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ARHIE,PISCOPUL ROMANULUI SI BACAULUI
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iNnTTPREASI,'rNTrA vozLsrRi,

.

Cu ascultarea duhovniceascd canonicd qi respect |afa de lucrarea arhieleascd.
sir-rjitoare a inaltpreasfinliei Voastre gi de respectabila Voastrd persoand, ca fii ai
Sfintei Biserici Ortodoxe, cll smerenie vd rugd.nl sd binevoili @vd apleca atenla
asupr:a unor aspecte pr:ivind viitorul ,,Sinod ParLorlodox", care se preconiz,eazd, a ayea
loc la Acadernia Ortodoxd din Cr:eta. in perioada 16-27 iunie 2016.

Avem convingerea cd, tr[ind in Biser:ica lr,ri Flristos, am fost meleu in Duhul
Adcvdrului ldsat noud de la Crnci'zecime. Noi, ca oameni, am fost sr-Lpugi gregelii, dar
iliserica Ortodoxd a rdrnas nepdtatd, a pdstrat Sfdnta '1, radifie Ei deplirrdtatea
dumnezeiescului Har nrAntuitor. Teologia ortodoxd continud sd mealgd pe drumul
a$ezat de toate Sinoadele E,cunenice anterioare, de toli Sfintii Parinli. Axiorna
teologhisirii ortodoxe este urmarea Sfinlilor P[rin{i gi neincdlcarea hotarelor agezate
de ei.

inlelegern sd aclion[m in cluhul iubirii, ascultdrii, smereniei qi respectf,rii celor
ldsate de inaintasii noqtri. NZrda.jduirn ca pAnd la sfArqitul vielii noastre panrAntegti sa
rZLnrAnem credinciogi gi ascultatori, mergAnd pe drumul statornicit noud, pr:ir-r poruncile
MAntuiton-rlui, do Sfintele Sinoade, de invd![turile mdrturisirii Sfin{ilor Pdrirrli, sd
rdmAnenr statornici in credintd neclintitd si in drasoste vie nentru l)umnezeu.
Credem cd" singura care mdntr,.rr..r,. J..ain!a Ortodoxd gi singura Bisericd
este cea ir-rtemeiat[ de Ilristos, Nu existd, mai multe biserici, nu existd decAt [Jna,
Soborniceascd gi Apostoleascd Ilisericd: Iliserica Oltodoxd. li,a a rdrnas neschinrbatd"
in pozitria ei fa(a de cregtinismul occidental, fat[ de papisrl, protestantisrn (lutera.nisrn,
calvinism, etc.) gi anglicanisfir, care sunt caractenzate drept cdderi eretice de la
IJiser:ica cea Una. Con$tiintra de sine ortodoxd, potrivit cdreia cel care incalci. un mic
lr-rcru din acestea se consider[ schismatic, eretic Ai este anatemtzal qi socotit de toJi ca
aflAndu-se in afara comuniunii, iqi pdstreaz6, rntegrrtatea.

Prin urmare, singurul temei acceptabil al unirii bisericegti este absoluta unitate
a credinlei gi acordr-rl irr prlvin{a dogmelor, prin acceptar:ea fE"rd rnodificari de cZLtle
eterodocgi a dognrelor ortodoxe, Privitor la dunnezeiegtrle dogme, in r-rici utl caz nLl
este loc de iconomie gi cornprouis. Bundvoir-r{a tald de eretici se poate transfbrma
itrtr-o capcand a schimbdrilor, I7cute sd ne apropie de ei, cu prelul inclepdrtdrii de la
calea cea adevdlatf,, de la credinla cea dleaptd. Tennenul ,.eretic" nu este o insultd, ci
un indicator al condiliei celor abatutri de la invaldtula de credir-r{d ortodoxd.

