„Mărturisire spre Înviere. Trei ani
de rezistență antiecumenistă în
BOR”: Sinaxa interortodoxă
Botoșani II, 1 mai 2019
Update 2: Părintele nepomenitor Andrei Vlad de la Boureni, Neamț, fost slujitor
la Schitul Rădeni, ne-a anunțat că subscrie celor trei scrisori pe care sinaxa de la
Botoșani le-a înaintat Patriarhiei cu privire la retragerea BOR din CMB, la poziția
față de venirea papei în România și la refuzul de a aproba tomosul autocefaliei
ucrainene. Îi mulțumim.

Update 1 : Un set de documente ale sinaxei de la Botoșani din 1 mai 2019 a fost
depus astăzi, luni 6 mai 2019, la cancelaria sinodului Bisericii Ortodoxe Române.
Pachetul conține cele trei petiții cu semnăturile pe care le-au obținut, declarația
sinaxei cu semnături și un exemplar din revista Mărturisirea Ortodoxă, numărul 2
dedicat ereziei papiste. Un set similar de documente a fost transmis și IPS Teofan,
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Îi rugăm pe cei ce doresc să se implice în
această acțiune, care este de fapt în acest moment lupta împotriva ereziei, să
trimită câte un set de documente ierarhilor din eparhiile de care aparțin, pentru
ca astfel să ajungă la toți membrii din sinodul național doleanța noastră, a
membrilor pliromei, ca Biserica să fie scoasă din circuitul ecumenist, ca
Patriarhia să se poziționeze corect față de vizita papei și să respingă
recunoașterea tomosului autocefaliei grupării schismatice din Ucraina. Sperăm că
Patriarhia Română va trata cu seriozitatea pe care o impune obligația pe care o
are față de poporul pe care îl păstorește cererile exprimate în aceste petiții și la
va oferi cuvenitul răspuns, la care este obligată atât de statutul pe care îl are de
for conducător al Bisericii, cât și de legea care prevede că o petiție adresată unei
instituții care trăiește din bani publici trebuie să primească un răspuns într-un
termen legal de 30 de zile.
Miercuri, 1 mai 2019, la Botoșani, în sala de conferințe a Hotelului Rapsodia, s-a
desfășurat întâlnirea nepomenitorilor care urmează calea împărătească a

mărturisirii antiecumeniste.
Proiectată a fi o reuniune a celor rămași pe calea dreptei mărturisiri,
manifestarea s-a dovedit a fi un eveniment de nivel interortodox datorită
oaspeților care au onorat-o cu prezența și mesajelor de salut venite din partea
luptătorilor antiecumeniști din alte Biserici locale.
Oaspeții de onoare ai acestei întâlniri au fost părintele profesor Theodoros Zisis,
profesor emerit de teologie patristică al Universității Aristotelice din Tesalonic, și
părintele Serafim Zisis, monah al Mănăstirii Sfântul Sava din Ierusalim.

Vizita la Schitul Orășeni

În dimineața zilei de 1 mai, în jurul orei 09:00, cei doi oaspeți din Grecia au făcut
o vizită la Schitul Orășeni, unde au fost așteptați cu deosebit interes de către
sătenii din localitate, care luptă de ani de zile contra ecumenismului și a
abuzurilor Mitropoliei Moldovei și Bucovinei îndreptate împotriva preotului lor
paroh.
Elogiind vitejia acestora în mărturisirea credinței, părintele Theodoros Zisis a
amintit în cuvântul adresat sătenilor că și în vremea Mântuitorului arhiereii,
cărturarii și fariseii s-au înțeles să ucidă Adevărul, dar că Acesta a triumfat prin
Înviere, dând un exemplu de luptă pe care ortodocșii l-au perpetuat de-a lungul
secolelor. Cei doi părinți greci au fost foarte impresionați de complexul bisericesc
de la Orășeni.

Părinții greci în vizită la Schitul Orășeni

Salutul fraților ortodocși din alte Biserici locale
La ora 11:00, așa cum fusese programată, a început întâlnirea propriu-zisă, la
care a participat o audiență numeroasă, care a umplut sala de conferință de la
Rapsodia. Prima intervenție, care a bucurat inimile tuturor, fiind o surpriză foarte
plăcută, a fost un salut din partea Arhiepiscopului de la Bănceni, Înaltpreasfințitul
Longhin Jar, care a mângâiat sufletele celor care de trei ani luptă contra ereziei în
România. Salutul a fost citit de la tribună de către părintele Mihail Popescu.
https://www.marturisireaortodoxa.ro/wp-content/uploads/2019/05/S25C-1190502
10090.pdf
Un călduros salut a adresat și grupul de părinți nepomenitori din Republica
Moldova, care au fost alături de noi încă de pe vremea primei sinaxe de la
Botoșani, din 2017.
https://www.marturisireaortodoxa.ro/wp-content/uploads/2019/05/Salutul-Părințil
or-din-RM.pdf
După câte o scurtă alocuțiune aparținând celor doi distinși oaspeți din Grecia,
care și-au manifestat bucuria față de existența unor fortărețe ale Ortodoxiei în

