Comunicare privind Sinaxa Panortodox[ din 4 Aprilie 2017 din Grecia din
partea Plrinfilor de la Schitul Oituz

Salutdm organizarea in Grecia a Conferinlei Interortodoxe din 4 Aprilie 2017 precum

Ei

prezenla

unor figuri

reprezentative

ale Ortodoxiei noastre dreptsl[vitoare

gi

dreptm[rturisitoare atat din Grecia cdt qi din alte litri participante. Ne bucuri de asemenea
prezenla multor preofi, teologi, monahi qi mireni, precum qi lupta lor continu[ pentru
m[rturisirea dreptei credinle.
Comunicatul venit din partea Pdrintelui Prof Dr. Theodor Zisis privind Sinaxa din
Grecia din 4 Aprilre2017, precum qi celelalte comunicate mai vechi referitoare la aceasta, ne
fac s[ inlelegem c[ aceast[ sinax[ are ca tem[ centralb condamnarea ecumenismului, a
,,pseudo-sinodului din Creta" qi dezbateri despre mdsura intreruperii canonice a pomenirii
episcopilor care ?l acceptd.

aceleagi comunicate rezultd cd vor lua cuv0ntul conferenliari qi preoli
tlrile participante care ,,vor adresa un succint salut Sinaxei". Rezultd de
asemenea, c[ din Biserica Ortodox[ din Romania, vor merge ca reprezentanli teologul MihaiSilviu Chirild precum qi preot dr. Ciprian Staicu.

Din

reprezerrtdnd

Fald de cele de mai sus aducem la cunoqtinJ[ c[ noi, ieromonahul Macarie Banu qi
ieromonahul Atanasie Parfeni, care menlinem m[sura nepomenirii ierarhului locului, nu am
imputernicit pe nimeni s[ ne rcprezintela aceastd, Sinaxd din Grecia.
Decizia noastr[ este determinatd de faptul cd in Romdnia nu a existat o Sinaxd a
tuturor celor care lupt[ impotrrva panereziei ecumeniste sau au oprit pomenirea ierarhului
locului in urma evenimentului din Creta. Credem cd era necesar[ o sfbtuire ?n sobor maiintdi
la noi in!ar6,, pentru a putea prezenta starea reald a luptei pentru plstrarea credinlei ortodoxe
in Romdnia, aga cum o vedem fiecare dintre noi, qi pentru a face cunoscut tuturot, mai apoi,
problemele cu care ne confiuntlm dup[ intreruperea pomenirii ierarhului, astfel incdt toate
acestea s[ fie incluse in disculii1e qi dezbaterile care vor avea loc la aceast[ sinaxb din Grecia.

Noi suntem qi r[mdnem membri ai Bisericii Ortodoxe Rom0ne qi vom duce lupta
impotriva panereziei ecumenismului din interiorul Bisericii, considerind totodat[ c[ este
greqit a indemna pe credincioqi s[ se constituie in grup6rr carc promoveaz[ inv6!6turi cu
tendinle schismatice, mai precis a indeamna poporul s[ nu mai mearg6,la Biseric[, ci doar la
preolii cate au intrerupt pomenirea. Aceqtia deqi spun cd exist[ Har in Biserica Ortodoxb
Rominl, considerb c[ nu mai sunt Taine valide unde se pomeneqte episcopul.
in aceste vremuri de incercare, ii indemn[m pe credincioqii ortodocgi sd stea neclintili
in Biserica strlmoEeascl, s6-gi aleagd cu mare discern[mdnt duhovnicii Ei s6-i urmeze at|ta
timp cdt aceqtia sunt dreptcredinciogi qi nu le impun sub nici o form[ panerezia
ecumenismului.

Ne rugdm pentru toti participantrri la Sinaxa drn 4 aprilie din Grecia, ca Bunul
Dumnezeu sd ?i ajute si continue lupta cea bun[, rdmdndnd cu tolii ?n credin{a cea ortodoxb
mdntuitoare.
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