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ORTODOXIA {I ECUMENISMUL
De ce un cre [tin ortodox nu poate fi
ecumenist

- Edi]ia a doua, ad\ugit\ [i revizuit\ -
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Înainte cuvântare despre autor
Arhimandritul Serafim Alexiev - fiu credincios [i p\str\tor
al testamentului duhovnicesc al Sfântului Serafim
Sobolev

Arhimandritul Serafim, pe numele s\u de mirean Stoian
Gheorghiev Alexiev, s-a n\scut la 25 februarie 1912 (stil vechi),
în satul Gorno Brodi, regiunea Serres, fiind cel mai mic copil al
unor p\rinţi s\raci şi evlavioşi. Sub presiunea tragicelor evenimente ale celui de-al doilea r\zboi balcanic (16 iunie - 18 iulie
1913), p\rinţii lui au p\r\sit plaiurile natale şi au emigrat,
împreun\ cu numeroşii lor copii, în Sofia.
Tat\l, Gheorghi Alexiev, era turn\tor de clopote din tat\ în
fiu şi a l\sat moştenire meşteşugul s\u celor doi fii mai mari ai
s\i, Dimitr şi Atanas. Fiul cel mai mic, Stoian, a crescut având
o s\n\tate fragil\ şi un suflet sensibil şi blând. El a moştenit de
la mama sa, Nedelia, o femeie cu un spirit religios profund, credinţa arz\toare în Dumnezeu şi dragostea pentru Biserica Lui.
Încurajat în n\zuinţele sale duhovniceşti de ambii p\rinţi şi
de rude, Stoian termin\ cursurile Seminarului Teologic Ortodox
din Sofia ca unul dintre cei mai buni elevi, şi în anul 1934 devine
student la Facultatea de Teologie a Universit\ţii din Sofia. Aici,
el primeşte o burs\ şi îşi continu\ studiile la cunoscuta Facultate
de Teologie a Universit\ţii din Berna, Elveţia.
Studiul într-o instituţie neortodox\ ar fi putut fi v\t\m\tor
pentru un tân\r< cu toate acestea, credinţa, dragostea de adev\r
şi smerenia lui Stoian erau un sol bun, care, în viitor, avea s\
rodeasc\ din belşug. Iar cunoaşterea lumii heterodoxe dobândit\
în aceast\ instituţie, Stoian Alexiev o va folosi mai târziu în alc\7

tuirea lucr\rilor sale critice de respingere a falselor înv\ţ\turi
protestante şi romano-catolice.
Viaţa sa pe meleagurile str\ine a fost s\r\c\cioas\, bursa
ajungându-i doar pentru taxele universitare, în vreme ce pentru
cas\ şi mas\ avea foarte puţini bani. S\r\cia permanent\ şi
eforturile intelectuale susţinute l-au sleit de puteri, Stoian îmboln\vindu-se de tuberculoz\. Când, prin milostivirea lui Dumnezeu, el s-a f\cut bine, s\n\tatea sa avea s\ r\mân\ fragil\ pân\
la ultima sa r\suflare.
În ciuda grelei încerc\ri, studentul înzestrat a absolvit cu
succes Universitatea din Berna şi a primit titlul academic de
doctor în teologie, susţinându-şi str\lucit teza, intitulat\
@Însemn\tatea poruncilor lui Iisus Hristos din predica Sa de pe
munte” 1). În orice caz, cunoştinţele acumulate şi st\pânirea
câtorva limbi str\ine nu l-au umplut de îngâmfare pe tân\rul şi
promiţ\torul teolog. El a n\zuit în mod înţelept la a des\vârşi în
fiinţa sa virtuţile evanghelice şi a deprinde modestia, smerenia,
blândeţea şi cur\ţia inimii.
În 1937, Stoian Alexiev se întorcea în Bulgaria cu o recunoaştere meritorie, dar cu noţiuni teologice întrucâtva dezordonate. Cu toate acestea, pronia dumnezeiasc\ a vegheat asupra
lui. La puţin timp dup\ întoarcerea sa în patria-mam\, el a
vizitat M\n\stirea Rila, pentru a se ruga Sfântului Ioan, în
c\utarea drumului s\u în viaţ\. Aici, marele eremit al Rilei şi
mijlocitor al întregii ţ\ri a Bulgariei a rânduit ca el s\ se
întâlneasc\ cu arhiepiscopul Serafim Sobolev, un ierarh împodobit de Dumnezeu cu nenum\rate daruri ale harului dumnezeiesc, pentru minunata sa smerenie şi nevoinţele ascetice.
Arhiepiscopul, care era pe atunci ierarhul conduc\tor al
comunit\ţilor ortodoxe ale ruşilor emigranţi în Bulgaria, era, de
asemenea, în vizit\ la m\n\stire, ca un pelerin la omul lui Dumnezeu pe care şi el îl cinstea profund. Aceast\ întâlnire a fost,
într-adev\r, important\ pentru Stoian Alexiev. El dorea cu
ardoare, de mult\ vreme, s\ întâlneasc\ un om cu viaţ\ sfânt\ şi
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s\-şi încredinţeze sufletul lui. Acolo, atunci, într-o predic\ ţinut\
din amvonul bisericii m\n\stirii, dreptul ierarh a oferit
r\spunsuri adânci la diferite probleme duhovniceşti care
s\l\şluiau în sufletul plin de îngrijorare al tân\rului evlavios.
Cuvintele pline de har, faţa luminoas\ şi înainte-vederea
arhiepiscopului Serafim au câştigat pe loc încrederea lui Stoian.
El a simţit c\ aceast\ întâlnire cu omul lui Dumnezeu era
r\spunsul la dorinţa sa cea mai l\untric\. Conversaţiile pe care
le va avea cu sfântul ierarh vor înt\ri în sufletul tân\rului teolog
n\zuinţa sa foarte veche de a urma calea monahal\ şi vor înfl\c\ra hot\rârea sa de a dobândi pe deplin duhul Ortodoxiei
Sfinţilor P\rinţi. Mai târziu, arhiepiscopul Serafim va deveni
înv\ţ\torul şi p\rintele s\u duhovnicesc nepreţuit.
Probabil, din întâlnirile sale cele mai timpurii cu ierarhul,
Stoian, viitorul p\rinte Serafim, a p\strat una din fotografiile
arhiepiscopului pe care el o va purta întotdeauna cu el. Pe spatele ei, p\rintele a scris, cu sârguinţ\, ceea ce puteau fi primele
înv\ţ\turi duhovniceşti ale dreptului s\u avv\ - cuvintele concise, dar bogate în înţelesul lor adânc> @Mai bine moarte decât
p\cat”, testamentul duhovnicesc al credincioşiei faţ\ de Hristos,
împreun\ cu urarea arhanghelului c\tre Fecioara Maria, f\cut\ la
Buna-Vestire> @Fecioar\ N\sc\toare de Dumnezeu, bucur\te...”, pe care arhiepiscopul le recomanda cu c\ldur\ fiilor s\i
duhovniceşti pentru a implora ajutorul ceresc în necazuri şi
primejdii.
La puţin\ vreme dup\ întâlnirea cu arhiepiscopul Serafim,
Stoian Alexiev a fost numit profesor la Seminarul Teologic din
Plovdiv, şi nu la mult timp dup\ aceasta, el a fost transferat la
Seminarul Teologic din Sofia. Pe 3 februarie 1940, el a fost tuns
în monahism, primind numele de Serafim. Este puţin probabil s\
fi fost o coincidenţ\ faptul c\ protectorul ceresc al arhiepiscopului Serafim, Sfântul Serafim de Sarov, devenea acum
protectorul s\u ceresc. Trei ani mai târziu, de s\rb\toarea Bunei
Vestiri, monahul Serafim se va învrednici s\ primeasc\ cinstea
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preoţiei, care a pus începutul lucr\rii sale pastorale intense, care
a durat aproape o jum\tate de secol.
Din acea vreme, leg\tura duhovniceasc\ a tân\rului ieromonah cu arhiepiscopul Serafim s-a adâncit. Fiind p\rtaş la
suferinţa şi vitregiile pe care Biserica Ortodox\ Bulgar\ trebuia
s\ le îndure, aşa izolat\ cum era din cauza schismei, vl\dica
Serafim se str\duia s\ ajute la îns\n\toşirea vieţii ei duhovniceşti. Fiilor s\i duhovniceşti - tinerii clerici bulgari - le-a dat
blagoslovenie s\ lucreze pentru a învinge misticismul nes\n\tos
şi tendinţele chiliaste ale @bunului samaritanism”, pentru reintroducerea practicii tainei spovedaniei ce fusese dat\ uit\rii şi
pentru restaurarea vieţii liturgice a Bisericii Bulgare.