Modificdrile de naturh doctrinard introduc an-rbigr-ritafr qi nu linpeziri unor
probleme care pot genera interpretdri sau devieri. Se r[spunde unor comenzi din alara
Sfintei noastre Biserici, iar Sinodul, in loc sd apere comoara care ne dd, via[a ced in
l,unrind, renunfd de bun[ voie la pozi\ra legitimd, unicd, a Ortodoxiei, alegAnd calea
cea largd a pierzaniei gi nu poarta cea strdmtd care ne duce la Pdstorul ce $i-a dat viala
pcntru oile Lui
Se vorbeste de un eveninent cu Lur statut de o manierd noud (Pan-ortodox), cu

o denumiye pe care gi-o asumd prea derrreme (Mare gi Si?nt), cu o tematicd parfial
indreptatitd de schimbdrile petreoute in lunre. cLr ul1 lirlbal care va crea probleme de

interpretare dogmaticd, cu un mod de organizare in care decidenJii au de aplicat pentru
intAia oard alte reguli, aga inc6.t nu po{i sd nu te intrebi unde se va ajunge. Aga cum un
pom se cunoagte dupd roadele lui, voln cultoagte, dupd rezultatele lui, duhul in care se
va fi lucrat la acest Sinod Panortodox.

llisericzr Ortodoxd" RomAn[ s-a afiliat Consiliuh-ri Mondial al Bisericilor
[CMI]], ibcAnd in acest context gestr-rri de apropiere de cei aflali in credinfe eretioe; a
17cut atAt cie multd inciLlcdri ale celor stabilite in Sfintele SiRoade Ecun-renice la
anunite intdlniri (Toronto, Chanrbesy, Canberra, Balarnernd, Ravenna, etc), atAt de
multe cedS"ri in fi4a ereticilor, incAt situalia a devenit ingrijor5.toare de foarte mr-rlt
timp.

in materialele pregf,tite pentru

de'zbaterea temelor SinodLrlui Panortodox sunt
folosite uneori sintagme stririne de duhul Ortodoxiei, sloganuri care nu ne aparlin. Se
vrea comuniune? Dar in ce fel? Se vrea Potir comun? Nu din Euharistie rezultir
dreapta credinla, ci din dreapta credinJd rezultd" Euharistia oea adevdratd. Unirea cu
Flristos nu poate fi infeleasd Fard. unirea in adevdrul Lui, in adevZrrul despre El. Unica
modalitate de lestabilire zi comuniunii noastre cu ereticii este ploclamarea rdt[cirii
acestora, iar in ceea ce-i privegte, pocdinla lor, aga incdt s[ fie o adevaratd unire qi
pace; unire cu adeviirul, nu curdtdcirea gi cu erezia.

Noi avetn obaz6" gi ttn temei: sd ne spri.iinim pe cele gapte Soboare }lcumenice,
pe Dognrele gi Canoanele Sfin(ilor Pdrinli gi sd nu f-acem denrersuri pentru a ne
apropia de er:etici, pentru a ne aseffldna lor, ci sir-i indemnZim sa igi recunoascd ei
rdLtd"cirea gi sd r:evina pe Prgagul de la care s-au a.b5.tut gi atunci vor fi cu noi in Sf:inta
Biseriod Ortodoxd. Desp[r{irea noastrd de veaouri de ei, chiar dacd a tbst plovocatd de
divergenle dogmatice, are totusi un caracter canonic. Intr-o scrisoare c[tre
Jeromonahul Teofan din Evia, Sfdntul Marcu al Efesului scria: ,,Iiugitri, lia1ilor! Fugili
de pdrtagia cu cele de neimp[rtagit gi de pomenirea celor de nepornenit!".

Cu smerenie, dar gi cu ingrijorare, ne exprimdm dezacordul cu privire

la

abolirea practicii Sfir-rtelor Sinoade Locale si Ecumenice in vigoare pAna in prezent, in
oare so dorea ca liecare episcop sd po:rtd, dispurne de propriul sdu vot. Introducerea
r-rnei noi reguli - Lln vot pentru o Bisericd -_ face ca membrii viitorurlui Sinocl
Panortodox, cll excepfia IntAistatatorilor, sa fie elemente pr-rr decorative, lipsinclr-r-i cle
dreptul de vot.

Am dori sd se lespeote hotarArile Sllntelor Sinoade Ecumenice gi sZr r-ru aiba loc
practicalea rugdciunilor in comun Ei a impZrrtdEaniei comune ou ne-ortodocgii, iar cei
care se fac vinova{i de acest pZrcat sd fie erdusi p,rin pd.rinteasch certare la ascultalea
hotar6.rilor Sfintelor Sinoade Ecumenice si ale Sfintilor Pirrinti care si-au vdrsat
s6ngele pentru Ortodoxie.

