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MMăărrttuurriissiirree  ddee  ccrreeddiinnțțăă  oorrttooddooxxăă  
 

 
Astăzi este prima Duminică a Postului Mare, care este închinată credinței noastre ortodoxe, de 

aceea se numește Duminica Ortodoxiei. Această zi se prăznuiește întru amintirea victoriei definitive 
pentru cinstirea Sfintelor Icoane, în anul 843 d.Hr. (victorie cunoscută sub numele de „Biruința Orto-
doxiei”) și, prin extindere, întru pomenirea biruinței Ortodoxiei aspra multor și diverșilor ei potrivnici 
teologici, a ereticilor și a ereziilor care au existat de-a lungul veacurilor.  

Sfinții Părinți cei de Dumnezeu purtători au hotărât ca această biruință să o sărbătorim ortodocșii 
de pretutindeni întotdeauna, în fiecare an, pentru că este propria noastră biruință împotriva oricărui fel 
de erezie. Mai ales în epoca actuală acest praznic este mai actual și mai important ca niciodată, pentru 
că panerezia ecumenismului a ajuns să stăpânească pe marea majoritate a creștinilor și am rămas 
numai puțini care păstrăm cele ce Părinții noștri ne-au transmis, apărându-le cu propria lor viață, cu 
sângele lor!  

În această confuzie de azi, cei care au întrerupt comuniunea cu ereticii antihriști ecumeniști sunt 
puțini, dar aleși. Cu toate acestea chiar și în rândul ortodocșilor (adică al celor care au întrerupt comu-
niunea cu orice fel de eretici și de schismatici) apar probleme și răsar învățături greșite, pe care însă 
trebuie să le depășim și să continuăm lupta noastră bineplăcută în numele Stăpânului nostru Hristos, 
împotriva panereziei ecumeniste și a ereziilor și a schismelor de orice fel.  

O astfel de problemă a apărut între noi, în cadrul celor îngrădiți de ecumenism, iar aceasta se 
numește visarionism. Această erezie există de mulți ani printre creștini, însă acum a ieșit la iveală că 
există și între cei îngrădiți și de aceea în mod clar și pe față trebuie să o îndepărtăm de trupul Bisericii.  

Însă pentru că nu suntem sinod, ca să aruncăm anatema asupra acestei erezii, așa cum vom face 
azi împotriva ereziilor condamnate oficial de Biserică, când vom citi Sinodiconul Ortodoxiei, trebuie 
printr-o Mărturisire de credință să arătăm în mod clar nu numai că nu suntem de acord cu erezia 
visarionistă, dar nici nu avem vreo legătură cu cei care persistă fără pocăință în aceasta, devreme ce li s-
a spus clar că se află în erezie. Iar ziua de azi este potrivită pentru o asemenea Mărturisire de credință.  

Așadar, pentru a se soluționa tulburarea care s-a creat între noi, le propunem astăzi părinților și 
mirenilor să semnăm un text prin care vom face cunoscută credința noastră ortodoxă în fața tuturor 
ereziilor, iar acest text este următorul: 

 
Calea unică de mântuire a oamenilor este credința în Sfânta Treime, în lucrarea și în învățătura 

Domnului nostru Iisus Hristos, în continuarea peste veacuri a Trupului Lui tainic, care este Biserica cea 
Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolică1. Hristos este singura Lumină adevărată2, nu există alte lumini 
care să ne lumineze, nici alte nume, care pot să ne mântuiască. „.Şi întru nimeni altul nu este mântuirea, 
căci nu este sub cer nici un alt nume, dat între oameni, în care trebuie să ne mântuim noi.” (Faptele 
Apostolilor 4, 12)  

Toate celelalte învățături și credințe care Îl ignoră sau nu îl mărturisesc pe Hristos Care „a venit în 
trup”3 sunt creații omenești și lucrări ale diavolului4, nu conduc la adevărata cunoaștere de Dumnezeu 

                                                           

1 Vezi Opera lui Ghenadie al II-lea Scholarios, patriarhul Constantinopolului, Despre calea unică spre mântuire a oamenilor, în 
Ghenadie Scolarios, Toate operele găsite, volumele Ι-VII, Paris 1928-1936, Editura L. Petit-X. Siderides-M. Jugie, volumul al ΙΙΙ-
lea, pp. 434-452. 
2 Ioan 8, 12: „Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” Vezi și Ioan 3, 19: 
„Lumina a venit în lume şi oamenii au iubit întunericul mai mult decât Lumina.” 
3 I Ioan 4, 2-3: „Orice duh care mărturiseşte că Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu și orice duh, care nu mărturiseşte 
pe Iisus Hristos, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui antihrist, despre care aţi auzit că vine şi acum este chiar în lume.” 
4 Vezi Sfântul Cosma Etolianul, Învățături, în lucrarea lui Ι. Μenounos, Cosma Etolianul. Învățături (și biografie), Editura Tynos, 
Atena, Învățătura Α1, 37, p. 142: „Toate religiile sunt mincinoase, înșelătoare, toate sunt ale diavolului. Acest lucru l-am înțeles 
ca fiind adevărat, dumnezeiesc, ceresc, corect, desăvârșit, și prin cuvântul meu și prin cuvântul vostru, că singura credință bună și 
sfântă este cea a credincioșilor ortodocși, că noi credem și ne botezăm în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.”  
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și la renașterea prin Sfântul Botez, ci îi înșeală, îi amăgesc pe oameni și îi duc la pierzare. Creștinii 
ortodocși, care credem în Sfânta Treime, nu avem același Dumnezeu cu nicio altă religie sau confesiune,  
nici cu așa-numitele religii monoteiste, iudaismul și mahomedanismul, care nu cred în Sfânta Treime.  