P\rintele Serafim s-a p\truns de ştiinţa plin\ de har a adev\rurilor ortodoxe ale ierarhului purt\tor de Duh, a dobândit
dragostea lui pentru Sfinţii P\rinţi, râvna neîncetat\ pentru vorbirea cu Dumnezeu prin rug\ciune, ca şi înţelesul subtil al vieţii
duhovniceşti, pe care mai târziu a încercat s\-l insufle fiilor s\i
duhovniceşti. P\rintele Serafim avea s\ p\streze în inima sa
poveţele şi înv\ţ\turile patristice ale dreptului s\u avv\ de-a
lungul întregii sale vieţi şi, c\l\uzit de ele, avea s\ devin\ un
înţelept îndrum\tor duhovnicesc, duhovnic devotat, teolog ap\r\tor al Adev\ratei Ortodoxii, scriitor bisericesc şi poet inspirat.
Timpuriu, înc\ din anii 1940, p\rintele Serafim s-a folosit de
talentul s\u scriitoricesc, pe care i l-a d\ruit Dumnezeu, pentru
a scrie mai multe articole, atingând subiecte de o însemn\tate
acut\ pentru viaţa religioas\ a acelor vremuri. Aceasta a fost originea urm\toarelor articole 2)> @Sunt ortodocşi conduc\torii
@Bunilor Samariteni?” (Sofia 1942), @Ortodoxie şi heterodoxie” (Jurnalul Misionar Ortodox - JMO, în bulgar\) 1943,
numerele 3-4), @Sunt demne de încredere vieţile sfinţilor” (JMO
1943, 1-2), @Conduita unui eretic” 3) (JMO 1943, 5-6), @Semnificaţia suferinţei” (JMO 1944, 1-2), @Un sfânt misionar” (JMO
1944, 1-2), @Mândrie şi smerenie” (JMO 1944, 3-6), @Vor fi
veşnice chinurile de dincolo de mormânt?” 4) (JMO 1946, 1),
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@Sfântul Ioan de Rila şi însemn\tatea sa pentru poporul bulgar”
(JMO 1946, 2), @Este egocentric\ înv\ţ\tura lui Hristos despre
mântuirea omului?” (JMO 1947, 2), @Urmele lui Dumnezeu în
natur\” (Cultura duhovniceasc\ - CD 1947, 6), @Spiritismul, vederea duhurilor şi ghicirea norocului” (CD 1949, 9-10) ş.a.m.d.
În aceste lucr\ri smerite şi foarte timpurii ale sale, p\rintele
Serafim înf\ţişeaz\, într-un fel uşor de priceput, fundamentele
perspectivei ortodoxe şi ale moralei evanghelice, atrage c\tre
sfânta credinţ\ prin exemplul sfinţeniei, expune caracterul v\t\m\tor al ereziilor şi îndeamn\ la contemplaţie pe adepţii materialismului, demasc\ ideile incorecte ale caracterului vremelnic
al pedepsei din iad.
Aparte de lucr\rile menţionate mai sus, ieromonahul Serafim
a scris poeme minunate 5), care au dezv\luit cea mai l\untric\
frumuseţe a unui suflet atât onest, cât şi blând, îndreptat c\tre
Dumnezeu şi aproapele s\u. Puterea înrâuririi lor nu este mai
puţin semnificativ\ decât aceea a scrierilor sale duhovniceşti în
proz\> poemele sale vorbesc desluşit despre inima sa fierbinte
c\tre aproapele şi îl cuceresc pe cititor cu c\ldura şi sinceritatea
lor simpl\.
În 1945, ieromonahul Serafim a fost trimis în oraşul Sliven,
unde a slujit vreme de 2 ani ca protosinghel la reşedinţa mitropolitan\ local\. Munca sa altruist\ şi iscusit\ a fost foarte preţuit\ de autorit\ţile ecleziastice. În ianuarie 1947, el a fost ridicat
la rangul de arhimandrit şi a fost numit şef al Departamentului
de Cultur\ şi Educaţie al Sfântului Sinod, un post pe care l-a
ocupat pân\ în anul 1960. În anii de întunecime duhovniceasc\
care au urmat, Dumnezeu aşaz\ pe slujitorul S\u credincios
acolo unde vigoarea sa exuberant\ de a se osteni pe Domnului va
lucra cel mai bine pentru mântuirea sufletelor care-L caut\ pe El.
Una dintre primele îns\rcin\ri pe care arhimandritul Serafim
le-a luat asupra sa în noua sa cale a fost de a scrie manualul
esenţialmente necesar de introducere în sfânta credinţ\ ortodox\.
Str\duindu-se s\ scrie aceast\ lucrare împreun\ cu arhimandritul
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Nikolai (Kojuşarov), el a reuşit s\ o preg\teasc\ de tipar într-un
timp foarte scurt. Intitulat\ @Credinţa noastr\”, ea a fost tip\rit\
în 1950 şi a r\mas singurul manual catehetic cuprinz\tor vreme
de decenii, în Bulgaria, deschizând înaintea ochilor multora
lumina credinţei creştine.
Cu toate acestea, transferul arhimandritului Serafim la Sofia,
în 1947, a fost important pentru el însuşi, de vreme ce putea fi
iar\şi într-un contact permanent cu vl\dica Serafim, care va
trece la Domnul dup\ 3 ani. Arhimandritul Serafim îl vizita adesea în locuinţa sa umil\ din strada Veliko Turnovo nr. 30, unde
se m\rturiseşte sfântului ierarh şi vorbeşte cu el ore întregi.
Separat de conversaţiile pe marginea vieţii duhovniceşti
l\untrice, arhiepiscopul Serafim îi expune diverse probleme
ecleziastice, ce pricinuiesc îngrijorare pentru viitorul Ortodoxiei, şi îi las\ ca testament, ca în activit\ţile sale teologice şi
pastorale s\ apere puritatea credinţei ortodoxe. Printre subiectele
discutate, de o importanţ\ deosebit\ era cel al mişc\rii ecumeniste ce se dezvolta cu repeziciune.
Chiar în 1938, la cel de-al doilea sinod al Bisericii Ortodoxe
Ruse din Diaspora, arhiepiscopul Serafim a chemat forul ecleziastic s\ resping\, pe teren principial, participarea ortodocşilor
la mişcarea inter-confesional\. Zece ani mai târziu, de aceast\
dat\ la Conferinţa Pan-Ortodox\ de la Moscova, Sfântul Serafim
îşi ridic\ din nou vocea sa autoritar\, cu scopul de a da în vileag
esenţa anticreştin\ a mişc\rii ecumeniste şi a insista asupra faptului c\ ortodocşii nu ar trebui s\ participe la ea. În amurgul
vieţii sale, deja sl\bit fizic de numeroasele sale nevoinţe şi p\timiri, el a cerut fiilor s\i duhovniceşti s\ nu aib\ absolut nimic
în comun cu erezia ecumenismului.
Cu puţin timp înainte de adormirea întru Domnul a sfântului
ierarh, arhimandritul Serafim a fost p\rtaş la una din ultimele
griji pastorale ale iubitului s\u p\rinte duhovnicesc> ap\rarea
contrafortului canonic al Bisericii Ortodoxe Bulgare. Aceasta a
avut loc în urm\toarele circumstanţe.
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La sfârşitul lunii octombrie a anului 1949, la Sofia a fost organizat un @congres” al preoţilor, la care un grup de clerici cu
vederi de stânga a încercat s\ duc\ Biserica pe calea inovaţiei. Ei
insistau pe limitarea rolului Sfântului Sinod, a doua c\s\torie
pentru clerul de mir şi schimb\ri @democratice” în guvernarea
Bisericii. O astfel de @modernizare” a Bisericii era, într-adev\r, echivalent\ cu erodarea şi distrugerea ei - însuşi scopul comuniştilor.
Astfel, noua putere preia iniţiativa preoţilor rebeli şi o transform\ într-o adev\rat\ ameninţare pentru ierarhii Bisericii
Bulgare. Arhiepiscopul Serafim nu putea r\mâne nep\s\tor faţ\
de evenimentele alarmante din ţara care devenise pentru el a
doua patrie-mam\. Deşi era deja ţintuit la pat de ultima sa
suferinţ\, el a g\sit înc\ putere nu numai pentru a susţine cu
rug\ciunile sale Biserica Ortodox\ a Bulgariei, dar şi pentru a
scrie o expunere în ap\rarea structurii sale canonice. În acest document, el a pus în evidenţ\ însemn\tatea autorit\ţii episcopale
şi inadmisibilitatea celei de-a doua c\s\torii pentru clerici, întemeindu-şi argumentele pe m\rturii revelate de Dumnezeu din
Sfintele Scripturi, ca şi pe cele ale sfintelor canoane.
