărcinat, 

conform aceleași adrese nr. 1670 de mai sus, să se ocupe personal de predare, că nu poate veni, deci aveți 

subalterni care nu vă ascultă hotărârile arbitrare, cum să le ascult eu, cel alungat pe nedrept? Dimineață am 

făcut cerere de amânare la Protopopiat, pe baze legale, mai ales că mă aflu în plin proces de revizie contabilă, la 

care m-am prezentat din proprie-inițiativă, neacceptând să vin la Episcopie să predau toate actele ca apoi, 

nemaiavându-le, să îmi puteți găsi și alte ”motive” de pedepsire. 

În concluzie, îndemnul din final, înaintea semnăturii dvs, sună așa: ”cu părintesc îndemn la îndreptare”. Vă 

mulțumesc, dar nu înțeleg ce anume este ”părintesc” în toată această samavolnicie. Voi lupta pe toate căile 

împotriva ei și nu voi accepta ca un om aflat în funcția de ierarh să își recunoască de facto mărturisirea eretică 

ecumenistă, iar pe de alta să hotărască în mod arbitrar cum să își bată joc de fiii mei duhovnicești, de viața, 

familia și slujirea mea preoțească. 

De asemenea, vă anunț că în cazul în care în perioada următoare, datorită acestor acte de ”execuție de tip 

digital” pe care mi le aplicați, neavând dorința sau curajul ca măcar să ne vedem, ca oameni, față către față sau 

minimul respect, ca om care veți răspunde și de sufletul meu înaintea lui Dumnezeu, ca să mă certați personal la 

telefon, deci în cazul în care starea de sănătate a vreunui membru al familiei mele se va înrăutăți sau va 

interveni vreun episod nedorit și ireversibil legat de sănătatea ei, vă veți face responsabil de aceasta, cel puțin 

din punct de vedere moral, fapt care ar trebui să vă readucă aminte că suntem oameni, chipul lui Dumnezeu în 

lume, nu simple obiecte, care pot fi aruncate oricând la gunoi. 

Eu de luni, 12 decembrie 2016, aș intra în săptămâna de rând la biserica Bunavestire. Vă rog până duminică 

seara, probabil în același stil ”digital” (”dintr-o semnătură”, cum vă place să afirmați), să îmi comunicați dacă pot 

continua să slujesc acolo sau sunt oprit de la slujirea celor sfinte. La Ghelința nu voi merge sub nici o formă. 

Așa să îmi ajute Bunul Dumnezeu și Preacurata Născătoare de Dumnezeu ! 

Sf. Gheorghe 

08.12.2016 

Cu sincer îndemn la îndreptarea dvs din erezia ecumenistă, 

pe care v-o doresc, spre mântuire, 

pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu 

P.S. – Câtă vreme este formulată și este în dezbatere această contestație, cred că măsura transferului ar trebui 

să se suspende, până la soluționarea contestației. 

 

 

 

 

 



Ierarhul Ciprian al Vrancei și… credincioșii săi 

9 decembrie 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Noutăți, Revista Curajul de a fi fericit / 40 Comments  

Răspuns la scrisoarea unor ortodocși din Eparhia Buzăului 

O mână de creştini am adresat o scrisoare ierarhului nostru din Buzău, scrisoare în care i-am cerut cu smerenie 

să ne împărtăşească poziţia dumnealui despre adunarea din Creta. Nu am primit răspuns în scris, aşa cum era 

normal, ci m-a chemat în audienţă, având ca însoțitor pe părintele paroh. 

În loc de răspunsuri la scrisoarea adresată am fost terorizată două ore și 30 de minute cu întrebări de genul: 

„De la cine am avut binecuvântare să întocmesc scrisoarea și să adun iscălituri?”, „Cine este duhovnicul meu care 

mi-a dat binecuvântare să întocmesc scrisoarea? „Cine sunt eu, de mi-am permis sa-i adresez scrisoarea?” „Ce ne 

interesează pe noi ce s-a întâmplat şi iscălit la sinod?”, „ Ce ne interesează pe noi de faptul că BOR este afiliată la 

CMB?, „Ce știm noi cu ce probleme se confruntă creștini din Africa și Occident? „De ce ne informăm de pe 

internet de pe alte site-uri și nu de pe basilica? ”, „De ce am participat și am ascultat conferințele unor așa-ziși 

monahi care nu au avut binecuvântare de la patriarhie pentru a ține conferințe?”, „De ce nu facem ascultare de 

dumnealui, dacă vrem sa ne mântuim? ”, „Ce pregătire teologică avem noi pentru a ne pune întrebări despre ce 

s-a discutat la sinod?” 

Întrebările au fost adresate cu o duritate mare, greu de suportat de către un om. Răspunsurile pe care le-am 

primit au fost de genul: toți care se opun Sinodului (cele 4 patriarhii, cei 6 mitropoliți din Grecia, cei 33 episcopi 

care nu au semnat, monahii din Sfântul Munte și toți clericii și mirenii care au luat atitudine împotriva sinodului 

cretan sunt fundamentaliști, ei nu știu decât alb și negru, nu au un orizont lărgit, nu cunosc teologie, nu sunt 

iubiți de popor, sunt niște rătăciți, nu sunt în ascultare de mai marii lor etc. 

Mi-am permis și eu să-l întreb: 

De ce ni se pune pumnul în gură și nu ne dă voie să le adresăm ierarhilor întrebări care ne frământă? 

Dacă sinodul a fost atât de bun, de ce nu am fost informați în biserici? 

De ce se creează prăpastie între ierarh-cler-pleromă? 

De ce l-a ofuscat atât de tare scrisoarea pe care i-am adresat-o și s-a purtat așa de dur cu mine? (menționez că 

în scrisoare i-am cerut cu smerenie să ne împărtășească părerea dumnealui despre acest sinod și să ne îndrume 

ce trebuie să facem noi credincioșii care ne dorim să mergem pe linia Sfinților Părinți, chiar dacă toți lunecă pe 

lângă noi). 

Am pus problema căsătoriilor mixte deoarece încalcă sfintele Canoane, lipsind astfel familia de posibilitatea de 

mântuire şi i-am relatat situaţia fiicei mele care convieţuieşte cu un catolic şi mi-a reproşat că nu am ştiut să o 

educ şi să o cresc. Mi-am asumat această vină, dar i-am precizat că nu o să fiu de acord cu căsătoria mixtă. Mi-a 

răspuns că este de preferat o căsătorie mixtă cu condiţia ca, copiii să fie crescuţi în spirit ortodox decât o 

împingere spre sinucidere a fiicei mele, refuzându-i căsătoria. 

Nici măcar nu a încercat să mă convingă despre cât de bun a fost sinodul, a mers doar pe intimidare, ridicând 

tonul și uneori bătând cu pumnul în masă, repetând că pe noi nu trebuie să ne intereseze ce s-a discutat la 

acest sinod, noi trebuie să facem ascultare de ierarh, dacă ierarhul ne conduce în iad, tot el va răspunde de ce 

am ajuns acolo, mântuirea noastră stă în ascultarea de ierarh, să nu dăm ascultare unor fundamentaliști și 

rătăciți care iau atitudine împotriva sinodului cretan, să nu ne mai informam de pe internet și dacă facem acest 
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lucru să ne informăm doar de pe basilica, să nu facem noi pe deștepții și să ne permitem să adresăm scrisori 

ierarhului. 

În concluzie i-am spus că o să merg pe linia Sfinților Părinți orice mi se va întâmpla și că nu m-am așteptat la 

atâta duritate din partea dumnealui. 

Pentru toți mărturisitorii a început Golgota și să ne întărească bunul Dumnezeu să ducem mărturisirea cea bună 

pănă la capăt. Mulțumesc tuturor celor care s-au rugat pentru mine, mulțumim clericilor care nu au trădat 

credința și îl rugăm pe BUNUL DUMNEZEU să-i țină în dreapta credință până la capăt. 

Din păcate ierarhii noștri s-au rupt de popor, nu știu să mai răspundă la întrebări, știu doar să pună întrebări. 

Cu dragoste creștinească vă îmbrățișează pe toți iubitorii de Hristos cei aproape 40 de creștini care au semnat 

acestă scrisoare. 

PS – în calitate de duhovnic al celei care a alcătuit această scrisoare, confirm adevărul celor relatate de ea și o 

binecuvântez (pr. Ciprian) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analiză de conștiință 

16 decembrie 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Noutăți, Revista Curajul de a fi fericit / 20 Comments  

                                                          
Azi-dimineață, când m-am trezit, conștiința mea era plină de bucurie după o întâlnire tare frumoasă și 

providențială pe care am avut-o ieri, cu oameni de același cuget. Ieri am simțit bucurie, dar aceasta nu a dispărut 

nici astăzi. Sfântul Antonie cel Mare spunea că după efectul pe care îl produce un eveniment sau un cuvânt în 

sufletul nostru – adică dacă simțim bucurie sau tulburare – ne putem da seama cine înrâurește viața noastră: 

Dumnezeu sau diavolul. 

Dar, vai, există și conștiințe adormite. Nu mai vorbesc de cele sforăitoare. Sfinții Părinți vorbesc atât de frumos 

despre ”a odihni pe aproapele.” Dar cum să te odihnești tu însuți, când altul îți sforăie în urechi? 

Mă întâlnesc cu oameni care îmi spun: părinte, vă suntem alături în rugăciune. Bravo vouă, însă oare de ce 

refuzați să ne rugăm împreună? Oare pentru că alții spun că sunt un biet nebun, un fanatic, un om care vrea să 

iasă în evidență etc sau pentru că Ortodoxia iubită de unii este una laxă, liniștită, fără implicare, fără atitudine, 

adică o ne-ortodoxie? 

Oare găsim undeva prin paginile Sfintei Scripturi sau în istoria Bisericii un cuvânt de apreciere pentru cei care vor 

Ortodoxie, însă refuză cu obstinație crucea lui Hristos? Când avem vreo boală, când este nevoie de o operație 

grea, nu alergăm oricât de departe, facem sacrificii pentru a ne încredința viața celui mai priceput doctor? Iar 

atunci când vine vorba de mântuire ne interesează doar acestea: biserica să fie cât mai aproape, slujba să fie cât 

mai scurtă, cântarea să fie armonioasă și dulce, preotul să ne dezlege de orice păcate, canonul primit să fie cât 

mai simplu, iar viața noastră să rămână în matca ei de patimi și de nepăsare duhovnicească (căreia unii îi spun 

”ascultare”, chiar dacă cel de care fac ascultare nu face el însuși ascultare de Dumnezeu). 

Să le spunem oamenilor adevărul! Dar oamenii NU VOR adevărul! Oamenilor li se pare cumplit de greu și să fie 

oameni, darămite să mai vadă umanitate în ceilalți. Mulți oameni urăsc adevărul și pe cel care îl vestește. Pentru 

că dacă știi adevărul, ești dator să ieși din minciună, să te lepezi de lâncezeală, să iei atitudine, să te expui. Oare 

nu e mai simplu să butonezi telecomanda și să îți dai cu părerea despre politica acestei lumi, despre viața 

Bisericii, dar VIAȚA ta să fie orientată nu spre VIAȚA VEȘNICĂ, ci spre desfătarea pământească și traiul tihnit? 

Suntem un popor care a suferit mult, cumplit de mult. Oare din suferința înaintașilor și din a noastră nu am 

priceput până acum că numai prin Crucea lui Hristos viața noastră are un sens și o orientare spre veșnicie? 

Părinte Ciprian, părinte Claudiu, părinte Macarie etc v-ați tăiat singur craca de sub picioare. Ați luat-o prea în 

piept toată treaba asta cu ecumenismul? Ați înnebunit? 
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Așa îmi spune și mie vrăjmașul, de mult timp. Eu însă nu îl slujesc pe el, ci pe Hristos, Care Își deschide brațele pe 

Cruce și ne cheamă pe toți să Îl iubim, să Îl vestim, să I ne închinăm. 

Este atâta lașitate în lumea aceasta. Însă lumea își va lua plata ei. Fiecare vom fi judecați. Dar dacă ne gândim că 

această judecată va fi cândva departe în viitor, atunci este vai de noi. Astăzi este ultima zi din viața mea – 

aceasta este cugetarea cea mai înțeleaptă (conform Sfântului Vasile cel Mare). Astăzi Hristos mă va chema la 

judecată, să dau seama de ce am făcut în viață. Iar prima întrebare va fi: cum ai păstrat și ai apărat credința 

ortodoxă, întru care ai fost botezat? Răspunsul va fi cutremurător, căci standardele lui Hristos nu sunt precum 

cele europene (care în sine nu sunt altceva decât o nouă Sodomă și un nou Babilon), ci sunt infinit și 

incomparabil mai înalte. Mântuirea se dă în dar, dar nu se dă oricui. Iar cel mai greu să se mântuiască va fi 

pentru ortodocșii care și-au sforăit credința. 

Iată ce spunea acum câteva zile un ierarh grec despre ”subiectul” care ne-a pus viețile pe jar tuturor celor care 

ne împotrivim fiarei ecumeniste: 

”Sinodul din Creta nu a rezolvat probleme, dimpotrivă, a creat altele noi. Conștiința Bisericii noastre nu l-a 

acceptat. 

Sinodul din Creta, cu precizie matematică, conduce Biserica spre o nouă Schismă. 

În fața pericolelor din partea ereticilor nu răspundem prin autosuficiență și inerție. Răspundem prin luptă, cu 

participare completă. Păstori și turmă, împreună pe aceeași metereză…” (Mitropolitul Ambrozie de Kalavrita, 12 

decembrie 2016) 

(sursa: https://katanixis.blogspot.ro/2016/12/blog-post_44.html#more) 

Schisma este prăpastia spre care ne împing ecumeniștii. Cei care vor să ferească turma lui Hristos de schismă 

suntem noi, ieromonahii, preoții, monahii, monahiile și mirenii care luptăm pentru dreapta credință, luptăm 

frumos, demn, sincer, până la capăt. 

Popor român, de prea multă vreme dormi. Oricine doarme mult, visează urât. Nu ți-e de ajuns coșmarul în care 

te-au aruncat ereticii ecumeniști? Faci ascultare de ei și sari cap în fântână, numai pentru că așa ți-au poruncit 

ei? 

Este mult mai gravă situația acum decât în vremea comunismului și a prigoanelor stârnite de acesta. Acum ne 

pregătim pentru înfruntarea lui antihrist. Așa ne spun sfinții din ultimii 200 de ani. Adunarea din Creta a fost 

marea apostazie profețită de aceștia. Acum, în eparhiile mari din țară preoții sunt chemați să semneze propria 

lor osândă veșnică. Unii ne compătimesc pentru că suntem prigoniți. Nu avem nevoie. Noi nu pătimim pentru 

ego-ul nostru, ci pentru Hristos, Mântuitorul lumii. Este cea mai mare cinste pentru noi. 

Cine nu a exersat curajul deloc, nu îl va avea în fața marii lepădări. De ce? Pentru că curajul sfânt al mărturisirii 

nu îl ținem în buzunare, nici în contul din bancă, nici în funcția pe care o deținem, ci este dar de SUS, care ne 

trage ÎN SUS. 

Este vai de neamul acesta! Conștiință românească, trezește-te! 

Așa să ne ajute Dumnezeu! 

Pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu 

16 decembrie 2016 
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Răspunsuri pentru vremuri… tulburi. Dacă nu sunt bune, nu le luați în seamă! 
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Doamne ajută. 

Răspunsul meu succint la întrebările celor care m-au întrebat ce să facă în contextul actual al Ortodoxiei 

românești este următorul: 

– ceea ce s-a petrecut în Creta (iunie 2016) a fost marea lepădare despre care vorbesc sfinții din ultimii 200 de 

ani. Fără îndoială și cu durere spun aceasta; 

– ecumenismul este panerezie, mai rea ca orice molimă, deci nu există cineva care să se molipsească de ea și să 

rămână apoi sănătos la minte și pe calea mântuirii; 

– este vremea misiunii: mirenilor, aveți cuvântul. Trebuie împărțite în biserici materiale antiecumeniste; 

– pentru informații recomand câteva surse: site-ul Asociației Astradrom, site-ul psaltirea.ro (secțiunea: de 

importanță actuală) și site-ul prieteniisfantuluiefrem.ro. Descărcați informatii de pe ele, sintetizați-le, imprimați-

le. Iar apoi materialul, în foileton sau cum vreți, trebuie împărțit, cu pace și cu demnitate, celorlalți – preoți și 

credincioși – spre informare (cine vrea să primească, însă îndemnat de două-trei ori). Dar tonul și stilul folosit 

trebuie să fie foarte calm, fără acuze, fără învolburări, că altfel oamenii zic: acesta este un smintit; 

– vă recomand să nu vă împărtășiți, nici anafură sau agheasmă să nu luați de la preoți ecumeniști sau pomenitori 

ai ierarhilor apostați, semnatari în Creta. Bătrânii neputincioși și copiii sunt o excepție în acest caz; a persista însă 

noi în neștiință și nepăsare nu este o scuză viabilă; cum să fii al lui Hristos dacă nu te expui și nu suferi pentru 

credința cea curată în El? 

– există pericolul de a cădea sub osândă de la Dumnezeu, prin împărtășirea din același potir cu ecumeniștii. 

Sfinții Părinți spun: rugăciunea ereticilor este adresată tatălui minciunii – satana – nu lui Dumnezeu și cei care se 

împărtășesc în bisericile căzute în erezie primesc pe satana, nu pe Hristos. Desigur, este vorba de cei care cunosc 

cele petrecute vara aceasta în Creta și pericolul trădării credinței ortodoxe prin ecumenism; 

– să aveți un program de rugăciune zilnică, să nu urâți și să nu judecați pe nimeni, faceți chiar metanii pentru 

pocăința ecumeniștilor; vrem să fie unire, dar în adevăr; 

– nu faceți compromisuri, că vă pierdeți mântuirea. Este nevoie de curaj, dar și de cap limpede și de un mod ales 

și respectuos de exprimare; 
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– nu recomand spovedania la preoții ecumeniști sau lași. Cum să îți încredințezi sufletul și mântuirea unui păstor 

năimit, care fuge de lupi? 

Dumnezeu ne vede și ne judecă pe toți. Dar ne iubește nespus pe cei care vrem a trăi în Adevăr. Să dea Domnul 

să avem cu toții duhovnici buni și ortodocși. Tot mai mulți se trezesc la realitate, ceea ce este un semn că 

Dumnezeu revarsă harul Său peste noi. Cu nădejde așteptăm ca ierarhii noștri să întoarcă armele împotriva fiarei 

ecumeniste. 

Iertați și pomeniți ! 
 
Cu respect, 
pr. Ciprian-Ioan Staicu 
 
P.S. – Pentru alte detalii, daca aveti nevoie, puteți apela la 0740788876 sau la ciprioan@yahoo.com  
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Către sinodalii B.O.R. – glasul mirenilor 

19 decembrie 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Noutăți, Revista Curajul de a fi fericit / 20 Comments  

 

Către Patriarhul Daniel și către toți ierarhii Sinodului B.O.R. 

Eu, ca simplu mirean, practicantă a Ortodoxiei, constat cu mâhnire și neliniște că un duh străin de Sfânta noastră 

Ortodoxie pătrunde în Biserica noastră, demolând granița care o îngrădește de erezii și mă refer la adunarea din 

Creta, dar nu numai. 

Am în minte cuvintele Arhanghelului Mihail: Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte… Căci, așa cum 

spunea un părinte dreptcredincios că la răstignirea Mântuitorului un apostol a trădat și ceilalți 11 au stat drept, 

la sfârșitul vremurilor unul va sta drept și ceilalți Îl vor trăda pe Hristos. Să nu fim noi printre ei! Iată că trăim 

aceste timpuri viclene. 