-

Condamnd"tn noua invdfdturd eclesiologicd ereticd
despre existenfa harului
in afara granilelor canonice ale Bisericii Ortodoxe -- a$a numita ,,teolie a
ramificafiilol" si'a,,trunchiului eomun", cAt si ,.teoria minirnului dogmatic".

rndntuitor

Dorim ca acei cat:e ne pZrstoresc Ai ne lepr:ezintd" sd nu se situeze pe poziliile
incS"lcarii oanoanelor, participAnd la rr-rgdciuni in comun cu cei atlali in afara Bisericii,
sd nr-r-i pomeneasca la Sfintele Slu.jbe ;i sd r-rr-r ia hotdr6ri strdine de ceea ce ne-aur Idsat
MArrturitopul ;i Slintii P[rinli.

Vd cerem sprijin ca aceste temeri ale noastre s[ fie transmise IntAistdtdtorilor
Ilisericii noastre, incdt sd nu se ajung[ la luarea unor hotdrAri care sd se abatd, de la
adevdrul de credinfa. Mai bine sd strigdm noi qi sd nu fi fost nevoie, decAt sd se
intAmple lucruri care sd fie urdciune in fata lui Dumnezeu. Am str-rdiat temele apr:obate
ollcial pentru a fi examinate gi adoptate de viitorul Srnod Panortodox, am vdztt
pozi\ia ierarhilor desernna!i sd participe la pregdtirea materialelor, arn rrlzut
nenumdratele luf,ri de pozilie ale celor din (ara noastrd gi din alte 1f,ri, fic ia nive I de
intAistatatori, fie ale unor: personalit[{i consiclelate repere ale Ortodoxjei, la ale cdror
ludli de pozilie ne-anl al[turat gi pe care le-am inclus ca anexe in materialul de fafa.

Am expus ingrijordrile noastre gi ale cr:edinciogilor"pe care ii

pdstolir-r-r,

inden-rnAndu-i la ascultare gi discerndmAnt duhovnicesc, dAnd credit Inaltpreasfinfici
Voastre, cAt gi intAistatatorilor Bisericii Ortodoxe Rorr6ne cd veli face ceea ce este
pldcut lui Dumnezeu in privin{a celor ce se vor discuta gi se vor hotdri la Sinodul
Panortodox care vine. Am incercat ca aceastd atitudine a noastrd sd f,re expusd c6"t mai
etichetali ca extremigti, fundarnentaligti, pseudomoderat, tocmai pentr:u a nu
rdvnitori gi schismatici, insd vom fi ferrni qi neclintili in credin{a noastrd gi vom spune
ceea ce considerdm cd este drept gi corect in Iala lui Dumnezeu, atunci cAnd Sinodul
va prezenta rezultatele sale.

fi

Sinodul Panortodox, este r-nornentul lhr-ral al unui demers inceput cu z,ecj de ani
inairrte. cAnd s-a iniliat migcarea l-',cumenicA qi CMI3-ul, organizalre de tip protestant
cu sediul Ia Geneva, care promoveazd conceptui New Age. ,,ur-ritate in diversitate" gi
doreEte unirea crestinilor cr-r celelelte religii.
"Lcuneni.snttLl este prodaLsatl nt.asoneriei" (Pr. Prof. Dr, Dumitru Staniloae) si
este dictat de interesele politice ale Ocultei Mo;rdiale (Sionismul), care doregte sd
instaureze o Noud Ordirre Mondiald. Se impune treptat gi subtil un control unic,
absolut gi totalitar in care identitatea se anuleazd gi se contureazd o religie sincretistd
unde"toleranla esle_un zeLt", religie care sd aiute la instituirea ador[rii lui Lucifer 5i
instaurarea lui Antilrrist.

inclleind, inaltpleaslinlite Pdrinte,

v[

cerem cu s]r]erenie, cu bund-credinfd, sd
lr-iafi in considerare dczacordul nostru documentat Ei argurnentat, 1,a{d de aceste aspecte
lesate de viitorul Sinod Panortodox din iunie 2016,

