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MĂRTURISIRE DE CREDINȚĂ

 În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh – Una, Sfânta, de viață 
dătătoare și nedespărțită Treime.

 Noi credem, din toată inima noastră, mărturisim și predicăm tot ceea ce Una, 
Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică a crezut și crede dintotdeauna, ceea 
ce a învățat și a afirmat, așa cum a fost exprimat și transmis nouă de către Domnul 
nostru Iisus Hristos, de către martorii și slujitorii Cuvântului – Sfinții Apostoli, 
de către cele șapte Sinoade Ecumenice și de către Sfinții Părinți. Noi păstrăm toate 
acestea ca pe o neprețuită comoară până la ultima iotă. Tot ce ei au acceptat sau 
aprobat, noi de asemenea aprobăm și acceptăm. Tot ce ei au condamnat și au dat 
anatemei, noi de asemenea condamnăm și dăm anatemei, fără a adăuga sau a scoate 
ceva.

 Noi credem și mărturisim că Domnul nostru Iisus Hristos este Adevărul, și 
că Biserica este Trupul Său, membrii căreia poartă o responsabilitate colectivă în fața 
lui Hristos pentru păstrarea Ortodoxiei.

 Pentru păzirea noastră de a nu păcătui în fața adevărurilor veșnice și mân-
tuitoare ale Sfintei Ortodoxii noi respingem și condamnăm pan-erezia ecumenis-
mului, care învață indiferența dogmatică și unirea nestingherită a Ortodocșilor și a 
ereticilor ce nu se pocăiesc întro comunitate pseudo-bisericească. Noi de asemenea 
respingem tot ce izvorăște din pan-erezia nelegiuită a ecumenismului, ca fiind străin 
de adevărul Bisericii lui Hristos, cum ar fi recunoașterea mântuirii ereticilor și a 
credincioșilor din afara Bisericii Ortodoxe a lui Hristos, precum și hulitoarea “teorie 
a ramurilor” a protestanților.

 Noi de asemenea condamnăm schimbarea calendarului patristic Ortodox, 
care ne-a fost lăsat nouă de către înaintașii noștri în credință; respingem 
“dialogurile” ecumeniste fără de sfârșit, precum și diferitele înțelegeri eretice între 
ecumeniști (Chambesy, Balamand, etc.).
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Toți participanții la aceste acțiuni, de asemenea și cei ce sunt în comuniune cu ei, indiferent de calen-
darul pe care îl urmează, s-au pus pe ei înșiși în afara Uneia, Sfinte, Sobornicești și Apostolice Biserici a 
lui Hristos, care, prin cuvintele Capului ei – Hristos, este întemeiată pe dreapta mărturisire de credință, 
dar care a fost distorsionată și încălcată de către ecumeniști. Din acest motiv noi nu suntem în comuni-
une eclesiastică cu aceștia până când nu se vor pocăi de apostazia lor și nu se vor întoarce neîntârziat în 
Biserica Ortodoxă.

 Toate anatemele date de purtătorii de Dumnezeu Părinți și de Sfintele Sinoade Ecumenice cad 
direct asupra acestor inovatori-ecumeniști. Noi susținem întru totul anatema dată de Sfântul Filaret și 
de Episcopii Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse din Afara Rusiei în 1983 împotriva ecumenismului. 
Prin însăși natura ei, această anatemă este de o imporanță universală datorită universalității acestei ere-
zii. 

 Din nefericire, ulterior ROCOR însăși a negat caracterul ei universal și s-a retras de la propria 
sa mărturisire, intrând în comuniune euharistică cu Patriarhia Serbiei (membru al ereticului Consiliu 
Mondial al Bisericilor) și cu Patriarhia Ierusalimului, de asemenea și cu așa-numitul Sinod din Rezis-
tență.

 Toate “bisericile”oficiale locale sunt responsabile pentru această apostazie imensă care a avut 
loc în secolul al douăzecelea. Ele sunt în comuniune unele cu celelalte (și deseori se laudă cu această 
“unitate”). Prin urmare, ele sunt împreună responsabile pentru trădarea săvârșită de către reprezentanții 
individuali a acestei “familii Ortodoxe universale”. De exemplu, în 1965, Patriarhia Ecumenică a ridicat 
anatema împotriva papalității și l-a înscris pe ereziarhul papă de la Roma în dipticile Bisericii; iar în 
prezent atitudinea ierarhiei apostate față de papă e ca și cum acesta este un episcop Ortodox, în comu-
niune deplină cu apostații.