Vă rugam, sfințiți părinți, să ne fiți nouă apărători și nu trădători, căci dacă a mai rămas ceva curat în țara asta, 

aceasta este Biserica Ortodoxă, Cea Una, de Hristos întemeiată. 

Aceasta să îmi fie mie ca o modestă mărturisire înaintea lui Dumnezeu: NU ACCEPT SINODUL DIN CRETA! 

Dumnezeu să ne lumineze pe toți! 

MIHAELA DUȚU,  

Câmpina 
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Lacrimi pentru ecumenişti 

20 decembrie 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Noutăți, Revista Curajul de a fi fericit / 11 Comments  

Am primit la comentarii textul de mai jos, de la doamna Lucreția. Dragostea și efortul ei merită respectul nostru 

și împreună-rugăciunea cu ea. Doamne ajută și dăruiește multă sănătate doamnei Lucreția, sora noastră în 

Hristos, Pruncul Mântuitor! 

                                                              
Îmbracă-te în doliu, eternă Ortodoxie, şi plângi pentru fiii tăi răniţi de erezia ecumenistă! 

Plângi, Ortodoxie, văzând cum cununile câştigate cu nevoinţă cad de pe capetele ierarhilor, preoţilor, călugărilor 

şi mirenilor spre bucuria îngerilor căzuţi! 

Plângi, Ortodoxie, văzând cum, în locul chipurilor luminate de Duh Sfânt, apar tot mai multe chipuri purtând 

măşti metalice care rostesc reci cuvinte ce nu mai ajung la inima! Căci ecumenismul ni se întipăreşte pe chip, fie 

că vrem, fie că nu vrem. Asa cum mincinosul se deosebeşte de la chip de omul sincer, tot aşa ecumenistul se 

deosebeşte de ortodoxul sincer, devotat lui Hristos. 

De aceea, asa cum spunea Înaltpreasfințitul Justinian Chira, trebuie să ne dezicem cu fermitate de această 

molimă care bântuie în mediul ortodox. Dacă pentru bolile trupeşti alegem cei mai buni medici, la fel trebuie să 

procedăm şi cu bolile sufleteşti. 

Aşa cum spunea Sfântul Serafim de Sarov: ”scopul vieţuirii creştine este dobândirea Duhului Sfânt”, fără de care 

nu există mântuire. Deturnarea acestui scop prin invenţii ecumeniste are efecte directe asupra mântuirii. Pentru 

astfel de situaţii românii au o vorbă: ”Fereşte-mă, Doamne, de omul lui Dumnezeu cu năravul celui rău!” , adică 

omul se roagă să fie ferit de omul care care se preface credincios pentru a-i înşela vigilenţa. De atei ştie cum să 

se ferească, dar de ecumenişti, acum îşi creează anticorpi. 

Plăngi, văzându-i pe cei ce bolesc de ecumenism cum se roagă pentru UNITATEA credinţei, făcând din aceasta un 

idol! 

Plângi, văzând cum, alături de icoanele ortodoxe, apar la vânzare icoane profanate, având semne oculte pe ele, 

cel mai des întâlnit fiind ”cornuta”, adică degetul mic şi arătătorul întinse complet, iar celelalte îndoite, semn al 

zeului vrăjitoriei! 
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Plângi, văzând cum, cum, de dragul avantajelor lumeşti, te-am trădat la Creta, iar acum cădem ca frunzele noi, 

înşine, în loc să-i ajută şi pe alții să se ridice, asemănându-ne cu Iuda Iscarioteanul. Da. Şi eu te-am trădat prin 

păcatele mele, prin faptul că te mărturisesc cu tastatura, dar inima mea e nevindecată de patimi. Şi eu i-am 

ajutat să te trădeze prin tăcerea mea. 

Plângi, văzând cât de uşor renunţăm la ieroschimonahi, la Moliftele Sfântului Vasile cel Mare, la rugăciunile de 

noapte! 

Plângi, văzând cum se împlinesc cuvintele psalmistului: ”De vedeai furul, alergai cu el şi cu cel desfrânat partea 

ta puneai.” ( Psalm 49, 19) 

Plângi, cu Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos care i-a apărut în vedenie ucenicului său Epifanie, arătându-i 

că sufletele sodomiţilor petrec în iad, în colibe murdare, cu multe necurăţii de oameni şi de câini. I-a mai arătat 

că păcătoşii petrec în temniţe întunecoase, având înfăţişări diferite, în funcţie de păcatele lor. Astfel, Dumnezeu 

i-a făcut pe desfrânaţi să semene cu porcii, pe hoţi – cu lupii, pe înşelători – cu vulpile, pe iubitorii de arginţi – cu 

pisicile, pe cei mânioşi – cu fiarele, pe pomenitorii de rău – cu viperele, pe mincinoşi – cu şopârlele, pe cei lacomi 

– cu caii, pe beţivii – cu îndrăciţii, pe eretici – cu bălegarul, pe cârciumari – cu măgarii, pe proprietarii de 

bordeluri – cu antihrist, pe hulitori – cu ciorile, pe clevetitori – cu corbii, pe cei ce judecă păcate străine – cu 

câinii, pe cântăreţi – cu broaştele, pe dansatoare – cu cocostârcii, pe desfrânate – cu caprele, iar pe cei 

petrecăreţi care au mers la jocuri, glume, teatre – cu viperele mici cu târâtoarele şi cu fiarele sălbatice. I-a 

mărturisit apoi, spre folosul nostru, că pe toate acestea i le-a arătat, ca să se înfricoşăm, să sporească nevoinţa şi 

trezvia, ca să ne mântuim. (vezi ”Viaţa Sfântului Andrei cel nebun pentru Hristos”) 

Sfinte Andrei, care ne-ai spus că ereticii fiecărei erezii vor fi judecaţi, roagă-te să ne vindecăm de ecumenism, ca 

să putem preţui aurul curat al Ortodoxiei, nu bălegarul ecumenist frumos ambalat! 

Plângi, cu Sfântul Apostol Iuda Tadeu, ruda Domnului, care spunea sa ne ferim de eretici, a căror pierzare o 

asemăna cu cea a sodomitenilor. 

Plângi, amintindu-ne cuvintele Mântuitorului: ”Vai de cei prin care vine sminteala!” 

Bucură-te, Ortodoxie, cu cei datorită cărora porţile iadului nu te vor birui! Doamne, Iisuse Hristoase, ajută-ne 

să ne ferim ca de foc de erezia ecumenistă şi de pecetea antihristică şi să alegem calea cea îngustă ce duce la 

Tine! 

Bucură-te, cu Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, care ne-a transmis cuvintele Mântuitorului. ”Cel ce crede în 

Mine, precum a zis Scriptura, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui!” (Ioan 7, 38). Iar Scriptura nu a spus că 

papa sau Sinodul de la Creta sunt infailibili! 

Bucură-te, Ortodoxie, singura credinţă mântuitoare, curată şi completă, armă de temut împotriva necuratului, 

unica matcă prin care curg ”râuri de apă vie”! (Ioan, 7, 38) 

 

 

 

 

 



PLÂNSUL MIRENILOR 

21 decembrie 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Noutăți, Revista Curajul de a fi fericit / 5 Comments  

                                                               

SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE IERARHII SINODULUI B.O.R. 

Da, plânsul mirenilor… Fericiți cei prigoniți pentru dreptate… Mă întreb: de ce? De ce să primim noi, poporul 

român cel dreptcredincios, un așa ”cadou” de Sfânta sărbătoare a Nașterii Domnului? Cu preoți și monahi opriți 

de la slujire și siliți să plece din mănăstiri și biserici? Și pentru ce motiv? Pentru că vor să ducă mai departe 

făclia Sfinților Părinți ai Ortodoxiei, curată și nealterată?  

Să stăm noi, mirenii, să ne gândim dacă să mai participăm sau nu la Sfintele Liturghii sau să luam Sfintele Taine 

din mâinile celor care nu Îl mai iubesc pe Hristos, care nu Îl mărturisesc pe Cel care nu a ezitat să Își întindă 

preacuratele Sale mâini pe Cruce pentru mântuirea noastră? 

Iar noi să batjocorim și să tot batjocorim propria noastră mântuire, cochetând cu cei căzuți în erezie? Să ne 

gândim noi. mirenii, că din dragoste pentru aproapele nostru (și nu pentru oricine, ci pentru cei care ne 

călăuzesc spre mântuire și prin puterea care le este dată de Sus ne iartă și ne dezleagă de păcate, spre a avea 

viață în noi prin Sfintele Taine), să ne gândim, deci, că banii pe care până acum îi cheltuiam, din modestele 

noastre venituri, pentru contribuții, lumânări, cărți, tămâie etc., să le schimbăm destinația și să îi direcționăm 

spre acești preoți și monahi care rămân pe drumuri sau sunt mutați dintr-un loc în altul? 

Greu ne este, părinților ierarhi, să luăm astfel de hotărâri. Greu ne este ! Dar trebuie! Din dragoste pentru 

Hristos, o facem și pe asta, însă cu lacrimi pe obraz . 

Îmi cer iertare, părinți ierarhi și preoți, cei care nu mai țineți cont sau poate ați uitat de cele scrise în Evanghelie, 

deși la fiecare Sfântă Liturghie este citită, de atâta amar de vreme, spre neuitare… și mă rog lui Dumnezeu să ne 

ierte și să pună tină și pe ochii noștri ca să ne vindece, ca pe orbul din naștere… că pentru păcatele mele și ale 

noastre vin toate acestea peste noi. Mâhnirea care m-a cuprins mă obligă să iau atitudine după atitudine, că 

poate s-o mai afla cineva să îmi audă plânsul… și să-și plece capul în fața Crucii, cerându-și iertare, căci cine are 

conștiința curată… nu prigonește pe nimeni. 

Cu smerenie, 

Mihaela Duțu 

PS – Nădăjduiesc și mă rog ca veniturile colectate de la parohii și protopopiate să nu fie singurul imbold și motiv 

al slujirii și al ascultării în Biserică, iar lipsa lor să nu fie unica ”durere” a mai-marilor noștri. Noi – cei care luptăm 
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împotriva panereziei ecumenismului și pentru neîntinarea Sfintei Ortodoxii, atât cât ne luminează Dumnezeu – 

nu am cerut nimic de la nimeni, decât un singur lucru de la Hristos: să nu ne pierdem mântuirea (să slujim în 

Adevăr, să fim următori umili și ascultători ai Sfinților Părinți, indiferent de prigoane și de ”pierderi”). (pr. 

Ciprian) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un comentariu la Comunicatul Sinodului Sfintei Biserici Ortodoxe Române 

21 decembrie 2016 / By admin2 / In Noutăți / 151 Comments  

                                                             
La adresa de mai jos a apărut Comunicatul Sinodului B.O.R.: 

După citirea lui primele gânduri care mi-au venit au fost: 

1. Referitor la titlul lui, disting următoarele, pe care le voi și comenta: 

a) ”orice lămurire privind credința” – nu cred că poporul român are nevoie de ”lămuriri”, de muncă de lămurire, 

dusă oficial cu blândețe, dar de fapt prin ”teologia bâtei”, ci are nevoie de ierarhi care să spună NU panereziei 

ecumeniste. Miroase de la o poștă a erezie când te gândești la ecumenism. Oare împărtășirea deja ”obișnuită” 

prin Germania și Italia a papistașilor și protestanților din potire ortodoxe – adică așa-numitul ecumenism 

popular – este ceva care mai are nevoie de lămuriri sau este pur și simplu batjocorirea Tainei Sfintei 

Împărtășanii? (în acest sens ca mărturii acuzatoare ale acestei practici blasfemiatoare, impusă de ”ierarhii” 

români, avem 2.000 de ani de Ortodoxie și de opere patristice). Credința noastră este clară, lămurită și sfântă, 

credința ecumeniștilor este antihristică, demonică și pierzătoare. 

b) ”comuniunea bisericească” pe care noi o dorim este cea cu Sfinții Grigorie Teologul, Athanasie cel Mare, Ioan 

Damaschin, Fotie cel Mare, Grigorie Palama, Marcu Eugenicul etc, precum și cu sutele de milioane de mucenici 

de a căror jertfă pentru Hristos își bat joc cei care au scos Sfânta Ortodoxie la vânzare, nu pe 30 de arginți, ci 

chiar mai puțin. 

c) ”dezbinarea” nu este lupta antiecumenistă, ci este viclenia ecumeniștilor, fățărnicia lupilor în piei de oaie care 

împing cât pot de tare neamul acesta în iad. Suntem în prag de a fi pusă ca prim-ministru o femeie musulmană, 

iar glasul ierarhilor BOR ne mustră pe noi pentru dezbinare? Țara noastră în halul acesta a ajuns? A avea un 

președinte neamț și posibil o viitoare prim-ministră musulmană este RUȘINEA acestui neam și dovada că ni se 

pregătește un praznic al Nașterii Domnului cum nu s-a mai văzut în istoria neamului nostru. 

2. ”S-a luat act cu mâhnire de evoluția recentă în România a reacțiilor negative referitoare la receptarea 

Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe (Creta, 2016)” 

Răspuns: ”S-a luat act”? Din nou aceeași formulă. Ce s-a întâmplat cu dulcele grai românesc? Alte expresii nu 

mai sunt? A se lua act înseamnă în limbaj juridic a accepta ceva hotărât deja. Deci, în traducere pe limba noastră 

cea frumoasă: ”s-a hotărât deja că singurii vinovați care există în B.O.R. sunt antiecumeniștii.” 

Eu mi-am făcut datoria 25 de ani și, înainte de a fi judecat, episcopul meu a declarat public că ”atâta vreme cât 

sunt eu episcop în Covasna și Harghita, părintele Ciprian nu va mai fi preot.” Noi, antiecumeniștii, avem reacții 

negative? Dar citatul de mai sus cum s-ar traduce? Oare nu cumva samavolnicie? 

NU receptăm deloc pozitiv Adunarea din Creta, pentru că a fost ERETICĂ ! Și ne vom ține de mărturia aceasta 

până la mormânt. Oare chemarea preoților la ”reînnoirea jurămintelor” și la acceptarea hotărârilor din Creta 
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(vezi cazul Arhiepiscopiei Bucureștilor și al Eparhiei Buzăului) se înscrie în procesul normal de ”receptare”? Cum, 

cu pistolul la tâmplă? Cu amenințări? Cu declarații ca ale ierarhului Vrancei că dacă episcopul vă trage pe toți în 

iad, trebuie să mergeți după el? 

3. ”Patriarhia Română a subliniat în mai multe rânduri faptul că „Sinodul din Creta nu a formulat dogme noi, ci a 

mărturisit că Biserica Ortodoxă este Biserica Una, Sfânta, Sobornicească și Apostolească a lui Hristos” și a 

îndemnat constant la păstrarea păcii şi unității Bisericii cu toată responsabilitatea.” 

Răspuns: Adunarea eretică din Creta se situează sub următoarele anatheme: 

a) pentru că îi acceptă pe papistași ca ”biserici eterodoxe” (culmea blasfemiei), iar aceștia prin Filioque sunt și 

vinovați de arianism, Adunarea din Creta este sub ANATHEMA Sinodului I Ecumenic. 

b) tot datorită ereziei Filioque, papistașii și cei de un gând cu ei (ecumeniștii) se află, ca niște luptători și 

blasfemiatori împotriva Duhului Sfânt, sub ANATHEMA Sinodului II Ecumenic. 

c) datorită aceluiași adaos Filioque, papistașii și prietenii lor ecumeniști – trădători ai Ortodoxiei – se află și sub 

ANATHEMA Sinodului III Ecumenic, care a hotărât că Simbolul de credință (Crezul) nu poate fi în nici un caz 

modificat. 

Unde este ”responsabilitatea” B.O.R.? Oare își asumă ierarhii noștri ”responsabilitatea” să ne închidă gurile, să 

ne alunge, să ne distrugă ”dintr-o semnătură” pe cei care nu ”receptăm pozitiv” EREZIILE cretane? Sunt cel 

puțin câteva zeci de argumente – ZECI – că adunarea din Creta a fost eretică. Iar sinodalii B.O.R. știu asta. 

4. Se vorbește de ”ecumenism lucid”. Nu există așa ceva astăzi în rândul ecumeniștilor. Când în C.M.B. sărmana 

Ortodoxie este privită ca ULTIMA dintre confesiunile creștine, pentru că nu acceptă căsătoriile homosexuale și 

preoția pentru femei – despre ce mărturie de credință să mai vorbim? Ecumenismul lucid este un SATANISM 

MASONIC VĂDIT. Ecumeniștilor nu le pasă decât de huzur, de hoteluri scumpe, de cadouri și de îmbrățișări cu 

”frații”, junghiind fără milă pe oile și mielușeii turmei lor. Comunicatul acesta a ținut loc de ”la mulți ani” pentru 

cel care domină printr-o furie și teroare ”responsabilă”, adică asumată și fără rețineri sau remușcări? 

5. Comunicatul – de altfel nesemnat decât de un birou de presă (este ca și cum îi arunci cuiva o masă în cap și 

apoi afirmi că ea a zburat singură) – îi atacă pe vlădica Longhin și pe părinții athoniți: Sava, Efrem și Nicodim. 

Nu sunt vrednici ecumeniștii nici să le pomenească numele. Se tem și de numele lor, darămite de mărturia lor. 

Nu vă faceți griji, azi sunt ei și noi pe metereze, după anihilarea noastră vor fi alții. Hristos nu se lasă batjocorit și 

Hristos conduce istoria, nu iudele sau cozile de topor ale apusului. 

6. ”În concluzie, orice lămurire privind expunerea credinţei ortodoxe trebuie făcută în interiorul comuniunii 

bisericeşti, nu în stare de răzvrătire şi dezbinare” 

Răspuns: DE MII DE ORI NU ACCEPTĂM ADUNAREA ERETICĂ DIN CRETA. Pe chipul nostru veți vedea mereu un 

zâmbet, nu încrâncenare, dorință de unitate cu Biserica triumfătoare a Sfinților mărturisitori ai dreptei credințe, 

nu cu ereticii sau cu păgânii. Noi nu folosim violența, noi nu propovăduim dezbinarea. Pur și simplu, NOI NU ÎI 

LĂSĂM PE ECUMENIȘTI SĂ NE TRAGĂ ÎN IAD! 

pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu 

21 decembrie 2016 

P.S. – este binevenit oricine dorește să semneze alături de mine aceste gânduri izvorâte din conștiință și din 

responsabilitatea de a rămâne ortodox și a nu accepta panerezia ecumenismului. 



Reacția mirenilor la ultimul sinod al BOR 

22 decembrie 2016 / By admin2 / In Biblioteca, Noutăți, Revista Curajul de a fi fericit / 39 Comments  

Am primit în această dimineață și am citit, după săvârșirea Sfintei Liturghii, următorul articol edificator pe mail: 

Sărut mâna, părinte și blagosloviți! 

Citind mereu despre „ofensiva” BOR asupra antiecumenistilor, am făcut o analiză. 

Vă rog să o citiți și dacă credeți de cuviință că merită a fi făcută publică, publicați-o: 

Nu înțeleg de ce atâta isterie în jurul a câteva sute de”așa-ziși rătăciți” care îi urmează pe cei 10-12 preoți „așa-

ziși schismatici”? 

Asta este problema “de căpătâi” pentru care a fost nevoie de convocarea unei sesiuni a Sinodului B.O.R. 

în…”regim de urgență”? Mai degrabă Sinodul ar fi trebuit să facă o analiză pe tema “șifonării” continue a bieților 

ortodocși din partea sectelor. 

Iată care sunt adevăratele oi răpite de lupi din turmă. 