V[ facerl difect rf,spunzdtor. in iafa Br-rnului Durnnczeu, ca cel ce aveli
misiunea gi pentru care ne lugdnr ca ..drept sd invdfali CuvAntr-rl Adevf,rului" Ei
totodatd vd asigurdm de toatd suslinerea noastrd in lupta pe care o aveli de dus in
aceste mornente de rdscruce, hotdrAtoare pentru apdrarea Ortodoxiei. Agteptdn-r r-u-r
r[spuns in scris, pAn[ la inceperea Sinodului, prin care sd vd exprinali pozilta, ca
ierar:h al Iliserjcii Ortodoxe RomAne gi pdstor al nostru, despre cum este gi va fi
af-ectata Ortodoxia de :
A-

b
d

Sinodul Panortodox
Ecumenisrnul ;i Consiliul Mondial al Bisericilor
Masoneria Ei Sionismul
Noua Ordine Mondiala si New Ase.

Vd anexS.m ald"turat, materialeleinbaza cdrora am fbcut aceastd scrisoare:
1.

Sintezd referitoare

la luarile de pozifie ale ierarhilor

asupra temeior

fir-rale

pentru viitorul Sinod Panortodox.
2. [)ocumentele qi temele finale pentru viitorlrl Sinod Panortodox.
3. Mdrturisilile actuale itlpotriva SinodLrlr-ri Panortodox.
4. [.istir cu sernrrdturile susfindtorilor plezentului memoriu.
€r

[)ata,
dragoste in llri.slos , [)ontn.tLl,
Ai Inolpreosfinfi.ei. I/oastre fii dtLhovrgj
CrL
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Post Scriptum

:

Mentionez cd. acest memoriu vine pe linia pe care am avut-o ?n slujirezL mea
de Dumnezelr in S1?nta Bisericd, slujile in care m-am manil-estat consecvent pe
linia apararii dreptei credir-rfe ori de cAte ori am considerat cir se intAmold lucrr-rri de
naturir sd aducZr atingere acesteia,
Astf-el:
o At-t-t preclicat din lala sihntrllLri zrltar ori de cAte ori a ['ost nevoie, in
arpdrarea dreptei credinle gi in-rpotrivzt, erez)et ecumeniste care s-a streourat in Biserica
lzrlZr

Ortodoxi,

o

Am

un memoriur impotriva primirii gi cinstirii papei Ioan PaLrl al
II-lea de cdtre Patriarhul feoctist in anul 1999.
o \,{-zitx opus an de an ac{iunilor ecumeniste din protopopiatul Onegti,
desf[gurate in "sdptdm6na de rugdciune pcntru Lrnitatea cregtinilor", unde au participat
aldturi de reprezentan{ii rorrano-catolicilor gi preoli ortodocAi.
.
Am luat pozilie in Sinaxa staretilor din 2015 fa\d de slujir:ea, in rnod
necanonic, la Sfhnta l,iturghie a unui protosinghel dovedit a 1'r rlason.
depr-rs

tl

^l

q

Sinteză referitoare la luările de poziție ale ierarhilor asupra
temelor finale pentru viitorul Sinod Panortodox