Imediat, arhimandritul Serafim a tradus articolul în limba
bulgar\ şi a fost tip\rit ca editorial în @Ziarul Bisericesc”
(Tsârkoven vestnik). La scurt timp dup\ publicarea sa, vicarul
Sfântului Sinod din acea vreme, Mitropolitul Paisie de Vraţa a
m\rturisit public c\ ajutorul arhiepiscopului Serafim a fost de o
importanţ\ crucial\ pentru aplanarea controversei ce izbucnise în
sânul Bisericii Bulgare.
În acest ultim apel al s\u c\tre clericii ortodocşi, arhiepiscopul Serafim aduce din nou, cu durere, în atenţia lor
pericolul grav, care ameninţ\ Ortodoxia, şi îi îndeamn\ s\ fie
vigilenţi. @Uniunea preoţilor - scria sfântul ierarh - trebuie s\ fie
conştient\ de forţa cumplit\ şi însp\imânt\toare care duce chiar
acum r\zboi împotriva Bisericii Ortodoxe sub chipul ecumenismului. Limbile de foc v\t\m\toare ale ultimului r\zboi au
înghiţit întreaga lume şi au tras deja înl\untrul orbitei sale mai
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multe Biserici Ortodoxe locale… Biserica Bulgariei poate lupta
împotriva ecumenismului, acest r\u anti-canonic şi anti-dogmatic
formidabil, doar cu puritatea credinţei sale şi prin p\zirea cu
severitate a comorii sale canonice şi dogmatice”.
Pentru arhimandritul Serafim, grija pastoral\ impresionant\
ar\tat\ de arhiepiscopul Serafim pe patul s\u de moarte, ca şi
conştiinţa permanent\ a responsabilit\ţii pentru viitorul Ortodoxiei, a fost ultima sa lecţie de dragoste pentru Biseric\ şi testament al luptei sfinte pentru ap\rarea credinţei. Arhimandritul
Serafim a primit ca un fiu duhovnicesc acest testament şi a r\mas
credincios lui pân\ la ultima sa r\suflare, aşa cum a fost înv\ţat
de sfântul ierarh> cu blândeţe, dar cu fermitate, cu preţul a nenum\rate p\timiri şi str\danii.
La scurt timp dup\ aceasta, la 13/26 februarie 1950, în
Duminica Ortodoxiei, Sfântul Serafim s-a mutat la cele veşnice
la vârsta de 68 de ani. Moartea sa a cufundat într-o mâhnire
profund\ numeroşii s\i fii duhovniceşti ruşi şi bulgari. În numele
tuturor, arhimandritul Serafim a ţinut un cuvânt la înmormântare, în care, f\r\ s\ vrea, a scos la lumin\ dragostea neţ\rmurit\
şi respectul de care se bucura vrednicul de pomenire arhip\stor
din partea turmei sale>
@Fraţi şi surori orfani! - a spus p\rintele Serafim - Suntem
covârşiţi de greutatea mare a durerii. Noi nu v\rs\m lacrimi
pentru vl\dica Serafim, ci pentru noi înşine, pentru c\ am r\mas
acum orfani. Dar putem s\ ne mângâiem cu faptul c\, acum, în
cer, este mare bucurie, fiindc\ înc\ un înger p\mântesc s-a
al\turat cetei îngerilor cereşti şi, în acest chip, a crescut num\rul
cet\ţenilor cereşti.
S\ ne mângâiem cu nepreţuitele amintiri ale preaiubitului
nostru avva Serafim! S\ ne îmb\rb\t\m cu testamentele sale
valoroase! Haideţi s\ împlinim înv\ţ\turile de suflet mântuitoare
pe care ni le-a dat în predicile sale minunate şi s\ urm\m pilda
sa de suflet mântuitoare! Atunci moartea, care ne desparte fizic
de el ast\zi, nu va putea s\ ne despart\ de el în duh.
14

În final, s\ mulţumim preabunului Dumnezeu pentru c\ a
trimis în mijlocul nostru o asemenea comoar\, pentru c\ ne-a
îng\duit nou\ s\ ne bucur\m de prezenţa sa. Şi s\ ne rug\m ca
Dumnezeu s\ dea odihn\ în l\caşurile Sale cereşti slujitorului
S\u ales şi iubit, Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Serafim”.
Zilele mângâietoare, când grijile erau risipite doar prin simpla vedere a chipului mult iubit al avvei lui, trecuser\ pentru
p\rintele Serafim. Vremurile deveneau din ce în ce mai ap\s\toare. Dobândind stabilitate, autorit\ţile comuniste renunţ\ la
atitudinea cu dou\ feţe şi îşi arat\ adev\rata lor hidoşenie ateist\.
Greutatea slujirii p\storeşti, pe care p\rintele Serafim urma s-o
poarte cu jertfire de sine vreme de o jum\tate de secol, era sporit\ de condiţiile tiraniei ideologice din Bulgaria.
Cu toate acestea, în ciuda piedicilor şi a încerc\rilor de tot
felul, pe care realitatea din spatele @Cortinei de Fier” le aducea
în fiecare zi p\storului ortodox, arhimandritul Serafim a r\mas
un sem\n\tor neobosit al cuvântului Evangheliei. Blând şi înţelept din fire, el a priceput c\ era cu totul zadarnic s\ discuţi cu
ateii orbiţi, şi şi-a concentrat eforturile spre slujirea turmei cuvânt\toare a lui Hristos şi p\strarea luminii Sfintei Evanghelii în
inimile creştinilor ortodocşi împilaţi. Şi în acei ani, a-ţi ap\ra
credinţa era echivalent cu un refuz de a urca pe scara ierarhic\,
a fi gata s\ suferi def\imare şi denigrare, a fi gata chiar de a-ţi
jertfi viaţa.
Înt\rit de darul lui Dumnezeu, arhimandritul Serafim a
ridicat aceast\ cruce şi, prin credinţa sa profund\ şi dragostea de
dreptate, a putut înf\ptui ceea ce puţini oameni au putut face în
acea vreme> lucrând în holda lui Hristos în condiţii dificile, el a
p\strat cur\ţia conştiinţei sale înaintea lui Dumnezeu şi a
semenilor s\i.
Poziţia de şef al Departamentului pentru Cultur\ şi Educaţie
al Sfântului Sinod l-a ajutat pe arhimandritul Serafim s\
dep\şeasc\ num\rul extrem de sc\zut al preoţilor bulgari, participând în mod activ la organizarea cursurilor pastorale şi chiar
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el, în cuvânt şi în scris, a înv\ţat şi a încurajat voluntari pentru
a lua sarcina slujirii preoţeşti. În aceast\ perioad\, el a scris
articolele> @P\storul ca om al rug\ciunii” (CD 1954, 4-5),
@Propov\duitorul. Tr\s\turile propov\duitorului plin de har”
(CD 1957, 10).
În aceste articole, el s-a str\duit s\ dezv\luie idealul slujirii
autentice şi s\ încurajeze p\storii ortodocşi c\tre jertfirea de sine
şi folosirea din plin a rug\ciunii. În preocuparea sa pentru reînvierea practic\rii tainei spovedaniei, p\rintele Serafim a scris o
broşur\ minunat\, @Leacul uitat” (CD 1953, 1-2), şi, de asemenea, a alc\tuit şi publicat, semnând cartea al\turi de arhimandritul Meftodie (Jerev), un îndreptar pentru p\stori, deosebit
de valoros, intitulat @Îndreptarul duhovnicului” (Sofia, 1955).
În aceast\ perioad\ dificil\ pentru credincioşi, arhimandritul
Serafim a întreţinut relaţii duhovniceşti cu un num\r de clerici
bulgari virtuoşi şi i-a sprijinit în necazurile lor. În mod particular, ţinea la p\rintele Evstatie Iankov din satul (acum oraşul)
Cepelare, cu care era în comuniune duhovniceasc\. Mai târziu,
în scopul de a-i inspira pe tinerii preoţi, el a aşezat pe hârtie
amintirile sale cu privire la viaţa vrednic\ de laud\ a p\rintelui
Evstatie. Când aceşti preoţi au fost constrânşi de circumstanţe,
persecutaţi de autorit\ţi, p\rintele Serafim nu a ezitat niciodat\
s\ le ţin\ partea în mod deschis, asumându-şi riscul de a avea
probleme el însuşi.
