
Sfinții Părinți învață: 

Sfântul Vasile cel Mare scrie “Cei care se prefac că mărturisesc credința ortodoxă             

sănătoasă, însă au comuniune bisericească cu ereticii, dacă după mustrare nu           

se îndepărtează de aceștia, atunci nu numai să nu mai aveți comuniune            

bisericească cu ei, dar nici să nu îi mai numiți frați.”- Patrologia greaca vol 160 

Sfântul Grigorie Palama arată: “Așadar spune-mi unde îi vom așeza pe cei care             

mărturisesc (credința) și în același timp se leapădă de Dumnezeu? Cu credincioșii? Însă             

prin faptele lor ei se leapădă de Dumnezeu. Cu necredincioșii? Dar ei cu limba Îl               

mărturisesc pe Dumnezeu(…). Prin ce vom distinge pe cel credincios de cel necredincios,             

pe cel luminat de cel de neluminat, cu alte cuvinte, pe cel botezat în Hristos și așezat alături                  

de Hristos, față de cel nebotezat și așezat diavolului? Nu îi vom deosebi prin cuvinte, prin                

fapte, prin modul de viață? Așadar dacă cineva va fi de acord cu cele ale celor                

neluminați, chiar dacă el zice că este botezat în numele lui Hristos, este             

limpede că nu a încetat să aparțină adunării acelora [necredincioșilor]”-          

“Omilia la vindecarea celor doi orbi” 

Sfântul Marcu Eugenicul Mitropolitul Efesului spune: “Niciodată nu s-au îndreptat          

cele bisericești prin soluții de mijloc. Între lumină și întuneric poate cineva să             

spună că există ceva de mijloc, numit înserare sau amurg? Iar intermediere            

între adevăr și minciună nu poate nimeni să gândească, oricât s-ar strădui.            

Mijloc de împăcare între adevăr și minciună nu există! În problemele de credință nu încape               

pogorământul și iconomia, deoarece pogorământul provoacă împuținarea credinței. Asta ar          

fi egal cu a spune: Taie-ți capul și du-te unde vrei!” Preot Vasile Sorescu – „Biserica                

Ortodoxă Stâlp și Temelie a Adevărului” 
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Sfântul Teodor Studitul ne arată că împărtăşirea cu ereticii din iconomie este            

lepădare de adevăr, iar cel ce pomeneşte pe ereziarh nu poate fi ortodox. 

„În îndreptăţirea pe care a scris-o Maximin şi pe care însuşi Atanasie a citit-o,              

Maximin spune că el se împărtăşea, dar nu avea comuniune, şi că asta e o               

iconomie ce nu conţine lepădare de adevăr, chiar dacă acesta nu este            

respectat întocmai. […] Ah, cât de dreaptă este nedumerirea sfinţitului nostru           

arhiereu şi a întregii mulţimi de mărturisitori! Dacă asta nu este comuniune şi             

lepădare, atunci ce folos este din osteneala şi nevoinţa lor, vărsarea de            

sânge şi suferinţele lor? Pentru ce el însuşi e caterisit? Pentru ce părăseşte             

mănăstirea? Pentru ce este îndepărtat de la săvârşirea celor sfinte? Ah, voi spune             

iarăşi, dumnezeiască nedumerire! „Ţinând nedreptatea drept adevăr” (Rom 1:18)         

el crede că şi părinţii procedau ca şi dânsul.” [Epistola 25(213). Către egumenul             

Nichita] 

„Tu îmi spui că te temi să-i spui preotului tău să nu mai pomenească pe ereziarh.                

Ce să-ţi răspund la asta? Eu nu-l îndreptăţesc: dacă comuniunea prin simpla            

pomenire pricinuieşte necurăţie, atunci cel ce pomeneşte pe ereziarh nu          

poate fi ortodox.” [Epistola 58. Către soţia unui spătar numită Mahara] 

„Să intri singur în comuniune cu ereticii este o lucrare de bună voie, iar              

dacă cineva a făcut asta din frică –aceasta fiind întrebarea ta – nici în              

acest caz el nu poate avea îndreptăţire. Căci spus este: „Nu vă temeţi de cei               

ce ucid trupul” (Mt. 10:28), ci temeţi-vă de Dumnezeu, Care poate şi trupul, şi              

sufletul să-l arunce în gheena focului veşnic. Aţi auzit? Cu adevărat întreaga lume             

nu este vrednică de un suflet care se păzeşte pe sine a nu fi părtaş nici la                 

comuniunea eretică, nici la toată răutatea.” [Epistola 32(91). Către fiul Taleleu] 