Ne vom raporta la textele ce au fost pregătite, privind viitorul „Sinodul
Panortodox”, care va avea loc la Academia Ortodoxă din Creta, în perioada 16-27 iunie
2016.
Am studiat temele aprobate oficial pentru a fi examinate şi adoptate de viitorul Sinod,
am vazut poziţia ierarhilor desemnaţi să participe la pregătirea materialelor, am văzut
nenumăratele luări de poziţie ale celor din ţara noastră şi din alte ţări, fie la nivel de
Întâistătători, fie ale unor personalităţi considerate repere ale ortodoxiei, la ale căror luări de
poziţie ne-am alăturat şi pe care le-am inclus ca anexe în materialul prezentat.
Sunt nenumărate semnalele de alarmă trase de teologi sau ierarhi faţă de textele
pregătite pentru Sinod. Am extras doar câteva din luările de poziţie pentru a vedea care sunt
îngrijorările noastre, ale semnatarilor acestui memoriu. Suntem împotriva ereziei și a
afirmațiilor incluse în textele decizii publicate, după cum urmează:
I. Textul decizie - Misiunea Bisericii Ortodoxe în lumea contemporană
1.Capitolul 1.
Observăm, totuşi, că toate acestea sunt bazate pe o antropologie defectuoasă.
În loc ca textul să facă referire la valoarea omului, se referă la „valoarea persoanei
umane” (art.1), la „sacralitatea persoanei umane” (art.1), la „valoarea înaltă a persoanei
umane” (art 3) şi în alte locuri.
Desigur, la începutul documentului se afirmă că „în termenul “persoană” este
condensat conţinutul creării omului după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu” (art. 1).
Totuşi, se continuă prin afirmaţia că „sacralitatea persoanei umane”, care decurge din
crearea omului după chipul lui Dumnezeu, şi din misiunea lui din planul lui Dumnezeu
pentru om şi lume „a fost sursa de inspiraţie pentru Părinţii Bisericii” (art.1).
Părinţii, totuşi, insistă constant în sublinierea înţelesului termenului de „om”, în timp ce
termenul de „persoană” este atribuit lui Dumnezeu.
Nu avem cunoştinţă de texte patristice care să vorbească despre „sacralitatea” şi „valoarea
persoanei umane”, ceva ce este produsul teologiei romano-catolice, aşa cum arată clar
Lossky şi care în realitate este un punct de vedere ce ţine de teologia post-patristică.

