
 

Mărturisirea de credință și concluziile Sinaxei Ortodoxe de la Roman 

25 ianuarie 2018 

 

Mulțumim lui Dumnezeu, Celui Închinat în Treime, Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, Sfântului 

Grigorie Teologul, Sfântului Bretanion de la Tomis și celor împreună cu ei astăzi prăznuiți și tuturor 

sfinților că ne-au învrednicit să ne reîntâlnim în duh de mărturisire ortodoxă. 

În Sinaxa de astăzi s-a citit un text teologic, alcătuit de ieromonahul Spiridon Roșu, cuprinzând 68 de 

observații critice la adresa studiului lui Mihai Silviu Chirilă, apărut în septembrie 2017, intitulat „Părtășia 

la erezie- expresie biblică și patristică.” Deși a fost invitat, autorul studiului nu a fost prezent. 

Observațiile asupra studiului au fost acceptate ca fiind ortodoxe, demonstrând fără tăgadă că o a treia 

stare, intermediară între ortodoxie și erezie (părtășie la erezie) nu are fundament teologic patristic. 

În discuțiile din cadrul sinaxei s-a căutat răspunsul patristic la mai multe probleme controversate pe care 

le generează ideea existenței acestei stări intermediare menționată mai sus. Participanții la sinaxă au 

concluzionat următoarele: 

1. După apariția și răspândirea unei erezii, încă necondamnată sinodal, în viața Bisericii, un 

membru al Bisericii se poate situa numai într-una din cele două stări: ortodox sau eretic! 

2. Orice formă de comuniune bisericească cu erezia este erezie. Sfinții Părinți sunt categorici în 

această privință. 

3. Părtășia la erezie cu știință sau fără știință este tot erezie. 

4. Erezia, fie că a fost sau nu condamnată sinodal este tot erezie. 

5. Orice altă interpretare sau încercare de îndreptățire a ereziei nu îl scutește pe eretic de 

răspundere și de vinovăție în fața lui Dumnezeu, a Bisericii, precum și a propriei lui conștiințe. 

6. Respingem acuzația de schismă la adresa noastră, pe motiv că, fiind următori ai Sfinților Părinți, 

nu acceptăm părtășia la erezie ca fiind o stare distinctă față de erezia propriu-zisă. 
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7. Nu susținem că Tainele pe care le săvârșesc ereticii ecumeniști (care nu au fost încă condamnați 

sinodal) sunt invalide sau că Hristos nu este prezent în Sfântul Potir. 

8. Tainele săvârșite de ereticii ecumeniști nu sunt spre sfințirea și spre mântuirea celor ce le 

primesc, ci spre osânda lor, datorită credinței lor eretice. Acesta este motivul pentru care noi 

am întrerupt comuniunea cu ei.  

9. Adevărata iconomie, cea lăsată nouă de Sfinții Părinți, este aceea că îi așteptăm pe frații noștri, 

clerici și mireni, care sunt în comuniune cu ereticii ecumeniști, să se îngrădească de erezie. Noi îi 

informăm pe toți, fără să obligăm pe cineva să facă ceva împotriva voinței lui. 

10. Ipoteza retragerii automate a harului datorită căderii în erezie anulează sinodalitatea Bisericii 

și este de origine papistașă, fiind condamnată de Biserică. 

11. Membrii sinaxei sunt de acord cu ideea că nu este necesar să acuzăm sau să apărăm vreun 

episcop pentru că însuși Canonul 15 al Sinodului I-II Constantinopol din vremea Sfântului Fotie 

cel Mare îl osândește dacă este eretic, iar cuvintele și faptele lui mărturisesc despre el. 

Specificăm pentru toți credincioșii, spre a ne feri de posibilele interpretări eronate, că aplicăm Canonul 

15 menționat mai sus, nu creăm schismă în Biserică, nu ne afiliem la nicio grupare schismatică (de 

orientare calendaristică sau de orice alt fel), nu creăm propria noastră Biserică (departe de noi o 

asemenea blasfemie), ci doar urmăm cu credincioșie învățătura Bisericii, moștenită de la Sfinții Părinți. 

Noi îi iubim pe toți frații noștri, ne rugăm pentru ei, nu avem resentimente față de nimeni și îi 

îndemnăm să nu îngăduie ca dezbinarea să lucreze între noi. Nădăjduim ca la următoarea sinaxă să fie 

prezenți toți preoții care s-au îngrădit de erezia ecumenistă dintre care, deși au fost și astăzi chemați, 

unii nu au putut să participe, iar alții au refuzat să vină. 

 