întreaga lume ortodoxă și au afirmat că, prin lupta antiecumenistă pe care o
ducem în toate țările, din ce în ce mai multă lume începe să înțeleagă ce se
întâmplă în Biserică și ia atitudine, au fost prezentate două referate, unul
aparținând părintelui Theodoros, despre caracterul eretic al papalității, și al
doilea părintelui Serafim, despre perspectivele luptei antiecumeniste în acest
moment. Referatul Părintelui Theodoros a fost prezentat de către părintele Ioan
Ungureanu, iar cel al părintelui Serafim, de către părintele Grigore Sanda.
https://www.marturisireaortodoxa.ro/wp-content/uploads/2019/05/alocutiune-par.prof.-Theodoros-Zisis.pdf
https://www.marturisireaortodoxa.ro/wp-content/uploads/2019/05/alocutiune-parSerafim-Zisis.pdf
Luarea de cuvânt a doamnei doctor Gabriela Naghi a prefațat partea a doua a
evenimentului, dedicată scrisorilor adresate conducerii Bisericii Ortodoxe
Române, pe teme stringente legate de prezența ereziei ecumeniste în Biserica
noastră și necesitatea imperioasă de a-i pune capăt. Doamna Gabriela Naghi a
prezentat în câteva cuvinte și activitatea siteului și revistei Mărturisirea
Ortodoxă, care, la câteva luni de la înființare, au reușit să capteze atenția tuturor
părților implicate în lupta antiecumenistă.
https://www.marturisireaortodoxa.ro/wp-content/uploads/2019/05/Cuvânt-doamna
-Gabriela-Naghi.pdf
A apărut revista Mărturisirea Ortodoxă, nr. 2

Documentele adresate Patriarhiei Române

Prima scrisoare adresată sinodului BOR, numită Biserica Ortodoxă Română nu are
ce căuta în Consiliul Mondial al Ereziilor, este un memoriu documentat în care se
arată că participarea Bisericii noastre la CMB a avut doar efecte negative asupra
vieții bisericești, pe care a distorsionat-o. Memoriul se încheie cu o solicitare
adresată ierarhiei de a renunța la ecumenism, de a retrage BOR din CMB și de a

repune spiritualitatea și tradițiile ortodoxe în centrul trăirii adevăratei credințe.
Petiția a fost citită de către părintele Claudiu Buză, fiind semnată de aproape 250
de participanți.
https://www.marturisireaortodoxa.ro/wp-content/uploads/2019/05/Petitia-pentru-r
etragere-din-CMB.pdf
https://www.marturisireaortodoxa.ro/wp-content/uploads/2019/05/semnaturi-b_re
duce.pdf
Cea de-a doua scrisoare, intitulată Maica acestui neam este Biserica Ortodoxă
Română, prezintă coordonatele vizitei papei eretic Francisc în România, din
perspectiva ortodoxă, și cere insistent Patriarhiei să ia o poziție corectă canonic
față de acest eveniment și să refuze, după modelul Bisericii bulgare, să acorde
binecuvântarea credincioșilor ortodocși pentru a participa la acest eveniment.
Petiția a fost lecturată de către teologul Mihai-Silviu Chirilă, fiind semnată de 290
de participanți.
https://www.marturisireaortodoxa.ro/wp-content/uploads/2019/05/Petitie-contra-v
enirii-papei.pdf
https://www.marturisireaortodoxa.ro/wp-content/uploads/2019/05/semnături-petit
ie-contra-papei.pdf
A treia scrisoare, numită Schisma din Ucraina este o altă formă de uniație!
demonstrează, cu argumente canonice, că recunoașterea autocefaliei “Bisericii
Autocefale Ortodoxe Ucrainene” este un act schismatic, care îi atrage în schismă
pe toți cei ce aderă la ea, fiind în plus o nouă formă de uniație. Documentul
solicită ierarhiei române nerecunoașterea schismei ucrainene și neintrarea în
comuniune cu cei ce o promovează. Petiția a fost lecturată de părintele Cosmin
Tripon și a fost semnată de 240 de participanți la sinaxă.
https://www.marturisireaortodoxa.ro/wp-content/uploads/2019/05/petitie-contra-s
chismei-ucraina.pdf
https://www.marturisireaortodoxa.ro/wp-content/uploads/2019/05/Semnături-cont
ra-schismei-ucrainene.pdf
Ultima petiție citită în plenul sinaxei, numită Credincioșii ortodocși nepomenitori
au dreptul de a fi îngropați în cimitirele parohiale, a fost un model de notificare