Astfel, în 1958, în timpul acţiunii judec\toreşti împotriva p\rintelui Mihail Apostolov, el şi-a f\cut apariţia în sala de judecat\ din oraşul Stanche Dimitrov (Dupniţa) şi a vorbit în ap\rarea celui acuzat. Din motive lesne de înţeles, str\daniile sale
au fost dinainte sortite eşecului, îns\ el şi-a împlinit datoria faţ\
de conştiinţa sa, chiar dac\ mai târziu a trebuit s\ sufere mustr\rile unor colegi clerici @precauţi”.
În ciuda tuturor obstacolelor, arhimandritul Serafim s-a
str\duit pentru luminarea duhovniceasc\ a poporului credincios,
supus propagandei ateiste crase. Chiar şi ast\zi, oamenii credin16

cioşi în vârst\ îşi aduc aminte tremurul cu care ascultau seriile
cuvânt\rilor sale ţinute în diferite biserici din capitala bulgar\ şi
provincie în anii 1950 - un timp al ateismului beligerant. O biseric\ liniştit\, pe jum\tate întunecat\, oameni însetaţi de cuvintele
dumnezeieşti, cu ochii aţintiţi pe chipul blând al propov\duitorului şi pe privirea sa cald\ şi luminoas\. @Iubiţi credincioşi!”
- se aude glasul inspirat, aproape tân\r, al p\rintelui Serafim, ca
şi cum ar pluti pe deasupra poporului. Şi toate inimile pot simţi
c\, pentru numele lui Hristos, ei sunt cu adev\rat iubiţi de el şi
c\ de dragul lor - mieii lui Hristos - el este gata s\-şi dea viaţa.
Cuvintele sale curg precum un râu care se revars\, profund
şi plin de adev\r şi har, plin de francheţe şi înţelepciune patristic\. Pe baza acestor prelegeri orale ale sale, p\rintele Serafim a alc\tuit, într-un timp destul de scurt, câteva c\rţi foarte
necesare pentru luminarea duhovniceasc\> @N\dejdea noastr\”
(Sofia, 1957) şi @Dragostea noastr\” (Sofia, 1958), prin care el
a îmbog\ţit şi alinat pe credincioşi. În ele, el a descris cu limpezime şi, în acelaşi timp, profund fundamentele vieţii duhovniceşti şi moralitatea ortodox\, dezv\luind idealurile sublime ale
Sfintei Evanghelii şi poruncilor dumnezeieşti.
Când vorbea sau scria despre credinţ\, blândul şi supusul
arhimandrit Serafim ar\ta fermitate şi curaj. El nu-şi îng\duia
compromisuri cu conştiinţa sa în favoarea celor mari şi puternici, sau în acord cu situaţia ad hoc. O ilustrare potrivit\ a acestui
fapt este urm\torul exemplu. La un an sau doi de la tip\rirea
c\rţii @N\dejdea noastr\”, p\rintele Serafim a fost chemat la Comitetul pentru Afaceri Religioase de atunci. Acolo, el a fost
învinuit c\, în cartea sa, când a tâlcuit fericirea f\c\torilor de
pace, a subliniat deosebirea dintre pacea evanghelic\, plin\ de
har şi pacea lumeasc\, care poate fi egoist\ şi chiar nepl\cut\ lui
Dumnezeu. Acestei teme el i-a dedicat un capitol aparte, intitulat @Pacea cu aproapele, nepl\cut\ lui Dumnezeu”.
Iar în acele vremuri, din consideraţii politice, autorit\ţile comuniste se amestecau continuu în Biseric\ prin iniţiativele lor
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@f\c\toare de pace”. Ele au insistat ca arhimandritul Serafim s\
corecteze public @eroarea sa” pân\ la rezultatul dorit de ele. Îns\
p\rintele Serafim nu a fost de acord. Atunci, comitetul şi-a
îndreptat atenţia c\tre patriarhul Chiril, pentru ca acesta s\-i
porunceasc\ lui @de sus” s\ le fac\ pe plac. Principialul p\rinte
Serafim nu a cedat presiunii, fiindc\ nu vroia s\ p\c\tuiasc\ nici
m\car cu o iot\ faţ\ de adev\rul evanghelic, nici s\-l deformeze
pentru a fi pe placul autorit\ţilor. Lucrurile au mers atât de
departe, încât c\ Sfântul Sinod a publicat o declaraţie prin care
ierarhii s\i s-au distanţat ei înşişi de @opinia personal\” a arhimandritului Serafim. Aceast\ @opinie personal\” era, cu toate
acestea, înv\ţ\tura Sfinţilor P\rinţi ai Bisericii.
Când înc\ tr\ia, arhiepiscopul Serafim i-a încurajat şi binecuvântat pe fiii s\i duhovniceşti, care aveau studii teologice, s\
scrie lucr\ri aghiografice, prin intermediul c\rora idealul sfinţeniei ortodoxe s\ fie adânc întip\rit în inimile credincioşilor. O
road\ a acestei binecuvânt\ri a fost cartea arhimandritului Serafim,
@Sfântul Serafim de Sarov”, publicat\ în 1957. Aceast\ carte a
devenit curând preferata bulgarilor ortodocşi. Având un tiraj
foarte mic, ea era r\spândit\ pentru a ajunge de la un cititor la
altul şi chiar era copiat\ de mân\ de creştinii însetaţi de viaţ\
duhovniceasc\ plin\ de har.
Mai târziu, arhimandritul Serafim va continua lucrarea sa în
domeniul aghiografiei, pentru a învia în sufletele credincioşilor
chipurile luminoase ale Sfinţilor Chiril şi Meftodie, fraţii cei
întocmai cu apostolii< Sfântul cneaz botez\tor al naţiunii bulgare
- Boris (Mihail), cel întocmai cu Apostolii< Sfântul Cuvios Ioan
de Rila, stâlpii Bisericii noastre naţionale. Lor p\rintele Serafim
le-a dedicat urm\toarele scrieri> @Sfântul Ioan de Rila şi testamentul s\u” (CD 1958, 11), @Viaţa Sfântului Împ\rat Boris
Mihail, botez\torul naţiunii bulgare” (Sofia, 1965), @Documentele eclezio-misionare ale lui Constantin Filozoful - Sfântul Chiril”
(1969). Perseverent şi conştiincios, arhimandritul Serafim nu
putea s\ se mulţumeasc\ cu o relatare superficial\ a evenimentelor
18

din vieţile acestor sfinţi, şi a studiat îndeaproape sursele istorice
primare existente şi, folosind lumina credinţei, a scos din uitare
moştenirea lor cea sfânt\.
În 1960, arhimandritul Serafim a fost numit profesor la
Academia Teologic\ din Sofia @Sfântul Clement de Ohrida”. Prin
aceasta s-a împlinit dorinţa sa profund\ de demult de a se dedica
studiului teologic, iar prin activit\ţile sale didactice, s\ semene
în cugetele şi inimile tinerilor teologi dragostea şi devotamentul
faţ\ de Ortodoxie. Pe baza studiului s\u doctoral vast - o analiz\
critic\ a dogmei romano-catolice a imaculatei concepţii a
Preasfintei N\sc\toare de Dumnezeu, arhimandritul Serafim a
fost numit ca docent pentru catedra de teologie dogmatic\.
Prelegerile sale academice s-au bucurat de mult interes,
fascinând prin profunzimea lor, caracterul viu şi exemplele luminoase din istoria ecleziastic\ şi vieţile Sfinţilor P\rinţi. Adesea,
conferinţele sale vor trece dincolo de hotarele subiectului studiat, şi se vor transforma în conversaţii duhovniceşti libere. Cu
purtarea sa smerit\ şi cunoştinţele sale teologice bogate, arhimandritul Serafim a câştigat afecţiunea şi respectul studenţilor,
l\sând în sufletele celor mai mulţi dintre ei amintiri de neuitat.
Cât\ vreme a fost profesor (1960-1969), arhimandritul
Serafim a scris lucr\ri pe diferite teme teologice. Pentru a aborda câteva dintre acestea, ca de exemplu tema p\catului originar
şi a r\scump\r\rii, el s-a inspirat din lucr\rile teologice ale arhiepiscopului Serafim (Sobolev)< arhimandritul Serafim a tratat
alte teme cu ocazia comemor\rilor jubiliare sau pentru a r\spunde unor necesit\ţi concrete ivite, spre ap\rarea credinţei.
