CĂTRE
Preacuvioasa maică Iustina
Stareța mănăstirii “PALTIN”, PETRU-VODĂ, jud. Neamț

Preacuvioasă maică stareță,
Subsemnata (sora) EUGENIA ANDONE, în vârstă de 64 ani, viețuitoare a mănăstirii
“PALTIN”, PETRU-VODĂ, jud. Neamț, din data de 04 august 2010, vă aduc la cunoștință că, după
îndelungă chibzuință și cercetare amănunțită, pe cât mi-a stat în putere, am hotărât să mă retrag
din mănăstire, din următoarele motive, pe care, de altfel, vi le-am înfățișat și prin viu grai:
La aproape 2 (doi) ani de la încheierea lucrărilor sinodului mincinos, tâlhăresc și ecumenist
din Creta (iunie 2016) și a publicării concluziilor formulate și exprimate în cadrul ședinței de lucru a
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (29 octombrie 2016), conducera și obștea mănăstirii
“PALTIN” nu au exprimat o opinie clară și puternică în legătură cu documentele eretice elaborate
de acestea și pe care să le respingă cu toată hotărârea. Dar, mai ales, nu au pus în aplicare, după
datorie și după cum se cuvenea, prevederile Canoanelor 31 Apostolic și 15 al Sinodului I-II
Constantinopol (861), care obligă la îngrădirea imediată de arhiereul ce “propovăduiește erezii în
public și cu capul descoperit le învață”.
Așadar, nedorind să mă fac părtașă la această erezie spurcată a ecumenismului, condamn
așa-numitul sinod din Creta (iunie 2016) ca adunare eretică, nu primesc, mă scârbesc și lepăd
toate hotărârile acestuia, pe motiv că legiferează panerezia ecumenismului sincretist ca doctrină
eclesiologică și politică misionară în Biserica Ortodoxă, acordă statut eclesial ereziilor
monofizismului, papismului și protestantismului, aprobă căsătoriile mixte, recunosc așa-numitul
“consiliu mondial al bisericilor” și multe altele pe care nu le mai înșir aici.
Temeiurile scripturistice, apostolice, patristice și canonice, atât de mult dezbătute în ultima
vreme, sunt îndestulătoare pentru a mă întări în hotărârea pe care am luat-o; și ele nu vă sunt
necunoscute. Dimpotrivă. Și ,cu toate acestea, mănăstirea nu se delimiteaza decisiv, tranșant de
erezie și de cei ce o propovăduiesc, așteptând, zice-se, “cu discernământ și înțelepciune”,
ajungerea la acea “linie roșie” a “potirului comun”, și celelalte de acest fel, pentru a se proceda la
întreruperea pomenirii la sfintele slujbe a ierarhului locului care a semnat direct hotărârile
adunării din Creta.

De aceea, pentru a nu lungi cuvantul, mărturisesc, în chip hotărât și neclintit, decizia mea
de a ma îngrădi de această erezie spurcată a ecumenismului, precum și de toate celelalte erezii și
de a nu avea comuniune bisericească cu nimeni din cei ce le promovează și cei ce le acceptă.
Iar, pentu că, rămânând în mănăstire ar fi însemnat că recunosc faptul că și eu sunt
ecumenistă și eretică, am decis să mă îndepartez și să mă îngrădesc până când un Sfânt Sinod
Ortodox se va întruni oficial și va condamna adunarea din Creta, ereziile introduse de aceasta în
viața Bisericii și , nominal, pe toți arhiereii ce vor rămâne adepții acestor hule nemaiauzite și pe
aceia ce vor urma lor.
Mai adaug doar atât: rămân, pe mai departe, fiica dreptcredincioasă a Bisericii celei Una,
Sfinte, Sobornicești și Apostolești, fără a avea nici cea mai firavă intenție de a mă separa de Ea și a
mă alătura unor comunități eretice și schismatice sau de a intra sub ascultarea altui episcop decât
cel al locului.
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