Ce “efective” aveau sectele în urma recensământului din anul 2012: 

reformați = 600.932; 

evangheliști de confesiune augustană = 5.399; 

luterani = 20.168; 

unitarieni = 57.686; 

baptiști = 112.850; 

penticostali = 362.314; 

adventiști = 80.944; 

creștini după evanghelie = 42.495; 

martorii lui Iehova = 49.820. 

Informațiile le-am preluat de pe: https://ro.wikipedia.org/wiki/Religia_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia  

Cei câteva sute de „așa-ziși rătăciți”, cu preoții lor „așa-ziși răzvrătiți, zelotiști și schismatici” nu au făcut altceva 

decât că nu mai pomenesc în rugăciunile lor ierarhii care au semnat documentele Sinodului din Creta de anul 

acesta. 

Dar cei 1.332.608 membri ai sectelor mai sus (care provin majoritatea dintre creștinii ortodocși și o parte mica 

dintre catolici) menționate, nici nu pomenesc ierarhii, și în plus: batjocoresc Sfânta Cruce, o batjocoresc pe 

Maica Domnului, profanează Sfintele Icoane, batjocoresc Sfintele Moaște și pe Sfinți, și-au bătut joc de Sfintele 

Taine. Acestor secte („mai nou – biserici”) are curaj cineva “să le declare război duhovnicesc”? Nu cred…de ce? 

Dacă “se aude” la Geneva la CMB, vor fi “trași de urechi” ! 

Încă o mica statistică a evoluției numerice în ultimii 20 de ani în cadrul cultului ortodox și al câtorva secte: 

– ORTODOCȘI: 

– 1992 : 19.802.389 

– 2002 : 18.807.975 

– 2011 : 16.307.004, deci în 20 de ani, în scădere cu: 3.495.385. 

http://prieteniisfantuluiefrem.ro/2016/12/22/reactia-mirenilor-la-ultimul-sinod-al-bor/
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– ROMANO-CATOLICI: 

– 1992 : 1.161.942 

– 2002 : 1.026.429 

– 2011 : 870.774, deci în 20 de ani, în scădere cu: 291.168. 

– PENTICOSTALI: 

-1992 : 220.824 

-2002 : 324.462 

-2011 : 362.314, în 20 de ani, în creștere cu: 141.490. 

– BAPTIȘTI: 

-1992 : 109.462 

-2002 : 126.639 

-2011 : 112.850, în 20 de ani, în creștere cu: 3.388. 

– ADVENTIȘTI DE ZIUA A 7-A: 

-1992 : 77.546 

-2002 : 93.670 

-2011 : 80.944, în 20 de ani, în creștere cu: 3.398. 

– MARTORII LUI IEHOVA: 

-1992 : nimic 

-2002 : nimic 

-2011 : 49.820, în 10 ani, în creștere până la: 49.820. 

Cifrele le-am luat de pe: 

http://www.insse.ro/cms/files/publicatii/pliante%20statistice/08-Recensamintele%20despre%20religie_n.pdf  

Desigur, scăderea numărului ortodocșilor și al catolicilor nu se datorează numai trecerii acestora la sectari, ci și 

altor cauze. 

În 20 de ani, 4 secte “și-au mărit efectivele” cu 198.096 adepți și nu am observat să se cutremure ierarhia 

ortodoxa sau să fie amenințat vreun preot cu caterisirea pentru că pierde suflete creștine din parohia 

încredințată spre păstorire.  

Din contră, am văzut pe youtube, filme cu preoți ortodocși care s-au convertit de bună voie la sectari. Iată un 

exemplu: https://www.youtube.com/watch?v=bfqOcVFMO2Y  

Probabil toți acei preoți știau că va urma un sinod ortodox, care va legifera sectele drept biserici, iar ei vor 

sluji tot în biserică. 

 Iată diferența între vorbă și faptă (cifre); demagogie sfruntată…”contactul viu între biserici” se vede din 

statistica de mai sus: „Scopul Consiliului Mondial al Bisericilor nu este acela de a negocia unirea între biserici, ci 

să realizeze un contact viu între biserici, să promoveze studiul şi dezbaterea problemelor ce privesc unitatea 

Bisericii” (Documentul 6 / 19). 

http://www.insse.ro/cms/files/publicatii/pliante%20statistice/08-Recensamintele%20despre%20religie_n.pdf
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“Contactul viu intre biserici” s-a menținut de la înființarea CMB și până astăzi și se oglindește în cifrele de mai 

sus. 

Oare la nivelul Patriarhiei Romane nu s-a uitat nimeni peste aceste statistici? 

Chiar crede cineva ca are de-a face cu proști ? 

Cu stimă și respect, 

Vasile Georgiță 

P.S. – altcineva mi-a trimis pe mail următoarea veste: ”în cel puțin o eparhie din țară acest comunicat al 

sinodului B.O.R. va fi pe post de … Pastorală de Crăciun.” Nu ne-ar mira să fie chiar ceva generalizat. Cred că 

tabloul de ansamblu este foarte clar. Așa că pentru unii dintre noi Nașterea Domnului se va uni cu Golgota 

Vinerii Patimilor. Ceea ce este important e faptul că întotdeauna după răstignire urmează ÎNVIEREA ! (pr. 

Ciprian) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ecumenismul este erezie.  

Hotărârile sinodului din Creta sunt eretice 

Interviu cu Părintele Hariton din Sfântul Munte Athos 

 

 

Păr. Hariton: Mă adresez [credincioşilor ortodocşi români], datorită dragostei şi 

susţinerii creştinilor ortodocşi ai Bisericii Ortodoxe Române, care au aceleaşi probleme ca şi 

noi creştinii ortodocşi greci, şi pentru că avem o legătură de dragoste cu adevăraţii părinţi 

care sunt în România, în mănăstiri şi în lume şi cu preoţii şi pentru că părinţii de la Schitul 

Prodromu al Marii Lavre ne-au rugat să dăm câteva explicaţii teologice şi practice cu privire la 

această mare erezie care îi preocupă astăzi pe toţi creştinii ortodocşi - ecumenismul.  

 În primul rând trebuie să spunem în câteva cuvinte despre ce înseamnă 

ecumenism şi dacă intr-adevăr ecumenismul este erezie. Ecumenismul a fost creat de cercuri 

lumeşti. Din punct de vedere istoric, putem spune ca ecumenismul este o mişcare care a 

început după al doilea război mondial, în 1948. Ecumenismul a fost creat pentru a uni diverse 

grupuri protestante. Nenorocirea este că încă de la început în această mişcare s-a implicat şi 

Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol, cu rezultatul final că este considerată membru cu 

drepturi egale în Consiliului Mondial al  Bisericilor. Cu tot respectul pe care-l avem toţi ca 

greci şi ca ortodocşi faţă de instituţia patriarhală şi faţă de patriarh, dragoste şi stimă pe care 

le purtăm fiecare în inimă, pentru că suntem greci şi romei, în ceea ce priveşte ecumenismul, 

însă, vedem că încă de la început Patriarhia a făcut o greşală imensă: a lăsat tradiţia 

patristică,  linia Sfinţilor Părinţi, şi s-a aliniat sistemelor lumeşti. Patriarhia, cu 

toate că este singura – noi suntem –  singura Biserică, cea ortodoxă, singura Biserică 

adevărată care există în lume, a acceptat să participe în Consiliul Mondial al Bisericilor ca un 

membru cu drepturi egale cu fiecare grupare protestantă. Adică ce este în vigoare în acest aşa-

zis Consiliu Mondial al Bisericilor, sau al ereziilor cum este în realitate, aceleaşi drepturi 

egale le are şi Patriarhia [ca şi membrii protestanţi], şi prin urmare toate celelalte Biserici 

Ortodoxe care sunt implicate în acest Consiliu Mondial. Ce ne atrage atenţia încă de la 

început este că l-au numit “al Bisericilor”, Consiliul Mondial al Bisericilor, ceea ce înseamnă 

că Patriarhia, şi prin urmare toate celelalte Biserici Ortodoxe participante, au 

recunoscut protestanţii ca fiind “biserici” încă de la început.  

 Din punct de vedere istoric bineînţeles, în toate aceste decenii din 1902, de când a 

început de fapt ecumenismul, este prima încercare a Patriarhiei Ecumenice de a intra în 



contact cu lumea protestantă, anglicană, a Vestului. În 1948 ea devine membru egal în 

Consiliul Mondial al Bisericilor şi, de atunci până astăzi, s-au făcut foarte multe 

încercări de a instituţionaliza această legătură, având ca scop final unirea. 

Această unire este deservită de aşa-zisele dialoguri teologice. În cadrul acestor dialoguri 

teologice, din 1960, dacă nu greşesc, se implică şi papistaşii. Deci înţelegem că 

ecumenismul, încă de la început, este o mişcare ce se îndepărtează de tradiţia 

Sfinţilor Părinţi. Pentru noi, prin urmare, se dovedeşte că ecumenismul este o 

erezie. Şi aşa cum foarte corect şi clar a spus-o în urmă cu multe decenii Sfântul Părinte 

Iustin Popovici al Serbiei, ecumenismul nu este o simplă erezie, ci este o panerezie, 

adică înglobează toate ereziile.  

 Subiectul care ne preocupă este ce atitudine trebuie să avem faţă de ecumenism. 

Sfinţii Părinţi ne spun că cel mai mare duşman al Bisericii nu sunt prigonitorii creştinismului, 

ci ereticii şi ereziile. Biserica nu s-a temut de nimic mai mult decât de erezii şi de eretici. 

Pentru că prigonitorii, care luptau de asemenea împotriva credinţei lui Hristos, cum erau în 

primele secole ale creştinismului împăraţii idololatri, aceştia au făcut prigoană împotriva lui 

Hristos care a avut ca rezultat martiriul. Diavolul a văzut că prin martiriu  se fac sfinţi şi de 

asta imediat a început printr-un mod mai viclean să încerce să dărâme creştinismul şi dreapta 

credinţă, creând astfel ereziile.  

 Ereziile au apărut de la începutul creştinismului, din nefericire. Prima erezie a 

fost cea numita gnosticismul, care seamănă foarte mult cu cea a ecumeniştilor de azi. Şi 

aceştia au făcut un sincretism. Sincretism înseamnă o unire de multe şi diferite ideologii 

religioase sub o aparenţă creştină. Ceea ce se întâmplă astăzi, ecumenismul încearcă să 

unească toate grupurile eretice într-o “biserică”, în aceeaşi “biserică”. Deci înţelegem că atunci 

când există erezie nu putem nici să fim indiferenţi, nici cu atât mai mult să urmăm vreo 

erezie. Erezia, cum ne învaţă Sfinţii Părinţi, ne desparte de Hristos, care este Adevărul, şi prin 

urmare ne privează şi de mântuirea veşnică a sufletului nostru.  

 Astăzi realitatea în care trăim este foarte dificilă, pentru că ecumenismul a ajuns 

la apogeu, putem spune, şi în special după sinodul care a avut loc în iunie în Creta. Acolo, din 

nefericire,  10 dintre Bisericile Ortodoxe Autocefale au semnat şi au hotărât câteva 

lucruri care nu sunt conforme nici cu dogmatica (învăţătura Bisericii), nici cu 

eclesiologia Bisericii Ortodoxe, nici cu istoria Bisericii Ortodoxe. Pentru toţi 

teologii, episcopii şi profesorii care s-au ocupat şi au studiat hotărârile Sinodului din Creta se 

dovedeşte că acest sinod nu este sinod ortodox şi nu a luat hotărâri ortodoxe. De 

aceea şi noi suntem datori acum să luăm atitudine faţă de acest sinod. Un creştin ortodox 



nu poate să aprobe, să accepte hotărârile acestui sinod, pentru că nu sunt 

ortodoxe.  

 Unul dintre cele mai importante momente ale acestui sinod este că acceptă că 

Papa şi toţi ereticii sunt “biserici”, cum suntem şi noi, adică au Taine, au Preoţie, au Botez, 

având scopul final ca să ne unim toţi împreună ca o singură biserică. Acest fapt nu 

poate fi acceptat niciodată de vreun ortodox. Din cauza asta se naşte în noi întrebarea: “Ce 

trebuie să facem, ce poziţie trebuie sa adoptăm?”. În calitate de creştini ortodocşi, care 

vrem să urmăm învăţătura Sfinţilor Părinţi, suntem datori să respingem 

hotărârile acestui sinod, care sunt eretice. Pentru aceasta există şi studii teologice care 

o dovedesc. Primul pas este să încetăm să mai avem comuninune eclesială cu cei 

care acceptă hotărârile eretice ale acestui sinod. Nu putem ca creştini ortodocşi [să 

rămânem în comuniune cu cei care sunt în comuniune cu ereticii]... Primul pas care ne 

preocupă este pomenirea episcopilor. Deoarece în Biserica noastră, în viaţa noastră liturgică, 

[pomenirea episcopului] are legătură directă cu mântuirea şi sfinţirea noastră prin Tainele 

Bisericii. De asta pomenirea numelui unui episcop are o foarte mare însemnătate pentru 

mântuirea noastră. Dacă episcopul este ortodox, atunci toţi dintre noi suntem sub ascultarea 

episcopului, pomenim numele lui la toate tainele şi avem binecuvântarea  şi harul lui 

Dumnezeu. Când însă episcopul nu mărturiseşte cuvântul adevărului atunci noi suntem 

datori să urmăm ceea ce spun sfintele canoanele. Concret, în situaţia în care suntem 

astăzi, după hotărârile Sinodului din Creta, “aşa-zisul Mare şi Sfânt”, care nu a 

fost nici mare, nici sfânt, nu putem să pomenim episcopi care au semnat şi au 

acceptat hotărârile ale acestui sinod. Asta ne învaţă Sfinţii Părinţi. Noi nu arătăm 

nimic după capul nostru, nici nu vorbim după părerea noastră, nici nu învăţam ceva de la noi, 

ci, pur şi simplu, suntem datori să mărturisim şi să învăţăm şi să promovăm ceea ce învaţă 

Sfinţii Părinţi. În cazul pomenirii episcopului, sfintele canoanele ale Bisericii sunt clare şi nu 

încape nici o îndoială. Canonul 15 al Sinodului I-II Constantinopol hotărâşte clar că 

atunci când episcopul nu mărturiseşte cuvântului adevărului, atunci noi suntem 

datori să încetăm pomenirea. Principalul, cel mai important înţeles al acestui 

canon este că atunci când noi pomenim un episcop eretic, cu simţăminte eretice, 

devenim şi noi părtaşi la erezia lui, în credinţa lui, în credinţa lui eretică pe care 

o exprimă prin simţămintele lui eretice. Or nu putem [să facem aceasta].  Pomenirea 

episcopului nu este ceva formal, este ceva esenţial  pentru mântuirea noastră. Aceasta o 

învaţă şi Sfinţii Părinţii ai Sfântului Munte.  



 În anul 1275, atunci când patriarh al Constantinopolului era Ioan Vekkos, care 

era filo-latin, acesta  a fost primul dintre  patriarhi care a semnat unirea cu Papa. După 

schisma din 1054, sau mai bine zis după tăierea din corpul Bisericii Ortodoxe a papistaşilor, a 

fost prima dată când ortodocşii au mers la papa cu scopul de a se uni. În 1275, reprezentanţi 

ai patriarhului Ioan Vekkos au semnat la Lyon, în Franţa, unirea cu Papa. Atunci Părinţii 

Aghioriţi au trimis scrisoare împăratului Mihail al VIII-lea Paleolog şi la al doilea Sinod 

Ecumenic de la Constantinopol către Ioan Vekkos. Acolo se plângeau de unirea pe care au 

semnat-o cu papistaşii şi tot acolo ne arată şi ce trebuie să facem. În prima scrisoare a 

Părinţilor Aghioriţi, ei înşişi ne spun concret, cercetând canonul 15 al Sf. Fotie de la Sinodul I-

II Constantinopol, cum am zis: Biserica Ortodoxă a primit de la Apostoli, de la toţi Sfinţii 

Părinţi şi de la Sinoadele Ecumenice tradiţia că pomenirea numelui episcopului în 

Sfântul Altar în timpul Sfintei Liturghii înseamnă comuniune deplină cu 

episcopul, cu credinţa episcopului. Şi de asemenea, aceiaşi Sfinţi Părinţi, interpretând 

Sfânta Liturghie ne spun că prin pomenirea numelui episcopului noi arătăm supunere 

desăvârşită faţă de acesta pentru că ne împărtăşim de aceeaşi credinţă cu el. În aceeaşi 

scrisoare, Sfinţii Părinţi Aghioriţi spun că în Sfânta Liturghie preotul, pomenind numele 

arhiereului, arată trei lucruri: primul, supunerea lui faţă de arhiereu, că-l recunoaşte ca 

superior lui, în preoţie; al doilea, că este de aceeaşi credinţă cu arhiereul, adică 

aceeaşi credinţă pe care o are şi arhiereul; şi al treilea că este continuator al Sfintelor 

Taine prin Preoţia care a primit-o de la el, prin hirotonirea de către acesta. Deci vedem şi din 

aceste două direcţii ale Părinţilor Aghioriţi că pomenirea numelui arhiereului nu este ceva 

formal, tipiconal, ci arată că suntem în legătură cu credinţa arhiereului atunci când îl 

pomenim.  

 Acum, întrebarea şi subiectul care ne preocupă este: Dacă episcopul [pe care îl 

pomenim] nu are simţăminte ortodoxe şi nu mărturiseşte cuvântul adevărului, ce trebuie să 

facem? Ne spun clar chiar Sfinţii Părinţi că nu putem pomeni acest nume, deoarece, prin 

pomenire, intrăm în legătură cu credinţa lui. Şi aici este ceva care astăzi scapă atenţiei 

multora, deoarece există concepţia greşită la foarte mulţi preoţi, monahi şi laici 

care spun că “noi nu suntem de acord cu episcopii care sunt eretici şi au 

simţăminte eretice, dar trebuie să-i pomenim pentru că suntem obligaţi să 

facem asta”. Sfinţii Părinţi, după cum am văzut, nu învaţă aşa ceva, cum că pomenirea 

episcopului este o chestiune de tipic, ci este ceva esenţial în cadrul Liturghiei. Nu putem deci 

să pomenim un episcop eretic, pentru că suntem în comuniune cu credinţa sa. Acesta este 



argumentul cel mai de bază pe care-l avem de la Sfinţii Spărinţi pentru a face întreruperea 

pomenirii unui arhiereu care nu învaţa credinţa ortodoxă. 

  

După ce Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a acceptat Sinodul din Creta ca sinod 

ortodox, pot merge la biserică creştinii ortodocşi români, unde se pomeneşte ierarhul? 

 

Păr. Hariton: Atât timp cât Biserica Română a acceptat hotărârile sinodului care a 

avut loc în Creta în vară ca fiind ortodoxe, poporul şi clerul sunt datori să ia fiecare o poziţie 

responsabilă faţă de sinodul Bisericii Ortodoxe Române. În primul rând, va trebui ca preoţii şi 

poporul din fiecare mitropolie să ceară de la episcopul lor să declare public personal dacă este 

de acord, dacă acceptă sau nu acceptă hotărârile din Creta; pentru că se poate ca Sinod să le fi 

acceptat în România, dar se poate ca un episcop să nu le fi acceptat, deci este datoria 

obligatorie a fiecare episcop ca personal să declare public dacă sinodul din Creta este eretic 

sau este ortodox. Dacă vreun episcop declară că acceptă ca ortodoxe hotărârile sinodului, 

atunci clericii şi laicii sunt nevoiţi să întrerupă comuniunea eclezială cu el. Acest lucru este 

valabil şi pentru preoţi. Unde există preoţi, într-o mitropolie, care sunt de acord cu 

mitropolitul lor şi acceptă hotărârile eretice ale sinodului, ceilalţi preoţi şi monahi şi laici nu 

pot avea comuniune cu ei, nu pot sluji acolo unde slujesc preoţii eretici. Acesta este duhul 

canonului. Nu o zic unii oameni, o zic canoanele Bisericii.  