Astfel, el a scris o serie de studii şi articole teologice, printre
care se num\r\> @Dou\ perspective extreme la denominaţiunile
creştine occidentale cu privire la Prea Sfânta Maic\ a lui Dumnezeu” (Anuarul Academiei Teologice - AAT - 1962/63), @Starea
omului înainte şi dup\ c\dere potrivit viziunii ortodoxe, romanocatolice şi protestante” - AAT 1962/63 -, @R\scump\rarea ca act
al dragostei şi drept\ţii dumnezeieşti” (AAT 1963/64), @Franz
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Von Baader - un filozof şi teolog romano-catolic în c\utarea
Ortodoxiei şi a sinodalit\ţii ei” (AAT 1964/65), @Bogo-milismul
din punctul de vedere al fundamentelor dogmatice ortodoxe ale
preotului Cosma şi dogmatica ortodox\ în general” (AAT
1965/66), @Unitatea Bisericii Creştine potrivit Sfântului Apostol
Pavel” (CD 1967/7-8) etc.
În toate aceste lucr\ri ale sale, p\rintele Serafim a dezvoltat
subiectele teologice tratate în mod onest şi obiectiv, bazându-se
exclusiv pe înv\ţ\turile patristice. El a respins noţiunile teologice confuze la mod\ şi a conturat cu limpezime hotarul dintre
adev\r şi minciun\, dintre credinţa ortodox\ şi erezie. Cele mai
multe dintre studiile sale au fost tip\rite în Anuarul Academiei
Teologice (AAT). Ultimul dintre ele, @Documentele ecleziomisionare ale lui Constantin Filozoful - Sfântul Chiril”, a fost
scris cu ocazia anivers\rii a 1100 de ani de la adormirea acestui
remarcabil apostol al slavilor, s\rb\torit\ în anul 1969. Deşi a
fost cules pentru tipar şi preg\tit pentru publicare, tip\rirea sa a
fost anulat\ în ultima clip\, din cauza poziţiei de m\rturisire a
credinţei, pe care şi-a asumat-o autorul articolului faţ\ de reforma calendarului bisericesc introdus\ în Biseric\ în acea vreme.
În aceşti ani, arhimandritul Serafim s-a bucurat de o imens\
popularitate printre credincioşi. C\rţile sale duhovniceşti au exercitat o influenţ\ benefic\ asupra a nu puţine suflete omeneşti.
Scrierile sale erau c\utate şi citite de oamenii credincioşi.
Poemele sale erau copiate de mân\, r\spândite din om în om,
fiind chiar trimise în str\in\tate, la prietenii şi rudele din exil. În
ciuda acestui respect general pe care credincioşii îl aveau pentru
el datorit\ lucr\rii sale p\storeşti, calea spre des\vârşirea sa
duhovniceasc\ nu a fost influenţat\, nici modificat\ în nici un
fel. Modest şi smerit cu inima, el a fugit de slav\ pe toate c\ile
posibile. Când auzea cuvinte de laud\ la adresa lui, doar îşi
înclina capul şi cu un oftat rostea cuvintele stareţului s\u iubit de
la Optina, ieroschimonahul Macarie> @Vai celui a c\rui slav\
dep\şeşte faptele sale!”
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Dar, în ciuda dorinţei sale sincere de a r\mâne ascuns şi
neobservat, credincioşii îl c\utau pentru spovedanie, sfat şi mângâiere. Ca un bun p\stor, arhimandritul Serafim nu şi-a întors
nicicând faţa de la cei care veneau la el pentru sprijin duhovnicesc. El a luat în grija sa p\rinteasc\ propriile rude dup\ trup,
oameni istoviţi, care au cunoscut privaţiunile şi muncile grele ale
vieţii de refugiat. P\rintele Serafim a încercat din greu s\-i
îndrepte c\tre lucrurile duhovniceşti. El o va vizita regulat pe
sora sa Mariika şi pe o alt\ sor\, cel mai mare copil al familiei,
Daphinka. Faţ\ de ultima, el simţea o recunoştinţ\ deosebit\,
deoarece ea a fost cea care l-a dus în braţe pe când avea doar un
an, în acele zile teribile ale anului 1913, când p\rinţii lor fugeau
din p\mânturile lor c\tre nord, c\tre ţinuturile libere ale Bulgariei, l\sând în urm\ satul natal, mistuit de foc.
În casa sa de pe strada @Pordim” din Sofia, fratele p\rintelui
Serafim, Dimit\r, i-a rânduit lui s\ aib\ o camer\ separat\. Aici,
în timpul orelor sale de vizit\, la blândul p\rinte duhovnicesc
vizitatorii intrau unul dup\ cel\lalt. Aici veneau femei b\trâne
evlavioase, preoţi, studenţi la teologie, intelectuali ap\saţi de
p\cate, oameni am\râţi şi împov\raţi de greut\ţile vieţii…
Milostiv şi iubitor, p\rintele Serafim era gata s\ r\spund\ la
durerea fiec\ruia> pe unii s\-i înveţe, pe alţii s\-i încurajeze, pe
alţii s\-i dojeneasc\ şi s\-i fac\ s\-şi vin\ în simţiri, celor în
nevoie s\ le dea câte ceva din posibilit\ţile sale s\race.
Adesea, pentru a-l mângâia pe cel descurajat, el citea unul
din poemele sale noi şi ungea, ca şi cu un balsam, inima acoperit\ de murd\ria cotidian\. Uneori, se aşeza la vechiul armoniu şi,
cu isonul s\u liniştit, cânta cu vocea sa limpede un psalm sau o
stihir\. Aceasta o f\cea, oricum, pentru un scurt r\gaz. De altfel, cuvânt\rile sale erau întotdeauna îndreptate c\tre esenţa vieţii duhovniceşti> a r\bda aproapele spre împlinirea legii lui Hristos, lupta
cu gândurile şi patimile, cur\ţirea inimii, necesitatea rug\ciunii
pentru o n\zuinţ\ neîncetat\ a cuget\rilor inimii c\tre Dumnezeu.
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Despre aceste lucruri, p\rintele Serafim vorbeşte în mod
firesc şi simplu, f\r\ nici un fel de emfaz\ sau afectare. Nimeni
nu poate simţi la el f\ţ\rnicia care sfâşie în buc\ţi fiinţa slab\
duhovniceşte. Folosindu-şi iscusinţa înn\scut\, el a ascuns în mod
ingenios cunoştinţele sale duhovniceşti bogate, rodul nu atât al
erudiţiei sale exterioare, cât al credinţei sale ortodoxe însuşite profund, prin care respira şi tr\ia întreaga sa fiinţ\.
În aceast\ cas\ a fratelui s\u, de-abia aşteptând ziua de vizit\, un
grup de tineri şi-a f\cut intrarea la el şi, însetaţi duhovniceşte de
cuvintele lui pline de viaţ\, chiar de la intrare i-au cerut>
@P\rinte Serafim, spuneţi-ne, v\ rug\m, ceva despre îndreptarea
duhovniceasc\”. Arhimandritul Serafim zâmbeşte cu senin\tate şi,
f\r\ mult\ preg\tire, începe>
@Nu pot spune nimic…” - pentru un moment el se opreşte, cuprinzându-i cu privirea sa cald\ pe vizitatori şi apoi continu\ - @Nu
pot spune nimic spre propria îndrept\ţire!”
Şi apoi el începe, în cuvinte simple, s\ vorbeasc\ despre
def\imarea de sine şi despre c\inţa inimii, despre cum aceste
lucruri ar trebui s\dite în suflet prin scurta rug\ciune a vameşului> @Doamne, milostiv fii mie, p\c\tosului!” Timpul trece pe
nesimţite. Tu doreşti ca râul de lapte duhovnicesc s\ nu se
opreasc\ nicicând din curgerea sa, şi totuşi… Alte oi ale lui
Hristos aşteapt\ afar\, nu mai puţin însetate ca tine. P\rintele
Serafim îşi conduce vizitatorii pân\ în prag, şi acolo zâmbind,
conchide în versuri>

«Fie ca cel care caut` duhovniceasca sporire
S` dobândeasc` duh de def`imare de sine... » şi el va rosti

aceasta atât de simplu şi limpede, c\ tu îţi vei aduce aminte
mereu de ea.
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Anii în care arhimandritul Serafim a predat la Academia
Teologic\ au coincis cu transform\rile negative din viaţa duhovniceasc\ a Bulgariei. În 1961, o mare parte a Bisericilor Ortodoxe
locale, printre care se num\ra şi cea a Bulgariei, au intrat în
Consiliul Mondial al Bisericilor. Ortodoxia a fost înc\ o dat\
convertit\ într-o moned\ de schimb în mâinile politicienilor
lipsiţi de scrupule şi ale puterilor din culise care-i impulsionau
pe aceştia.
