
Sfântul Iustin Popovici
„Ecumenismul este numele comun 
pentru falsele creștinisme, pentru 
falsele „biserici” ale Europei Occi-
dentale. În el se află inima tuturor 
umanismelor europene în frunte cu 
papismul.
Iar toţi acești falși creștini, toate 
falsele biserici nu sunt nimic altceva 
decât o erezie lângă altă erezie. 
Numele lor evanghelic de obște 
este panerezie”. (Biserica Ortodoxă 
și Ecumenismul)

Părintele Dumitru Stăniloae 
"Eu nu prea sunt pentru ecume-
nism; socotesc ca ecumenismul este 
produsul masoneriei; iarași vor să 
relativizeze credinţa adevărată. 
A avut dreptate Biserica zicând că 
nu prea suntem uniţi. Ecumenis-
mul este panerezia timpului nostru. 
Biserica Romano-Catolică și Bise-
rica Ortodoxă nu sunt două surori. 
Nu există decât un singur cap al 
Bisericii, Iisus Hristos. Nu poate 
exista decât un singur trup, adică o 
singură Biserică. Deci noţiunea de 
Biserici surori este improprie."

Erezia tuturor ereziilor!
ECUMENISMUL?

“Nu toţi ce-mi vor zice Doamne, Doamne sunt ai Mei...”

Mișcarea ecumenistă, apărută la înce-
putul secolului XX, dorește să împli-
nească visul unui creștinism unit, așa 
cum a fost mai înainte. Dar acest vis, 
prin excelenţă duhovnicesc, se sprijină 
nu pe lucrarea Sfântului Duh ci pe 
straduinţe omenești, iar acest lucru va 
compromite Mișcarea, deoarece “fără 
Mine nu puteţi face nimic”, lucru 
anticipat și de doi Cuvioși contempo-
rani, cinstiţi de popor ca Sfinţi: Părin-
tele Cleopa si Părintele Sofronie de la 
Essex (Anglia).

Bazele ecumenismului
Ecumenismul nu are nici o bază în 
tradiţia și istoria Bisericii Ortodoxe: 
nici un sfânt ortodox nu a fost vreoda-
tă ecumenist, nu a participat la întâl-
niri cu ereticii ca să facă schimb de 
experienţă, nu s-a rugat împreună cu 
ereticii. Ba din contra, falsele “uniri” 
care s-au realizat in Istoria Ortodoxiei 
au fost anatemizate și cei care s-au 
opus trădării au fost trecuţi în rândul 
sfinţilor și cinstiţi de poporul drept-
credincios care nu s-a unit cu minciu-
na si a aparat dreapta și sfânta credinţa 
ortodoxă cu preţul sângelui.

Puteţi semna “Mărturisirea de credinţă împotriva ecumenismului” prin trimi-
terea unui e-mail la adresa palimpce@otenet.gr , sau printr-o scrisoare la 
adresa: Περιοδικό «ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ» Τ.Θ. 1602, 541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
sub forma modelului de mai jos cu datele completate.

Să fiţi siguri că această semnătură o veţi găsi în veșnicie în „cartea faptelor 
bune”, iar Sfinţii Ierarhi, Martiri și Mărturisitori vă vor da sfânta lor sărutare 
și îmbrăţișare frăţească mijlocind pentru voi la ceresul Împărat. 

SemnăturaNume Prenume Ţară Profesie

Sunt de acord cu Mărturisirea de Credinţă 
împotriva Ecumenismului şi semnez



Părintele Arsenie Boca
Ecumenismul? Erezia tuturor erezii-
lor! Căderea Bisericii prin slujitorii 
ei.Cozile de topor ale apuslui. Numai 
putregaiul cade din Biserica Ortodo-
xă, fie ei: arhierei, preoţi de mir, călu-
gări sau mireni, înapoi la Sfanta 
Tradiţie, la Dogmele și Canoanele 
Sfinţilor Părinţi ale celor șapte 
Soboare Ecumenice, altfel la iad cu 
arhierei cu tot. Ferească Dumnezeu!