 

Spun Sfinţii Părinţi că fără o credinţă corectă toate virtuţile pe care le putem face 

sunt în zadar. 

 

Păr. Hariton: Astăzi, din nefericire, de multe decenii nu se mai face învăţarea 

credinţei ortodoxe, adică poporul, şi în Grecia, şi în general, nu se catehizează ortodox. Şi nu 

suntem conştienţi ce mare importanţă au credinţa ortodoxă, dogmele ortodoxe, canoanele 

sfinte ale Bisericii. Această stare are drept rezultat astăzi înţelegerea greşită şi interpretarea 

greşită a multor lucruri în viaţa noastră duhovnicească. De exemplu, mulţi cred că dacă se 

luptă doar pentru virtuţile duhovniceşti, adică să fie atenţi, să privegheze, să postească, să 

meargă la biserică, să se spovedească, să se împărtăşească, să facă priveghere, să meargă la 

biserică, asta este de ajuns ca să se mântuiască. Bineînţeles, sunt de ajuns ca să se mântuiască 

şi trebuie, este sarcina noastră să facem toate acestea, dar toate acestea, toată această luptă 

spirituală, viaţa în Hristos, cum spunem, pe care trebuie să o trăim, pe ce se sprijină? Care 

este temelia pe care trebuie să se sprijine? Temelia este credinţa ortodoxă. Este, cum putem 



spune simplu, ca şi cum am construi o casă pe o temelie care nu există, şi aşa cum, ne-a spus 

şi Hristos, temelia credinţei, stânca pe care este construită Biserica, este credinţa, credinţa 

adevărată, teandrică, în persoana Domnului nostru Iisus Hristos. De asta şi lui Petru i-a zis: 

„Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea” adică pe piatra mărturisirii credinţei 

se construieşte Biserica Ortodoxă. Astăzi nu suntem conştienţi de asta, cât de importantă este, 

din această cauză considerăm greşit dogmele ortodoxe şi canoanele Bisericii şi ne concentrăm 

mai mult pe o viaţă duhovnicească care credem că ajunge, că nu mai avem nevoie de altceva. 

Asta este o greşeală, niciodată Sfinţii Părinţi nu au învăţat şi nu au trăit aşa lucrurile. Prima 

este credinţa, şi pe credinţa ortodoxă şi mărturisire construim toată construcţia virtuţilor. 

Deci fără mărturisirea credinţei nu putem să spunem că păşim pe drumul Sfinţilor Părinţi. 

Toţi Sfinţii Părinţi în primul rând s-au luptat pentru a păstra credinţa ortodoxă.  

Doar câteva exemple dacă amintesc sunt de ajuns pentru a înţelege aceasta. La Primul 

Sinod Ecumenic avem trei situaţii diferite: îl avem pe Atanasie cel Mare, care atunci era 

diacon, simplu diacon, nu era nici măcar preot şi el a fost sufletul sinodului. Adică, prin 

Atanasie cel Mare, care era diacon atunci, a vorbit Duhul Sfânt şi s-a construit teologia 

ortodoxă a Bisericii cu privire la erezia ariană, a lui Arie. Avem şi alte două exemple: pe 

Sfântul Spiridon şi Sfântul Nicolae. Sfântul Spiridon care în viaţa lui lumească a fost cioban a 

cerut şi el să vorbeasca cu Arie. Ceilalţi părinţi care ştiau că este un om simplu  şi că nu este 

învăţat l-au împiedicat. A insistat că vrea să vorbească personal cu Arie, a coborât acolo jos 

unde era Arie în sinod şi acolo, având Sfântul teologia empirică înăuntrul său prin minunea 

care s-a înfăptuit în faţa ochilor lui Arie cu cărămida a demonstrat taina Sfintei Treimi. Arie, 

cu toate acestea în loc să creadă unei asemenea mari minuni a început din nou cu filosofiile 

sale. Atunci ce s-a întâmplat? Sfântul Nicolae, care este întruchiparea blândeţei s-a supărat 

atât de tare încât a coborât şi i-a dat o palmă lui Arie. Atunci toţi Sfinţii Părinţi au rămas 

şocaţi, nu se aştepta nimeni să se întâmple un asemenea lucru, şi deoarece exista lege 

împărătească, cine loveşte un om în faţa împăratului merge direct la închisoare şi i se taie 

mâna cu care a lovit. Atunci Sfântul Împărat Constantin a trebuit să aplice legea statului şi a 

poruncit să-l închidă pe Sfântul Nicolae în închisoare. Şi Sfântul Nicolae a fost închis într-

adevăr în închisoare. În ziua următoare când s-au dus să-l scoată din închisoare, să-l judece, 

l-au văzut ţinând în mână o sfânta evanghelie de aur şi să poarte omofor, cu toate că a intrat 

fără să poarte nimic, nici evanghelie, nici omofor. Atunci toţi l-au întrebat surprinşi: „Unde ai 

găsit astea?” şi a zis: „Noaptea a venit Hristos în închisoare şi m-a întrebat: Nicolae, de ce 

eşti în închisoare? Pentru dragostea ta, Doamne! zic. la, zice, omoforul, eşti un adevărat 

păstor. Şi apoi a venit Maica Domnului şi a zis: Nicolae de ce eşti în închisoare? şi am zis: 



pentru dragostea fiului tău. Ia Evanghelia, tu înveţi cu adevărat Evanghelia”. Şi când au 

văzut acestea ce i le-au dat Hristos şi Maica Domnului imediat au înţeles măreţia Sfântului 

Nicolae care a fost atât de zelos în apărarea dogmei ortodoxe în sinod, în primul Sinod 

Ecumenic. Acesta este pentru noi un exemplu pentru vremurile de astăzi când episcopii nu 

mărturisesc şi nu învaţă dogmele ortodoxe în popor, având drept consecinţă faptul că poporul 

este neiniţiat în dogmele ortodoxe. Se limitează doar la o viaţă duhovnicească, să vorbească 

despre aceleaşi lucruri, lucruri despre rugăciune, toate acestea frumoase, sfinte şi bune sunt, 

dar pe lângă astea este nevoie şi de învăţătura creştină, tebuie să o aibă şi păstorii şi poporul. 

Să se cultive, să se intereseze şi să cunoască toate aceste subiecte. 

 

Părinte, în zilele noastre, mulţi zic că este mai bine să rămânem în Biserică cu 

câteva greşeli decât să fim în afara Bisericii cu adevărul. Cum înţelegeţi aceste cuvinte? 

 

Păr. Hariton: Este prima dată când se aude aşa ceva. Adică, şi eu mai auzit şi 

este incredibil... dacă este posibil vreodată... şi o zic arhierei, este incredibil că 

poate să spună un arhiereu un asemenea lucru. Asta înseamnă că nu au înţeles 

ce este Biserica. Este posibil ca Biserica să fie în afara adevărului sau adevărul 

să fie în afara Bisericii? Acestea două sunt identice, Biserica şi Adevărul. Şi avem 

cuvintele Domnului. Ce spune Domnul? Spune: “dacă rămâneţi cu Mine atunci trebuie să ştiţi 

adevărul, şi adevărul vă va elibera”. “Eu sunt adevărul”, a spus Hristos, Hristos se identifică 

cu adevărul, nu a spus “eu sunt Biserica”, undeva în Evanghelie. A spus “eu sunt Adevărul”. Şi 

acum există episcopi care spun că este de preferat să fii în Biserică şi nu în Adevăr? Ce 

înseamnă asta? Este de neînţeles. 

 

-  În această situaţie,  în Biserică avem greşeli  sau erezie? Pentru că sunt două 

lucruri diferite.  

 

Păr. Hariton: Aici, din nefericire, se vede una dintre cele mai mari pagube făcute de 

ecumenism. Adică, astăzi episcopii ecumenişti şi foarte mulţi teologi, şi, din nefericire, trece şi 

în rândurile poporului, ei cred în aşa-numita teorie episcopocentrică. Ce înseamnă asta? 

Pentru aceştia Biserica înseamnă episcopul. Aceasta este însă clar o teorie papistaşă, teorie 

eretică a papismului. Papa spune “eu sunt Biserica”. Această idee a trecut şi la episcopii 

ortodocşi. Fiecare episcop crede că „eu sunt biserica”, la fel ca Papa, şi din nefericire aceasta 

trece apoi şi la preoţi, fiecare preot „eu sunt biserica, ce spun eu asta este”. Bineînţeles dacă 



este în concordanţă cu Evanghelia, cu Sfânta Scriptură, cu învăţătura Sfinţilor Părinţi o vom 

urma, dacă însă nu este în concordanţă cine poate îndrăzni să spună că eu sunt, ce spun eu 

asta este. Cu ce drept? Problema este că se identifică persoana fiecărui episcop cu 

Biserica. Asta este blasfemie. Hristos este Biserica. Capul Bisericii este doar Hristos. Noi 

suntem mădulare ale trupului lui Hristos. Capul este numai Unul, nimeni nu-L poate înlocui 

pe capul Bisericii care este doar Hristos. Deci ceea ce spun unii că preferăm să fim în Biserică 

şi să luptăm din interiorul Bisericii şi nu să fim în afara Bisericii, chiar dacă avem adevărul, 

nu a spus-o nici un sfânt al Bisericii noastre, pentru că Biserica se identifică cu adevărul, cu 

Hristos. Şi acestea sunt tot roade ale ecumenismului, ale acestei erezii a ecumenismului. 

Trebuie foarte multă atenţie şi trebuie să fim foarte atenţi să rămânem statornici în adevărul 

lui Hristos. Şi pentru asta să studiem izvoarele teologice, scrierile Sfinţilor Părinţi, să 

rămânem statornici în credinţa noastră, pentru că fără credinţă nu ne mântuim. Ceea ce trăim 

astăzi însă nu trebuie să ne surprindă, pentru că Sfinţii Apostoli ne-au spus-o de la începutul 

Evangheliei. Sfinţii Apostoli ne-au învăţat să ne ferim de înşelare şi minciună. Sfântul Ioan 

Evanghelistul, Evanghelistul iubirii, apostolul iubirii,  să vedem cum se exprimă în epistolele 

sale şi să comparăm cu agapologia ecumeniştilor de astăzi. În capitolul 4, epistola 1 ne 

atenţionează să nu credem ce auzim atât de uşor, oricine ar fi celălalt, să cercetăm duhurile, 

dacă sunt ale lui Dumnezeu, pentru că nu toate duhurile sunt ale lui Dumnezeu, pentru că 

mulţi pseudoprofeţi au venit în lume, mereu a existat şi mereu va exista aşa ceva. Adevărata 

cunoaştere a lui Dumnezeu există doar când cineva mărturiseste pe Iisus Hristos, că este 

Dumnezeu şi om desăvârşit, doar cel ce mărturieşte pe Iisus Hristos ca Dumnezeu desăvârşit 

şi om desăvârşit, aceasta este de la Dumnezeu, şi orice altă învăţătură diferită nu este de la 

Dumnezeu, ci este de la viclean, de la Antihrist. Învăţătura Bisericii noastre este, cu puţine 

cuvinte, ca să nu ne întindem prea mult, că trebuie să fim foarte atenţi la erezie, pentru că 

erezia ne desparte de Trupul Bisericii şi de mântuirea noastră. Şi în special astăzi 

ecumenismul are această mare capcană că se ascunde, se ascunde chiar în spatele cuvintelor 

scripturii, în spatele cuvintelor Sfinţilor Părinţi, pe care le deformează şi la urmă le schimbă şi 

ne scoate în afara duhului Sfinţilor Părinţi. 

 În încheiere trebuie să spun cu multă iubire către cei ce ascultă aceste cuvinte 

umile ale noastre, că nu sunt ale noastre, pentru că nu vrem să exprimăm nimic al nostru, ci 

doar ce spun Sfinţii Părinţi ai Bisericii. Trebuie să avem multă credinţă şi multă încredere în 

Dumnezeu pentru că zilele pe care le trăim sunt foarte grele. Asta nu trebuie să ne 

deznădăjduiască, ci dimpotrivă să ne dea bucurie, pace, optimism şi speranţă pentru că prin 

aceste dificultăţi, şi mai ales în problemele de credinţă, ne dă Dumnezeu ocazia să ne arătăm 



dragostea pentru Hristos şi pentru credinţa ortodoxă. În fiecare epocă au existat erezii şi 

eretici şi au existat pericole care au ameninţat Biserica. Biserica niciodată nu este în pericol, 

Biserica este în luptă dar nu este învinsă, „Biserica se clatină dar nu se scufundă”, cum 

spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Biserica este însuşi Hristos, este stânca de care se lovesc 

toate valurile ereziilor şi a prigonitorilor, dar rămâne mereu nemişcată . Această încredere să 

o avem mereu în noi şi să îi mulţumim lui Dumnezeu că în zilele noastre ni se dă această 

şansă să mărturisim credinţa noastră, să ne aratăm dragostea noastră faţă de Hristos şi 

credinţa ortodoxă, în mijlocul acestei panerezii a ecumenismului care ne ameninţă pe toţi.  

 Este o perioadă de încercare şi s-o luăm cu multă smerenie şi cu conştiinţa 

faptului că suntem oameni neputincioşi şi păcătoşi, dar tocmai pentru că suntem păcătosi şi 

că nu ne bazăm pe virtuţile şi puterile noastre, dar conştienţi fiind de neputinţa noastră şi de 

păcatele noastre, să aducem ca jertfă lui Dumnezeu mărturisirea credinţei noastre. Şi ÎL 

rugăm pe Dumnezeu să ne dea puterea să ridicăm această cruce mare a mărturisirii şi a 

credinţei, neştiind ce ne-a rezervat Dumnezeu fiecăruia în parte. Nu avem ce să-i oferim lui 

Dumnezeu, măcar să-i oferim mărturisirea noastră şi credinţa noastră în Hristos. De aceea şi 

spune Hristos în Evanghelie: Când va veni Fiul Omului pe pământ va mai găsi oare 

credinţă? Este foarte important, cum spun toţi Sfinţii Părinţi, că în vremurile acestea de pe 

urmă ceea ce ne va cere Hristos mai mult decât toate este credinţa noastră, să rămânem 

statornici în credinţa noastră. Şi asta să cerem zi de zi în rugăciunile noastre: să ne lumineze 

Hristos pe toţi si pe păstori, şi pe preoţi, şi pe arhierei, şi toţi să rămânem statornici în 

credinţa noastră, şi să ne sprijim unii pe alţii, să avem unire şi dragoste între noi, toţi 

ortodocşii, în tot locul să fim uniţi, şi să avem credinţa că Dumnezeu nu ne va părăsi. Când 

Dumnezeu este cu noi nimeni nu ne poate învinge. Biruinţa este a lui Hristos şi a Bisericii. 

Credinciosul este mereu învingător. Noi să rămanem statornici în ceea ce au zis părinţii 

Bisericii noastre. Şi cum zice în Sinodiconul ce se citeşte în perioada Triodului, în prima 

Duminică Postului Mare, Duminica Ortodoxiei „Aşa cum au văzut Proorocii, cum au învăţat 

Apostolii, cum a primit Biserica, cum au dogmatisit învăţătorii, cum înţelege împreună cu ei 

lumea locuită, cum luminează Harul, cum lămureşte adevărul, cum a fost erezia izgonită, cum 

ne întăreşte înţelepciunea să proclamăm, cum a adeverit Hristos, tot aşa gândim şi noi, 

vorbim, propovăduim, ÎL slăvim pe Hristos ca pe adevăratul Dumnezeu, şi pe Sfinţii Săi, în 

cuvinte, în scrieri, în gânduri, în jertfe, în Biserici, în icoane, slujind şi preaînălţându-L pe 

Unul Adevăratul Dumnezeu şi Domn, şi cinstindu-i pe Sfinţi din cauza Domnului lor ca pe cei 

ce sunt aproape de El şi Îi slujesc, şi le dăm cinstirea cuvenită. Aceasta este credinţa 

Apostolilor, aceasta este credinţa părinţilor,  aceasta este credinţa ortodocşilor, aceasta este 



credinţa care a întărit lumea”. Să păstrăm exact acestea ce ni le-au dat Sfinţii Părinţi şi să nu 

avem nici o nelinişte şi teamă în suflete. Dumnezeu şi Maica Domnului le va aranja pentru 

mântuirea noastră pe care ne-o dorim. Toată lumea să vină în sfânta Biserică a lui Hristos 

Dumnezeu, care este doar Biserica Sfântă Ortodoxă şi toţi să-şi găsească mântuirea în 

persoana lui Hristos.  

 Le doresc la toţi putere, bucurie şi pace în suflete şi încredere în Duhul Sfânt care 

mereu ne conduce şi nu lasă niciodată Biserica Lui. Biserica este Hristos şi Sfinţii şi noi 

urmăm cu smerenie drumul Sfinţilor Părinţi. Asta dorim cu tot sufletul nostru şi toţi să 

rămânem statornici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preafericite Părinte Patriarh, 

Înaltpreasfinţiţi Părinţi Mitropoliţi, 

Înaltpreasfinţiţi şi Preasfinţiţi  

Părinţi Arhiepiscopi şi Episcopi, 

 

Cu deosebită durere în suflet am luat la cunoştinţă comunicatul de presă Orice lămurire privind 

credinţa trebuie făcută în comuniune bisericească, nu în dezbinare, dat publicităţii de către Sfântul 

Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la data de 21 decembrie 2016. În acest comunicat, Sfântul Sinod îşi 

mărturiseşte ataşamentul faţă de valorile ecumenismului şi faţă de “dialogul şi 

colaborarea între creştini”, manifestându-şi, în acelaşi timp, determinarea de a suprima opoziţia 

faţă de ecumenism a unor creştini ortodocşi, fără a iniţia un dialog şi o colaborare reale cu aceştia 

pentru “o lămurire privind credinţa”, care să readucă pacea în Sfânta noastră Biserică, încercată după 

sinodul din Creta, din vara acestui an.  

Comunicatul sinodal reafirmă faptul că la sinodul din Creta “Biserica Ortodoxă nu a formulat 

dogme noi, ci a mărturisit că Biserica Ortodoxă este una, sfântă, sobornicească şi apostolească”, 

acuzând “unele persoane răzvrătite” că “au indus în eroare pe unii clerici şi credincioşi” prin afirmaţiile 

false, potrivit cărora sinodul din Creta ar fi “proclamat ecumenismul ca dogmă de credinţă”1.   

Ignorând vocea multor mari sfinţi ai secolului XX: sfântul Iustin Popovici, sfântul Nicolae 

Velimirovici, sfântul Ignatie Brancianinov, sfântul Serafim Sobolev, sfântul Paisie Aghioritul, sfântul 

Ioan Iacov de la Neamţ, a unor mari părinţi duhovnici români: părintele Iustin Pârvu, părintele Ilie 

Cleopa, părintele Arsenie Papacioc, a unor mari teologi ai secolului XX: părintele Dumitru Stăniloae, 

părintele Seraphim Rose şi mulţi alţii, care, împreună, alcătuiesc un adevărat consensus Patrum al 

secolului XX, contemporan acestei erezii, în a afirma la unison că ecumenismul este erezie 

eclesiologică şi chiar erezie a tuturor ereziilor, comunicatul încearcă demonstrarea contrariului, 

prin afirmaţia că în Creta ecumenismul nu a fost declarat “dogmă de credinţă” şi că niciunul dintre 

sinoadele locale canonice ale Bisericii Ortodoxe, cele mai multe dintre ele angrenate din plin în procesul 

ecumenist, nu a condamnat ecumenismul ca panerezie. În cele mai multe dintre luările de poziţie 

cărora le dă răspuns acest comunicat, s-a afirmat că sinodul din Creta a legiferat participarea 

Bisericii Ortodoxe la panerezia ecumenistă şi a introdus ecumenismul ca mod de gândire 

eclesiologică şi acţiune misionară, lucru care se probează printr-o simplă lectură a documentului 

Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine. S-a afirmat şi s-a şi demonstrat în nenumărate 

rânduri că, deşi nu a proclamat dogme noi, sinodul din Creta a adus atingere unor dogme mai vechi, 

prin acceptarea unor idei eclesiologice ecumeniste referitoare la “unitatea Bisericii” sau “refacerea 

unităţii creştinilor”. Vorbind despre eclesiologia adoptată la adunarea ecumenistă de la Busan, din 

                                                           
1http://basilica.ro/comunicat-orice-lamurire-privind-credinta-trebuie-facuta-in-comuniune-bisericeasca-

nu-in-dezbinare/.  

http://basilica.ro/comunicat-orice-lamurire-privind-credinta-trebuie-facuta-in-comuniune-bisericeasca-nu-in-dezbinare/
http://basilica.ro/comunicat-orice-lamurire-privind-credinta-trebuie-facuta-in-comuniune-bisericeasca-nu-in-dezbinare/


2013, cinci episcopi greci au denumit-o chiar dogmă: “a fost formulată dogma protestantă despre 

unitatea ecleziologică nevăzută a Bisericii”2.     

