Către Preotul / Preoții slujitori ai Parohiei .....................
Noi, credincioșii Parohiei ......................, având în vedere situația confuză de după
Adunarea din Creta, mărturisim dorința noastră nestrămutată de a rămâne în Biserica
Ortodoxă, în dreapta credință, alături de preoții slujitori ai acestei sfinte biserici a
parohiei pe care o păstoriți.
Avem ca temei Dogmele și Canoanele Sfinților Părinți, lăsate nouă prin hotărârile
Sinoadelor Ecumenice, Tradiția Ortodoxă, învățătura Sfinților Părinți etc. Noi mărturisim
un Domn, o Credință și un Botez, o singură Sfântă Biserică și nu acceptăm unirea cu cei
de alte confesiuni, pe care Adunarea din Creta le-a numit în mod nelegitim „biserici”.
Îngrijorați fiind de situația actuală a extinderii ereziei ecumeniste în Biserică, mai
ales prin aplicarea hotărârilor de la Creta, vă solicităm să vă precizați poziția referitor la:
1. Acceptarea și implementarea de către Biserica Ortodoxă Română a pan-ereziei
ecumeniste (erezia este un păcat împotriva Duhului Sfânt, care nu se va ierta în
veac).
2. Participarea Bisericii Ortodoxe Române la Consiliul Mondial al Bisericilor (dat fiind
că acesta este o organizație mondială, care are ca scop unirea tuturor confesiunilor
religioase, pe care ei abuziv le numesc „biserici”, într-o singură și „Nouă Religie
Mondială”, care va schimba rânduiala slujbelor Bisericii noastre Ortodoxe).
3. Practicarea slujirii în comun cu ereticii (cei de altă credință), lucru osândit de Sfintele
Canoane. Numeroși Sfinți Mucenici mărturisitori, unii recent canonizați, cum ar fi în
Ardeal cei care s-au opus Uniației – reprezintă o pildă de rezistență ortodoxă în fața
tăvălugului antihristic.
În măsura în care mărturisiți semnând această luare de poziție și împliniți cuvântul
Domnului: „drept învățați Cuvântul Adevărului” și luați măsurile necesare îngrădinduvă de erezii, noi, credincioșii vă susținem în această luptă.
Dacă însă veți ajunge să propovăduiți în Biserică, în fața poporului erezia ecumenistă, la rândul nostru vom lua măsuri pentru a nu ne pierde sufletele, urmând părinții
drept mărturisitori, conform canoanelor Sfintei Biserici Ortodoxe și a propriei noastre
conștiințe.
În contextul actual, suntem datori să nu stăm nepăsători ci să strigăm, să conștientizăm și să mărturisim. Cu ajutorul lui Dumnezeu suntem hotărâți să ducem lupta cea
bună, urmând lui Hristos, după cum ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel : „De aceea mă
bucur în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos,
căci, când sunt slab, atunci sunt tare”, plăcând lui Dumnezeu și nu oamenilor.
Anexăm Tabelul cu semnăturile credincioșilor ortodocși din parohie.
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