De două mii de ani, Biserica înființată de Hristos și călăuzită de Sfântul Duh a rămas statornică și 
nemișcată în cele învățate de la Hristos, nu s-a năruit din pricina prigoanelor dure ale iudeilor la început 
și ale idolatrilor în continuare, în primele trei secole ale istoriei creștine; Biserica a dat o mulțime de 
Martiri și a ieșit biruitoare din toate aceste prigoane, dovedind astfel proveniența ei dumnezeiască. Așa 
cum spune în chip minunat Sfântul Ioan Gură de Aur: „Nimic nu este mai puternic ca Biserica... Dacă te 
lupți cu un om, ori îl biruiești, ori ești biruit, iar dacă te lupți cu Biserica, ești biruit cu totul, căci Dumnezeu 
este mai puternic decât toți.”  

După încetarea prigoanelor și biruința Biserici asupra vrăjmașilor ei din exterior, adică a iudeilor 
și idolatrilor (păgânilor), s-au înmulțit și au prins putere multe erezii în interiorul Bisericii (între unii 
membri ai ei), care au încercat să răstoarne și să falsifice credința moștenită de la Sfinții Apostoli, astfel 
încât credincioșii au ajuns în mare confuzie și s-a micșorat încrederea lor în adevărul evanghelic și în 
cele transmise prin Sfânta Tradiție.  

Ceea ce s-a întâmplat cu vrăjmașii externi ai Bisericii, cu religiile, s-a petrecut și cu dușmanii in-
terni, adică ereziile. Prin marii și luminații de Dumnezeu Sfinți Părinți, Biserica a definit și a marcat 
granițele credinței ortodoxe, prin hotărârile Sinoadelor Ecumenice și locale, față de învățăturile greșite 
respective, dar și prin consensul Sfinților Părinți (consensus Patrum) despre totalitatea subiectelor de 
credință. Suntem deja în siguranță când îi urmăm pe Sfinții Părinți și nu mutăm granițele pe care aceștia 
le-au stabilit. Expresiile „urmași ai Sfinților Părinți” și „să nu mutăm granițele pe care le-au pus Părinții 
noștri” constituie lina și calea statornică și cheia sigură de interpretare a credinței și a vieții ortodoxe. 
Prin urmare, principiile fundamentale ale Mărturisirii noastre de credință sunt următoarele: 

 
Păstrăm neschimbate și în întregime cele hotărâte de Sfintele Sinoade și de Sfinții Părinți. 

Acceptăm cele pe care ei le-au acceptat și condamnăm cele pe care ei le-au condamnat și ne ferim de 
comuniunea cu cei care inovează în cele ale credinței. Noi nici nu adăugăm, nici nu îndepărtăm vreo 
învățătură din tezaurul Bisericii, nici nu schimbăm învățătura cea dreaptă. „Tot cel ce vorbește împotriva 
celor rânduite nu este nici vrednic de crezare, nici dacă ar posti, nici dacă ar trăi în feciorie, nici dacă ar 
face minuni și ar profeți, ci să îți fie ție ca un lup în piele de oaie, care lucrează stricăciunea.”5  

Interpretând cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Cel ce vă propovăduiește vouă altceva decât cele 
pe care le-ați primit, să fie anathema”, Sfântul Ioan Gură de Aur observă că Apostolul „nu a spus că da-
că cineva se va ridica împotriva întregii (învățături) sau o va răsturna (pe toată), ci și doar ceva mic dacă 
vă va propovădui altfel decât cele pe care le-ați primit, orice anume vor schimba, să fie anathema.”6  

Anunțând hotărârile lui împotriva iconomahilor, Sinodul al VII-lea Ecumenic scria clericilor din 
Constantinopol: „Noi vom urma ceea ce ne-a fost transmis de Biserica Sobornicească și nu vom face nici o 
cedare, nici vreo adăugire, ci păstrăm tradițiile pe care le-am învățat în mod apostolic (de la Sfinții 
Apostoli), așa cum le-am primit, întotdeauna acceptând și îmbrățișând toate cele pe care Sfânta Biserică 

Sobornicească le-a transmis de la începutul vremurilor în scris și prin viu grai... Căci judecata adevărată și 
preadreaptă a Bisericii nu îngăduie să fie introdus nimic nou, nici să se facă vreo îndepărtare (schimbare a 
dogmelor ei). Așadar noi fiind urmași ai legilor părintești, care au primit har de la unicul (adevăratul) 
Duh, am păzit în mod neschimbat și între toate cele ale Bisericii.”7 

Împreună cu Sfinții Părinți și cu Sinoadele (Ecumenice și locale) respingem și anatematizăm 
toate ereziile care au apărut în cursul istoriei Bisericii. Propovăduim că papismul este pântecele 
sau izvorul ereziilor și al înșelărilor. Același afirmații sunt valabile, într-un grad mai mare, și protes-
tantismului, care ca rod al papismului a moștenit multe erezii și a mai adăgat încă multe altele. 