Afirmaţia că niciun sinod ortodox canonic nu a declarat vreodată ecumenismul ca “panerezie” este 

combătută de anatema dată ecumenismului în 1983 de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse 

din afara Rusiei (care din 2007 a revenit în componenţa Bisericii Ruse, neanulând acea anatemă), în 

care acesta a fost numit “erezie”. Se poate oare afirma că, deşi a dat titani ai teologiei 

ortodoxe a secolului XX, precum arhiepiscopul Averchie Tauşev, mitropolitul sfânt Ioan 

Maximovici3, părintele Seraphim Rose sau mitropolitul Filaret şi s-a recunoscut mereu 

parte a Bisericii Ortodoxe istorice ruseşti, ROCOR nu avea un sinod canonic în momentul 

în care a condamnat ecumenismul şi că era în afara Ortodoxiei la acel moment? Biserica 

Ortodoxă Georgiană a ieşit din CMB, în 1997, la presiunea unor centre monahale puternice din acea 

ţară, care au denunţat ecumenismul ca erezie şi “erezie a ereziilor”4. În anul 1972, patriarhul 

Alexandriei Nicolae al VI-lea a numit ecumenismul “erezie şi panerezie”5, considerându-l “îndreptat 

împotriva Ortodoxiei”. Imediat după sinodul din Creta, mitropolitul Ieremia de Gortina, membru al 

Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei, participant nesemnatar al documentului despre 

ecumenism al sinodului din Creta, a declarat că “noi, ca Biserică a Gortinei şi Megalopolisului, 

episcop, cler şi popor al lui Dumnezeu, condamnăm oficial ecumenismul ca panerezie”6, 

numindu-l “mişcare satanică perfidă, care vrea să amestece credinţa noastră dreaptă cu alte 

  ׂ «crezuri»mincinoase şi să o falsifice”. În Duminica Ortodoxiei din 2012, Mitropolitul Serafim al 

Pireului a rostit anatema asupra panereziei ecumeniste: “Celor care predică şi învaţă panerezia 

ecumenist intercreştină şi interreligioasă, anatema!”7 (s.n.). 

Potrivit chiar şi scurtei istorii a ecumenismului propuse în comunicatul sinodal, Mişcarea 

Ecumenică s-a clădit iniţial ca o federaţie protestantă, iar ecumenismul este un produs al său, 

ceea ce face ca el să fie deja condamnat de către Sfintele Sinoade Ecumenice ale Bisericii, 

de vreme ce cele mai multe dintre doctrinele protestante sunt variante mai noi ale 

ereziilor din primul mileniu (negarea Sfintei Treimi de către comunităţile unitariene, negarea 

Sfântei Tradiţii, negarea statutului de Născătoare de Dumnezeu al Pururea Fecioarei Maria, negarea 

                                                           
2
 Vezi infra, https://graiulortodox.wordpress.com/tag/declaratia-de-unitate-new-delhi/.   

3 Recunoscut ca unul dintre cei mai mari sfinţi ai secolului XX chiar şi de siteul mitropolitan Doxologia: 

http://www.doxologia.ro/sfantul-ierarh-ioan-maximovici.  

4 http://orthodoxinfo.com/ecumenism/georgia.aspx.  

5http://astradrom-filiala-bihor.blogspot.ro/2016/09/ecumenismul-fost-anatemizat-de-un-sinod.html.  

6http://prieteniisfantuluiefrem.ro/2016/10/08/mitropolitul-ieremia-de-gortina-anatematizeaza-panerezia-

ecumenismului-semnata-de-tradatorii-ortodoxiei-participanti-la-adunarea-din-creta/.  

7http://www.aparatorul.md/spicuiri-dintre-anatemele-rostite-in-mitropolia-pireului-rostirea-anatemelor-

in-duminica-ortodoxiei/.  
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cultului icoanelor, a cultului Sfintei Cruci, a cultului sfinţilor, a cinstirii sfintelor moaşte etc.), 

condamnate şi anatemizate de către Sfintele Sinoade Ecumenice. 

Conform teologiei sfântului apostol Pavel, ecumenismul s-a condamnat pe sine în ochii lui 

Dumnezeu încă din momentul în care a apărut: “Ştiind că unul ca acesta s-a abătut şi a căzut în 

păcat, fiind singur de sine osândit” (Tit 3,11; s.n.). Pe acelaşi fir al argumentării pauline, sfintele 

sinoade locale canonice ale Bisericii Ortodoxe aveau obligaţia ca “de omul eretic, după întâia şi a doua 

mustrare, depărtează-te” (Tit 3,10). În aproape un secol de participare ortodoxă la 

ecumenism, întâia şi a doua mustrare ar fi trebuit să se fi produs de mult.  

Argumentul că ecumenismul nu este erezie pentru că nu a fost condamnat de niciun sinod local 

încă lasă să se înţeleagă că nicio învăţătură greşită nu are caracter eretic până în clipa în care este 

condamnată oficial de către un sinod şi este scoasă în afara trupului Bisericii ca erezie. Într-o scrisoare 

adresată de către episcopul Alexandru al Alexandriei către toate Bisericile cu privire la Arie, înaintea 

sinodului de la Niceea, episcopul alexandrin spune: “Eusebiu, acum în Nicomedia... protejează pe aceşti 

apostaţi şi scrie peste tot pe unde a uneltit, lăudându-i, dar în felul acesta atrag cumva pe unii neştiutori 

la această erezie nenorocită ridicată împotriva lui Hristos”8. Pentru că  ereziile sunt erezii din 

momentul propovăduirii lor de către ereziarh, când corpul Bisericii constată că sunt în disonanţă cu tot 

ceea ce Biserica învaţă dintotdeauna, pretutindeni şi pe toţi, iar sinoadele le judecă şi le condamnă ca 

atare în mod oficial, curăţind Biserica de ele şi restaurând Ortodoxia, ecumenismul este eretic ca orice 

erezie, iar participarea la el nu este mai puţin periculoasă, doar pentru că multe dintre sinoadele locale 

îl practică încă în loc să îl condamne. Sfântul Iustin Popovici, marele dogmatist, a numit ecumenismul 

“panerezie” înaintea condamnării sale de către un sinod (cartea sa a apărut în 1975).  

Comunicatul emis de Sfântul Sinod precizează că “ecumenismul lucid… este o atitudine spirituală 

de dialog şi cooperare între creştini”9. Dacă această atitudine de dialog spiritual şi cooperare s-ar 

desfăşura între creştinii ortodocşi din lume, ar fi acceptabilă. Din păcate însă, dialogul şi 

cooperarea cu ortodocşii din propria Biserică interesează prea puţin pe promotorii 

ecumenismului, întreaga atenţie fiind acordată “participării la mişcarea de dialog între 

creştinii de confesiuni diferite”.  

Despre cooperarea cu ereticii, Sfinţii Părinţi ai Bisericii au statornicit că ea trebuie să se reducă la 

mustrarea acestora şi la dialogul cu ei doar în vedere revenirii la Ortodoxie. În anul 377, sfântul Vasile 

cel Mare îi scrie călugărului Urbikios: “Te rog să faci în aşa fel încât aceste rătăciri să-şi primească de la 

Biserică îndreptarea lor şi să stai departe de comuniunea cu ereticii, căci, să ştii, în aceste 

privinţe nepăsarea nimiceşte libertatea de vorbire pe care trebuie să o avem în Hristos”10 

                                                           
8 Cassiodor, Scrieri, EIBMBOR, Bucureşti, 1998, p. 58. 

9http://basilica.ro/comunicat-orice-lamurire-privind-credinta-trebuie-facuta-in-comuniune-bisericeasca-

nu-in-dezbinare/.  

10 Sfântul Vasile cel Mare, Epistola 262, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2010, p. 428. 
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(s.n.). Avva Teodor din Fermi spune că trebuie să-i ajutăm pe cei căzuţi în erezie să se întoarcă la 

dreapta credinţă, dar dacă nu reuşim, să tăiem prieteşugul cu ei, pentru a nu ne trage şi pe noi în 

rătăcire11. Avva Isaia învaţă să nu stăm de vorbă cu ereticii, pentru ca nu cumva să ne vatăme cu otrava 

lor cea de moarte purtătoare, nici să le citim cărţile pentru a nu da morţii sufletele noastre12. După 60 

de ani de ecumenism, în care ereticii nu au făcut un niciun pas spre Ortodoxie, nu e 

timpul ca BOR să îi asculte pe Sfinţii Părinţi şi să se retragă din “dialogul iubirii” cu 

neortodocşii? 

Despre “rugăciunile comune pentru unitatea creştinilor”, sfintele canoane ale Bisericii Ortodoxe 

prevăd: canonul 45 apostolic: “Episcopul sau prezbiterul sau diaconul împreună cu ereticii 

rugându-se să se afurisească numai. Iar de au dat lor voie ca unor clerici a lucra ceva, să 

se caterisească” (s.n.)13; canonul 46 apostolic: “Episcopul sau prezbiterul ereticesc botez primind sau 

jertfă a se caterisi poruncim. Că ce conglăsuire este lui Hristos cu veliar? Sau ce parte credinciosului cu 

necredinciosul?”. Despre acest canon sfântul Iustin Popovici spune: “Este un lucru bătător la ochi chiar 

şi pentru cei ce nu au ochi: această poruncă hotărăşte în mod imperativ că nu trebuie să recunoaştem 

ereticilor nicio Sfântă Taină şi să socotim toate ale lor ca nelucrătoare şi lipsite de har”14. O lectură a 

paginii dedicate de siteul oficial www.basilica.ro “săptămânii de rugăciune comună pentru unitatea 

creştinilor” de anul acesta ne arată că membri ai clerului ortodox român s-au rugat cu 

reformaţii, cu evanghelicii luterani, cu greco-catolicii, cu armenii şi cu romano-catolicii15. 

Comunicatul Patriarhiei Române începe cu fraza: “Ca în fiecare an, în a treia săptămână a lunii ianuarie 

(18-25 ianuarie 2016), Bisericile creştine din întreaga lume organizează seri de rugăciune pentru 

unitatea creştină”16 (s.n.), din care vedem că denumirea de “biserici” acordată ereziilor este acceptată de 

către Sfântul Sinod al Bisericii noastre înainte de sinodul cretan. În 2015, “săptămâna de rugăciune 

comună” a început la Arad şi a avut ca parteneri pe romano-catolici, pe greco-catolici, pe evanghelici, pe 

reformaţi şi pe mozaici17. În prezentarea săptămânii de rugăciune comună din 2012 găsim direct 

formula aprobată de sinodul din Creta cu privire la denumirea de “biserici” a ereziilor: “Alături de 

credincioșii din Capitală şi delegaţi ai instituţiilor Statului prezenţi la slujba Vecerniei, au asistat 

                                                           
11 Arhimandrit Vasilios Papadakis, Străjerii Ortodoxiei. Luptele monahilor pentru apărarea Ortodoxiei, 

Editura Egumeniţa, 2015, p. 75. 

12 Ibidem. 

13 Comentariul Sfântului Iustin Popovici la acest canon: “Porunca aceasta este limpede chiar şi pentru o 

conştiinţă de ţânţar. Oare nu?” (Sfântul Iustin Popovici, Biserica Ortodoxă şi ecumenismul, Fundaţia Iustin 

Pârvu, 2012, p. 193). 

14 Sfântul Iustin Popovici, op. cit., p. 194. 

15 http://basilica.ro/programul-saptamanii-de-rugaciune-pentru-unitatea-crestina-2016/.  

16 Ibidem.  

17 http://basilica.ro/saptamana-de-rugaciune-a-inceput-in-arhiepiscopia-aradului/.  
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reprezentanţi ai mai multor biserici şi confesiuni creştine”18. Din perspectiva acestei activităţi 

ecumeniste intense, se poate explica surprinderea ierarhilor ortodocşi faţă de acuza că deciziile 

sinodului din Creta sunt eretice!  

Aflăm cu uimire de la Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române că la începutul secolului XX 

“misionarii creştini occidentali predicau Evanghelia iubirii”. Că este vorba despre “creştinii 

neortodocşi” reiese şi din comunicat şi din istoria întemeierii CMB, aceşti misionari fiind în mare parte 

predicatori protestanţi, care predicau popoarelor asiatice şi africane doctrinele protestante 

blasfematoare la adresa Sfintei Fecioare Maria, a sfinţilor, a sfintelor icoane, a Sfintei 

Cruci, a Sfintei Tradiţii, a Sfintelor Taine, a preoţiei sacramentale, a cinstirii moaştelor, 

nicidecum Evanghelia iubirii. Această interpretare a începuturilor mişcării ecumeniste poate fi 

înţeleasă doar prin prisma premisei eclesiologice eretice IV.5 a Declaraţiei de la Toronto, care spune: 

“Bisericile membre ale Consiliului Mondial recunosc în alte biserici elemente ale adevăratei Biserici”… 

“Diferitele Biserici învaţă, în general, că alte biserici au anumite elemente ale Bisericii adevărate... Astfel 

de elemente sunt: predicarea Cuvântului, învăţarea Sfintei Scripturi şi administrarea Tainelor”19 

(s.n.). Ereziile nu pot predica niciodată Evanghelia iubirii, deoarece nu au adevărul de credinţă, 

fără de care nu există iubire creştină, ci un iubirism lumesc. Numai misionarii ortodocşi au predicat, în 

toate secolele, Evanghelia iubirii şi Adevărului.  

Comunicatul sinodal afirmă că Biserica Ortodoxă s-a implicat în mişcarea de dialog dintre diferite 

“confesiuni creştine” pentru a participa la “refacerea”, pe baza credinţei Bisericii Ortodoxe, “a unităţii 

creştinilor neortodocşi dezbinaţi între ei de-a lungul timpului”. După aproape un secol de ecumenism, 

se poate spune că diferitele confesiuni protestante s-au împăcat între ele, dar nu pe baza 

credinţei celei adevărate a Bisericii Ortodoxe, ci pe baza ideologiei sincretismului de tip 

protestant. În 1998, la Tesalonic, teologii ortodocşi au emis o declaraţie în care se dădea glas 

nemulţumirii că participarea ortodoxă la ecumenism este ineficientă: “Luările lor [ale Bisericilor 

Ortodoxe – n.n.] de poziţie pe aceste subiecte [limbajul inclusiv, hirotonirea femeilor, drepturile 

minorităţilor homosexualilor şi unele tendinţe referitoare la sincretismul religios – n.n.] au fost mereu 

considerate declaraţii ale minorităţii şi, din acest motiv, nu au putut influenţa tendinţa generală 

şi etosul Consiliului Mondial al Bisericilor. După un secol de participare ortodoxă la mişcarea 

ecumenică şi ani petrecuţi în cadrul CMB, nu observăm suficient progres în discuţiile teologice 

multilaterale dintre creştini. Dimpotrivă, prăpastia dintre ortodocşi şi protestanţi devine 

din ce în ce mai mare, în timp ce tendinţele mai sus-menţionate în cadrul anumitor 

                                                           
18 http://basilica.ro/saptamana-de-rugaciune-la-patriarhie/.  

19https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/central-committee/1950/toronto-statement.  
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denominaţiuni protestante devin tot mai puternice”20 (s.n.). La 20 de ani de la momentul 

Declaraţiei de la Tesalonic, sinodul din Creta recunoaşte că Mişcarea Ecumenică “trece printr-o criză 

profundă”21. Există la ora actuală un singur document oficial al Consiliului Mondial al 

Bisericilor în care să se recunoască faptul că “Sfânta Biserică Catolică a Crezurilor”, 

„adevărata Biserică”, „Biserica lui Hristos” descrisă de Declaraţia de la Toronto este 

Biserica Ortodoxă? 

Dimpotrivă, Declaraţia despre unitate a celei de-a zecea Adunări Generale a Consiliului Mondial 

al Bisericilor, din Busan, Coreea de Sud, din 2013 afirmă: “Credincioşi chemării noastre comune, 

vom căuta împreună deplina unitate vizibilă a Bisericii Una, Sfântă, Sobornicească şi 

Apostolică, când vom exprima unitatea în jurul aceleiaşi Mese a Domnului. Căutând 

unitatea Bisericii, ne vom deschide pentru a primi darurile tradiţiilor fiecăruia şi a oferi darurile noastre 

unul altuia...”22 (s.n.). Vorbind despre  “Biserica una, sfântă, sobornicească şi apostolească”, 

au precizat autorii declaraţiei că aceasta este Sfânta Biserică Ortodoxă? Evident, nu. 

Interesează oare realmente pe cineva, la nivelul CMB, faptul că Biserica Ortodoxă 

mărturiseşte că este Biserica una, sfântă, sobornicească şi apostolească, de vreme ce 

CMB propune un concept propriu de “Biserică una, sfântă, sobornicească şi 

apostolească” şi, în conformitate cu premisa IV.323 din Declaraţia de la Toronto, considerată de 

sinodul din Creta “de importanţă vitală pentru participarea ortodoxă la CMB”, “toate bisericile creştine, 

inclusiv Biserica Romei [şi Biserica Ortodoxă, care nu a abrogat această teză la sinodul din Creta – n.n.] 

afirmă că nu există identitate completă între apartenenţa la Biserica Universală şi cea la 

propria biserică” (s.n.)?  

Cinci episcopi greci au contestat adunarea de la Busan, spunând lumii că, cu acea ocazie, 

Bisericii Ortodoxe i s-a pretins să-şi ceară iertare pentru divizarea lumii creştine: “La 

Consiliul Mondial al Bisericilor sau, mai bine zis, al Ereziilor, care s-a întrunit la Busan, în Coreea de 

Sud, au fost formulate poziţii contrare ecleziologiei ortodoxe, s-a pretins şi Bisericii Ortodoxe să 

ceară iertare pentru starea de divizarea în care se află lumea creştină, a fost pusă la îndoială 

infailibilitatea Bisericii noastre, a fost formulată dogma protestantă despre unitatea ecleziologică 

nevăzută a Bisericii care ar fi, chipurile, «multi-dogmatică»...”24. 

                                                           
20https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/ecumenical-movement-in-the-

21st-century/member-churches/special-commission-on-participation-of-orthodox-churches/first-plenary-

meeting-documents-december-1999/thessaloniki-statement. 

21http://basilica.ro/sfantul-si-marele-sinod-relatiile-bisericii-ortodoxe-cu-ansamblul-lumii-crestine-

document-oficial/.  

22https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/assembly/2013-busan/adopted-documents-

statements/unity-statement.  

23https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/central-committee/1950/toronto-statement.  

