
1. Sfântul Apostol Pavel  <<Deci, nu te ruşina a mărturisi pe Domnul nostru, nici de mine, cel pus în lanţuri pentru EL, ci pătimeşte    

împreună cu mine  pentru Evanghelie după puterea de la Dumnezeu.>> Timotei 1.8 

2. Sfântul Apostol Petru  <<Păstoriţi turma Lui Dumnezeu dată în paza voastră cercetând-o nu cu silnicie, ci cu voie bună, după 

Dumnezeu, nu pentru câştig urât ci din dragoste. Nu ca şi cum aţi fi stăpâni peste Biserici, ci pilde fâcându-vă turmei.>> 1 Petru 5. 2-3 

3. < Mânia Domnului se descoperă din cer peste toată fărădelegea şi peste toată nedreptatea oamenilor care ţin nedreptatea drept 

adevăr. > Romani 1.18 <Nu vă amăgiţi:  Dumnezeu nu Se lasă batjocorit; căci ce va semăna omul, aceea va şi secera.> Galateni 6.7  

 

Înaltpreasfin ţitului P ărinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei 

 

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Îngeri, ale Sfinţilor Părinţilor noştri, 
ale tuturor Sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne pe noi. 

A trecut aproape un an de la aşa zisul “sinod” din Creta şi singurele roade vizibile ale sale sunt tulburarea 
şi dezbinarea care macină unitatea Bisericii iar, pe de altă parte, ştim din istorie că erezia are ca şi 
consecinţă schisma... Prin urmare protest ăm: 

I. Împotriva hotărârilor “sinodului panortodox” din Creta 16 – 26 iunie 2016, așa-zis „Mare și Sfânt“; 
II. Împotriva anulării dreptului de a ne apăra credința ortodoxă în virtutea hotărârilor Sinodului din Creta, în 

ciuda prevederilor Constituției României ce garantează libertatea manifestării credinţei; 
III. Împotriva măsurilor de caterisire a unor preoți, a alungării din mănăstire a unor monahi și monahii; a 

măsurilor “sinodului“ B.O.R din 29 octombrie 2016 - ce ratifică deciziile “sinodului panortodox” din Creta 
- care desfiinţeză, apriori, drepturi prevăzute de Sfintele Canoane ale tuturor credincioşilor ortodocşi - a 
unora ce s-au opus deja cât şi a altora ce intenţionează să se opună hotărârilor acestui ”sinod” din 
Creta şi a măsurilor sale abuzive care pervertesc şi restrâng îndatoriri creştineşti; 

IV. Împotriva rămânerii Bisericii Ortodoxe Române (B.O.R.) în Consiliul Mondial al Bisericilor (C.M.B), o 
platformă de discuţii protestantă şi antiortodoxă; 

V. Împotriva deciziei luate în unanimitate de Sindul B.O.R. din 25 februarie 2009 augumentată în 
hotărârea 638 / 2009 ce ţine de problema noilor paşapoarte electronice care includ date biometrice, 
decizie ce constituie poziţia oficială a B.O.R. până în prezent cu privire la actele electronice cu CIP, 
împotriva voinţei a unei parţi importante a pliromei Bisericii manifestată prin repetate proteste de stradă.     

    Menţiuni şi explicaţii: 
1. Sinodului Panortodox din Creta va purta acronimul - S.P.C.;  
2. Biserica  Ortodoxă  Română va purta acronimul - B.O.R.; 
3. Consiliul Mondial al Bisericilor va purta acronimul – C.M.B.; 
4. Pliroma Bisericii constituie totalitatea credincioşilor - P.B.O.; 

I. Argumente  pentru care consider ăm textele ”sinodului” din Creta ca fiind ale unui  
 sinod eretic care legalizeaz ă erezia – ecumenismul:  

