Declarație
Noi, preoți ortodocși nepomenitori și credincioși îngrădiți de erezia ecumenismului,
din dorința de a fi în duhul Sfintelor Canoane și al Sfinților Părinți și de a nu ne afla
hulitori împotriva lucrării Duhului Sfânt în Biserică sau de a ieși din Biserică, prin vreo
greșeală de interpretare și aplicare a exemplelor patristice și a definițiilor canonice,
declarăm:
1. Ne delimităm de hotărârile întâlnirilor de anul trecut de la Roman, Satu Mare și
Mestecăniș, organizate de o parte a preoților și credincioșilor care au întrerupt
pomenirea, considerându-le nereprezentative pentru modul în care înțelegem să
ducem lupta contra ecumenismului.
2. Ne delimităm de toate declarațiile celor care batjocoresc lucrarea Bisericilor
locale sau a unor episcopi mărturisitori, afirmând că toate Bisericile ar fi căzute
și că toți episcopii ar fi compromiși; respectăm lucrarea acelor Biserici și episcopi
și ne rugăm bunului Dumnezeu să îi întărească pentru a duce lupta până la capăt
și a contribui la lucrarea de curățire a Bisericii Ortodoxe de erezie.
3. Ne delimităm de cei care judecă întregul popor credincios al Bisericii Ortodoxe
Române ca eretic, pentru că până acum cei mai mulți preoți și credincioși nu au
luat atitudine publică împotriva ereziei ecumenismului din diverse motive, altele
decât atașamentul deschis față de erezie; reafirmăm că au cugetare eretică,
conform Sfintelor Canoane și Sfinților Părinți, doar aceia care mărturisesc
atașamentul față de erezia ecumenismului și o apără în mod public; pe aceștia îi
îndemnăm la pocăință grabnică, pentru a evita pedeapsa lui Dumnezeu și
caterisirea unui sinod ecumenic.
4. Ne delimităm de cei care caută cooperarea cu episcopul sârb caterisit și
excomunicat Artemie din Kosovo și de cei ce au legături cu orice fel de grupare
schismatică.
5. Ne delimităm de toți cei ce afirmă că, prin acceptarea minciunosinodului din
Creta, a dispărut Harul în Biserica Ortodoxă Română și că Tainele săvârșite de
cei ce au acceptat erezia sau nu s-au delimitat încă de aceștia nu ar mai fi valabile
sau sunt în vreun fel întinate, încă înainte de condamnarea celor cu cugetare
eretică de către un sinod; afirmăm că lucrarea Harului în Biserică și valabilitatea

Tainelor se pierd doar prin caterisirea celor care se fac vinovați de erezie, după ce
au refuzat să se pocăiască, și prin apostazie, adică părăsirea oficială a Bisericii și
Credinței Ortodoxe.
6. Declarăm că suntem membri cu drepturi depline ai Bisericii Ortodoxe Române și
respingem orice acuzație de schismă sau ieșire din Biserică prin protestul nostru
perfect îndreptățit și canonic; cerem tuturor ortodocșilor români să aibă o poziție
corectă față de cei ce au ales să lupte deschis față de erezie și să respingă
marginalizarea și calomnierea acestora.
7. Declarăm că scopul luptei noastre este acela de a determina, prin mărturisirea
noastră publică, ierarhia română să renunțe la deciziile eretice din Creta și să
retragă Biserica Ortodoxă Română din Consiliul Mondial al „Bisericilor”,
contribuind astfel la efortul la nivel panortodox de întrunire a unui sinod
ecumenic care să condamne erezia ecumenismului și pe susținătorii acesteia.
8. Considerăm întreruperea pomenirii cea mai corectă poziție canonică, conform
acriviei patristice, și cel mai eficient mijloc de atragere a atenției ierarhiei față de
greșeala susținerii ereziei ecumeniste, dar nu un scop în sine al luptei; încurajăm
orice formă de mărturisire publică canonică a preoților și credincioșilor
ortodocși români ca forme de respingere a ereziei și de dezacord cu învățătura
ierarhilor care au îmbrățișat erezia.
9. Atragem atenția că, prin poziția noastră tranșantă din ultimii doi ani de a
respinge acuzele de erezie la adresa tuturor preoților și credincioșilor Bisericii
noastre, nu dorim să încurajăm lipsa de reacție față de sinodul ecumenist din
Creta; considerăm că toți preoții și credincioșii au datoria de a mărturisi public,
prin întreruperea pomenirii sau măcar prin dezacordul exprimat deschis față de
ecumenism, avertizându-i pe cei care nu doresc să ia nicio atitudine de faptul că
se fac vinovați înaintea lui Dumnezeu pentru delăsarea lor, așa cum cineva se
face vinovat pentru lipsa de atitudine în toate aspectele ce țin de viața
duhovnicească și pentru neîmpotrivirea până la sânge față de păcat și lucrările
celui rău în Biserică și în viața personală.
10. Continuăm lupta începută în anul 2016, mărturisind credința ortodoxă împotriva
ereziei ecumenismului și îndemnându-i pe toți preoții și credincioșii Bisericii
Ortodoxe Române să mărturisească public dezacordul lor față de ecumenism,

față de prezența Bisericii noastre în CMB și față de deciziile minciunosinodului
ecumenist din Creta, fie prin întreruperea pomenirii, fie măcar printr-o luare
publică de poziție față de documentele din Creta și de manifestările ecumeniste
ce au urmat acelui eveniment.
11. Suntem deschiși colaborării cu toți preoții și credincioșii din Biserica Ortodoxă
Română care doresc să ia atitudine publică față de erezia ecumenistă; îi așteptăm
pe cei ce au întrerupt pomenirea odată cu noi, dar între timp au îmbrățișat ideile
de care ne-am delimitat în articolele anterioare, să reintre în limitele canonice pe
care le trasează nepomenirii canonul 15 I-II, și îi îndemnăm să semneze această
declarație de delimitare de acele idei și să se alăture mărturisirii pe care o facem.
12. Atragem atenția celor care doresc să întrerupă pomenirea ierarhilor ecumeniști
sau să mărturisească public contra ereziei să se ferească de poziții extremiste
care îi pot conduce la derapaje schismatice, la fel de periculoase, dacă nu mai
periculoase decât erezia însăși; acestora le recomandăm calea împărătească, așa
cum a fost ea delimitată de Sfintele Canoane, de practica Sfinților Părinți care sau confruntat cu erezii și a fost expusă în Rezoluția de la Botoșani din 2017, în
Rezoluția din ianuarie 2018, în Conferința Teologică de la Salonic, din iunie
2018.
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