24 https://graiulortodox.wordpress.com/tag/declaratia-de-unitate-new-delhi/.  
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Dacă influenţa ortodoxă asupra mentalităţii ecumeniste se lasă aşteptată, constatăm, în schimb, 

că se împlinesc avertismentele sfântului Vasile, ale avvei Teodor şi ale avvei Isaia, iar învăţătura 

ortodoxă este expusă unor influenţe eretice foarte periculoase. Iată câteva exemple de 

practicare a “ecumenismului lucid” de către ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, aşa cum apar ele în 

media religioase ortodoxe:  

1. În cadrul celei de-a 10-a Adunări Generale CMB de la Busan, Coreea de Sud, Înaltpreasfinţitul 

Nifon, arhiepiscop al Târgoviştei, a afirmat că unitatea Bisericii s-a pierdut în forma sa 

actuală; că Biserica este deficitară din punct de vedere al Sfintelor Taine; că nu mai putem 

cunoaşte care este succesoarea Bisericii Primare a Ierusalimului; că toţi oamenii sunt fraţi întru 

Hristos, Sfântul Botez fiind doar o etapă superioară, în cadrul rudeniei spirituale existente între 

aceştia25. “Unitatea Bisericii a fost pierdută, scopul nostru nu este să creăm o nouă Biserică, ci 

să o restaurăm pe cea una Biserică în neîntrerupta ei continuitate în plinătatea ei sacramentală. 

Timpul când se va defini forma finală pe care Biserica cea una, odată reconstituită (restaurată), o va 

lua, încă nu a sosit… Să trecem pentru graniţele confesionale, răbdare, muncă grea”26. “Cea mai 

mare provocare rămâne eclesiologia. Care este Adevărata Biserică născută la 

Ierusalim şi împrăştiată în toată lumea? Cum am ajuns să avem atât de multe Biserici, care 

au atât de multe, sau în anumite cazuri, atât de puţin în comun?…”27.  

2. Într-o emisiune televizată, înainte de a deveni mitropolit al Moldovei, ÎPS Teofan face următoarea 

afirmaţie: “Biserica Ortodoxă şi Biserica Romano-Catolică, Sfânta Liturghie, Sfânta Jertfă 

considerată Sfântă Taină şi argumentul, raţiunea, ar fi faptul că cele două Biserici cred că pe 

Sfânta Masă, în Sfântul Altar, este prezent acelaşi Cristos, care S-a născut în Betleem, care S-a 

jertfit pe Golgota, care S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui şi care va veni să mă judece 

pe mine, pe noi, pe toată lumea. În mod real. Acelaşi Cristos… Cel care are credinţă puternică 

simte că acolo pe Sfânta Masă este Trupul şi Sângele lui Iisus Cristos… În Bisericile de natură 

protestantă şi mai ales neoprotestantă este o pâine, pe care o putem numi sfinţită, un vin 

sfinţit, care aminteşte de o cină care a avut loc acum nu ştiu câte mii de ani în urmă…”28 (s.n.). 

Această explicare a diferenţelor referitoare la învăţătura despre Sfânta Taină a Împărtăşaniei pare a 

fi o simplă enumerare a doctrinelor pe această temă, însă viitorul înalt ierarh nu însoţeşte, cel puţin 

în imaginile pe care internetul le pune la dispoziţie din acea emisiune, expunerea de un comentariu 

critic, în care să arate că nu există două Biserici, ci doar una, cea ortodoxă, şi că, indiferent 

                                                           
25 Sfântul Munte Athos, mărturie de veacuri a luptei pentru apărarea dreptei credinţe, Editura “Părinţii 

Aghioriţi”, Sfântul Munte Athos, 2014. 

26https://ortodoxiacatholica.wordpress.com/2014/01/03/raspuns-pentru-cei-care-afirma-ca-biserica-ar-fi-

divizata-biserica-este-una-si-se-numeste-biserica-ortodoxa/.  

27https://ortodoxiacatholica.wordpress.com/2014/01/03/raspuns-pentru-cei-care-afirma-ca-biserica-ar-fi-

divizata-biserica-este-una-si-se-numeste-biserica-ortodoxa/.  

28http://astradrom-filiala-bihor.blogspot.ro/2016/12/video-mitropolitul-teofan-savu-semnat.html.  
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https://ortodoxiacatholica.wordpress.com/2014/01/03/raspuns-pentru-cei-care-afirma-ca-biserica-ar-fi-divizata-biserica-este-una-si-se-numeste-biserica-ortodoxa/
https://ortodoxiacatholica.wordpress.com/2014/01/03/raspuns-pentru-cei-care-afirma-ca-biserica-ar-fi-divizata-biserica-este-una-si-se-numeste-biserica-ortodoxa/
https://ortodoxiacatholica.wordpress.com/2014/01/03/raspuns-pentru-cei-care-afirma-ca-biserica-ar-fi-divizata-biserica-este-una-si-se-numeste-biserica-ortodoxa/
http://astradrom-filiala-bihor.blogspot.ro/2016/12/video-mitropolitul-teofan-savu-semnat.html


de cât de puternică este credinţa celor din “Biserica Romano-Catolică”, Biserica Ortodoxă nu 

crede că acolo, pe altarul roman, se află Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos. Când 

vorbeşte despre “pâinea sfinţită şi vinul sfinţit” ale protestanţilor, viitorul mitropolit face 

comentariul “pe care o putem numi sfinţită”, deşi, în realitate, nu putem numi nici pâinea, nici 

vinul de la ritualurile protestante sfinţite în vreun fel. 

3. Întrebat în urmă cu câteva zile dacă o persoană nominalizată pentru o funcţie publică în stat ar 

putea să depună jurământul pe Coran, în cazul în care va fi numită în acea funcţie, Înaltpreasfinţitul 

Teodosiei, arhiepiscop al Constanţei, a afirmat: “Cred că poate să jure şi pe Biblie, că şi 

musulmanii cred în Hristos29”. În realitate, musulmanii nu cred că Hristos este Fiul lui 

Dumnezeu, ci un profet oarecare, mai mic ca însemnătate decât profetul Mohamed, 

întemeietorul religiei lor. 

4. Într-un interviu pentru Radio Vatican, ÎPS Serafim Joantă face următoarele afirmaţii: “E o bucurie, 

înainte de toate, să-l întâlnesc pe Papa. El este foarte aproape de ortodocşi, în primul rând 

prin teologia noastră, modul de organizare a Bisericii, Tainele, totul este aproape 

comun... Bineînţeles că ecumenismul trebuie să meargă întotdeauna mai departe, 

pentru a-şi atinge scopul, iar scopul este unirea Bisericilor creştine, ca toate Bisericile 

să mărturisească aceeaşi credinţă. Acest lucru îl subliniem noi, catolicii şi ortodocşii... Şi 

atunci noi subliniem mereu că trebuie să revenim la situaţia din primul mileniu când Biserica era 

una”30. Reţine atenţia afirmaţia că Biserica era una doar în primul mileniu, acum nu mai 

este una, şi că ecumenismul trebuie să meargă mai departe pentru a realiza unirea Bisericilor 

creştine.    

5. Manualul de Religie de clasa a IV-a, apărut cu binecuvântarea Patriarhiei Române, prin adresa nr. 

2987 din 01.04.2016, are o pagină (pagina 10) în care se spune că diferenţele confesionale şi 

interreligioase nu ne împiedică să fim “prieteni şi uniţi în faţa lui Dumnezeu”31. Cine ne uneşte în 

faţa lui Dumnezeu, de vreme ce necreştinii nu cred în Hristos, Cel Care îi uneşte pe oameni înaintea 

lui Dumnezeu în Sfânta Sa Biserică, iar eterodocşii au o credinţă profund viciată de ereziile pe care 

le împărtăşesc? Într-o explicaţie a termenului “baptist”, se spune că baptiştii sunt “protestanţi, 

membri ai unei biserici creştine care practică botezul la vârstă adultă”. Definiţia reprezintă o 

aplicare practică avant la lettre a articolului 6 al documentului Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu 

ansamblul lumii creştine. În pagina 11 a manualului se face o legătură subtilă între ecologie, armă 

ideologică a religiei panteist-idolatre New Age, îmbrăţisată de sinodul din Creta prin instituirea unei 

                                                           
29 http://www.evz.ro/ips-teodosie-ii-iubesc-pe-musulmani-imi-sunt-apropiati.html.  

30 http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2011/09/28/ips-serafim-joanta-la-radio-vatican-totul-

este-aproape-comun-intre-ortodocsi-si-catolici-scopul-ecumenismului-este-unirea-bisericilor-crestine/.  

31 Manual pentru clasa a IV-a, Religie. Cultul Ortodox, semestrul I, Editura Corint Educaţional, Bucureşti, 

2016, p. 10.  
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sărbători anuale dedicate rugăciunii pentru mediu, şi porunca dată de Dumnezeu omului de a avea 

grijă de creaţia Sa. În pagina 13 găsim sloganul cu iz globalist “Lumea, casă pentru toţi oamenii” etc. 

Exemplele ar putea continua, cu situaţia defunctului mitropolit Nicolae Corneanu, care a săvârşit 

comuniune euharistică cu eterodocşii, cu exemplul Preasfinţitului Sofronie Drincec, care a săvârşit 

Sfinţirea Aghiazmei Mari împreună cu greco-catolicii, cu obişnuita de acum “săptămână de rugăciune 

comună pentru unitatea creştinilor”, care încalcă sfintele canoane ale Bisericii, aşa cum am văzut mai 

sus, şi cu multe altele. Având în vedere că, aşa cum spune comunicatul, “niciun creştin nu este obligat să 

dialogheze sau să coopereze cu alţi creştini dacă are teamă că-şi pierde credinţa ortodoxă”, ar fi 

indicat ca ideea întreruperii dialogului şi cooperării cu eterodocşii să fie analizată, 

înainte ca practicanţii ecumenismului să-şi piardă credinţa ortodoxă.  

Repetarea afirmaţiei potrivit căreia Biserica Ortodoxă aduce „în dialogul cu ceilalţi creştini” 

mărturia că este Biserica una, sfântă, sobornicească şi apostolească este contrazisă chiar de documentul 

sinodal Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine, unde, prin invocarea şi acceptarea 

premisei IV.4 din Declaraţia de la Toronto, sinodul din Creta admite dreptul tuturor 

membrelor CMB de a judeca Biserica Ortodoxă după propria eclesiologie şi a decide dacă 

aceasta este “biserică în adevăratul şi deplinul sens al cuvântului” sau nu: “Din includerea 

în Consiliu nu rezultă că fiecare Biserică este obligată să vadă celelalte biserici ca biserici în adevăratul 

şi deplinul sens al cuvântului” (premisa IV.4). Dacă Bisericile Ortodoxe se pot prevala de acest principiu 

general din CMB, ce le împiedică pe celelalte membre ale CMB să aplice acest principiu Bisericii 

Ortodoxe? Şi atunci, ce fel de mărturie aduce Biserica Ortodoxă în CMB cu privire la faptul că ea este 

Biserica adevărată a lui Hristos? Documentul de la Busan ne face să credem că niciuna.  

Comparaţia între Sinodul al II-lea Ecumenic şi viitorul “sfânt şi mare sinod” pe care actualele 

Patriarhii îl plănuiesc este deplasată şi lasă să se înţeleagă că sinodul al II-lea ar fi corectat erori ale 

primului sinod ecumenic, ceea ce nu corespunde adevărului. “Cele trei omisiuni şi 10 adăugiri” 

despre care vorbeşte comunicatul sunt dezvoltări fireşti ale doctrinei corect expuse de 

către Sinodul I Ecumenic, nicidecum corecturi aduse simbolului proclamat de către 

Părinţii de la Sinodul I Ecumenic. Acest lucru reiese din canonul 1 al Sinodului al II-lea Ecumenic: 

“Au hotărât Sfinţii Părinţi cei adunaţi la Constantinopol a nu se strica Credinţa Părinţilor celor trei sute 

optsprezece, ce s-au fost adunat în Niceea Vitiniei, ci a rămâne aceea domnitoare”32. Viitorul “mare şi 

sfânt” sinod nu va putea spune ceea ce a spus Sinodul al II-lea Ecumenic, deoarece, pentru a reinstaura 

Ortodoxia în documentele actualului sinod, va trebui să anuleze complet documentul Relaţiile Bisericii 

Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine şi să amendeze serios celelalte documente, care, la rândul lor, 

conţin prevederi neortodoxe.  

Niciunul dintre preoţii şi ierarhii din cele două Biserici surori vizate nu a întreprins vreo acţiune 

anticanonică pe teritoriul Patriarhiei Române. Mesajele de încurajare faţă de cei ce se opun sinodului 

                                                           
32 Pidalion, Cârma Bisericii Ortodoxe, Editura “Credinţa Strămoşească”, 2007, p. 173. 



din Creta au fost în deplin duh ortodox şi au ajutat la evitarea unor excese, care s-ar fi putut produce în 

situaţia de faţă. Biserica Ortodoxă Română ar trebui să le mulţumească pentru contribuţia 

la înţelegerea modului canonic corect în care această situaţie poate fi gestionată, în 

duhul creştin al dragostei şi respectului, pentru a se evita pericolul apariţiei schismelor 

sau tulburărilor de orice fel în interiorul Sfintei Biserici.  

Antepenultimul paragraf vorbeşte despre “chemare la îndreptare spre dialog paşnic” după ce 

mai înainte partenerii acestui dialog au fost catalogaţi “clerici, monahi şi mireni implicaţi în acţiuni de 

răzvrătire şi denigrare a Sinodului din Creta”, “persoane răzvrătite”, care, “în mod pătimaş şi dăunător 

au indus în eroare pe unii clerici şi credincioşi, afirmând în mod fals şi denigrator că Sinodul din Creta 

ar fi proclamat ecumenismul ca dogmă de credinţă”. Cei ce se opun sinodului din Creta s-au 

adunat pentru că i-a adus laolaltă dragostea pentru Ortodoxie, nu pentru că i-a păcălit 

sau instigat cineva să se revolte contra Bisericii, lucru pe care cei incriminaţi de 

comunicatul sinodal nu l-au făcut, nici nu îl vor face vreodată. 

Din acest paragraf se poate înţelege că vor fi chemaţi la “îndreptare prin dialog” toţi cei implicaţi 

în “acţiuni de denigrare a Sinodului din Creta”, inclusiv cei ce au crezut că singura formă de 

protest contra sinodului din Creta este dialogul, petiţionarea, conferinţele etc., 

criticându-i şi desolidarizându-se de cei care au întrerupt pomenirea ierarhilor 

participanţi la Creta, ca formă de atenţionare a ierarhilor respectivi cu privire la erorile comise de 

către acel sinod, admisă de canonul 15 I-II Constantinopol şi de către canonul 31 apostolic. 

Transformarea criticilor aduse sinodului din Creta în delict de “denigrare a sinodului din Creta” arată 

cât de diversioniste au fost întotdeauna unele opinii ale apărătorilor sinodului, care încercau să 

acrediteze ideea că sinodul din Creta nu are nicio valoare, că nu trebuie luat în serios, că nu are nicio 

autoritate şi că nu se aplică (în ciuda art. 13, alin. 2, al Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Sfântului şi Marelui Sinod, care spune: “Aceste texte au autoritate panortodoxă”).  

Întregul paragraf este o aplicare a articolului 22 din documentul sinodului cretan Relaţiile 

Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine şi dă de înţeles că scopul acestei lămuriri canonice a 

denigratorilor şi eventuala lor sancţionare pentru persistenţă în “înşelare” este lichidarea oricărei 

forme de protest faţă de sinodul din Creta, ceea ce contravine practicii Bisericii, în care vocea 

pliromei a fost cea care a aprobat sau respins un sinod ecumenic sau panortodox. Faptul că un alt sinod 

are dreptul să judece şi eventual să îndrepte ce a greşit un sinod anterior nu afectează cu nimic 

dreptul pliromei de a respinge deciziile unui sinod, atunci când acestea sunt neortodoxe. 

Relaţia dintre Sfântul Sinod şi pliroma, din acest punct de vedere, poate fi înţeleasă printr-o analogie, 

mutatis mutandis, cu relaţia dintre Parlamentul statului şi Curtea Constituţională: aşa cum Curtea 

sesizează că o anumită lege nu respectă principiile constituţionale, o anulează şi o retrimite în 

Parlament pentru a fi refăcută, în acord cu Constituţia, fără a o reface Curtea însăşi, pliroma Bisericii 

constată că o anumită învăţătură dogmatică nu are caracter ortodox, o respinge şi o remite Sinodului, 

pentru ca acesta să o refacă în aşa fel încât ea să fie cu desăvârşire ortodoxă.  



Preoţii care au întrerupt pomenirea şi creştinii care i-au urmat nu au săvârşit niciun act de 

dezbinare în Biserică, ci au acţionat exact în cadrele stabilite de către canoanele 31 apostolic şi 15 I-II 

Constantinopol, care prevăd că, atunci când preotul constată că episcopul său învaţă cu capul descoperit 

o erezie (în speţă ecumenismul, lucid sau nu), acesta se poate îngrădi de acea erezie, înainte de 

sinodala cercetare, prin nemaipomenirea ierarhului respectiv la slujbe. În conformitate cu 

prevederea canonului 15 I-II, preoţii şi laicii care nu acceptă hotărârile sinodului din Creta 

nu pot fi supuşi niciunui fel de sancţiuni disciplinare canonice sau administrative, pentru 

că ei apără Biserica de schismă şi erezie, nu o dezbină, iar dacă sunt supuşi totuşi unor astfel de 

sancţiuni, acelea nu au nicio valoare.  

Conştienţi de greutatea deciziei lor şi de spusele sfântului Ioan Gură de Aur despre cât de gravă 

este dezbinarea în Biserică, părinţii nepomenitori şi creştinii care îi urmează au respectat 

strict linia trasată de canonul 15 I-II, pe care au adoptat-o urmând un alt sfat al sfântului Ioan 

Gură de Aur, care spune: “Dacă episcopul tău este eretic, fugi, fugi, fugi ca de la foc şi ca de la 

un şarpe”. În legătură cu pericolul dezbinării în Biserică, Părintele ieroschimonah Iulian Prodromitul 

a oferit cea mai onestă soluţie posibilă: “Cei care au aprins focul, aceia să-l stingă!”33, cu referire la 

ierarhii semnatari ai documentelor sinodului din Creta.    

Motivele pentru care Biserica Bulgară consideră că trebuie să rămână în comuniune cu cei ce au 

participat la sinodul din Creta îi privesc pe membrii şi conducătorii Bisericii bulgare şi pot fi discutate 

cu aceştia. Biserica Bulgară a părăsit CMB, nu a participat la sinodul eretic din Creta, nu a 

semnat documentul din Chieti, care a avut ca temă “dreptul de primat de onoare (presbeia tes 

times) al episcopului roman în întreaga Biserică”, când mai firesc era poate ca acest dialog teologic cu 

romano-catolicii să aibă ca punct de pornire o discuţie onestă despre ortodoxia şi catolicitatea 

(sobornicitatea) Bisericii din primul mileniu. Biserica Bulgară şi-a făcut datoria faţă de poporul 

său şi îşi poate permite să întreţină relaţii diplomatice cu celelalte Biserici, în speranţa că exemplul ei 

va putea fi urmat de Bisericile care împărtăşesc încă ideologia ecumenistă. 

  În consecinţă, Vă rugăm ca pe nişte părinţi ai Bisericii noastre, să ne acordaţi măcar o parte 

din dragostea creştină şi înţelegerea pe care le-o acordaţi eterodocşilor, cu care sunteţi 

angajaţi în dialogul pentru “restaurarea unităţii creştinilor”, şi să acceptaţi că nu suntem 

schismatici, nu dorim să creăm dezbinare în Biserică, nu dorim să părăsim Biserica, nu acuzăm pe 

nimeni de trădarea Ortodoxiei, dar, din motive de conştiinţă, nu putem accepta hotărârile 

sinodului din Creta, pe care le considerăm eretice.  