2.Capitolul 2
Formularea „valoarea şi sacralitatea persoanei umane” din text, este asociată cu
corelaţia cacodoxă dintre persoana umană și comuniunea dintre Persoanele Dumnezeieşti.
Acest articol face referire la „comuniunea Persoanelor Dumnezeieşti”, în timp ce
terminologia corectă ar fi unitatea şi distincţia Persoanelor Dumnezeieşti. În Dumnezeul
Triunic (trei Persoane de o fiinţă), există o comuniune a naturii şi nu o comuniune a
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persoanelor, de vreme ce persoanele au de asemenea propriile însuşiri ipostatice
incomunicabile.
De asemenea, problematică este şi afirmaţia că „persoana umană” este „purtatoarea
concretă a chipului unui Dumnezeu personal” şi „membru al unei comunităţi de persoane
în unitatea neamului omenesc, prin harul, viaţa şi comuniunea Persoanelor Divine in
Sfânta Treime” (art.1).
II. Textul decizie - Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine
1.Articolul 4
„Biserica Ortodoxă, care se roagă neîncetat „pentru unirea tuturor”…”
Trebuie să observăm că atunci când Biserica Ortodoxă se roagă – cum face
întotdeauna – „pentru unirea tuturor”, are în vedere întoarcerea, în unire cu Ea, a
tuturor celor care s-au despărțit și s-au îndepărtat, precum ereticii și schismaticii.
Această revenire are loc după ce au renegat erezia sau schisma lor. După ce au părăsit
acestea, ei sunt încorporați în Biserica Ortodoxă și se alătură Ei – se unesc cu Ea – prin
pocăință și cerințele stabilite de sfintele canoane.
Biserica Ortodoxă a lui Hristos, nu a pierdut niciodată „unitatea de credință și de
împărtășire în Sfântul Duh” și nu acceptă „teoria restaurării unității” a „celor care cred
în Hristos”, deoarece Ea crede că deja există unitatea respectivă, între cei care sunt
copiii Săi botezați. Această unitate există între ei și cu Hristos, în credința cea dreaptă (a
Bisericii), care nu există în rândul ereticilor și a schismaticilor. Acesta este motivul
pentru care Biserica vrea ca ei să se întoarcă în sânul Ortodoxiei prin pocăință.
2.Articolul 5
Cu privire la „unitatea pierdută a creștinilor”, este o greșeală, deoarece Biserica,
ca popor de credincioși lui Dumnezeu, uniți între ei și cu Capul Bisericii Care este
Hristos, nu a pierdut niciodată această unitate, care este a Sa și prin urmare, nu are
nevoie să o regăsească, sau încă, să o caute, aceasta deoarece a existat dintotdeauna și va
exista, din moment ce Biserica lui Hristos nu a încetat și nu va înceta niciodată să existe.
Expresia „pentru restaurarea unității creștine”, este eronată, deoarece unitatea
creștină – și anume membrii Bisericii lui Hristos – n-a fost niciodată sfâșiată, din
moment ce aceștia rămân uniți cu Biserică. Separarea de Biserică, și abandonarea
Bisericii, din păcate, s-a întâmplat de multe ori prin erezii și schisme, dar pierderea
unității interne a Bisericii nu s-a produs niciodată.
De ce în text se fac referiri multiple la „Biserici” și „Confesiuni”?
Care este diferența dintre ele, și ce element le caracterizează pentru ca unele să
fie numite „Biserici” și alte „Confesiuni”? Care Biserică este cea care este eretică, care
este cea care constituie un grup, sau o confesiune schismatică?
Cât, în ceea ce ne privește, noi mărturisim o singură Biserică, iar toate celelalte
sunt erezii și schisme.
Considerăm că atribuirea titlului „Biserică” comunităților eretice sau
schismatice este teologic, dogmatic și canonic absolut greșită, pentru că una este
Biserica lui Hristos, așa cum este menționat în articolul 1, și o comunitate sau un grup
eretic sau schismatic nu poate fi numit de noi Biserică. Doar Biserica Ortodoxă poate să
fie numita astfel.
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Nimic din acest text nu menționează că singura cale care conduce la unitate cu
Biserica este doar întoarcerea ereticilor sau schismaticilor, în pocăință, la Una, Sfântă,
Sobornicească și Apostolească Biserica a lui Hristos, Care, în conformitate cu articolul
1, este Biserica noastră Ortodoxă.
Referirea la înțelegerea „tradiției Bisericii primare”, dă impresia că există o
diferență ontologică între Biserica primară a celor șapte Sfinte Sinoade Ecumenice și
continuarea Sa autentică până în prezent, în care se află Biserica noastă Ortodoxă. Noi
credem că absolut nici o diferență nu este între Biserica secolului XXI și cea din primul secol,
căci una dintre trăsăturile distinctive ale Bisericii pe care o mărturisim în Crez este că Acesta
este apostolică.
3.Articolul 6
Documentul vorbeşte despre „dialoguri teologice între diferite Biserici şi Confesiuni
Creştine” şi participarea Bisericii Ortodoxe în mişcarea ecumenică, „în credinţa că prin
dialog ea aduce, astfel, o activă mărturie a plenitudinii adevărului lui Hristos şi a comorilor
ei spirituale înaintea celor care sunt în afara ei, urmărind un scop obiectiv – a păşi pe calea
spre unitate”.
Există Biserici creştine altele decât Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească şi
Apostolicească?
4.Articolul 12
Se menționează că scopul comun al dialogului teologic este „restabilirea finală a
unității în adevărata credință și în iubire”.
Impresia care este dată este că noi, ortodocșii, căutam restabilirea în adevărata
credință și unitatea de dragoste, ca și cum am fi pierdut-o și că o căutam să o găsim în
dialogurile teologice cu eterodocșii. Considerăm că această teorie este teologic
inadmisibilă de către noi toți.
Sfinții Părinți nu au vorbit de o anume „lume creștină”, nedefinită, dar într-un scop
absolut precis și într-un mod concret, au definit astfel de concepte precum „drept-măritori”,
„credincioși ortodocși” sau „eretici”, „schismatici”, etc. În schimb, în acest proiect de
document, conceptul de „erezie” nu este niciodată menționat.
5.Articolul 16
Referirea textului la „Consiliul Mondial al Bisericilor” [CMB], oferă posibilitatea să
definim poziția noastră, cu privire la diverse evenimente sincretiste anti-canonice care au avut
loc, din timp în timp, și, de asemenea, fată de numele lui CMB, pentru că, în el, Biserica
Ortodoxă este considerată ca „una dintre Biserici”, sau o ramură a unei Biserici, care
caută și luptă pentru realizarea ei în el CMB. Dar pentru noi, singura și unica Biserică
a lui Hristos este cea pe care o mărturisim în Crez.
6.Articolul 20
“Perspectivele Dialogurilor Teologice ale Bisericii Ortodoxe cu celelalte Biserici și
Confesiuni creștine sunt întotdeauna determinate pe baza criteriilor canonice ale tradiției
ecleziale deja existente (Canonul 7 al celui de-al doilea Sinod Ecumenic și 95 al Sinodului
Ecumenic Quinisext)”.