 
2 

 



„În aceste condiţii oricine se împărtăşeşte sau participă la pâinea          

veninoasă, oare nu este un lepădat de Hristos, un apostat, un necurat, dacă             

nu se va întoarce prin pocăinţă?” [Epistola 25(213). Către egumenul Nichita] 

„Vă rog, păziţi-vă pe voi înşivă de erezia pierzătoare de suflet, comuniunea            

cu care este despărţire de Hristos.” [Epistola 60(119). Către fecioare] 

„Această erezie trebuie evitată sub orice chip, întrucât comuniunea cu ea ne            

desparte de Hristos.” [Epistola 161(349). Către monahii] 

„Eu am auzit că tu, iubite frate, nu i-ai lăsat pe cei ce au trădat credinţa să te                  

atragă în comuniunea cu ereticii şi astfel l-a proslăvit pe Dumnezeu.           

Depărtându-te de comuniunea care desparte de Dumnezeu, cu toate că ereticii           

erau în demnitatea de învăţători, tu te-ai ascuns, trăind împreună cu lucrătorii în             

munţi şi peşteri, preferând mai bine să suferi chinuri şi necazuri, decât să renunţi              

la viaţa veşnică pentru plăcere vremelnică, şi acum ai drept povăţuitor şi            

învăţător pe Hristos Dumnezeul nostru, pentru Care şi suferim.” [Epistola          

219(407). Către monahul Arcadie] 

„Dar dacă el iarăşi se fereşte de Euharistie pe motiv de erezie, aşa e corect. Căci                

împărtăşania unui eretic sau a unui vădit osândit pentru viaţa sa te            

înstrăinează de Dumnezeu şi te dă în mâinile diavolului.” [Epistola 58. Către            

Spataria, numită Mahara] 

“Hrisostom ii expune cu glas tare nu numai pe eretici, ci si pe cei care sint in                 

comuniune cu ei ca vrajmasi ai lui Dumnezeu.” 

„Dacă ar da cineva toţi banii lumii şi are părtăşie cu erezia, nu este prieten               

al lui Dumnezeu, ci vrăjmaş” 
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Sf. Grigorie Teologul: „Dar când este vorba despre o vădită necurăţie, atunci            

trebuie mai degrabă să mergem la foc şi sabie, necătând la nevoile vremii şi a               

stăpânitorilor şi îndeobşte necătând la nimic, decât să fim părtaşi la sămânţa            

vicleniei şi să ne atingem de cei îmbolnăviţi. Cel mai groaznic este să te temi de                

ceva mai mult decât de Dumnezeu, şi din cauza fricii acesteia slujitorul            

adevărului să devină trădător al învăţăturii credinţei şi adevărului”. 

„Iar dacă cineva crede că acestea le grăim în chip drept, dar de dincolo ne               

învinovăţeşte de comuniune cu ereticii, atunci să arate acestea unul dintre ai            

noştri, şi atunci ori ne vom arăta dreptatea, ori ne vom depărta de comuniune”. 

Sfîntul Ioan Damaschin ne arată că de împărtășirea cu ereticii trebuie să se             

ferească totți creștinii, de la întâi-stătători la slujnice, de la bătrâni la copii și              

prunci: 

„ Sã ne pãzim cu toate puterile noastre sã nu primim împãrtãşire de la eretici, nici                

sã le-o dãm acestora…, ca sã nu ne facem pãrtaşi relelor lor credinţe şi              

pentru a nu fi condamnaţi împreunã cu ei.” 

 

„Auziţi popoare, seminţii, limbi, bãrbaţi, femei şi copii, cei mai mari, cei            

mai tineri şi pruncii, sfîntul neam al creştinilor! Dacã cineva va învãţa, în             

afara acestora pe care le-a primit Sfînta Bisericã Soborniceascã, de la Sfinţii            

Apostoli, de la Pãrinţi şi de la Sinoade, sã nu-l ascultaţi, nici sã primiţi sfatul               

şarpelui, dupã cum l-a primit Eva şi a cules moarte. Şi chiar dacã v-ar învãţa un                

înger sau un împãrat în afara acestora pe care le-aţi primit, astupaţi-vã urechile.”             

(Stupul Ortodox, 1999) 
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