 După ani de dialog cu monofiziții, înțelegerile reciproce în care Hristologia Ortodoxă a fost 
respinsă, Patriarhul Antiohiei a intrat în comuniune liturgică cu ereticii monofiziți.

 Toate bisericile locale nou-calendariste au corupt Tradiția Ortodoxă cu privire la calendar; star-
ea bisericii Finlandeze, care a acceptat și pascalia gregoriană, este în mod special oribilă.

 “Tainele” săvârșite de către “bisericile” Ecumeniste sunt de fapt false taine, și sunt fără Harul 
sfințitor. În majoritatea “bisericilor” Ortodoxiei Mondiale, chiar și forma Botezului nu este conformă 
cu practica Ortodoxă – fiind făcută prin turnare sau stropire, nu prin scufundare. Potrivit Sfintelor 
Canoane, acei care s-au botezat prin turnare sau stropire (adică fără întreită scufundare) sunt priviți de 
către Biserică ca fiind nebotezați, pentru că Botezul Ortodox necesită trei scufundări. Excepție de la 
această practică a Bisericii(a manifestării “iconomiei”), este permisă doar în situații excepționale.

 Având în vedere aceste fapte de netăgăduit, respingem întru totul doctrina răposatului mitro-
polit Ciprian de Oropos (Întâistăsătorul Sinodului Grec din Rezistență), care spune că atât creștinii 
ortodocși, cât și ecumeniștii sunt membri ai Uneia Biserici Ortodoxe; cu toate acestea primii fiind 
considerați ca membre sănătoase ale Bisericii, pe când celelalte sunt “bolnave”. Potrivit acestei noi 
manifestări a ecumenismului, cei “sănătoși” nu trebuie să fie în comuniune cu cei “bolnavi” pentru a nu 
se contamina ei înșiși; cu toate acestea toți împreună fac parte din Una Biserică și au parte de Tainele 
Sfințitoare. Membrele bolnave trebuind să fie condamnate de către un Sinod Ecumenic pentru a putea 
pretinde că aceștia au căzut din Biserică. Conform acestei învățături greștie, rămâne neclar unde se 
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termină ortodoxia și începe erezia, care este linia ce desparte Biserica și ereticii, și de ce comuniunea 
canonică este întreruptă sau menținută. Această eclesiologie este în contradicție completă cu doctrina 
biblică a Bisericii și este pe bună dreptate numită ca “cripto-ecumenistă”.

 În Duminica Ortodoxiei, 2009, Sfânta noastră Biserică în mod public a emis prima și singura 
anatemă, împotriva ereziei Ciprianismului:

 Caterisitului mitropolit Ciprian Kutsumbas, “Exorcistul”, care propovăduește diavolești 
învățături, precum și tututor celor care îl urmează, care învață că acei care au căzut în erezie încă 
sunt parte a Bisericii lui Hristos, și că tainele au Har, și celor care învață că Biserica lui Hristos este 
împărțită în două părți – una bolnavă de erezie și una sănătoasă, fără erezie – prin urmare susținând 
nu doar că sfântul trup a lui Hristos poate fi împărțit, dar și infectat de boala învățăturilor false, celor 
care se opun sfântului Apostol Pavel care zice că sfânta Biserică este “o Biserică slăvită, neavând pată 
sau zbârcitură, ori altceva de acest fel [Ef. 5:27]”, celor care împărtășesc ereticii și prin urmare au cedat 
în fața ereziei ecumenismului,

ANATEMA!

 Așa cum ne-am exprimat în Epistola noastră către credincioșii din România cu privire la 
Har, din data de 10 mai 2019, noi credem și mărturisim că erezia îl desparte pe eretic de Biserică, nu 
declarația sinodală. Falsa învățătură ce afirmă că ereticii rămân parte a Bisericii până la condamnarea 
sinodală este piatra de temelie a eclesiologiei Ciprianite. Noi respingem în mod categoric această în-
vățătura specifică  Ciprianismului.