3

Acest text are un conținut inexact și poate ușor duce în eroare pe cei care nu cunosc
canoanele menționate, care descriu doar modul în care diferiți eretici pocăiți sunt acceptați în
Biserică. Nu vorbim în niciun caz despre o anumită tradiție a Bisericii primare, de dialoguri
inter-creștine – aceasta nu există și nu a existat niciodată. Mai mult decât atât, în textul mai
sus menționat, se vorbește într-un spirit clar ecumenist de dialogul teologic cu „celelalte
Biserici și Confesiuni creștine”, pentru a evita conceptul de „eretici” formulat de Sfinții
Părinți.
7.Articolul 22
În ceea ce privește ideea că salvarea credinței ortodoxe autentice este asigurată
numai de către sistemul sinodal care este „judecătorul competent și ultim în materie de
credință”, conține un grad de exagerare care nu este conform cu adevărul. Într-adevăr,
în istoria bisericească, numeroase Sinoade au mărturisit și au legalizat dogme false și
eretice, în timp ce oamenii credincioși le-au respins și au salvat credința ortodoxă,
făcând să triumfe Credința ortodoxă. Nici Sinodul fără poporul credincios – pliroma
Bisericii – și nici poporul fără Sinodul episcopilor săi nu se pot considera ca Trupul și
Biserica lui Hristos, și să exprime corect experiența și doctrina Bisericii.
8.Articolul 23
Exclude în mod categoric „orice act de prozelitism sau a altor acțiuni de antagonism
sectar provocatoare”.
Cu ce înţeles este folosit aici cuvântul „prozelitism”? Considerăm că acest text pune
creștinilor ortodocși un obstacol canonic evident în ce priveşte propovăduirea credinței
ortodoxe către orice eretici.
III. Textul decizie - Taina Căsătoriei și impedimentele sale
1.Articolul 5 -a
„Căsătoria între ortodocși și ne-ortodocși nu poate fi binecuvântată conform acriviei
canonice (canonul 72 al Sinodului Quinisext). Totuși, aceasta poate fi oficiată prin
condescendență și iubire de oameni, cu condiția ca pruncii care rezultă din această
căsătorie să fie botezați și crescuți în Biserica Ortodoxă.”
Dacă sfintele canoane interzic chiar rugăciunea în comun, cum putem chema Duhul
Sfânt ca să sfințească unirea lor (din care se poate să nu rezulte niciodată copii)?
Acest lucru este în mod clar interzis de canonul 72 al celui de-al VI-lea Sinod
Ecumenic și, dacă, în cazuri individuale excepționale s-a făcut iconomie față de aceste
canoane (de exemplu, în cazul căsătoriilor dinastice), aceasta nu înseamnă că putem legaliza
această excepție și să o permitem masiv.
După cum subliniază profesorul D. Tselengidis, chiar ideea ca „copiii reieșiţi din
această căsătorie să fie botezați și educați în Biserica Ortodoxă” contrazice fundamentul
teologic al căsătoriei ca Taină a Bisericii Ortodoxe, deoarece nașterea de copii (eveniment
viitor incert) și botezul ortodox al copiilor nu pot să fundamenteze îndeplinirea Tainei
Căsătoriei – acest lucru este clar interzis de al 72-lea canon, mai sus menționat. Sinodul,
neavând rangul de Ecumenic, continuă profesorul D. Tselengidis, nu poate să aducă îndoieli
sau să nege validitatea regulii absolut clare a Sinodului al VI-lea Ecumenic: „căsătoria mixtă
nu este permisă și, dacă aceasta se întâmplă, este considerată ca inexistentă”.
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Amintim doar câteva dintre Canoanele pe care ne bazăm cele exprimate:
Canonul 10 apostolic (OSÂNDIREA COMUNIUNII CU CEI AFURISIŢI).
Dacă cineva s-ar ruga, chiar şi în casă, împreună cu cel afurisit (scos din comuniune), acela