Ne rugăm pentru ca bunul Dumnezeu să dăruiască pace sfintei Sale Biserici Ortodoxe Române.  

  25 decembrie 2016       Cu deosebit respect, 

  

                                  Membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 

                                                           
33 http://aparam-ortodoxia.ro/2016/11/15/cuvant-de-folos-de-la-parintele-iulian-prodromitul-oct-2016/.  
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Decizie finală a Bisericii Georgiei: Sfântul Sinod respinge Sinodul 

din Creta, aratând că nu este Pan Ortodox, și că textele sale nu 

reflectă învățătura ortodoxă 

                                                         28 dec 2016 

Decizia finală a Bisericii Georgiei cu privire la Sinodul din Creta (REZUMAT) 

Sfântul Sinod al Bisericii Georgiei s-a întrunit și a discutat despre „Sinodul din Creta”. Acum avem la dispoziție un 

rezumat al Deciziei pe care Sfântul Sinod al Bisericii Georgiei a emis-o la întâlnirea recentă privind adunarea 

Cretană. 

Inițial s-a raportat că Sfântul Sinod a înfățișat o decizie concludentă cu privire la „Sinodul din Creta” până ce o 

comisie teologică va examina documentele pe care acest Sinod le-a emis. Este adevărat, totuși, că acum am aflat 

că în ceea ce privește organizarea Sinodului și pretenția sa de autoritate Pan Ortodoxă, Sfântul Sinod s-a 

pronunțat definitiv. 

În decizia sinodală emisă de Biserica Ortodoxă Georgiană, ierarhia Bisericii din Georgia, a declarat că: 

1. Sinodul Cretan nu este un Sinod Pan Ortodox, întrucât patru Biserici nu au luat parte la el; 

2. Deciziile Sinodului din Creta nu sunt obligatorii pentru Biserica Georgiană, din moment ce Sinodul din 

Creta a abolit principiul consensului; 

3. Documentele emise nu reflectă criticile importante făcute de Bisericile locale, și de aceea este necesar 

ca acestea să fie corectate; 

4. Documentele din Creta trebuie să reflecte învățătura Bisericii Ortodoxe; ceea ce nu se întâmplă în cazul 

prezentului set de texte; 

5. Este necesar ca Sfântul și Marele Sinod să aibă loc, și suntem încrezători că se va ține și că acest viitor 

Sinod va lua decizii prin consens, bazate pe învățătura Bisericii Ortodoxe. 

6. Prin urmare, pentru a atinge acest scop, Sfântul Sinod a format o comisie teologică care să examineze 

documentele acceptate în Creta și să se pregătească pentru viitorul Sinod, care va fi Pan Ortodox. 

Prezentul rezumat ne-a fost oferit de către un membru al Bisericii Georgiei și nu este o traducere directă a 

enciclicei emisă de către Sfântul Sinod. Așteptăm ca o traducere integrală să fie disponibilă în viitorul apropiat și 

încurajăm cititorii să aștepte cu răbdare această traducere. 

Sursa: http://patriarchate.ge/geo/wmida-sinodis-sxdomis-oqmi-22, traducere după FINAL DECISION OF THE CHURCH OF GEORGIA on 

the Council of Crete (SUMMARY), publicată pe https://saccsiv.wordpress.com/2016/12/28/decizia-finala-a-bisericii-georgiei-cu-

privire-la-sinodul-din-creta-rezumat/  
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Important! Toți Părinții nepomenitori din România sunt susținuți 

direct de Părinții Aghioriți în frunte cu Părintele Iulian de la Schitul 

Prodromu 

publicat pe decembrie 31, 2016 

Notă admin: Dupa cum bine observăm Părintele Iulian Prodromitul semnează la NEPOMENITORI! 

Iubiți părinți, monahi, monahii și mireni ai binecuvântatei Biserici Ortodoxe Române, 

Cu multă bucurie în suflet am aflat de râvnă și dragostea voastră pentru Dumnezeu și pentru Biserica Sa cea 

Sfântă, pe care “nici porțile iadului nu o vor birui”. Râvna și dragostea această sunt bineplăcute înaintea 

Domnului Hristos dacă sunt unite cu smerenia cugetului. 

Având în vedere că “Sinaxa de la Volos” nu a putut sprijini în mod direct pe părinții mărturisitori care au oprit 

pomenirea, având în vedere că mulți din Sinaxă nu au întrerupt pomenirea, noi părinții aghioriti sprijinim și 

încurajăm oprirea pomenirii pe care a-ți făcut-o. 

Scopul opririi pomenirii nu este de a ne îngrădi în scop egoist și de a ne “autosalva” din prăpastia 

ecumenismului, pentru că dacă ar fi așa, am fi mai de plâns decât ecumeniștii relativiști, care sunt înșelați de 

șarpele cel vechi. Părinții care au întrerupt pomenirea trebuie să fie cu teamă și cutremur mare de a nu greși, de 

a nu duce suflete pe calea unei extreme, a unei rătăciri, ca nu cumva oprirea pomenirii să fi fost mânată de 

patimi omenești. Iar acest lucru se observă atunci când frații se mânie și nu au ajuns la maturitatea 

duhovnicească de a înțelege că oprirea pomenirii nu este un scop în sine, ci un mijloc pe care Părinții l-au folosit 

întotdeauna ca metodă de eradicare a ereziei, punând presiune pe Sinoade și pe episcopi pentru a se lepăda de 

erezia respectivă. În prezent avem erezie cutremurătoare, care nu este doar o erezie hristologică sau 

pnevmatologică sau antitrinitară, ci le cuprinde pe toate în noua erezie a ecumenismului. Ecumenismul este o 

erezie eclesiologică în principal, prin care se atacă însăși ființă Bisericii, vorbindu-se de ajungerea la unitate fără 

a se mai pomeni despre eretici. În ecumenism se vorbește despre o Biserică “extra muros” (în afară Bisericii), 

inversându-se definiția Sfântului Ciprian (în afară Bisericii nu există mântuire), în Declarația de la Toronto, astfel 

încât, după noua gândire ecumenistă “înafara Bisericii se găsește Biserica”. În textele sinodului din Creta, în chip 

viclean s-au introdus învățăturile diplomatice și schizofrenice, amețitoare, făcute special pentru a induce în 

eroare, neclare, lipsite de acrivie teologică și înglobând toate teoriile ecumeniste: teologia baptismală, teologia 

euharistică, teologia ramurilor și toate celelalte teorii eretice, denumirea istorică de “biserici” pentru eretici, dar 

mai ales acceptarea așa-zisului dialog catastrofal pe platformă eretică numită “Consiliul Mondial al Bisericilor”. 

În față acestei ofensive împotrivă eclesiologiei ortodoxe care vine oficial cu “Sinodul “din Creta ierarhii Bisericii 

voastre, deși au avut o poziție ortodoxă în cadrul discuțiilor din Kolimbari, totuși au cedat, și Vai! Au semnat 

documentele eretice cu toții. Și nu numai atât, ar fi avut șansa ca în Sinodul Bisericii Locale de la București să fi 

respins sinodal ceea ce au semnat. Am citit inițial cu oarecare bucurie traducerea în limbă greacă a hotărârii 

Bisericii Ortodoxe Române, anume că textele trebuie “sa fie explicitate, să fie respinse în parte, sau dezvoltate 

de către un viitor Sinod Panortodox. Explicitarea acestora (…) nu trebuie realizată sub presiunea timpului, ci, în 

cazul în care nu există un consens panortodox, ele trebuie amânate și perfecționate până când se va realiza un 

consens” (Basilica.ro). Ulterior însă am aflat că termenul în limba română era “nuanțate”, în niciun caz 

“respinse”. 
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Astfel, în urmă hotărârii BOR se lasă să se înțeleagă faptul că nu se contestă sinodicitatea a ceea ce s-a petrecut 

în Kolimbari, deși avem deja două hotărâri Sinodale ale Bisericii Ortodoxe a Antiohiei care spune că la Creta nu a 

fost un Sinod ci o întâlnire a unor Întâistătători pentru pregătirea unui adevărat “Sfânt și Mare Sinod” și a 

Sinodului Bisericii Bulgare, care a hotărât că Adunarea din Creta nu e nici Sfântă, nici Mare, nici Sinod 

(http://www.bg-patriarshia.bg/news.php?id=220554). De asemenea, Mitropolitul Serafim al Pireului, 

Mitropolitul Serafim al Kithirelor, Mitropolitul Pavlos al Glifadei, Mitropolitul Ambrosie al Kalavritei, Mitropolitul 

Ierotheos al Nafpaktosului și mulți alții s-au exprimat, unii în termeni foare duri și clari, alții în temeni mai 

iconomici, dar toți păstrând aceeași idee, anume că nu avem de-aface cu un Sinod, ci cu o acceptare oficială a 

ereziei ecumeniste în Biserica Ortodoxă prin texte diplomatice și schizofrenice. 

Prin rezoluţia sinodală pe care o dă Sinodul Ierarhiei Bisericii Ortodoxe Române, rezultă că se acceptă că “Sfântul 

şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe” este cu adevărat Sinod şi că doar la un viitor Sinod de aceeaşi importanţă 

să nu mai fie presiunea timpului şi să nu se ia hotărâri decât în consens panortodox (recunoscând implicit că nu 

există consens panortodox), dar în acelaşi timp să se expliciteze mai bine ceea ce s-a adoptat în prezent. Cum e 

posibil să se accepte ca fiind Sinod şi “Mare şi Sfânt”, dar care nu e în stare să dea texte clare? Cu atât mai mult 

cu cât sunt texte contestate de 80 la sută din ortodocşi. Cum e posibil să accepte ceva ca fiind “Sfânt “ atâta timp 

cât chiar ei spun că s-au făcut lucruri sub presiunea timpului şi că lucrurile nu sunt clare? Să nu uităm că nu 

numai “antiecumeniştii” pun sub semnul întrebării “Sinodul“ din Kolimbari, ci şi personalităţi cunoscute ca mari 

ecumenişti, ca Hristos Yanaras, Kalistos Ware şi alţii. Oare Sinodul BOR nu realizează că având o astfel de poziţie 

induce schismă în Biserică? Oare nu realizează că atunci când îi acuză de schismă pe părinţii care pe dreptate au 

aplicat canoanele Bisericii ( canonul 15 I-II Constantinopol) întrerupând pomenirea, de fapt se auto-acuză? 

Pentru că schisma însemnă îndepărtare de la Adevărul Bisericii şi cine acceptă “Sinodul” din Kolimbari se 

îndepărtează de la Adevărul Bisericii. 

Noi, părinţii aghioriti, susţinem în mod deschis întreruperea pomenirii numelor episcopilor care au acceptat 

sinodal erezia de la Kolimbari, Creta şi nu s-au delimitat măcar printr-o scrisoare publică de acest pseudo-sinod. 

De asemenea, îndemnăm pe părinţii care au oprit pomenirea să fie cumpătaţi şi să nu încurajeze mişcările 

schismatice, patimile oamenilor care încep să hulească pe părinţii care nu au oprit pomenirea şi să îi primească 

pe toţi la Sfântul Potir, să nu pomenească alt episcop în loc, nici să caute episcopi din alte Biserici Locale, pentru 

că acest lucru este necanonic. Este suficient lor că au întrerupt pomenirea şi mărturisesc Ortodoxia. Avem 

cunoştinţă de faptul că există părinţi, teologi, monahi şi maici care nu au întrerupt încă pomenirea, dar fac o 

lucrare de luminare a poporului prin scrieri, prin mărturisire publică, prin siteuri, prin cărţi şi prin alte mijloace, 

iar cine îi judecă pe aceştia şi cad în extreme vor cădea şi din Biserică. Aşteptăm ca toţi părinţii şi ierarhii să 

întrerupă pomenirea. 

Noi, părinţii aghioriți, nu încurajăm fenomenele sectare, schismă, evlavia faţă de înşelaţi (aşa-zişi sfinţi) şi nici nu 

încurajăm teribilismul şi pe feluriţi monahi care umblă din casă în casă şi se dau mari mărturisitori ai credinţei 

adunând foloase materiale. Adevăraţii mărturisitori sunt smeriţi, cuminţi, nu fac vâlvă cu faptul că au oprit 

pomenirea. Atunci când părinţii atoniti au oprit pomenirea celui de-tristă-amintire patriarh Atenagora, nu au 

pomenit alt episcop în loc şi aveau comuniune cu cei care pomeneau, cu condiţia ca atunci când vin în mănăstire 

să nu pomenească, iar toţi mirenii erau primiţi la Sfântul Potir. Părinţii care nu pomenesc sacrifică multe pentru 

credinţă şi pentru aceasta vor primi cunună. Este de menţionat faptul că oprirea pomenirii nu are nicio valoare 

în cazul celor care au oprit pomenirea, dar nu au anunţat episcopul şi nu au făcut public acest lucru. Înainte de a 

întrerupe pomenirea, trebuie bineînţeles să se discute cu episcopul locului, să se expună clar lucrurile, să se 

dialogheze, iar dacă ierarhul se leapădă public de hotărârile sinodului din Creta, oprirea pomenirii nu mai are 

sens. 



Înaltpreasfințiților arhierei ai Bisericii Ortodoxe Române le trasmitem cu smerenie că orice prigoană asupra 

părinţilor care mărturisesc, fie prin întreruperea pomenirii, fie prin orice altă formă de mărturisire, este 

necanonică (având în vedere că au semnat în Creta oficializarea ecumenismului) şi nu fac altceva decât să le dea 

cununi de Dreptmăritori celor prigoniţi, de aceea îi rugăm să nu “lovească cu piciorul în ţepuşă”, ci să repare 

ceea ce stă în putinţa lor, dacă nu sinodal, măcar fiecare ierarh în parte să se lepede public de erezia ecumenistă 

şi de pseudo-sinodul din Creta. 

Erezia ecumenistă a fost condamnată de Sinodul Ruşilor dinafară Rusiei (ROCOR) de la Vancover din anul 1982, 

unirea Sinodului ROCOR cu Moscova având ca şi condiţie principală tocmai recunoaşterea de către Moscova a 

tuturor hotărârilor ROCOR, inclusiv Sinodul de la Vancover (care a condamnat ecumenismul ca erezie), Sinodul 

Moscovei acceptând acest lucru. 

Deasemeni, ecumenismul a fost condamnat de Sinodul Bisericii Georgiei în 8 octombrie 1998 

(https://orthodoxethos.com/post/apokleistiko-h-synodikh-apofash-ths-or8odo3oy-ekklhsias-ths-gewrgias-toy-

1988-gia-tis-symfwnies-toy-sampezy-kai-toy-mpalamant-gia-thn-8ewria-twn-kladwn-kai-poly-perissotera) 

şi nu acceptă “sinodul” din Creta. 

Apoi există şi o condamnare interortodoxa de către Sinodul (Conferinţa) Bisericilor Ortodoxe de la Moscova în 

anul 1948 unde au participat 9 Biserici Autocefale (inclusiv Biserica Ortodoxă Română) – http://www.ortodoxie-

ecumenism.com/2007/09/07/hotarari-legate-de-ecumenism-la-conferinta-pan-ortodoxa-de-la-moscova-1948/  

Ecumenismul a fost deasemenea condamnat de Sfântul Iustin Popovici ca fiind panerezie. 

Toţi Sfinţii şi Părinţii secolului al XX-lea au condamant în scris şi verbal ecumenismul şi l-au cunscut ca fiind eretic 

(Serafim Alexiev, Augustinos Kandiotis, Paisie, Dionisie de la Colciu, Justin Pârvu, Arsenie Papacioc, Iulian 

Prodromitul, Efrem din Arizona, etc). Conştiinţa Bisericii reprezentată prin Părinţii curăţiţi de patimi, iluminaţi şi 

îndumnezeiţi condamnă ecumenismul ca erezie.  

CIar în prezent pseudo-sinodul din Creta a fost criticat şi osândit de Rezoluţia de la Chişinău semnată de 

părintele Theodoros Zisis şi domnul Dimitrie Tselenghidis şi de mulţi părinţi, de Sinodul Bisericii Bulgare, de 

Sinodul Bisericii Georgiene şi de mulţi ierarhi, preoţi, ieromonahi, monahi, monahii şi mireni din toată lumea, 

precum şi de Sinaxa de la Volos, dar şi de Sinaxa noastră din Sfântul Munte, a părinţilor şi pusnicilor de la chilii, 

mănăstiri şi schituri. Din acest motiv, părinţii şi fraţii, dar şi mirenii care nu mai merg la bisericile unde se 

pomenesc ierarhii ce au acceptat Creta, sunt îndreptăţiţi să facă acest lucru din punct de vedere canonic. Oprirea 

comuniunii bisericeşti în cazul de faţă şi totdeauna când există erezie ține de conştiinţa fiecăruia, mirean sau 

preot sau episcop sau Sinod Local. Ei sunt îndreptăţiţi întâi de Sfânta Scriptură – Galateni 1, 8, II Ioan 10, II 

Corinteni 6, 14-17, II Petru 2,1, apoi de Canonul 31 Apostolic (dacă episcopul nu este vădit cu nimic vrednic de 

osândă în privinţa dreptei credinţe şi a dreptăţii nu se poate despărţi de el clericul), dar şi de Constituţiile 

Apostolice – capitolul 19 din cartea a II-a responsabilizează şi pe mireni arătând că nu trebuie să urmeze pe 

pastorul care îi duce la pierzare, apoi de Sfântul Vasile cel Mare (Scrisoarea 242, Tis Ditikis, epe 2, 28, Sfântul 

Atanasie cel Mare, Sfântul Ioan Hrisostom, Sfântul Grigorie Teologul, Sfântul Chiril al Alexandriei, Sfântul Maxim 

Mărturisitorul, Sfântul Sofronie, Patriarhul Alexandriei, Sfântul Teodor Studitul, Sfântul Fotie cel Mare, Sfântul 

Grigorie Palama, Iosif Vrienios şi Marcu al Efesului, dar şi de Canonul 15 de la I-II Constantinopol (caz de erezie – 

întreruperea pomenirii), şi de asemenea de Sinodul VII Ecumenic, care cerea ca cei care nu s-au depărtat de 

împreună-împărtăşirea cu iconoclaştii să fie reprimiţi în Biserica Ortodoxă prin scrisoare de lepădare de erezia 

iconoclastă pentru că nu s-au depărtat de comuniunea cu iconoclaştii care încă nu erau condamnaţi de Sinod 

(Procesele verbale ale Sinoadelor Ecumenice, Tomos 3, 729). 
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Noi, Părinţii Athoniți care am întrerupt pomenirea ne rugăm ca Dumnezeu să lumineze pe toţi ierarhii Bisericii 

Ortodoxe Române ca să îndrepte, ceea ce acum se poate îndrepta uşor şi fără costuri. Să nu uităm că aici nu ne 

putem juca cu sufletele oamenilor şi oricâtă putere lumească ar avea cineva, tot, într-o zi va ajunge în faţa 

Dreptului Judecător să dea răspuns pentru cele ce a făcut în viaţă. Nu dorim să fim în locul ierarhilor care au 

semnat în Creta şi nu s-au lepădat public de aceasta, de aceea rugămintea noastră este să aibă milă arhiereii în 

primul rând de sufletele lor, pentru că nu vor fi veşnici pe pământ. 

Părinţii care au oprit pomenirea sunt sinceri şi nu au alt scop decât eradicarea unei erezii, nimic altceva, nu 

doresc să îşi facă „Biserică” personală, nici nu doresc să fie în neascultare faţă de păstori, dar ca să poată fi în 

ascultare e nevoie ca păstorii să „drept înveţe cuvântul Adevărului” lui Hristos. 