1. Sinodul ROCOR alcătuit din 40 episcopi adunaţi la Schitul Schimbarea la Faţă, Mansonville, Canada, 
din 28 iulie / 10 august 1983, Sinod care a dat anatemă ecumenismul dimpreună cu ecumenistii, iar în 
septembrie 2006, Sinodul episcopilor ROCOR a reconfirmat Anatema din 1983, ca făcând parte din 
actele de comuniune canonică cu Patriarhia Moscovei. În cadul acestui Sinod ROCOR, <Teoria 
ramurilor> şi <Teoria bisericilor nedepline>, a celor care susțin că botezul şi euharistia ereticilor, sub 
pretextul dragostei frăţeşti sau a presupusei uniri a creştinilor despărţiţi, sunt valabile pentru mântuire, 
au fost date ANATEMEI. 

2. Adunarea de la Creta din 16 – 26 iunie 2016 cu pretenţii anunţate  de  Sinod  Panortodox a avut loc în 
realitate fără informarea şi consultarea poporului din faţa Sfântului Altar, nici înainte şi nici după acest 
eveniment cosmic, adevăr pe l-a constatat fiecare dintre credincioşii prezenţi la viaţa Bisericii. Această 
atitudine neortodoxă, comportamentul amoral trădează interese ascunse şi antiortodoxe care s-au vădit  
şi în sigla “sinodului”, fiind elemente străine de Tradiţia Bisericii Ortodoxe, prezente în alte credinţe,  
adică simboluri papistaşe, masonice, oculto-iudaice şi ezoterico-sataniste (gen Arborele Vieţii din 
Kabala). Evenimentul vădeşte abateri grave de la Dreapta Credinţă şi recunoaşte ecumenismul ca 
dogmă; 

3. Prezenţa la lucrările sinodului a delegaţiilor comunităţilor eretice – invitaţi oficiali în calitate de “fraţi”;    



4. S.P.C. şi-a început activitatea fără să ratifice în prealabil toţi termenii Sfintelor Canoane bine 
dogmatisite de Sinoadele Ecumenice anterioare, aşa încât să se facă continuitate organică; 

5. Regulamentul de organizare a impus o nouă formă de conducere străină de Ortodoxie, documentele 
fiind  votate doar de cei 14 capi – Patriarhi ai Bisericilor Ortodoxe, după modelul papal;  

6. Sinodul din Creta – în teza <Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine> a acceptat 
denumirea “istorică” de “biserici” conferită ereziilor, acceptând, prin aceasta, ideea că în afara Bisericii 
Ortodoxe ar mai exista şi alte forme de “biserică“. Această idee este o transpunere în practică a ideii 
eretice a lui Jean Calvin despre “rămăşiţele triste ale adevăratei Biserici”, preluată de către teologia 
romano-catolică a “Bisericilor nedepline”, susţinută de Conciliul II Vatican şi introdusă în gândirea 
ortodoxă de către Ioannis Zizioulas, prin intermediul Declaraţiei de la Toronto, care vorbeşte despre 
“ecclesia extra ecclesiam” (“Biserică în afara Bisericii”). 

7.  Prin hotărârile semnate, S.P.C. încalcă însuşi Crezul – Simbolul de credinţă Ortodox:             
Cred într-una Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică . 
- Semnatarii S.P.C. renunţă la unicitate - UNA Ortodox ă, acceptând termenul de <biserici> pe care-l 

atribuie ereziilor din afara Bisericii Ortodoxe, acreditând teoria “unitatea pierdută a Bisericii” sau 
“refacerea unităţii creştinilor”, când de fapt unitatea Bisericii cea UNA nu s-a pierdut niciodată, ea 
însemnând Unitatea de credinţă a Bisericii Ortodoxe. 

- Semnatarii S.P.C renunţă la sobornicitatea ortodox ă pentru a îmbrăţişa maniera papală de a 
concepe catolicitatea Bisericii acceptând documentul care face vorbire despre realizarea “Sfintei 
Biserici Catolice”, prin “redescoperirea unităţii pierdute” a tuturor membrelor C.M.B., pornind de la 
această bază minimală a celor care, “manifestă unitatea în Hristos”. 