pentru credincioșii nepomenitori care doresc să fie îngropați în cimitirile
bisericești ortodoxe ale parohiilor de care aparțin. Pornind de la dreptul
recunoscut de legea cimitirelor credincioșilor de a formula dorința în
privința modului în care doresc să fie îngropați, documentul
demonstrează că preoții ecumeniști nu au niciun drept legal sau canonic
să refuze credincioșilor locul de îngropare în parohiile ortodoxe, întrucât
aceștia nu au fost excomunicați din Biserica Ortodoxă Română, nici nu au
părăsit-o în vreun fel. Documentul speră să vină în întâmpinarea celor care se
confruntă cu preocuparea locului de veci, care îi împiedică să ia o atitudine
tranșantă față de ecumenism și sinodul mincinos din Creta.
Notificarea reprezintă o dorință a credinciosului ortodox, care este
recunoscută și apărată de lege și trebuie respectată și de către preot. Cei
ce doresc să lupte până la capăt pentru aceasta, au calea de a se adresa justiției
civile, în cazul în care preoții parohi decid să facă un abuz contra lor și să le
interzică prezența în cimitire, în ciuda faptului că nu au fost excomunicați de
către Biserică și nu sunt vinovați de lepădarea credinței sau de părăsirea Bisericii.
Documentul este și o formă curajoasă de mărturisire a apartenenței la Biserica
Ortodoxă Română în fața preoților parohi care au pus în aplicare deciziile abuzive
ale ierarhilor ecumeniști.
https://www.marturisireaortodoxa.ro/wp-content/uploads/2019/05/Notificare-a-voi
ntei-înmormântare.pdf
(Aici se găsește varianta Word, care se poate descărca și completa Notificare
drept de înmormântare)
Întâlnirea s-a încheiat cu citirea de către Părintele Ioan Ungureanu, președintele
de onoare al sinaxei, a unei declarații, prin care cei prezenți s-au delimitat de
toate erorile adunărilor de la Roman, Satu Mare și Mestecăniș, de toate
afirmațiile celor care batjocoresc lupta antiecumenistă a unor Biserici locale și
episcopi mărturisitori, ale celor care neagă tainele în bisericile care nu au
întrerupt pomenirea. Declarația reafirmă dorința de a continua mărturisirea
împotriva ereziei, în primul rând prin nepomenire, iar la cei ce nu au încă curajul
sau pregătirea pentru acest pas, prin mărturisire publică, atenționând că
atitudinea noastră nu îndeamnă pe nimeni la inactivitate și lipsă de atitudine față
de erezie. Documentul a fost semnat de 257 de participanți.

https://www.marturisireaortodoxa.ro/wp-content/uploads/2019/05/Declaratia-sina
xei.pdf
https://www.marturisireaortodoxa.ro/wp-content/uploads/2019/05/Semnăturile-de
clarație.pdf
Cele patru documente propuse publicului au fost semnate de aproape toți
participanții la sinaxă, după cum se poate vedea din listele de semnături, fiind
bine primite de către cei ce le-au ascultat.
Ele sunt postate acum pe siteul nostru, urmând ca cei ce doresc să se
alăture demersului să le poată descărca, semna și trimite pe cont propriu
sinodului Bisericii noastre. Notificarea privind cimitirele este postată în format
Word, pentru ca toți cei ce o descarcă să poată să o completeze cu datele
personale.
Listele cu semnăturile participanților la sinaxă vor fi depuse săptămâna viitoare la
cancelaria sinodului Bisericii Ortodoxe Române, de la care vom aștepta, conform
legii, răspunsurile la care sunt datoare toate instituțiile publice.
Le stăm la dispoziție celor care doresc să facă publică mărturisirea lor prin
semnarea acestor documente și trimiterea lor la Patriarhia Română. Pentru a
evita complicațiile, noi am recurs la simpla consemnare a numelui și la semnătura
aplicată în dreptul acestuia, nefiind vorba despre un demers care să creeze un
raport juridic ce necesită datele de identificare din actul de identitate.

Citiți și:
5 mai: Doi ani de luptă împotriva ereziei la Schitul Orășeni din Botoșani