Sufletul onest al arhimandritului Serafim nu putea încuviinţa
nep\s\tor pericolul care se ivise şi ameninţa s\ abat\ de la calea
mântuirii sufletele omeneşti, r\scump\rate de Hristos. Fidel testamentului p\rintelui s\u, arhimandritul Serafim a f\cut toate
eforturile posibile s\ apere şi s\ p\zeasc\ înv\ţ\turile credinţei
de denaturare, s\ inspire dragoste pentru ele în inimile oamenilor credincioşi, studenţilor la teologie şi fiilor s\i duhovniceşti.
Cursul eclezio-politic pro-ecumenist al Patriarhiei Bulgariei
a afectat curând şi viaţa ei liturgic\. În decembrie 1968, calendarul Bisericii, sfinţit de multe secole de folosinţ\ pentru rug\ciunea bisericeasc\, a fost înlocuit în mod necanonic cu unul
nou, @îndreptat”. Aşa cum s-a declarat oficial, motivele introducerii reformei au fost ecumeniste. Biserica Ortodox\ din Bulgaria
a suferit iar\şi o v\t\mare duhovniceasc\< pe de o parte, ea a fost
târât\ pe calea apostaziei iar pe de alt\ parte, leg\tura ei cu poporul, care era sl\bit\ de propaganda ateist\ îndelungat\, a fost
şi mai tare afectat\.
P\rintele Serafim nu a fost de acord cu reforma calendarului
şi spiritul ecumenist s\dit prin intermediul ei. El a m\rturisit, în
repetate rânduri, clericilor care îi erau apropiaţi şi care deţineau
posturi de mare responsabilitate în ierarhia ecleziastic\, raţiunile
teologice serioase în favoarea poziţiei sale şi le-a cerut sprijinul.
Vai! Pretutindeni întâlnea r\ceal\ şi dezinteres faţ\ de preocuparea pentru Ortodoxie, lucru de neînţeles pentru inima sa onest\.
I s-a replicat c\ reforma calendarului era ceva nesemnificativ şi de
mic\ importanţ\, c\ @nu trebuie s\ se ard\ p\tura din cauza
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puricilor”.
Îns\, fiind un duhovnic iscusit, p\rintele Serafim a recunoscut prea bine toate raţiunile vicioase ale p\catului. El ştia c\
cel care face primul pas, chiar dac\ @nesemnificativ”, pe drumul
c\tre apostazie, va fi silit s\ fac\ înc\ unul şi înc\ unul. Pentru
c\ omul, odat\ ce a pornit pe un drum îndep\rtat de porunca
conştiinţei sale, este capabil, prin raţiunea c\zut\, s\ g\seasc\
argumente suficient de @logice” în favoarea @corectitudinii” sale
p\c\toase. Fiind condus de dragostea evanghelic\ pentru aproapele şi de blândeţea sa, p\rintele Serafim a fost de-a dreptul
şocat de poziţia neprincipial\ a clericilor din preajma sa, printre
care s-au dovedit a fi şi unii dintre cei care s-au bucurat odinioar\ de dragostea şi grija p\rinteasc\ a Sfântului Ierarh Serafim.
În 1969, arhimandritul Serafim s-a retras din activitatea sa de
profesor la Academia Teologic\ şi din întreaga viaţ\ ecleziastic\
oficial\, fiindc\ nu dorea s\ fie p\rtaş la apostazie. Înainte de a
p\r\si academia, la întâlnirea solemn\ cu ocazia s\rb\torii
protectorului teologilor, el a ţinut un cuvânt remarcabil în care a
chemat înc\ o dat\ pe profesorii şi studenţii la teologie s\ urmeze
calea Ortodoxiei patristice.
În aceste ceasuri, grele pentru arhimandritul Serafim, el a
primit înt\rire şi mângâiere duhovniceasc\ de la întreaga obşte a
maicilor de la M\n\stirea Acoper\mântul Maicii Domnului din
Kneajevo, întemeiat\ de Sfântul Ierarh Serafim, ca şi de la fratele s\u duhovnicesc, arhimandritul Panteleimon (Stariţki), tovar\şul de chilie credincios şi de mulţi ani al dreptului vl\dic\,
care, dup\ moartea sa, a devenit c\l\uzitorul duhovnicesc al m\n\stirii de maici. În m\n\stirea de la Kneajevo, arhimandritul
Serafim va g\si ultimul s\u ad\post< dup\ ce a p\r\sit academia,
el s-a mutat la m\n\stire, unde vreme de mai bine de dou\ decenii,
pân\ la adormirea sa în 1993, şi-a continuat lucr\rile duhovniceşti şi ocupaţia de scriitor bisericesc.
Pentru fidelitatea sa, de m\rturisitor al neprih\nitei Biserici
a lui Hristos, Dumnezeu i-a d\ruit din plin roade duhovniceşti.
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Timpul pe care l-a petrecut în greut\ţi de dragul Sfintei Ortodoxii a marcat, de asemenea, perioada de maturitate a lucr\rii
sale ca teolog, scriitor şi poet. Folosindu-şi marea h\rnicie şi
simţul puternic al datoriei faţ\ de poporul însetat de luminare
duhovniceasc\, arhimandritul Serafim a alc\tuit, în acei ani, o
serie de c\rţi cu conţinut teologic şi moral-duhovnicesc, în care
a relevat şi ap\rat înv\ţ\turile ortodoxe patristice. Tip\rite la
maşina de scris sau copiate, aceste lucr\ri ale lui erau r\spândite
printre credincioşi chiar în acei ani, şi erau pentru mulţi, şi înc\
sunt, sursa educaţiei duhovniceşti şi mângâiere.
Cele mai importante scrieri ale lui din acea perioad\ sunt>
@Viaţa dup\ viaţ\”, @Stareţii de la Optina”, @Rug\ciunea noastr\”,
@Despre rug\ciunea Domnului”, @Rug\ciunea Sfântului Efrem
Sirul în lumina dogmei patristice”, @Punctul de vedere ortodox
cu privire la vechiul şi noul calendar” şi studiul s\u teologic capital @Ortodoxie şi ecumenism”, alc\tuit în colaborare cu arhimandritul Serghie (Jazadjiev). În toate aceste lucr\ri, arhimandritul Serafim s-a dovedit a fi o c\l\uz\ duhovniceasc\ valoroas\ pe
calea strâmt\ şi abrupt\ a mântuirii. Paginile lor numeroase
v\desc cunoaşterea sa profund\ a lucr\rilor Sfinţilor P\rinţi din
primele secole ale creştinismului pân\ în zilele noastre. C\rţile
sale abund\ de înv\ţ\mintele lor înţelepte cu privire la viaţa
duhovniceasc\, pe care autorul le-a adunat cu trud\ din scrierile
lor nepreţuite. Cu smerenia sa obişnuit\, arhimandritul Serafim
le îng\duia cu bucurie - potrivit propriilor sale cuvinte - onoarea
de a fi ei înşişi înv\ţ\torii, în vreme ce el, cu veselie, se aşeza în
rând cu ucenicii lor.
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Cu toate acestea, p\rintele Serafim str\luceşte cu propria sa
lumin\. Experienţa sa duhovniceasc\ şi practic\ bogat\ este
v\dit\ atât în înv\ţ\turile sale personale mustr\toare, cât şi în
multele pilde elocvente şi uşor de reţinut pe care el este capabil
s\ le transmit\ în stilul s\u obişnuit, în mod liber şi pe înţelesul
oricui. Datorit\ acestor calit\ţi, lucr\rile arhimandritului Serafim
sunt pân\ ast\zi c\l\uz\ duhovniceasc\ preţioas\ pentru orice
creştin ortodox care caut\ lucrul cel folositor (a se vedea Luca
10, 42) - leg\tura neîncetat\ cu Dumnezeu, dobândit\ prin rug\ciune şi veghe. Oricum, viaţa şi lucrarea arhimandritului Serafim
m\rturisesc, f\r\ t\gad\, un alt lucru> continuitatea vie pe care a
realizat-o, îmbr\ţişând, prin nevoinţa sa personal\, comoara duhovniceasc\ a Ortodoxiei, l\sat\ moştenire lui prin testament de c\tre
sfântul ierarh şi f\c\torul de minuni Serafim de Sofia> viaţa în
duh şi adev\r.
