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Cuvioși Părinți și frați, Cuvioase maici și surori, Cucernici Părinți  

din Eparhia Iașilor 

 

După cum știm foarte bine, Biserica lui Hristos cea dreptmăritoare a fost într-o luptă 

continuă de a păstra adevărul de credință, lăsat nouă de Capul ei, Care este Mântuitorul 

Hristos. Cu câtă jertfă și cu sângele a milioane de martiri s-a păstrat acest Adevăr 

dumnezeiesc, căci Însuși Mântuitorul Hristos ne spune: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viaţa” 

(Ioan 14,6). 

La Sinoadele Ecumenice, Sfinții Părinţi care au participat acolo s-au luptat cu multă 

râvnă ca să nu scoată nimic sau să adauge ceva la cele lăsate de Mântuitorul Hristos. Căci El 

Însuși le-a spus Sfinților Apostoli și urmașilor acestora, Episcopi și preoți: „Drept aceea 

mergeți și învățați toate neamurile (...), învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit 

Eu vouă” (Matei 28, 19-20). 

Sfinții Părinți participanți la Sinoadele Ecumenice s-au luptat pentru o singură frază și 

chiar mai mult decât atât, pentru un singur cuvânt: „cel de o ființă cu Tatăl”(la Sinodul I 

Ecumenic, anul 325). 

În decursul veacurilor, aceasta a fost Biserica luptătoare cea adevărată a lui Hristos. Şi 

noi suntem în Biserica luptătoare şi dacă mai vrem să mai rămânem în ea, Sfinții ne-au lăsat 

nouă această moștenire de luptă până la sfârșit dacă vrem să intrăm la bucuria veșnică (în 

Biserica Triumfătoare). Prin luptă ei au despărțit adevărul de minciună și au condamnat și au 

dat sub anatemă pe toți aceia care au formulat și susținut învățături eretice, străine de 

adevărul lui Hristos și predania Sfinților Apostoli. Care este drumul de urmat și pentru noi, 

decât cel arătat de ei? De partea cui ne dăm, a lui Hristos sau a lui Veliar? 

Avem și exemple de Episcopi care s-au ridicat și au combătut acest Sinod din Creta: 

Hierotheos Vlachos, Atanasie de Limasol, Ieremia de Gortina, Serafim de Pireu și toţi acei 

Episcopi din cele patru Biserici care nu au participat. Aceștia s-au alăturat Sfinților de la 

Sinoadele Ecumenice și tuturor mărturisitorilor din decursul veacurilor, consimțind că 

aceasta este calea de urmat, și anume numai în Adevăr. 

Întrebare: vrem noi oare să ne mântuim? Și atunci, de partea cui rămânem? 

Episcopii din țara noastră participanţi la Sinodul din Creta au semnat toți ceea ce nu 

trebuiau să semneze (însuși Mitropolitul nostru). 

Noi, dacă vrem mântuirea, nu ne ridicăm împotriva lor, nici a Mitropolitului, ci vrem să 

rămânem în Adevăr și în lupta cea bună alături de toți Sfinții din decursul veacurilor, și vrem 

să-i spunem Înaltului nostru, cu smerenie și cu dragoste, că aceasta este calea de urmat și că 

nu avem nimic cu el personal. Și dacă se va alătura Sfinților și la ceea ce cerem noi, în lumina 
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Sfintilor, va fi mare bucurie pentru mii și milioane de suflete. Iar dacă nu, trebuie să-i 

spunem cu demnitate și smerenie că „Noi trebuie să-L ascultăm pe Dumnezeu mai mult 

decât pe oameni”(Faptele Apostolilor 5, 29). 

Vă îndemn și vă rog în numele Domnului nostru Iisus Hristos, să intrați în lupta cea 

bună şi să rămânem cu toții în Biserica cea luptătoare a Sfinților! 

  

Așa să ne ajute Dumnezeu! 

 

 

Protosinghel Antim Gâdioi, Mănăstirea Bistrița 

                       

 

 

 

 

 

Informații privitoare la cele ce am relatat și la cele ce au susținut Ierarhii enumerați 

mai sus le găsiți pe internet, la adresele: 

http://marturieathonita.ro/mitropolitul-serafim-de-pireu-primele-constatari-dureroase-

despre-sinodul-panortodox-din-creta/ 

https://graiulortodox.wordpress.com/2016/07/01/ips-atanasie-de-limassol-declara-public-

motivele-pntru-care-nu-a-semnat-documentul-relatiile-bisericii-ortodoxe-cu-ansamblul-

lumii-crestine-din-creta/ 

http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2016/07/01/ips-hierotheos-vlachos-

denunta-presiunile-la-care-au-fost-supusi-ierarhii-bisericii-greciei-de-catre-tabara-

patriarhului-ecumenic-la-dezbaterile-asupra-documentului-relatiile-bisericii-ortodoxe-cu-a/ 

http://marturieathonita.ro/nu-accept-ereziile-si-schismele-drept-biserici/ 
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