8. A oficializat erezia ecumenismului ca practică prin legalizarea posibilităţii căsătoriilor mixte între ortodox  
şi eretic, mutând hotarul pus de Sfinţii Părinţi şi anulând graniţa pusă de Duhul Sfânt prin Sfintele 
Canoane între lumină şi întuneric. Tâlcuirea din Pidalion a căsătoriilor mixte este „nelegiuita nuntă”; 
cum poate preotul să cunune şi să invite la a deveni „un singur Trup” pe un eretic cu un ortodox, 
administrând Sfintele Taine ale Bisericii, forţat fiind de ordinul ierarhului de a uni împotriva Voinţei Lui 
Dumnezeu cele de neunit ? Chiar din textele „sinodului“ din Creta se vădeşte renunţarea la acrivia 
Sfântului Canon 72 Trulan la care se face trimitere, Sfânt Canon ce obligă la desfacerea căsătoriilor 
mixte în cazul în care  acestea ar fi fost făcute. Aşadar s-a anulat practica Unitară la nivel de Ortodoxie, 
lăsând decizia la latitudinea discreţionară a fiecarei Biserici Autocefale, ceea ce aduce dezbinare şi 
vrajbă în sânul Bisericii.  

- În fapt, s-a legalizat posiblitatea oficierii acestor căsătorii mixte prin <iconomie> - dispensă şi 
primirea ne-ortdocşilor în Biserică fără Sfânt Botez Ortodox ! 

- Această practică ecumenistă constă în forţarea mâinii preoţilor obligaţi (sub sancţiunea neascultării 
de superior) să aplice pe de o parte un regulament intern al B.O.R. numit <Regulament de 
procedura al instanțelor disciplinare şi de judecată ale BOR> şi pe de altă parte o Practică 
bisericească a primirii fără Botez în virtutea obligaţiei preotului de a respecta hotările luate de 
B.O.R. la Lima în 1982 privind recunoaşterea reciproca (interconfesională) a Botezului, Euharistiei 
şi Ministeriu (ţine loc de Sfânta Taină a Preoţiei).   

<În Slujba Logodnei şi Cununiei , o nouă ediţie tipărită după Adunarea de la Creta de Editura Institutului 
Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 2016, prefaţată de IPF Daniel, scrie la pagina 21: „Prin 
Regulamentul de procedură al instanțelor disciplinare și de judecată ale Bisericii Ortodoxe Romane (art.47) 
s-a oprit FORMAL oficierea căsătoriilor mixte, acestea fiind îngăduite numai cu aprobarea chiriarhului 
locului, iar cei de altă confesiune creștină sunt INVITAȚI, înaintea căsătoriei, să devină creştini ortodocși. În 
orice caz, copiii care se vor naște vor fi botezați în Biserica Ortodoxă.> 

9. Pe lângă aceste erori fundamentale, care se constituie în erezii eclesiologice , “sinodul“ din Creta a 
aderat la ideologia new-agistă a ecologiei, impunând o sărbătoare de rugăciune pentru mediu, în care 
să se roage împreună cu romano-catolicii „pentru creaţie”. S.P.C a acceptat impedimentele civile la 
căsătorie, punând Biserica în pericol de a fi obligată să accepte căsătoriile homosexuale (L.G.B.T.), a 
consfinţit pogorămintele pentru căsătoriile mixte cu ereticii, introducând ecumenismul la nivelul familiei, 
a acceptat pogorămintele la nivelul Bisericilor locale pentru post, destabilizând unitatea de practică 
liturgică sub acest aspect extrem de important.  

 



II. Argumente invocate  împotriva anul ării dreptului de a ne ap ăra credin ța ortodox ă  

Pct. 22 din documentul <Relaţiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creştine> încalcă în primul rând 
jurământul şi promisiunea facute în faţa poporului din faţa Sfântului Altar de către Mitropolitul Olteniei 
Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu la Slujba de Ipopsifiere. Deciziile canonice şi dogmatice ale unui Sinod 
Ecumenic sau Panortodox sunt receptate în Biserica Ortodoxă prin acceptare sau respingere de către 
pliroma Bisericii , adică de către clerul inferior şi poporul dreptcredincios , care este în măsură să 
conteste deciziile eretice ale unui Sinod, lucru atestat ca practică în toată istoria Bisericii din toate 
timpurile şi orice manual de drept bisericesc ortodox. 

