
REZOLUȚIA SINAXEI de la Botoșani împotriva 

ecumenismului și a pseudo-sinodului din Creta 

acum 21 de ore 30018 vizualizări 8 comentarii https://goo.gl/h36Jy7  

 

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh! 

Noi, clericii, monahii și credincioșii ortodocși care ne opunem ecumenismului, 

reuniți în Duminica Sfinților Români în Sinaxa națională a clericilor, 

monahilor și credincioșilor care au întrerupt pomenirea ierarhilor părtași ai 

adunării din Creta, din dorința de a păstra neschimbată Sfânta Credință 

Ortodoxă, pe care am primit-o din generație în generație de la Hristos, prin 

Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți în Sfânta noastră Biserică Ortodoxă, pe care 

au apărat-o cu prețul vieții toți mărturisitorii ortodocși de-a lungul istoriei: 

1. Condamnăm ecumenismul ca erezie a tuturor ereziilor, care, prin tăgăduirea 

unității Bisericii, are ca scop ștergerea hotarului dintre Ortodoxie și ereziile de 

inspirație creștină, celelalte religii monoteiste și cele păgâne și realizarea unei 

uniuni religioase sincretiste între acestea, pe baza unui minimalism dogmatic 

și a unei pretinse “unități în diversitate”; cerem Sfântului Sinod al Bisericii 

Ortodoxe Române să condamne definitiv și irevocabil ecumenismul ca erezie 

și toate practicile ecumeniste ca eretice.  

2. Condamnăm, ca autoare a ecumenismului și a tuturor ideologiilor globaliste, 

francmasoneria, osândită de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe 

http://ortodoxinfo.ro/2017/06/19/rezolutia-sinaxei-de-la-botosani-impotriva-ecumenismului-si-pseudo-sinodului-din-creta/#comments
https://goo.gl/h36Jy7


Române, prin Temeiul 785 din 11 martie 1937, aflat în vigoare și în prezent, 

ca organizație anticreștină și religie păgână; recomandăm tuturor ierarhilor, 

clericilor și poporului credincios ortodox să nu aibă nicio legătură cu aceasta, 

după cum hotărăște decizia Sfântului Sinod din 1937.  

3. Condamnăm “Consiliul Mondial al Bisericilor”, „Conferința Bisericilor 

Europene”, toate formele de organizare ecumenistă la nivel mondial, regional, 

național sau local ca organizații eretice sincretiste și toate practicile spirituale 

greșite inspirate din implicarea ortodocșilor în mișcarea ecumenistă; cerem 

Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române să dezafilieze Biserica 

Ortodoxă Română de la toate aceste organizații, să întrerupă participarea la 

toate nivelurile de reprezentare în toate activitățile ecumeniste: adunări 

generale CMB sau CBE, acorduri teologice, comisii teologice, rugăciuni 

comune etc.  

4. Condamnăm așa-numitul “Sfânt și Mare Sinod din Creta” (iunie 2016) ca 

adunare eretică, respingem toate documentele sale, pe motiv că legiferează 

ecumenismul ca doctrină eclesiologică și politică misionară în Biserica 

Ortodoxă, recunosc un statut eclesial ereziilor, distrug principiul unanimității 

ca regulă de validare a unui sinod, aprobă căsătoriile mixte; cerem Sfântului 

Sinod al Bisericii Ortodoxe Române să le reanalizeze și să le respingă în bloc.  

5. Anunțăm că, în baza canoanelor 31 Apostolic, 15 I-II, 3 Sin. III Ec., ne-am 

îngrădit de erezia ecumenismului prin întreruperea pomenirii la sfintele slujbe 

a ierarhilor care au semnat direct hotărârile adunării din Creta, dar și a celor 

care le-au acceptat tacit, prin participarea la ședința Sfântului Sinod din 28-29 

octombrie 2016 sau prin necondamnare publică a acestora; nepomenirea va 

continua până când ierarhii se vor dezice, în mod public, la nivel de Sfânt 

Sinod, sau în mod personal, de aceste hotărâri, rezervându-ne dreptul de a o 

relua ori de câte ori aceștia vor angaja Biserica în orice fel de acțiune 

ecumenistă de genul celor condamnate în articolele 1, 3, 4, care să 

împlinească condițiile cerute de canoanele invocate în acest articol pentru 

întreruperea pomenirii episcopului propovăduitor al ereziei.  