să se afurisească.
Canonul 45 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CU ERETICII)
Episcopul sau presbiterul sau diaconul, dacă numai s-a rugat împreună cu ereticii, să se
afurisească; iar dacă le-a permis acestora să săvârşească ceva ca clerici (să săvârşească cele
sfinte), să se caterisească.
Canonul 46 apostolic (TAINELE ERETICILOR NU SUNT TAINE)
Episcopul ori presbiterul dacă va admite botezul sau jertfa ereticilor, poruncim sa se
cateriseasca. Căci ce părtășie are Hristos cu Veliar; iar ce parte are credinciosul cu
necredinciosul.
Canonul 62 apostolic (APOSTAZIA CLERULUI)
Dacă pentru frica omenească fie a vreunui iudeu, fie a vreunui elin, sau a vreunui eretic,
vreun cleric cumva leapădă numele lui Hristos, să se îndepărteze din Biserică (să se dea
anatemei); iar dacă leapădă numele de cleric, să se caterisească; dar pocăindu-se să fie
primit ca laic
Canonul 64 apostolic (OPRIREA COMUNIUNII CU NECREȘTINII ŞI ERETICII)
Dacă vreun cleric sau laic ar intra în sinagogă (adunarea iudeilor sau a ereticilor) spre a se
ruga, să se şi caterisească şi să se şi afurisească.
Canonul 31 Laodiceea (ESTE OPRITĂ CĂSĂTORIA CU ERETICI)
Cu nici un eretic nu se cuvine a încheia căsătorie sau a se da fiii sau fiicele după eretici, ci
mai ales a-i lua dacă ar făgădui că se fac creştini.
Canonul 23 Ioan Ajunătorul (CĂSĂTORIA CU ERETICII ESTE OPRITĂ)
Canonul al 72-lea al aceluiaşi sinod hotărăşte că dacă un ortodox se împreună cu o femeie
eretică, nunta să fie fără valoare, şi căsătoria nelegiuită să se desfacă; iar de vor stărui în
această căsătorie, să se afurisească.
Canonul 75 apostolic (MARTORII ÎMPOTRIVA EPISCOPULUI)
La marturia cea impotriva Episcopului, eretic sa nu se primeasca, dar nici
credincios unul numai, ca pe gura a doi, sau a trei martori, va sta tot graiul.
Canonul 15 Sin. I-II (OSÂNDA SCHISMEI). SCHISMA FAŢĂ DE PATRIARH. CARE
DESPĂRŢIRE NU ESTE SCHISMĂ?)
„Cele ce sunt rânduite pentru presbiteri, episcopi şi mitropoliţi, cu mult mai vârtos se
potrivesc pentru patriarhi. Drept aceea, dacă vreun presbiter, sau episcop, sau mitropolit ar
îndrăzni să se depărteze de comuniunea cu propriul său patriarh şi nu ar pomeni numele
acestuia, precum este hotărât şi rânduit în dumnezeiasca slujbă tainică, ci mai înainte de
înfăţişarea în faţa sinodului şi de osândirea definitivă a acestuia ar face schismă, Sfântul
Sinod a hotărât ca acela să fie cu totul străin de toată preoţia, dacă numai se va vădi că a
făcut această nelegiuire. Şi acestea s-au hotărât şi s-au pecetluit pentru cei ce sub pretextul
oarecăror vinovăţii se depărtează de întâii lor stătători şi fac schismă şi rup unitatea
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Bisericii. Căci cei ce sedespart pe sine de comuniunea cea cu întâiul stătător al lor pentru
oarecare eres osândit de sfintele sinoade sau de Părinţi, fireşte adică, de comuniunea cu
acela care propovăduieşte eresul în public şi cu capul descoperit îl învaţă în Biserică, unii ca
aceştia nu numai că nu se vor supune certării canoniceşti, desfăcându-se pe sineşi de
comuniunea cu cel ce se numeşteepiscop chiar înainte de cercetarea sinodicească, ci se vor
învrednici şi de cinstea cuvenită celor ortodocşi. Căci ei nu au osândit pe episcopi, ci pe
pseudoepiscopi şi pe pseudoînvăţători şi nu au rupt cu schismă unitatea Bisericii, ci s-au silit
să izbăvească Biserica de schisme şi de dezbinări”.
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