III.  Argumente aduse pentru anularea m ăsurilor  luate la nivelul Sinodal  B.O.R. împotriva  
ierarhilor, preo ţilor, monahilor, monahiilor şi mirenilor (pliroma Bisericii) care se opun 
hot ărârilor Sinodului din Creta şi măsurilor abuzive instituite de c ătre acesta  

Procesul de desfigurare şi anulare a comuniunii de credinţă ortodoxă în B.O.R. este alimentat şi de 
renunţarea în B.O.R. la sistemul de organizare sinodal şi acceptarea la nivelul B.O.R. a unui sistem de 
organizare  papistocentrist - de tip iezuit, bazat pe secretomanie extremă şi supunere ierarhică oarbă - fără 
discernământ întâlnite la sistemele inchiziţiei de tristă amintire. Această stare de lucruri se reflectă pană la 
nivelul de jos al mirenilor care sunt lipsiți de minimă informare, cateheză şi consultare în chestiunile 
Bisericii Ortodoxe, iar dovadă în acest sens stau hotărârile S.P.C. care obligă la pedepsirea  oricărui fel de 
comunicări şi consultări interne în Biserică, în schimb, fiind favorizat dialogul extern angajat ca misiune a 
Bisericii Ortodoxe cu adunările organizate ale ereticilor, ce sunt afară din Biserica Ortodoxă. Nu putem să 
rămânem orbi, nemişcându-ne durerea fraţilor noştri întru Hristos, duhovnicii nostri, preoţi, monahi şi 
monahii care primesc represaliile mărturisirii credinţei Ortodoxe prin prigonirea, ponegrirea şi calomnierea, 
caterisirea, retrogradările din funcţii, evacuările din mănăstiri, silniciile operate la nivel de B.O.R. prin 
instaurarea unui climat de frică şi teroare a celui care ar îndrăzni firesc să-și păstreze sufletul şi credința 
curată în vederea mântuirii lui sau, în cazul duhovnicilor și păstorilor noștri, a turmei pe care o păstoresc.  
Enumeram o parte din abuzurile înregistrate până la data prezentă: 

- Evacuarea din mănăstire a celor 13 monahii de la Sfânta Mănăstire Văratec în plină iarnă şi a celor 
de la Mănăstirea Podul Bulgarului; 

- Prigoana monahilor de la schitul Rădeni, a Părintelui Pamvo şi a monahilor; 
- Caterisirea, excluderea din monahism şi interdicţia purtării hainei monahale a ieromonahului Onisim 

Adrian Banu din Făgeţel, judeţul Harghita; 
- Caterisirea preotului Ciprian-Ioan Staicu din Sf. Gheorghe (Covasna), caterisirea preotului Claudiu 

Buză din Urziceni (Ialomita); hărţuirea Părintelui Ioan Miron din Turdaş (Alba), silnicia de care a avut 
parte Părintele Grigorie şi monahii de la schitul Lacul Frumos – Vâlcea. 

IV. Argumente împotriva r ămânerii Bisericii Ortodoxe Romane (B.O.R.) în Consi liul Mondial al 
Bisericii (C.M.B)  

Prin însăşi calitatea de membru, B.O.R. se înscrie în afara Duhului Ortodoxei care ne îndeamnă la 
mărturisirea Adevărului și nu la tăgăduirea Lui prin discuții şi dialog, cuvinte care nu se găsesc niciunde în 
Sfânta Scriptură sau în Textele Patristice ale Sfintei Tradiții Ortodoxe. 

