Nepomenitorii care urmează calea
împărătească a mărturisirii se
întâlnesc la Botoșani pe 1 mai
Mărturisire spre Înviere
Trei ani de rezistență antiecumenită în Biserica Ortodoxă Română

Miercuri, 1 mai 2019, se va desfășura la Botoșani, în sala de conferințe a
Hotelului Rapsodia, între orele 11-15, o întâlnire a preoților ortodocși
nepomenitori și a credincioșilor îngrădiți de erezia ecumenistă care urmează
calea echilibrată a luptei, organizată de semnatarii Proiectului de Rezoluție din
ianuarie 2018.
Ortodocșii nepomenitori, susținători ai „Rezoluției din ianuarie 2018”: cine
suntem și cum luptăm contra ecumenismului

Întâlnirea va avea ca invitați de onoare pe părintele protopresbiter profesor
Theodoros Zisis și pe părintele monah Serafim Zisis, care vor adresa un
cuvânt de salut celor ce au luat în România atitudine față de erezie.
Organizatorii evenimentului își propun ca acesta să se desfășoare în duhul
Sfintelor Paști și al Săptămânii Luminate, să fie un prilej de reafirmare a
dragostei frățești între cei ce luptă pentru binele Bisericii și a scopului luptei
antiecumeniste: curățirea Bisericii Ortodoxe Române de erezia
ecumenistă și participarea la efortul panortodox de întrunire a unui sinod
ecumenic care să condamne erezia ecumenistă și pe cei ce o susțin.
Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte!

Urmând a se desfășura mai mult ca o revedere între frați întru bucuria Învierii
Domnului decât ca o întrunire academică, organizatorii propun ca scop al

acestei întâlniri reorientarea luptei antiecumeniste înspre ecumenismul
propriu-zis și promotorii acestuia, reluându-se astfel direcție pe care a început
în urmă cu trei ani această luptă.
Întrucât lupta antiecumenistă se adresează tuturor credincioșilor Bisericii
Ortodoxe Române, de efortul conjugat al cărora depinde determinarea ierarhiei să
renunțe la angajamentele față de organismele ecumeniste internaționale și să se
dezică de sinodul din Creta, sunt așteptați să participe la eveniment toți cei
care mărturisesc public ortodox, fie prin întreruperea pomenirii, calea
canonică de luptă cea mai eficientă contra ereziei, fie în alte forme (discursuri,
scrieri, luări de poziție față de ecumenism și sinodul mincinos din Creta), și să își
manifeste acordul cu documentele care vor fi propuse spre atenția participanților.
Întâlnirea de la Botoșani își propune

ca obiectiv de lungă durată să

reaprindă lupta corectă contra ereziei, iar ca obiectiv imediat să transmită
ierarhiei Bisericii noastre poziția celor ce s-au îngrădit de erezia
ecumenistă față de apropiata vizită a papei Francisc, față de care autoritățile
bisericești nu au luat încă o atitudine tranșant ortodoxă, așa cum au făcut de
exemplu ierarhii și credincioșii din Biserica Ortodoxă Bulgară.
Scrisoare deschisă adresată Mitropolitului Moldovei și Bucovinei cu privire la
venirea papei în orașul ortodox Iași

Programul întâlnirii va fi următorul:
Între orele 11.00-12.00: părintele Teodoros Zisis și părintele Serafim Zisis
vor adresa un cuvânt de salut nepomenitorilor români, după care se va da
citire în limba română unor omilii aparținând părinților, având ca teme
caracterul eretic al papismului și perspectivele luptei antiecumeniste.
Între orele 12.00-12.30 se va lansa public cel de-al doilea număr al
revistei teologice Mărturisirea Ortodoxă, care are ca tematică
demonstrarea caracterului eretic al papismului.
Între orele 12.30-15.00 se va da citire unui set de 5 documente:
1. O declarație prin care preoții nepomenitori și credincioșii îngrădiți de
erezie prezenți la eveniment se dezic de extremele pe care le urmează
unii dintre nepomenitori și reafirmă calea echilibrată și patristică pe care

2.

3.
4.

5.

merg.
Un memoriu în care se cere Patriarhiei Române să se dezică de erezia
ecumenistă, de pseudosinodul din Creta și să înceapă procedurile de
scoatere a Bisericii noastre din structurile CMB.
O scrisoare prin care se cere Patriarhiei să se poziționeze ortodox față de
venirea papei Francisc în România.
O scrisoare prin care se cere Patriarhiei să nu aprobe tomosul de
autocefalie al schismaticilor ucraineni și să adopte poziția canonică față
de schisma ucraineană.
O notificare a voinței proprii a nepomenitorilor români de a fi
înmormântați în cimitirele parohiale de care aparțin, în baza dreptului pe
care îl au, în virtutea faptului că sunt și rămân membri ai Bisericii
Ortodoxe Române.
Între orele 15.00-16.00 o agapă frățească, constând într-un bufet suedez.
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Toți cei ce vor să participe și să se implice activ în lupta pentru curățirea
Bisericii Ortodoxe Române
de erezia ecumenismului sunt așteptați din nou la Botoșani!