Singurul mod pentru restabilirea comuniunii noastre cu ereticii este lepădarea acestora de erezia 
și de înșelarea lor, precum și pocăința lor, astfel încât să existe o adevărată unire și pace: unire în adevăr 

                                                           

5  Sfântul Ignatie Teoforul al Antiohiei, Epistola către Sfântul Policarp al Smirnei. 
6 Galateni 1, 9, Omilie la Epistola către Galateni. Capitolul 1, în Patrologia Graeca (P.G.), volumul 61, coloana 624. 
7 Vezi colecția Mansi, volumul 13, coloanele 409-412. 
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și nu cu înșelarea și cu erezia. Dacă ereticii continuă să rămână în înșelare, ne ferim de comuniunea cu 
ei, mai ales de rugăciunile cu ei. Sfintele Canoane, în totalitatea lor, interzic nu numai împreună-slujirea 
și rugăciunile în interiorul bisericilor cu ereticii, dar și simplele împreună-rugăciuni cu ei în particular.  

Atitudinea aspră a Bisericii față de eretici vine din iubirea adevărată și din interesul sincer pen-
tru mântuirea lor și din grija pastorală de a nu fi atrași credincioșii în erezie. Cel care iubește arată pe 
față adevărul, nu îl lasă pe celălalt om în minciună, altminteri iubirea și înțelegerea cu acesta și pacea 
sunt artificiale și mincinoase. Există un război bun și o pace rea. „Căci mai bun și lăudabil este războiul 
decât pacea care desparte de Dumnezeu”, spune Sfântul Grigorie Teologul.8 

Și Sfântul Ioan Gură de Aur recomandă: „Dacă vei vedea că credința este atacată de cineva, să nu 
preferi înțelegerea mai mult decât adevărul, ci să stai neclintit cu curaj până la moarte... fără să trădezi 
adevărul în niciun fel.” Și în altă parte recomandă în mod accentuat: „Să nu acceptați nici o dogmă falsă, 
care se prezintă sub chipul iubirii.”9  

Respingem și ne lepădăm de ereziile pe care le propovăduia ierodiaconul Visarion Iugulescu 

și nu avem nicio legătură cu așa-numita mișcare a visarioniștilor, nici vreo comuniune biseri-

cească cu aceștia, dar nici cu cei care sunt în ascuns visarioniști, prin învățăturile în care cred.  

Credem și mărturisim din toată inima că numai în Biserica Ortodoxă a celor care s-au îngrădit 
de panerezia ecumenismului există posibilitatea mântuirii. Religiile lumii și ereziile conduc la pierzare. 
Biserica Ortodoxă nu este doar adevărata Biserică, ci este UNICA BISERICĂ. Doar ea a rămas fidelă 
Evangheliei, Sinoadelor și Sfinților Părinți și prin urmare numai aceasta reprezintă Biserica adevărată 
sobornicească a lui Hristos. Conform Sfântului Iustin Popovici, ecumenismul este numele comun al 
falselor și așa-ziselor „biserici” ale Europei Occidentale. Numele lor comun este de panerezie.10 

Ereziile și ereticii sunt anatematizați, fiecare în parte: ca să nu rămână nicio o erezie în afara 
anathemei există la finalul Sinodiconului Ortodoxiei următoarea anathematizare generală: „Tuturor 
ereticilor, anathema!” 

 
Hania, insula Creta 
21 martie 2021      Gheron Sava Lavriotul 
Duminica Ortodoxiei                                                                 

 

                                                           

8 Cuvânt de apărarea pentru fuga în Pont, 82, în colecția E.P.E., volumul 1, coloana 17615. În Omilii la Epistola către Romani, 22, 
2, în P.G. volumul  60, coloana 611. În Omilii la epistola către Filipeni 2, 1, în P.G. volumul 62, coloana 11916. Vezi și Mărturi-
sirea de credință expusă la Florența, în lucrarea Documents relatifs au Concile de Florence, II, Oeuvres anticonciliaires de Marc d' 
Ephese, colecție de L. Petit, conform Patrologia Orientalis, volumul 17, coloana 442. 
9 Omilii la Epistola către Romani, 22, 2, în P.G. volumul 60, coloana 611.  
10 Arhimandritul Iustin Popovici, Biserica Ortodoxă și ecumenismul. 