Pe 13/26 ianuarie 1993, în smerita sa chilie, moştenit\ de
la p\rintele de vrednic\ pomenire Panteleimon, arhimandritul Serafim a plecat în linişte la Domnul. El sl\bise deja de câţiva ani,
puterea fizic\ îl p\r\sise încetul cu încetul, dar privirea sa continua s\ reverse blândeţe plin\ de har şi c\ldur\. Str\daniile pastorale necontenite şi-au pus amprenta pe trupul s\u îmb\trânit şi
sc\zând în vigoare, dar ele nu au fost zadarnice. Întâlnirea dintre
multe suflete am\gite şi suferinde cu scrierile sale duhovniceşti a
fost impresionant\. Şi cât de multe se pot spune despre întâlnirile
faţ\ c\tre faţ\ cu el! Pe mulţi i-a adus la credinţ\, pe mulţi i-a
înv\ţat bazele adev\rurilor evanghelice şi pe mulţi i-a preg\tit
pentru sfântul botez. Pe mulţi i-a scos din noroiul p\catului şi al
viciului, pe mulţi i-a convertit de la tot felul de erezii şi secte la
Ortodoxie. Pe alţii înc\ i-a îndreptat c\tre calea monahal\ cea
strâmt\, înt\rindu-i în duhul poc\inţei şi al umilinţei, cele mai
sigure c\l\uze pe calea c\tre mântuire.
Şi în ceasul secerişului care a venit, sufletul p\rintelui Serafim
- precum un gr\unte de grâu îmbelşugat, curat şi copt - aştepta
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Parastas la morm=ntul Arhimandritului Serafim

secer\torul ceresc. Plin\ de dor pentru @r\bdarea sfinţilor” şi dragostea @celor care p\zesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa în
Iisus” Hristos (Apocalipsa 14, 12), Biserica - împreun\ cu ei 27

poart\ cu smerenie în sânul s\u şi z\logul de a auzi cuvintele
cereşti> @Fericiţi cei morţi, cei ce acum mor întru Domnul! Da,
gr\ieşte Duhul, odihneasc\-se de ostenelile lor, c\ci faptele lor
vin cu ei” (Apocalipsa 14, 13).
În a 40-a zi de la adormirea arhimandritului Serafim, dup\
ce s-a slujit panihida pentru odihna sufletului s\u, a început
privegherea de toat\ noaptea în cinstea s\rb\torii luminoase ce
va s\ vin\, care era în mod deosebit drag\ celui proasp\t r\posat> s\rb\toarea Ortodoxiei, ziua în care Sfântul Serafim de Sofia a
trecut la Domnul. În râurile continue de imnuri, ce-L prosl\vesc pe Dumnezeul cel întrupat şi de nep\truns şi Sfânta Sa Biseric\ f\r\ de prihan\, în inimile noastre creşte, în mod firesc,
n\dejdea c\ acolo, în mijlocul corului luminos al lupt\torilor
pentru Ortodoxie, împreun\ cu dreptul s\u avv\, intr\ în veselia
cea cereasc\ fiul s\u credincios şi p\str\torul testamentului s\u
duhovnicesc, arhimandritul Serafim Alexiev.

Note>

1). Aceast\ tez\, de 173 pagini, a fost publicat\ în german\ la Sofia, în
1938. Alt\ lucrare academic\ scris\ de Stoian Alexiev, @Calea omului c\tre
Dumnezeu aşa cum este revelat\ în scrierile lui Blaise Pascal”, a fost tip\rit\,
în traducere bulgar\, într-o broşur\ separat\ (Sofia, 1941).
2). Cea mai mare parte a articolelor menţionate au fost publicate în Jurnalul Misionar Ortodox (JMO), editat în acei ani cu sprijinul activ al ieromonahului Meftodie (Jerev), care era, de asemenea, fiul duhovnicesc al vl\dic\i Serafim.
3). Articolul prezint\ cititorilor condamnarea ecleziastic\ a dogmei sofiologice eretice a protoiereului Serghie Bulgakov şi comportamentul s\u lipsit de
poc\inţ\.
4). Articolul este critica dogmei eronate potrivit c\reia chinurile iadului ar
fi, chipurile, temporare< dogma în cauz\ era susţinut\ de teologul de atunci dr.
Ivan Panciovski, cu care arhimandritul Serafim s-a angajat într-o disput\
public\, în scopul de a ap\ra înv\ţ\tura ortodox\ cu privire la acest subiect.
5). Poemele timpurii ale p\rintelui Serafim au fost publicate în dou\
volume, intitulate @Intuiţii” (1940) şi @Cântece despre viaţ\ şi moarte” (1943).
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CUVÂNTUL MITROPOLITULUI VLASIE
:nt=ist\t\torul Bisericii Ortodoxe
de R\s\rit din Rom=nia

%Bine este a cuv=nta pe Dumnezeu [i a prea;n\l]a numele
Lui, cuvintele lucrurilor lui Dumnezeu cu cinste ar\t=ndu-le [i
nu v\ lenevi]i a v\ m\rturisi Lui. Taina ;mp\ratului bine este a o
ascunde, iar lucrurile lui Dumnezeu, a le descoperi, slav\ este^.
(Tovit XII, 5-6)

:n ;ntreaga istorie a Bisericii Ortodoxe a R\s\ritului, niciodat\
n-a ;ncetat lupta cr=ncen\ contra multora care doreau distrugerea
adev\rului de credin]\. C=t timp Biserica a fost ;n unitate, lupta
a fost mai eficient\, ;ns\ mult mai dificil era s\ se reziste ;n vremurile c=nd aceasta era dezbinat\ [i zguduit\ de lupte fratricide.
Dar de[i mai greu, de multe ori ;n aceste condi]ii s-au descoperit
adev\ratele valori [i lupt\torii mai devota]i.
A[a s-a ;nt=mplat dup\ anul 1054, c=nd Biserica Apusean\ s-a
t\iat ;n chip oficial de la Sf=nta Biseric\ Dreptsl\vitoare a R\s\ritului, prin ceea ce se nume[te ;ndeob[te Marea Schism\. De atunci,
Apusul laicizat [i ad=ncindu-se ;n inova]ii [i erezii, n-a contenit ;ncerc\rile de a supune [i domina R\s\ritul, introduc=nd inova]iile sale
;n toate domeniile vie]ii biserice[ti. Un rezultat al acestei ac]iuni,
a fost [i reforma calendarului f\cut\ de papa Grigorie al XIII-lea
;n anul 1582, care a fost impus\ [i Bisericii R\s\ritului. Dar de
fiecare dat\, aceste ;ncerc\ri au fost respinse cu hot\r=re, fiind
considerate abateri de la tradi]ia Ortodoxiei, abateri condamnate
aspru de anatemele stabilite de Sfin]ii Apostoli [i Sfin]ii P\rin]i
la Sinoadele Ecumenice. Astfel, m\rturie ne stau [i hot\r=rile a trei
sfinte Sinoade de la Constantinopol, care s-au f\cut ;n congl\suire
cu cele trei scaune apostolice, care au refuzat ;nnoirile papista[ilor
(Antiohia, Alexandria [i Ierusalim).
Dup\ ce Papa Grigore al XIII-lea a introdus noul calendar, zis
;ndreptat, ;n anul 1582, la indica]iile astronomului Luigi Lilio,
impun=ndu-le [i bisericilor din R\s\rit ;nnoirile sale, Patriarhul
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de Constantinopol, Ieremia al II-lea, pune problema ;n sinod [i d\
urm\toarea hot\r=re> %Ieremia, cu mila lui Dumnezeu Arhiepiscop
al Constantinopolului, Noua Rom\, [i Patriarh Ecumenic.
Fiindc\ din nou Biserica veche a Romei, ;n[el=ndu-se de m=ndra
inven]ie a astronomilor s\i, cu nechibzuin]\ a schimbat preafrumoasele a[ez\minte despre Sfintele Pa[ti, stabilite [i hot\r=te
de cei 318 Sfin]i P\rin]i ai ;nt=iului Sobor Ecumenic din Nicheia,
care, cu cea mai mare stricte]e a stabilit s\ se respecte de to]i cre[tinii
din ;ntreaga lume ca ni[te a[ez\minte neatinse, ast\zi devine cauza
ispitelor. :naintea mea, ca a unui Patriarh Ecumenic, s-au prezentat
b\rba]i armeni, ;ntreb=ndu-se despre practica s\rb\torii Pa[telui,
fiindc\ [i lor li se impune primirea acestor inova]iuni. Chibzuind
;mpreun\ cu Preafericitul Patriarh al Alexandriei [i Preafericitul
Patriarh al Ierusalimului [i cu ceilal]i membri ai Soborului, ;n
numele Sf=ntului Duh hot\r=m>
Ori[icine nu ar urma tradi]iile [i obiceiurile Bisericii, cum au
poruncit cele 7 sfinte Sinoade Ecumenice despre Sfintele Pa[ti,
legiuind toate bine ca s\-i urm\m, [i voie[te a urma Pascaliei gregoriene [i a calendarului papist, ca [i ateii astronomi ce lucreaz\ contra
tuturor hot\r=rilor Sfintelor Soboare, voind prin aceasta a le schimba
[i a le sl\bi, s\ fie anatema, dep\rtat de la Biserica lui Hristos [i de
la adunarea credincio[ilor. Dar voi, pravoslavnicilor [i binecinstitorilor, continua]i ;n ceia ce v-a]i ;nv\]at, ;n cele ce v-a]i n\scut [i
educat. {i c=nd va fi nevoie, [i ;nsu[i s=ngele vostru s\-l v\rsa]i,
ca s\ p\stra]i credin]a [i m\rturisirea p\rinteasc\. P\zi]i-v\ [i
feri]i-v\ de unii ca ace[tia (reformi[ti), ca Domnul nostru, Iisus
Hristos, s\ v\ ajute vou\ [i rug\ciunea credin]ei noastre s\ fie cu
voi to]i. Amin^. Anul 1583 de la na[terea Domnului, indictionul
12, 20 noiembrie.
