Iașul se pregătește să devină
centru al papismului pentru o zi.
Mai există mitropolie ortodoxă în
Moldova?
Primăria Municipiului Iași ne informează că, cu prilejul vizitei papei Francisc la
Iași, sunt așteptați nu mai puțin de 120.000 de pelerini din toată lumea, care vor
veni să îl vadă pe conducătorul religiei lor din toată lumea. Informația de presă ne
spune că „Iașul va deveni unul dintre cele mai mari centre de pelerinaj ale
credincioșilor de rit catolic”
Primarul municipiului Iași a apărut public într-un interviu în care și-a manifestat
încântarea pentru prezența papei în orașul pe care îl conduce. Domnia sa spune
că „este un moment istoric”, că papa este „reprezentant al celei mai influente
Biserici din toate timpurile”, care „are o comunitate frumoasă în toată Moldova”,
că vizita papei va aduce mari beneficii de vizibilitate Iașului, pentru că va face ca
„în toate colțurile lumii să se știe că papa este la Iași”.
Primarul ne mai spune că „toată lumea va afla unde este Iașul, ce reprezintă
Iașul pentru România și Europa”, datorită acestei vizite realizate la invitația
autorităților române și a conducătorilor catolici.
Nu ne spune edilul și ce reprezintă Iașul pentru România și Europa. Până acum
noi știam ce rol are orașul Iași în istoria noastră, dar din această nouă perspectivă
se cuvine să ne întrebăm: ce anume reprezintă Iașul pentru România și
Europa? Este cumva un centrul al catolicismului românesc sau este
centrul Ortodoxiei din Moldova și un centru foarte important al Ortodoxiei
românești?

Primarul urbei moldave afirmă că Iașul are ce arăta lumii, însă a trecut cu
vederea faptul că aproape tot ce are Iașul de arătat lumii reprezintă valori
religioase ortodoxe, acumulate în secole de trăire creștină ortodoxă pe acele
meleaguri și că deja le-a arătat lumii de mult.
Filmul de promovare a prezenței papei la Iași ne spune că „vizita va avea
importante valențe ecumenice”, desfășurându-se sub sloganul „Să mergem
împreună!”. Să mergem împreună unde? La Ierusalim, unde ne-au invitat
membrii Sinedriului, în scrisoarea pe care ne-au adresat-o tuturor de a „sluji
Dumnezeului revelat în Sinai”, avându-i pe israeliți ca „preoți ai umanității”?
Pentru că în Împărăția cerurilor nu putem să mergem împreună, dat fiind
că papa Francisc și cultul pe care îl conduce au fost condamnați ca eretici
de cel puțin trei sinoade ecumenice.
“Prințul Bisericii”, mitropolitul Teofan, încurajat să participe la împlinirea
idealului religios al mozaismului

Poate fi „Biserica Romano-Catolică” oricât de influentă în lume, așa cum a
prezentat-o primarul Iașului, din punct de vedere teologic ea este o
(mega)grupare eretică, condamnată de sinoadele ecumenice pentru învățături
greșite, despărțită de Biserica Ortodoxă, singura Biserică autentică a lui Hristos,

cea care asigură mântuirea și la Iași se numește Mitropolia Moldovei și Bucovinei,
chiar dacă în aceste zile mitropolitul Moldovei și Bucovinei este semnatar al
documentelor eretice ecumeniste din Creta, adică este eretic și unul dintre cei
mai mari persecutori ai preoților mărturisitori antiecumeniști și nu își face
datoria față de poporul credincios de a-i spune ce este cu adevărat
papismul și care este diferența dintre acesta și Biserica lui Hristos,
lăsându-i pe ortodocșii moldoveni să fie păcăliți de campanii de
publicitate, care ni-l prezintă pe papa roman ca pe o binecuvântare pentru
Iași, pe care se presupune că l-ar „scoate în lume”.
Singurul loc în care ne poate propune papa „să mergem împreună” este
iadul, acolo unde merg toți ereticii condamnați de sfintele sinoade, care nu revin
la Ortodoxie. Stă în puterea tuturor celor ce vor primi această invitație să spună
„Nu”.
Este datoria mitropolitului Teofan și a mitropoliei pe care o conduce să spună
lumii că Iașul s-a făcut cunoscut lumii cu mult înainte de venirea papei în
România, că în secolul al XVII-lea aici s-a ținut un sinod panortodox, că
conducătorul său din acea epocă era considerat un adevărat basileu bizantin, că
mănăstirile și bisericile sale ortodoxe sunt de mult în patrimoniul internațional
pentru valoarea lor inestimabilă, că mănăstirile din această mitropolie sunt foarte
cunoscute în toată lumea, unele pentru valori artistice mondiale.
Nu putem să nu ne întrebăm, după ce am văzut cum mitropolitul Teofan a stat în
sinagoga din Iași, alt moment de „mare vizibilitate” pentru urbea moldavă, și am
aflat cum se pregătește primăria să fie pusă pe harta spirituală a pelerinajelor
papiste dacă mai există la Iași o Mitropolie ortodoxă? Iar dacă mai există, ce
anume se pregătește să facă pentru a reaminti tuturor din Iași că acest oraș este
unul dintre cele mai importante centre ale Ortodoxiei românești, iar nu un
centru al ecumenismului papist.
Patriarhul eretic Bartolomeu, susținut de papa Francisc, a creat în Ucraina
premisele desăvârșirii uniației greco-catolice

Pe preoții și credincioșii din Moldova, care încă nu sunt convinși că trebuie să ia
atitudine contra ecumenismului, îi întrebăm: Ce mai așteptați? Ca papa să se
mute cu totul la Iași?

“Calendarul comun” s-a realizat. Așteptăm fără nicio reacție “potirul comun”?

