SALUTĂM ACEASTĂ SINAXĂ, RUGÂNDU-NE CA BINECUVÂNTAREA LUI
DUMNEZEU SĂ SE POGOARE PESTE CEI CE S-AU ADUNAT SPRE A MĂRTURISI
ADEVĂRUL VEŞNIC, DESCOPERIT OAMENILOR PENTRU MÂNTUIRE.

Fie ca bunul Dumnezeu să îndrepte cugetele voastre astfel încât, într-o conglăsuire cu
părinţii Bisericii din toate timpurile, să aduceți Dumnezeului nostru Slavă, Cinste şi
Închinăciune, prin dreapta mărturisire a credinţei noastre ortodoxe.
Sfântul Grigorie Palama spune că erezia este al doilea tip de ateism, asemănându-i pe
propovăduitorii ei cu cei necredincioşi. Despre unii ca aceştia ne spune apostolul Pavel ca
să nu ne amăgească cu cuvinte deşarte, căci pentru acestea vine mânia lui Dumnezeu peste
fiii neascultării, şi să nu ne facem părtaşi cu ei (Ef. 5:6-7). La rândul său Sfântul Teodor
Studitul ne spune că, orice crestin ortodox, mirean sau cleric, trebuie să nu fie nepăsător
atunci când credinţa sobornicească este schimbată, ci să lupte pentru că Dumnezeu îi va
cere socoteală dacă a rămas nepăsător – aşa încât chiar şi săracul este lipsit de orice
apărare în ziua judecăţii şi va fi osândit ca unul care acum nu grăiește, căruia şi osânda îi va
fi sigură, fie şi numai pentru acest lucru. Deci, auzind aceste cuvinte, să ne îmbărbătăm și
mai mult pentru cele ce ne stau în față și, căutând a nu fi nepăsători în ale credinței, să
facem ca nepărtășia noastră cu cei ce hulesc învățătura ortodoxă să fie lucrativă și
vindecătoare. Astăzi, când învățăturile ereticești sfâșie Biserica Luptătoare, noi să stăm în
Adevăr, cu mila Domnului, fără de care nu putem face nimic (In. 15:5).
În același timp, simțim o nespusă durere față de faptul că s-a creat o mare ruptură și
dispersare între cei ce au întrerupt comuniunea cu ierarhii locului pe motiv de erezie.
Credem că lipsa de unitate a noastră duce la întărirea forțelor ecumeniste și îi dezbate de la
îngrădire față de erezie și de la lupta fermă împotriva ei, pe cei ce sunt contra ereziei
ecumeniste și înțeleg trista situație eclesiologică în care se află Biserica Ortodoxă. Din care
motiv considerăm că, în această vreme de grea încercare pentru ortodocşi, este foarte
important să ne silim să păzim „unitatea Duhului, întru legătura păcii” (Ef. 4:3) şi să
căutăm, mai presus de toate, să rămânem credincioşi lui Hristos, evitând până la o vreme
subiectele ce nu ating învăţătura de credinţă, dar ar putea pricinui dezbinare.
Credem, că nu este cazul să ne izolăm faţă de cei ce continuă să pomenească ierarhii,
ci să păstrăm legătura cu toţi arhiereii, clericii şi mirenii ce doresc să afle mai multe despre
lupta împotriva ereziei ecumeniste și a practicii patristice de îngrădire de erezie prin
întreruperea pomenirii la sfintele slujbe a celor ce o propovăduiesc, fiind vorba de

conferințe, discuţii şi dezbateri pe tema nepomenirii şi ereziei. Îi adresăm rugămintea de a
folosi toate instrumentele canonice și pastorale puse la îndemână de Sfintele Sinoade și
Sfinții Părinți pentru a împiedica răspândirea și în Biserică a ereziei ecumeniste cu toate
manifestările sale și a determina întrunirea unui sinod ortodox, care să condamne oficial
ereziile, instituțiile și evenimentele ecumeniste și, nominal, pe episcopii ce vor rămâne
adepți ai acestora.
Fiind inspirați de perioada liturgică pascală în care ne aflăm, pe drumul de la lumina
Invierii la harul Cincizecimii, le dorim tuturor participanţilor la acest Sinaxă ca Dumnezeu
să-i lumineze şi să le călăuzească paşii spre tot lucrul bun, spre Slava lui Dumnezeu.
Totodată, râvnim pentru unirea în Adevăr a tuturor ortodocșilor, pentru care lucru ne
rugăm, ne grijim și pe care îl așteptăm ca rezultat al acestei sinaxe.
Cu dragoste în Hristos Domnul, cerând sfintele voastre rugăciuni, cei mai mici dintre
frați ai voștri într-u credință, din Republica Moldova:
Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” din satul Răciula,
arhimandritul Pafnutie Popa,
ieromonahul Nil Zagaradniuc,
iereul Vasile Rotaru,
iereul Eugen Croitor,
iereul Gheorghe Corcescu,
iereul Serghei Iordachescu.