 Mai mult, adăugăm la cele menționate mai sus următoarea proclamație dată de către Biserica 
noastră în ziua sfinților Cosma și Damian, 1 iulie 2008, cu privire la masonerie:

 De asemenea noi, episcopii Adevăratei Biserici Ortodoxe din America, declarăm că masoneria 
este o religie și că niciun Creștin Ortodox nu ar trebui să adere la învățăturile acesteia, sau să fie mem-
brul  a vreunei organizații ce derivă din aceasta. Ortodoxia este singura Sfântă, Sobornicească și Apos-
tolicească Biserică unde omul poate găsi lumina și mântuirea. Nu există un alt Dumnezeu în afară de 
Dumnezeul nostru slăvit în Treime – Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Nu există o altă cale spre împărăția 
cerurilor în afară de adevărata Creștinătate. Nu este o altă religie adevărată în afară de cea întemeiată 
de către Domnul nostru Iisus Hristos. Nu este o altă filosofie mai înaltă decât Evanghelia. Nu este o 
altă preoție decât cea a Bisericii Ortodoxe, și nu este un alt Botez sau inițiere decât cea a sfintei noastre 
Biserici. Prin urmare, să fie cunoscut tututor care caută Adevărul, că Biserica Ortodoxă nu acceptă 
nicio afiliere cu aceste organizații/religii secrete. Dacă cineva este membru al Lojii Masonice, pierde 
calitatea sa de membru al Bisericii Ortodoxe, pentru că sfântul Pavel învață în mod deosebit – “ce 
comuniune poate avea lumina cu întunericul, sau ce legătură poate fi între un credincios și un necredin-
cios?”.

Sinodul Adevăratei Biserici Ortodoxe din America, 11 iulie 2008, sfinții Cosma și Damian

 Alături de apostaziile care au avut loc în secolul al douăzecelea, trebuie de adăugat și așa-zisa în-
vățătură a “serghianismului”, care a fost proclamată mai ales în Rusia și în alte țări Ortodoxe din fostul 
bloc comunist, care a căutat să subordoneze Biserica lui Hristos față de comunismul ateu și să se creeze 
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un nou cezaro-papism. Noi onorăm și cerem sfintele rugăciuni de la toți noii martiri care au respins 
înțelegerea cu comuniștii ateiști, ce au apărut prin îngăduința lui Dumnezeu.

 Noi respingem în mod categoric teoriile pseudo-științifice ale evoluționismului, atât planetar, 
cât și cu privire la specii, recunoscând că aceste învățături contrazic în mod direct Sfânta Evanghelie. 
Dumnezeu nu a creat utilizând procesul vieții și al morții. Moartea este o consecință directă a Căderii 
lui Adam și Eva, nu ceva creat de Dumnezeu pentru a aduce prin dezvoltare diferite specii sau planete.

 Noi respingem inovațiile occidentale cu privire la muzica bisericească, arhitectură, și în mod 
special în sfânta tradiție aiconografiei, prin care artiștii occidentali au încercat să-l înfățișeze pe 
Dumnezeu-Tatăl în formă umană.

 Apostazia catastrofală a Patriarhiei Ecumenice din 1453 care a apărut din cauza eforturilor con-
tinue de a uni Biserica Ortodoxă cu papalitatea, în mod fundamental a schimbat viața estului Ortodox. 
Unul din aspectele rele a acestei noi căi este falsa învățătură a filetismului. Noi respingem categoric 
ideia că un grup etnic poate fi superior altuia, și mărturisim alături de toți Părinții că Biserica Ortodoxă 
este o Biserică pentru toate națiunile, limbile și rasele.

 Încheiem această mărturisire de credință cu următorul țel: Cea mai intimă și rugătoare dorință 
a noastră, este de a realiza unitatea euharistică deplină între toți adevărații creștini ortodocși din întrea-
ga lume care resping Ecumenismul, Modernismul, Inovaționismul, Serghianismul și Filetismul și care 
nu au niciun fel de comuniune cu apostata “Ortodoxie Mondială”.  

Amin. 

+ Archbishop Gregory

+ Bishop John