V. Argumente împotriva deciziei luate în unanimitat e de Sindul B.O.R. din 25 februarie 2009  
privind pozi ţia oficial ă a B.O.R. în leg ătură cu actele electronice cu CIP ce con țin date 
biometrice.  

 

Această decizie sinodală fundamentează poziţia oficială a B.O.R. cu privire la actele electronice cu CIP, 
pozitie ce ne restrange libertatea de a alege şi ne împiedică a avea posibilitatea, în faţa tuturor instituţiilor 
de publice de stat, de a beneficia de o alternativă creştinească la actele electronice cu CIP, ştiind că aceste 
lucrări premerg pecetea antihristică - “semnul“, “numărul fiarei; căci este număr de om. Şi numărul ei este 
şase sute şaizeci şi şase” – prorocită în Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul <<Şi ea îi sileşte pe toţi, pe cei 
mici şi pe cei mari, şi pe cei bogaţi şi pe cei săraci, şi pe cei slobozi şi pe cei robi, ca să-şi pună semn pe 
mâna lor cea dreaptă sau pe frunte.  Încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are 
semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei.>> 

Noi, un num ăr de credincio și din Mitropolia Olteniei:                                                                 



Considerăm S.P.C o adunare eretică ce produce efecte negative împotriva Bisericii şi fată de care 
trebuie să ne îngrădim, iar acceptarea sa părtășie la erezia ecumenismului “a-tot-erezie (pan-erezie)” 
aşa cum este definit. Din acestă cauză am decis să nu mai participăm la Sfintele Slujbe, acolo unde sunt 
pomeniți ierarhii care s-au făcut părtași deciziilor „sinodului“ din Creta şi pe care le-au aprobat prin 
semnătură. E o datorie de conștiință să ne îngrădim de erezie alături de preoții care au întrerupt pomenirea 
rămânând astfel în Sfânta noastră Biserică Ortodoxă Română. Drept pentru care, prin prezenta, vă 
anunţăm oficial că mai înainte de sinodiceasca cercetare am întrerupt comuniunea de credinţă cu 
Înaltpreasfinţia Voastră Părinte Irineu şi cu toţi cei aflaţi în această părtăşie de credinţă. 

- Cerem respectarea dreptului de a ne păstra şi apăra credința ortodoxă ca pe un drept divin la mântuire. 
- Vă rugăm să vă pocăiți și să îndrăzniți întru Hristos de a vă dezice de panerezia ecumenistă oficial 

legalizată prin „sinodul” local B.O.R. din octombrie 2016 care a ratificat textele „sinodului” din Creta pe 
care le-ați semnat alături de delegația B.O.R.  

- Vă asigurăm de tot sprijinul nostru necondiţionat întru Hristos, ca parte vie şi conştiinţă trează a 
poporului român ortodox din Mitropolia Olteniei – Biserica Ortodoxă Română, în toată strădania  Sfinţiei 
Voastre de întoarcere la Dreapta Credinţă dogmatisită de Sfintele Canoane ale Sfinţilor Părinţi din 
cumplita panerezie – ecumenismul – sincretismul religios sub care, cu ştiintă şi cu neştiinţă aţi 
catadicsit să îngropaţi mântuirea neamului românesc. 

- Cerem să se creeze cadrul instituţional bisericesc care să facă posibillă  revenirea  la o realitate a 
practicii consfinţită în B.O. care a fost abandonată şi eliminată, prin care se oferă adevărata cale de 
venire (convertire) la Dreapta Credinţă a eterodocsilor - celor din afara Bisericii Ortodoxe, fie ei eretici 
sau păgâni, numai prin Sfântul Botez  făcut cu trei afundări, prin lepădările de erezii şi catehizarare a 
catehumenilor. 

- Vrem să nu întinați memoria și istoria adevărată a poporului român, scrisă cu sângele atâtor Martiri 
pentru păstrarea Sfintei Tradiții a Scumpei noastre Ortodoxii, pentru care Sfinții Părinți ai Bisericii cea 
Una, Sfântă Sobornicească şi Apostolească au bine dogmatisit la Sfintele Sinoade Ecumenice. 