Sfântul Cuvios Mucenic Cosma 
Etolianul
"Eu, creștinii mei, mi-am cheltuit 
viaţa studiind timp de cincizeci de 
ani, am citit si despre preoţi si despre 
necredincioși, și despre atei și despre 
eretici, am cercetat adâncurile înţe-
lepciunii. Toate credinţele sunt min-
cinoase, calpe, toate sunt ale diavolu-
lui. Am inteles și acest lucru adevărat, 
dumnezeiesc, ceresc, desavârșit și 
pentru mine și pentru voi: numai 
credinţa creștinilor ortodocși bine-
credincioși e bună și sfântă, ca să 
credem și să ne botezam în numele 
Tatălui și al Fiului și al Sfântului 
Duh. Aceasta v-o spun acum, la sfâr-
șit, ca să vă bucuraţi si să vă veseliţi de 
mii de ori, că v-aţi învrednicit sa fiţi 
creștini ortodocși, și să plângeţi și să 
vă tânguiţi pentru cei necinstitori de 

Dumnezeu, necredincioși și eretici, 
care umblă în întuneric, în mâinile 
diavolului."

Părintele Ilie Cleopa
Aceștia(ecumeniștii) vin din străină-
tate, platiţi de masoni, să ne strice 
dreapta credinţă și originea noastră 
de popor ortodox(...). Să ţineţi 
credinţa care aţi supt-o de la pieptu-
rile maicilor voastre! Să ţineţi credin-

ţa pe care o avem de două mii de ani! 
Nu va luaţi după slugile satanei care 
vin din Apus...

Părintele Justin Pârvu
“Ecumenismul nu e născut din păre-
rile bisericilor, ci din gândirea proprie 
a unor păstori ce nu au nimic 
profund creștin și religios în ei, ci 
doar o viaţă politică”.

Părintele Arsenie Papacioc
Ecumenismul? Sunt pe viaţă împo-
triva ecumenismului !
Biserica Ortodoxă s-a pregătit să 
ajute toată lumea pămîntului să se 
mântuiască, să fie pe linia dorinţei 
divine.
Ne împăcăm acuma într-o înţelegere 
așa, să fim și noi apuseni, să fim 
moderni ?! Ce ne-a dat Apusul ?!

Mitropolitul Serafim de Pireu la Duminica Ortodoxiei din 2010:

Ecumeniştilor şi tuturor ereticilor, ANATEMĂ!

Vrednici sunt ei pentru că ţin calea împărătească, calea de mijloc 
pe care ne-o recomandă Sfinţii Părinţi, iar în lupta împotriva 
ecumeniștilor sint în prima linie, luptând și răspunzând mereu 
cu „prezent”, iar pe schismatici și dizidenţi îi pun la respect. 
Exact cum Hristos așteaptă de la episcopii Săi să acţioneze.

Vino, Duhule Sfinte și te sălășluiește întru noi, curățește-ne de toată întinăciu-
nea, luminează-ne, întărește-ne și dă-ne putere a birui pe cel rău.

Episcopi care au semnat Mărturisirea de Credinţă:
Mitropolitul Pantelimon de Antinoe
Mitropolitul Serafim al Kythirelor și Antikythirelor
Mitropolitul Cosma al Etoliei și Akarnaniei
Mitropolitul Serafim al Pireului
Mitropolitul Artemie de Rașka și Prizreni, Kossovo și Metohia
Mitropolitul Natanael de Nevrokopios (Bulgaria)
Episcopul Gheorghe (Schaefer) din Mayfield, Egumenul Mănăstirii Sfânta 
Cruce din Wayne, West Virginia
Arhiepiscopul Nikiforos de Askalon

Egumeni care au semnat Mărturisirea de Credinţă:
Arhim. Hristodoulos, Egumenul Sfintei Mănăstiri Cutlumuș – Sfântul Munte
Arhim. Iosif, Egumenul Sfintei Mănăstiri Xiropotamu – Sfântul Munte
Arhim. Filotheos, Egumenul Sfintei Mănăstiri Karakalu – Sfântul Munte
Arhim. Agathon, Egumenul Sfintei Mănăstiri Konstamonitu – Sfântul Munte
Arhim. Nikodimos, Egumenul Sfintei Mănăstiri Filotheu – Sfântul Munte
Arhim. Justin Pârvu, Egumenul Sfintei Mănăstiri “Sf. Arhangheli” – Petru 
Vodă, cu obștea
Arhim. Ambrozie, Egumenul Sfintei Mănăstiri Zografu – Sfântul Munte, cu 
obștea

MĂRTURISIREA DE CREDINŢĂ
ÎMPOTRIVA ECUMENISMULUI


