CĂTRE IERARHII PARTICIPANȚI LA SINODUL DIN
CRETA
Preasfințiți Arhierei, сu durere-n suflet aș ruga pe toți frații mei
să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte! Cu orice preț
trebuie să ne apărăm și să păstrăm singura noastră credință Ortodoxă
Sfântă și mântuitoare, să nu ajungem vânzători ca Iuda.
Nu-i nimic mai presus ca Adevărul în Dumnezeu: nici prietenia,
nici pacea, nici viața, nici nimic altceva.
Sinodul din Creta (16 - 27 iunie 2016) este un Sinod al
fărădelegii, tâlhăresc, eretic, mincinos și viclean. Iar voi, frații mei
arhierei, cum vă întoarceți înapoi acasă, la Patrie, la Biserică, la neam,
la Trupul și Sângele nevinovat al lui Hristos, pe care L-ați vândut?
Cum vă veți apropia de Altarul lui Hristos?
Cum veți săvârși tainele Sfintei noastre Biserici Ortodoxe, voi
cei fără de har, vânzători și trădători?
Cum vă veți apropia de cele Sfinte, de credința Sfintei noastre
Ortodoxii, de Dogme, de Canoane și de hotărârile celor șapte Sinoade
ecumenice, care au statornicit tot ce avem nevoie pentru mântuire?
Pentru ce apare necesitatea unui Sinod pan-ortodox fără ortodocși?
Slujind în duhul Sinodului din Creta, n-ați slujit Adevărului ci
duhului mondialismului ocult și dez-bisericirii, care netezesc drumul
venirii lui Antihrist! Aceasta ați dorit?!
V-ați făcut vânzători de țară, de neam și de Dumnezeu!
Cum veți privi în fața lui Hristos și a credincioșilor din Sfânta noastră
Biserică Ortodoxă? Cât de încercat a fost poporul ortodox și nu a
cedat nici ateiștilor, nici comuniștilor, nici ereticilor, prin câte greutăți
și încercări a trecut, dar au rămas credincioși Domnului?!
Iar noi astăzi ca niște blestemați ne-am vândut tot ce am avut mai
sfânt – credința în Dumnezeu. Nu vă este milă de acest popor pentru
care va trebui să dăm răspuns în fața Domnului?!
Cei ce ați lucrat pentru acest Sinod al fărădelegii și ați fost de
acord prin semnarea voastră, dar în ultima clipă v-ați oprit, aduceți
pocăință în fața lui Dumnezeu și a Bisericii Lui, în fața Sfinților
Părinți și a întregului popor ortodox.
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Dacă nu veți renunța la toate temele acestui Sinod va veni mânia
lui Dumnezeu peste voi, lucrători ai fărădelegii!
N-aveți mustrare de conștiință chiar cei ce ați tăcut?!
L-ați vândut pe Dumnezeu, adunându-vă cu ecumeniștii și
îmbrățișând toate ereziile și învățăturile lor.
Voi, toți cei care ați participat la acest Sinod v-ați întors fără de
har!!!
Cine sunteți voi mai departe? Mai degrabă nu v-ați fi născut,
decât să ajungeți vânzători de cele Sfinte și lepădați de Duhul Sfânt!
Chiar nu ne mustră conștiința de ceea ce-am făcut?
Nu ne pare rău că după 2000 de ani iarăși devenim Ane și Caiafe
și ne vindem Adevărul Sfânt?!
Vă rog și vă îndemn să rămânem copii supuși și ascultători de
Sfânta noastră Biserică Ortodoxă, Canoane, Dogme și Tradiția ei, pe
care le ştim cu adevărat având mărturia atâtor sfinți care s-au mântuit,
și a întregului popor ortodox; de ce căutăm să shimbăm și să ne
opunem Sfântului Adevăr?
În Ortodoxie nimic nu este irecuperabil, de aceea pocăiți-vă și
întoarceți-vă în staulul Turmei lui Hristos, în Biserica cea Una Sfântă,
Sobornicească și Apostolească.

Cu dragoste frățească în Hristos, Episcopul Longhin de Bănceni
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