Ne dezicem și condamnăm regretabila cădere în Biserica Ortodoxa Română cu ocazia semnării acordului 
de la Chambesy din 1993, falsa unire între ortodocsi şi monofiziţi, unde hotărârile au fost semnate în secret  
de către fostul Patriarh – Teoctist şi de către ierarhii Nestor Vornicescu, Teofan Sinaitul și Irineu 
Slătineanul, prin care se ridicau anatemele şi s-a decis restabilirea unităţii ecleziale. 

De asemenea, am constatat cu mâhnire şi regretăm participarea Înaltpresfinţiei Voastre la sărbătoarea 
evreiască Hanukka din decembrie 2015 încălcând  Sfântul  Canon 70 apostolic, grav compromis pe care 
un episcop şi cu atât mai mult un mitropolit cu conștiința autentică ortodoxă nu ar trebui să-l facă  niciodată, 
mai ales într-o ţară cu Tradiţie profund ortodoxă a unui popor român ce este cunoscut pentru conştiinţa sa 
ortodoxă şi care a dat Sfiinţi şi Martiri Bisericii Ortodoxe. 
 

Noi, unii din credincioşii Mitropoliei Olteniei ţinem a vă ruga prin prezenta scrisoare ca la eventualele situaţii 
din viitor în care preoţii şi monahii din Mitropolia Olteniei vor proceda canonic la întreruperea pomenirii 
Înaltpreasfinţiei Voastre în calitate de ierarh al locului să binevoiţi a cugeta că motivaţia preoţilor şi 
monahilor nu este aceea de a se revolta contra Înaltpreasfinţiei Voastre ci este o măsură canonică de 
apărare a turmei contra ereziei ecumenismului oficializată în Creta şi, totodată, o invitaţie de a vă dezice 
public de toate ereziile hotărâte la “sinodul„ din Creta ! Ca mireni ai Mitropoliei Olteniei, semnatari ai acestei 
scrisori şi mădulare vii ai Bisericii lui Hristos vrem să respectăm cu acrivie Sfintele Canoanele ale Sfinţilor 
Părinți urmând linia trasată şi urmată de Sfinţii ocrotitori ai Olteniei, marii duhovnici şi teologi români între 
care amintim: Sfântul Nicodim cel sfinţit, Sfântul Grigorie Decapolitul, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Sfânta 
Muceniţă Tatiana, Sfinţilor Mucenici  Serghie şi Vah,  Sfântul Ioan de la Prislop, Sfântului Cuvios Irodion de 
la Lainici, Sfântul Ioan Iacob cel Nou (Hozevitul), Sfântul Ilie Lăcătuşu, Părintele Iustin Pârvu, Părintele 
Arsenie Papacioc, Părintele  Adrian Făgeţeanu, Părintele Ioanichie Bălan, Părintele Ilie Cleopa, Părintele 
Sofian Boghiu, Părintele profesor Dumitru Stăniloae, care au avut o atitudine fermă, neclintită în faţa 
păgânismului, papismului, ateismului, ecumenismului şi tuturor încercărilor prin care poporul românesc a 
trecut prin timp. Ne dorim cu nădejde, credinţă şi dragoste în Dumnezeu să urmaţi Sfânta cale a 
Mitropoliţilor Ţării Munteneşti (Muntenia), Sfântul Ierarh Nifon, Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, Sfântul 
Ierarh Calinic de la Cernica ca împreună cu tot clerul şi poporul  binecredincios, îmbrăcându-ne cu toate 
armele lui Dumnezeu să luptăm pentru Adevăr şi pentru Sfânta noastră învătătură şi rânduială Ortodoxă 
pentru ca, la Judecata de Apoi, împreună să putem fi o turmă şi un păstor şi fără teamă să puteţi da 
raspunsul bun “Ia-tă eu şi pruncii pe care mi i-a dat Dumnezeu”. 
 

Aşa să ne ajute Dumnezeu. AMIN !                                                                                               9-03-2017 