6. Urmând celor spuse de Sfântul Maxim Mărturisitorul, îi îndemnăm, îi 

susținem și îi așteptăm pe toți preoții (mai ales pe cei ce mărturisesc deschis 

împotriva adunării din Creta, dar nu au întrerupt încă pomenirea), ca, în baza 

Sfintelor Canoane menționate în articolul 5 și a practicii Sfinților Părinți în 

astfel de situații, să întrerupă pomenirea ierarhilor care nu se dezic public de 



hotărârile adunării din Creta și să se ralieze cererilor către Sfântul Sinod 

referitoare la ecumenism, formulate în articolele 1,3,4.  

7. Recomandăm credincioșilor care, după o temeinică informare cu privire la 

hotărârile eretice ale adunării din Creta și la poziția Sfintelor Sinoade și a 

Sfinților Părinți față de acele rătăciri ecumeniste, decid să întrerupă 

comuniunea bisericească cu ierarhii părtași la ecumenismul legiferat de 

adunarea din Creta, să frecventeze bisericile preoților care au întrerupt 

pomenirea, iar în duhul smereniei și al dragostei, să îi informeze pe alți 

creștini și pe preoții pomenitori în legătură cu motivele care i-au determinat să 

întrerupă comuniunea bisericească cu cei părtași la erezie și să militeze pentru 

îndeplinirea cererilor adresate Sfântului Sinod referitoare la ecumenism, 

formulate în articolele 1,3,4.  

8. Condamnăm represiunea la care sunt supuși preoții, monahii și monahiile care 

au întrerupt pomenirea, respectiv comuniunea bisericească, iar în baza 

canoanelor invocate în articolul 5, considerăm caterisirile preoților 

mărturisitori ca lipsite de validitate, le dăm acestor preoți cinstea ce se cuvine 

apărătorilor Ortodoxiei împotriva schismei și ereziei, deoarece și-au respectat 

promisiunea făcută la hirotonire de a fi păstori ai turmei lui Hristos, și 

respingem ca insultătoare și necanonice catalogări de genul “fostul preot”, 

“schismatic”, “fanatic” etc.  

9. Salutăm poziția acelor Biserici locale care au decis să nu participe la adunarea 

din Creta, să nu-i recunoască deciziile și să rămână ferme împotriva 

ecumenismului și pe cea a episcopilor care nu au semnat sau au respins 

documentele și mărturisesc public împotriva acelei adunări eretice, 

adresându-le rugămintea de a folosi toate instrumentele canonice și pastorale 

puse la îndemână de Sfintele Sinoade și Sfinții Părinți pentru a împiedica 

răspândirea și permanentizarea în Biserică a ereziei ecumeniste legiferate în 

Creta și a determina întrunirea unui sinod ortodox, care să condamne oficial 

adunarea din Creta, ecumenismul și, nominal, pe episcopii ce vor rămâne 

adepți ai acestora.  

10. Respingem cu tărie acuzația că, prin întreruperea pomenirii ierarhilor părtași 

ai ecumenismului și ai adunării din Creta, am comis un act schismatic sau o 

revoltă contra arhiereilor Bisericii noastre. Suntem în comuniune cu Bisericile 

locale și cu episcopii care resping public ecumenismul și adunarea din Creta, 

cu preoții și credincioșii acestora, precum și cu preoții și credincioșii care au 



întrerupt comuniunea cu episcopii care le acceptă, rămânem în Biserica 

Ortodoxă Universală, în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, neavând intenția 

de a ne separa de ea, de a adera la organizații eretice sau schismatice, de a 

intra sub ascultarea altor episcopi decât cei ai locului.  

11. Îi așteptăm pe ierarhii Bisericii noastre să se dezică de ecumenism și de 

adunarea din Creta și să se pună în fruntea luptei ortodocșilor români contra 

ecumenismului și îndemnăm stăruitor tot poporul credincios ortodox să 

săvârșească post, rugăciune și nevoință, pentru ca Dumnezeu să ridice ierarhi 

și preoți ortodocși mărturisitori, care să apere Adevărul Ortodoxiei, și să 

păzească Sfânta Sa Biserică Ortodoxă de dezbinările provocate de erezii și 

schisme.  

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, 

ale Sfinților Români, a căror pomenire o facem astăzi, 
ale Sfinților Martiri ai închisorilor comuniste și ale tuturor Sfinților, 

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește 

pe noi. Amin. 

Adoptată în Botoșani, astăzi, 18 iunie 2017, în Duminica Sfinților Români, după 

participarea la Sfinta Liturghie la Parohia “Schimbarea la Față a Domnului” Schit 

Orășeni 

 


