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SFÂNTUL MARCU EVGHENICUL DESPRE CATOLICI

Sfântul  Marcu  Evghenicul,  mitropolitul  Efesului,  a  fost  un
neînfricat  mărturisitor  al  credinţei  la  Sinodul  de  la  Ferrara-
Florenţa,  pentru  că  nu  a  cedat  presiunilor  papale  şi  şantajelor,
rămânând până la sfârşit un mărturisitor al credinţei. Nu numai că
în timpul acelui Sinod a dovedit rătăcirile latinilor, dar în acelaşi
timp a dovedit şi falsurile (mistificările) pe care le-au făcut latinii
(catolicii) în textele Părinţilor Bisericii.

 Desigur că la început Sfântul Marcu Evghenicul s-a comportat cu
nobleţe, dar mai târziu, când şi-a dat seama de mijloacele necurate
la care se pretau pentru a-şi atinge scopul, de presiunile, falsurile,
şantajele,  constrângerile  şi  vicleniile  latinilor,  a  devenit  un
mărturisitor al credinţei. Poziţia sa a fost de la un capăt la altul

romană, deoarece adevăraţii romei sunt împăraţi ai spiritului, sunt aristocraţi ai duhului, pot să
dialogheze cu luciditate şi cumpătare, linişte şi nobleţe. Când însă este vorba de îndepărtarea de
la adevărul revelat şi când văd mijloace necurate ale celorlalţi pentru atingerea scopului, atunci
devin mărturisitori ai credinţei. Pentru că Hristos nu-şi doreşte doar căutători, ci şi mărturisitori.

 Sfântul Marcu Evghenicul avea o bună cunoaştere a realităţii. Adică, el ştia că noi i-am tăiat pe
latini din Trupul Bisericii, deoarece latinii au căzut în erezia Filioque. O expune un text al său
care  este  destul  de  sugestiv.  Scrie  Sfântul  Marcu:  „Aşadar,  ei  ne-au dat  pricină  de  schismă,
proclamând  pe  faţă  adaosul  la  Crez,  pe  care  îl  grăiau  mai  înainte  pe  ascuns.  Şi  noi  ne-am
despărţit primii de ei, ba mai degrabă i-am despărţit şi i-am tăiat de la trupul comun al Bisericii.
Spune-mi, de ce i-am despărţit? Oare fiindcă ţin dreapta credinţă sau pentru că au dat la iveală în
chip drept adaosul la Crez? Cine ar spune aceasta, fără numai dacă este foarte zdruncinat la
creier? Nu, ci pentru că gândesc lucruri absurde şi rău-credincioase şi fiindcă au făcut adaosul
fără temei. Aşadar, i-am lepădat ca pe nişte eretici, şi de aceea ne-am despărţit de ei... atunci sunt
eretici şi ca pe nişte eretici i-am tăiat".

 Din acest text putem să extragem câteva adevăruri:

 Întâi, că latinii au scornit erezia Filioque, pe care mai înainte o credeau în ascuns, o spuneau
printre dinţi.

 Al doilea, noi ortodocşii ne-am despărţit de bună voie de latini, care e acelaşi lucru cu faptul că
i-am tăiat de la Trupul comun al Bisericii, ca pe unii ce cugetă dogme rău-cinstitoare şi pentru că
au adăugat cuvântul „Filioque" în Simbolul de Credinţă în chip nelegiuit.

 Al treilea, latinii prin adaosul Filioque sunt eretici şi ca pe nişte eretici i-am tăiat din Biserică.
Toţi cei care susţin că latinii cred corect şi exprimă corect dogma despre Filioque, aceştia sunt
„puternic zdruncinaţi la creier". Adică au suferit o comoţie cerebrală.

 Prin  urmare,  conform  învăţăturii  Părinţilor  Bisericii,  precum  o  exprimă  Sfântul  Marcu
Evghenicul, latinii (catolicii) sunt eretici, despărţiţi de Biserică şi, fireşte, sunt în afara Bisericii şi
nu au taine.
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Iunie 2001

(tradus din greacă de ierom. Fotie după „ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ", ediţie trilunară de învăţătură ortodoxă,
anul III, nr. 3, iulie - septembrie 2001)
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