Au întocmit textul şi l-au semnat: 

Gheron Gavriil, Chilia Sfântul Hristodul, Sfânta Mănăstire Cutlumuș 

Gheron Iulian Prodromitul, duhovnicul Schitului Românesc Prodromu 

Gheron Sava Lavriotul, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre 

Gheron Ilarion, Chilia Sfântului Maxim Mărturisitorul, Sfânta Mănăstire Cutlumuș 

Monahul Dositei, Chilia Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfânta Mănăstire Cutlumuș 

Ieromonahul Hariton, Chilia Înălţării Domnului, Sfânta Mănăstire Vatoped 

Monahul Heruvim, Chilia Sfinţilor Arhangheli, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre 

Urmează să fie semnat de părinţii aghioriți. 

Sursă: geron.savvas.lavriotis@outlook.com  

Nota traducătorului: Se poate deduce faptul că Sinoadele Locale ale Bisericii Bulgariei şi Georgiei nu au întrerupt 

oficial comuniunea cu cei care au semnat în Creta, pentru că poate mai există speranţă de întoarcere la Adevăr a 

acelor Biserici Locale ce au semnat şi au primit Creta, dar nu se ştie până când, e posibil să fie doar o iconomie 

temporară. 
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Dar de SUS – Măicuța Domnului ne spune: ”Eu sunt cu voi și 

nimeni nu poate sta împotriva voastră și a Fiului meu!” 

Sursa: http://prieteniisfantuluiefrem.ro/2017/01/01/dar-de-sus-maicuta-domnului-ne-spune-eu-sunt-voi-si-

nimeni-nu-poate-sta-impotriva-voastra-si-a-fiului-meu/  

                                                                       

Sinaxa Părinților din Sfântul Munte Athos care au întrerupt pomenirea patriarhului Bartolomeu 

Iubiți părinți, monahi, monahii și mireni ai binecuvântatei Biserici Ortodoxe Române, 

Cu multă bucurie în suflet am aflat de râvna și dragostea voastră pentru Dumnezeu și pentru Biserica Sa cea 

Sfântă, pe care “nici porțile iadului nu o vor birui”. Râvna și dragostea aceasta sunt bineplăcute înaintea 

Domnului Hristos dacă sunt unite cu smerenia cugetului. 

Având în vedere că “Sinaxa de la Volos” nu a putut sprijini în mod direct pe părinții mărturisitori care au oprit 

pomenirea, având în vedere ca mulți din Sinaxă nu au întrerupt pomenirea, noi părinții aghioriți sprijinim și 

încurajăm oprirea pomenirii pe care ați făcut-o. 

Scopul opririi pomenirii nu este de a ne îngrădi în scop egoist și de a ne “autosalva” din prăpastia 

ecumenismului, pentru că dacă ar fi așa, am fi mai de plâns decât ecumeniștii relativiști, care sunt înșelați de 

șarpele cel vechi. Părintii care au întrerupt pomenirea trebuie să fie cu teamă și cu cutremur mare de a nu 

greși, de a nu duce suflete pe calea unei extreme, a unei rătăciri, ca nu cumva oprirea pomenirii să fi fost mânată 

de patimi omenești. Iar acest lucru se observă atunci când frații se mânie și nu au ajuns la maturitatea 

duhovnicească de a înțelege că oprirea pomenirii nu este un scop în sine, ci un mijloc pe care Sfinții Părinți l-au 

folosit întotdeauna ca metodă de eradicare a ereziei, punând presiune pe Sinoade și pe episcopi pentru a se 

lepăda de erezia respectivă. 

În prezent avem o erezie cutremurătoare, care nu este doar o erezie hristologică sau pnevmatologică sau 

antitrinitară, ci le cuprinde pe toate în noua erezie a ecumenismului. Ecumenismul este o erezie eclesiologică în 

principal, prin care se atacă însăși ființa Bisericii, vorbindu-se de ajungerea la unitate fără a se mai pomeni 

despre eretici. În ecumenism se vorbește despre o Biserică “extra muros” (în afara Bisericii), inversându-se 

definiția Sfântului Ciprian (în afara Bisericii nu există mântuire) în Declarația de la Toronto, astfel încât, după 

noua gândire ecumenistă, “în afara Bisericii se găsește Biserica”. 

În textele sinodului din Creta, în chip viclean s-au introdus învățături diplomatice și schizofrenice, amețitoare, 

făcute special pentru a induce în eroare, neclare, lipsite de acrivie teologică și înglobând toate teoriile 
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ecumeniste: teologia baptismală, teologia euharistică, teologia ramurilor și toate celelalte teorii eretice, 

denumirea istorică de “biserici” pentru eretici, dar mai ales acceptarea așa-zisului dialog catastrofal pe platforma 

eretica numită “Consiliul Mondial al Bisericilor”. 

În fața acestei ofensive împotriva eclesiologiei ortodoxe, care vine oficial cu “Sinodul din Creta”, ierarhii Bisericii 

voastre, deși au avut o poziție ortodoxă în cadrul discuțiilor din Kolimbari, totuși au cedat, și Vai! Au semnat 

documentele eretice cu toții. Și nu numai atât, ar fi avut șansa ca în Sinodul Bisericii Locale de la București să fi 

respins sinodal ceea ce au semnat. 

Am citit inițial cu oarecare bucurie traducerea în limba greacă a hotărârii Bisericii Ortodoxe Române, anume că 

textele trebuie “să fie explicitate, să fie respinse în parte sau dezvoltate de către un viitor Sinod Panortodox. 

Explicitarea acestora (…) nu trebuie realizată sub presiunea timpului, ci, în cazul în care nu există un consens 

panortodox, ele trebuie amânate și perfecționate, până când se va realiza un consens” (Basilica.ro). 

Ulterior însă am aflat că termenul în limba romană era “nuanțate”, în nici un caz “respinse”. Astfel, în urma 

hotărârii B.O.R. se lasă să se înțeleagă faptul că nu se contestă sinodicitatea a ceea ce s-a petrecut în Kolimbari, 

deși avem deja două hotărâri Sinodale ale Bisericii Ortodoxe a Antiohiei, care spune ca la Creta nu a fost un 

Sinod, ci o întâlnire a unor Întâistătători pentru pregătirea unui adevărat “Sfânt și Mare Sinod” și a Sinodului 

Bisericii Bulgare, care a hotărât că Adunarea din Creta nu e nici Sfântă, nici Mare, nici Sinod (http://www.bg-

patriarshia.bg/news.php?id=220554). 

De asemenea, Mitropolitul Serafim al Pireului, Mitropolitul Serafim al Kithirelor, Mitropolitul Pavlos al Glifadei, 

Mitropolitul Ambrosie al Kalavritei, Mitropolitul Ierotheos al Nafpaktosului și multi alții s-au exprimat, unii în 

termeni foarte duri și clari, alții în temeni mai iconomici, dar toți păstrând aceeași idee, anume că nu avem de-a 

face cu un Sinod, ci cu o acceptare oficială a ereziei ecumeniste în Biserica Ortodoxă prin texte diplomatice și 

schizofrenice. 

Prin rezoluția sinodala pe care o dă Sinodul Ierarhiei Bisericii Ortodoxe Române rezultă că se acceptă că “Sfântul 

și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe” este cu adevărat Sinod și că doar la un viitor Sinod de aceeași importanță 

să nu mai fie presiunea timpului și să nu se ia hotărâri decât în consens panortodox (recunoscând implicit că nu 

există consens panortodox), dar în același timp să se expliciteze mai bine ceea ce s-a adoptat în prezent. 

Cum este posibil să accepți ca fiind Sinod și “Mare și Sfânt” unul care nu e în stare să dea texte clare? Cu atât 

mai mult cu cât sunt texte contestate de 80% dintre ortodocși. Cum e posibil să accepte ceva ca fiind “Sfânt“ 

atâta timp cât chiar ei spun că s-au făcut lucruri sub presiunea timpului și că lucrurile nu sunt clare? Să nu uităm 

că nu numai “antiecumeniștii” pun sub semnul întrebării “Sinodul“ din Colimbari, ci și personalități cunoscute ca 

mari ecumeniști: Hristos Yanaras, Kalistos Ware și alții. 

Oare Sinodul B.O.R. nu realizează că având o astfel de poziție induce schisma în Biserică? Oare nu realizează că 

atunci când ii acuză de schismă pe părinții care pe dreptate au aplicat canoanele Bisericii (canonul 15 I-II 

Constantinopol), întrerupând pomenirea, de fapt se autoacuză? Pentru că schisma înseamnă îndepărtare de la 

Adevărul Bisericii și cine acceptă “Sinodul” din Kolimbari, se îndepărtează de Adevărul Bisericii. 

Noi, părinții aghioriți, susținem în mod deschis întreruperea pomenirii numelor episcopilor care au acceptat 

sinodal erezia de la Kolimbari și nu s-au delimitat măcar printr-o scrisoare publică de acest pseudo-sinod. De 

asemenea, îndemnăm pe părinții care au oprit pomenirea să fie cumpătați și să nu încurajeze mișcările 

schismatice, patimile oamenilor care încep să hulească pe părinții care nu au oprit pomenirea și să îi 



primească pe toți la Sfântul Potir, să nu pomenească alt episcop în loc, nici să caute episcopi din alte Biserici 

Locale, pentru că acest lucru este necanonic. 

Este suficient că au întrerupt pomenirea și mărturisesc Ortodoxia. Avem cunoștință de faptul că există părinți, 

teologi, monahi și maici care nu au întrerupt încă pomenirea, dar fac o lucrare de luminare a poporului prin 

scrieri, prin mărturisire publică, prin siteuri, prin cărți și prin alte mijloace, iar cine îi judecă pe aceștia și cad în 

extreme, vor cădea și din Biserică. Așteptăm ca toți părinții și ierarhii să întrerupă pomenirea. 

Noi, părinții aghioriți, nu încurajăm fenomenele sectare, schisma, evlavia față de înșelați (așa-ziși sfinți) și nici nu 

încurajăm teribilismul și pe feluriți monahi care umblă din casă în casă și se dau mari mărturisitori ai credinței, 

adunând foloase materiale. Adevărații mărturisitori sunt smeriți, cuminți, nu fac vâlvă cu faptul că au oprit 

pomenirea. 

Atunci când părinții athoniți au oprit pomenirea celui de-tristă-pomenire patriarh Athenagora, nu au pomenit alt 

episcop în loc și aveau comuniune cu cei care pomeneau, cu condiția ca atunci când vin la ei în mănăstire să nu 

pomenească, iar toți mirenii erau primiți la Sfântul Potir. 

Părinții care nu pomenesc sacrifică multe pentru credință și pentru aceasta vor primi cunună. Este de 

menționat faptul că oprirea pomenirii nu are nici o valoare în cazul celor care au oprit pomenirea, dar nu au 

anunțat episcopul și nu au făcut public acest lucru. Înainte de a întrerupe pomenirea trebuie bineînțeles să se 

discute cu episcopul locului, să se expună clar lucrurile, să se dialogheze, iar dacă ierarhul se leapădă public de 

hotărârile sinodului din Creta, oprirea pomenirii nu mai are sens. 

Înaltpreasfințiților arhierei ai Bisericii Ortodoxe Române le transmitem cu smerenie că orice prigoană asupra 

părinților care mărturisesc, fie prin întreruperea pomenirii, fie prin orice altă formă de mărturisire, este 

necanonică (având în vedere că au semnat în Creta oficializarea ecumenismului) și nu fac altceva decât să le dea 

cununi de Dreptmăritori celor prigoniți, de aceea îi rugăm să nu “lovească cu piciorul în țepușă”, ci să repare 

ceea ce stă în putința lor, dacă nu sinodal, măcar fiecare ierarh în parte să se lepede public de erezia 

ecumenista și de pseudo Sinodul din Creta. 

Erezia ecumenista a fost condamnată de Sinodul Rușilor din afara Rusiei (ROCOR) de la Vancouver, din anul 

1982, unirea Sinodului ROCOR cu Moscova având ca și condiție principală tocmai recunoașterea de către 

Moscova a tuturor hotărârilor ROCOR, inclusiv Sinodul de la Vancouver (care a condamnat ecumenismul ca 

erezie), Sinodul Moscovei acceptând acest lucru. 

De asemenea, ecumenismul a fost condamnat de Sinodul Bisericii Georgiei în data de 8 octombrie 1998 

https://orthodoxethos.com/post/apokleistiko-h-synodikh-apofash-ths-or8odo3oy-ekklhsias-ths-gewrgias-toy-

1988-gia-tis-symfwnies-toy-sampezy-kai-toy-mpalamant-gia-thn-8ewria-twn-kladwn-kai-poly-perissotera și nu 

acceptă “Sinodul” din Creta. 

Există și o condamnare interortodoxă din partea Sinodului (Conferinței) Bisericilor Ortodoxe de la Moscova, în 

anul 1948, unde au participat 9 Biserici Autocefale (inclusiv Biserica Ortodoxă Română) http://www.ortodoxie-

ecumenism.com/2007/09/07/hotarari-legate-de-ecumenism-la-conferinta-pan-ortodoxa-de-la-moscova-1948/ 

Ecumenismul a fost de asemenea condamnat de Sfântul Iustin Popovici ca fiind panerezie. 

Toți Sfinții și Părinții secolului al XX-lea au condamnat în scris și verbal ecumenismul și l-au considerat ca fiind 

eretic (Serafim Alexiev, Augustinos Kandiotis, Sfântul Paisie Aghioritul, Părintele Dionisie de la Kolciu, Părintele 

https://orthodoxethos.com/post/apokleistiko-h-synodikh-apofash-ths-or8odo3oy-ekklhsias-ths-gewrgias-toy-1988-gia-tis-symfwnies-toy-sampezy-kai-toy-mpalamant-gia-thn-8ewria-twn-kladwn-kai-poly-perissotera
https://orthodoxethos.com/post/apokleistiko-h-synodikh-apofash-ths-or8odo3oy-ekklhsias-ths-gewrgias-toy-1988-gia-tis-symfwnies-toy-sampezy-kai-toy-mpalamant-gia-thn-8ewria-twn-kladwn-kai-poly-perissotera
http://www.ortodoxie-ecumenism.com/2007/09/07/hotarari-legate-de-ecumenism-la-conferinta-pan-ortodoxa-de-la-moscova-1948/
http://www.ortodoxie-ecumenism.com/2007/09/07/hotarari-legate-de-ecumenism-la-conferinta-pan-ortodoxa-de-la-moscova-1948/


Iustin Parvu, Părintele Arsenie Papacioc, Părintele Iulian Prodromitul, Părintele Efrem din Arizona etc). 

Conștiința Bisericii reprezentată prin Părinții curățiți de patimi, iluminați și îndumnezeiți condamnă 

ecumenismul ca erezie. 

Chiar și în prezent pseudo-sinodul din Creta a fost criticat și osândit de Rezoluția de la Chișinău, semnată de 

părintele Theodoros Zisis și de domnul Dimitrie Tselenghidis și de multi părinți, de Sinodul Bisericii Bulgare, de 

Sinodul Bisericii Georgiene și de mulți ierarhi, preoți, ieromonahi, monahi, monahii și mireni din toată lumea, 

precum și de Sinaxa de la Volos, dar și de Sinaxa noastră din Sfântul Munte, a părinților și a pustnicilor de la 

chilii, mănăstiri și schituri. 

Din acest motiv, părinții și frații, dar și mirenii care nu mai merg la bisericile unde se pomenesc ierarhii care au 

acceptat Creta, sunt îndreptățiți din punct de vedere canonic să facă acest lucru. Oprirea comuniunii bisericești 

în cazul de față și totdeauna când există erezie ține de conștiința fiecăruia, mirean sau preot sau episcop sau 

Sinod Local. Ei sunt îndreptățiți întâi de Sfânta Scriptură – Galateni 1, 8; II Ioan 10; II Corinteni 6, 14-17; II Petru 

2,1, apoi de Canonul 31 Apostolic (dacă episcopul nu este vădit cu nimic vrednic de osândă în privința dreptei 

credințe și a dreptății, nu se poate despărți de el clericul), dar și de Constituțiile Apostolice – capitolul 19 din 

cartea a II-a, care responsabilizează și pe mireni, arătând că nu trebuie să urmeze pe păstorul care îi duce la 

pierzare, apoi de Sfântul Vasile cel Mare (Scrisoarea 242, Tis Ditikis, EPE 2, 28; Sfântul Atanasie cel Mare, Sfântul 

Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigorie Teologul, Sfântul Chiril al Alexandriei, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul 

Sofronie, patriarhul Alexandriei, Sfântul Teodor Studitul, Sfântul Fotie cel Mare, Sfântul Grigorie Palama, Iosif 

Vrienios și Sfântul Marcu al Efesului, dar și de Canonul 15 de la Sinodul I-II Constantinopol (caz de erezie = 

întreruperea pomenirii) și de asemenea de Sinodul VII Ecumenic, care cerea ca cei care nu s-au depărtat de 

împreună-împărtășirea cu iconoclaștii să fie reprimiți în Biserica Ortodoxă prin scrisoare de lepădare de erezia 

iconoclastă, pentru că nu s-au depărtat de comuniunea cu iconoclastii, care încă nu erau condamnați de Sinod 

(Procesele verbale ale Sinoadelor Ecumenice, volumul III, 729). 

Noi, părinții athoniți care am întrerupt pomenirea, ne rugăm ca Dumnezeu să lumineze pe toți ierarhii Bisericii 

Ortodoxe Române ca să îndrepte ceea ce acum se poate îndrepta ușor și simplu. Să nu uităm că aici nu ne 

putem juca cu sufletele oamenilor și oricâtă putere lumeasca ar avea cineva, tot va ajunge într-o zi în fața 

Dreptului Judecător, să dea răspuns pentru cele ce a făcut în viață. Nu dorim să fim în locul ierarhilor care au 

semnat în Creta și nu s-au lepădat public de aceasta, de aceea rugămintea noastră este să aibă milă arhiereii în 

primul rând de sufletele lor, pentru că nu vor fi veșnici pe pământ. 

Părinții care au oprit pomenirea sunt sinceri și nu au alt scop decât eradicarea unei erezii, nimic altceva, nu 

doresc să își facă „Biserică” personală, nici nu doresc să fie în neascultare față de păstori, dar ca să poată fi în 

ascultare este nevoie ca păstorii să „învețe drept cuvântul Adevărului” lui Hristos. 

Au întocmit textul și l-au semnat: 

Gheron Gavriil, Chilia Sfântului Hristodul, Sfânta Mănăstire Cutlumuș 

Gheron Iulian Prodromitul, duhovnicul Schitului Românesc Prodromu 

Gheron Sava Lavriotul, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre 

Gheron Ilarion, Chilia Sfântului Maxim Mărturisitorul, Sfânta Mănăstire Cutlumuș 

Monahul Dositei, Chilia Sfântului Maxim Mărturisitorul, Sfânta Mănăstire Cutrlumuș 



Ieromonahul Hariton, Chilia Înălțării Domnului, Sfânta Mănăstire Vatopedi 

Monahul Heruvim, Chilia Sfinților Arhangheli, Sfânta Mănăstire a Marii Lavre 

  

Urmează să fie semnat de părinții aghioriți. 

Sursa: geron.savvas.lavriotis@outlook.com 

Nota traducătorului: Se poate deduce faptul că Sinoadele Locale ale Bisericii Bulgariei și Georgiei nu au întrerupt 

oficial comuniunea cu cei care au semnat în Creta, pentru că poate mai există speranța de întoarcere la Adevăr a 

acelor Biserici Locale care au semnat și au primit hotărârile din Creta, dar nu se știe până când, este posibil să fie 

doar o iconomie temporară. 
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