Aceast\ hot\r=re se nume[te %Sigilion^ sau %Pecetluire^ [i a
fost g\sit\ ;n manuscris ;n Codexul 772 din biblioteca M\n\stirii
Sf. Pantelimon [i ;n manuscris Codex 285 ;n chilia %Imnul Acatist^
din Schitul Kapsocalivia din Sf=ntul Munte Athos. La noi a fost
publicat pentru prima dat\ ;n anul 1881 la Bucure[ti, ;n revista
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%Biserica Ortodox\ Rom=n\^ nr. 12, de c\tre arhimandritul rus Porfirie Uspenski, care l-a copiat din manuscrisul aflat ;n biblioteca
M\n\stirii Sinai.
Iat\ [i un alt document, dat=nd din 1756. Este vorba de un blestem, extras dintr-o pastoral\ a Patriarhului Ecumenic de atunci,
Chiril al Constantinopolului. Este un blestem ;ndreptat ;mpotriva
celor ce s-au ;ndep\rtat de vechiul calendar> %Cei ce se vor alipi
la Pascalia gregorian\ [i calendarul nou papist\[esc, fie el preot
sau mirean, s\ fie dep\rtat de Dumnezeu [i blestemat. Pentru ca
dup\ moarte s\ nu putrezeasc\, ci s\ r\m=n\ ;n ve[nicele munci.
Pietrele [i fierul s\ se risipeasc\, iar acela niciodat\ [i nicidecum.
S\ mo[teneasc\ el lepra lui Ghezie [i s\ se g=tuie ca Iuda. S\ fie
pe p\m=nt ca odinioar\ Cain, ;n tot locul tremur=nd [i oft=ndu-se>
m=nia lui Dumnezeu s\ fie peste capul lor, iar soarta lor s\ fie cu
Iuda v=nz\torul [i cu t\g\duitorii de Dumnezeu jidovi> p\m=ntul
desf\c=ndu-se s\-i ;nghit\ pe ei, cum a ;nghi]it pe Datan [i Aviron.
:ngerul Domnului s\-i goneasc\ pe ei cu sabia ;n toate zilele vie]ii
lor, s\ stea sub toate anatematisirile patriarhilor [i ale soboarelor,
sub ve[nica lep\dare de la Biseric\ [i arunca]i ;n nestinsa gheen\
a focului. Amin^.
Iat\ [i Circulara a II-a a Preacinstitului [i Preafericitului [i
pururea pomenitului Patriarh Antim (Constantinopol) a Uneia Sfinte,
Sobornice[ti [i Apostolice[ti Biserici, adresat\ ortodoc[ilor de
pretutindeni> %}inem m\rturisirea dreptei curatei credin]e, dup\
cum am primit-o de la Sfin]ii P\rin]i, des\v=r[i]i b\rba]i. Respingem
toate nout\]ile ca unele ce sunt n\scociri ale diavolului. Cel ce prime[te nout\]i, def\im\ propov\duirea pravoslavnicei credin]e>
;ns\, aceast\ des\v=r[it\ [i dreapt\ m\rturisire, ca cea ce este pecetluit\, nu prime[te nici ad\ugire, nici sc\dere, nici schimbare ;n
Sf=nta Biseric\. {i cel ce va voi [i va ;ndr\zni s\ introduc\ sau
s\ sf\tuiasc\ sau s\ se ;nvoiasc\ cu mintea la aceasta, asemenea este
cu cel ce se leap\d\ de credin]a cea ;ntru Hristos [i ;ntru cuno[tin]\ se arunc\ pe sine ;ntru ve[nic\ anatem\, pentru hula cea
;mpotriva Sf=ntului Duh. Deci, to]i cei ce primesc nout\]i, ori
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abateri, ori dezbin\ri, se ;mbrac\ cu blestem ca cu o hain\ (Ps. 100)
- ori papi, ori patriarhi, ori clerici, ori mireni sau chiar ;ngeri din
cer de-ar fi> anatema fie^.
(Antim, Arhiepiscopul Constantinopolului [i Patriarh Ecumenic> Ierotei, Patriarh al Alexandriei [i Egiptului> Metodie, Patriarh
al Antiohiei> Chiril, Patriarh al Ierusalimului [i to]i ceilal]i ai
Sf=ntului Sinod). Anul 1845 (Noua Rom\) Constantinopol.
A[adar, calendarul bisericesc (vechi sau iulian) [i Pascalia stabilit\ de cei 318 Sfin]i P\rin]i la :nt=iul Sobor A Toat\ Lumea, ;n
Nicheia (pe care noi le respect\m cu sfin]enie [i ast\zi), au r\mas
neschimbate [i neatinse tot timpul, ;ns\ ;n decursul acestor fr\m=nt\ri [i tulbur\ri istorice, nici Biserica Ortodox\ Rom=n\ n-a sc\pat
de aceste ispitiri. A[a se face c\ ;n anul 1864, Alexandru Ioan Cuza
a convocat un Sinod bisericesc unde a recomandat schimbarea
calendarului iulian cu cel gregorian. La Sinod a fost prezent [i Sf.
Ierarh Calinic de la Cernica [i el a fost unul dintre cei mai vajnici
lupt\tori pentru biruin]a adev\rului [i p\strarea adev\ratei credin]e.
S-a opus categoric acestei inova]ii [i p\r\sind sala Sinodului a
spus> %Iar\ eu, cu cei f\r\delege nu m\ voi socoti!^ :n acest fel
domnitorul n-a reu[it atunci s\ introduc\ aceast\ recomandare
impus\ de francmasoni.
Datorit\ opozi]iei ierarhilor de atunci, s-a recurs ;ns\ la o alt\
stratagem\ mult mai eficient\, impun=ndu-se luarea unei decizii [i
adoptarea unui decret care stabilea c\ to]i arhiereii trebuiau s\ aib\
o licen]\ ;n teologie, c\p\tat\ ;n str\in\tate. :n felul acesta a fost trimis
[i Miron Cristea, viitorul Mitropolit primat [i ulterior Patriarh al Rom=niei, s\ studieze la Universitatea protestant\ de la Budapesta,
iar viitorul Mitropolit al Moldovei, Pimen Georgescu, la Paris. A[a au
fost preg\ti]i to]i candida]ii la principalele scaune episcopale din ]ar\.
Astfel au disp\rut cu timpul adev\ra]ii lupt\tori [i ap\r\tori
ai Ortodoxiei, locul lor fiind luat de ace[ti oameni special preg\ti]i
pentru a tr\da cauza ei. De aceea a avut succes Conferin]a de la
Constantinopol din anul 1923, care a decis schimbarea calendarului iulian cu cel gregorian, oper\ masonic\ evident\, care a avut
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doar scopul de a dezbina [i sl\bi astfel, puterea Bisericii Ortodoxe.
Singurul episcop care n-a fost de acord cu aceast\ reform\ a fost
Visarion Puiu, Mitropolitul Bucovinei, care a luat for]at calea
exilului [i a murit ;n Fran]a la Paris, denigrat de cei din ]ar\.
La ;nceput, sinodul rom=n a declarat c\ se decaleaz\ cu 13 zile
numai s\rb\torile cu dat\ fix\, iar Pascalia r\m=ne cea veche.
A[a a fost ;n 1925. Dar, pentru anul 1926, sinodul desemneaz\
pentru Sfintele Pa[ti alt\ zi dec=t cea dup\ Pascalia Ortodox\. S-a
;nt=mplat deci, un mare scandal [i o mare ru[ine, ca sf=nta zi de
Pa[ti, temelia cre[tinismului, ;n aceea[i ]ar\ [i Biseric\, s\ fie
serbat\ de dou\ ori!... :n 1927 [i ;n 1928, sinodul las\ s\ se s\rb\toreasc\ Sfintele Pa[ti dup\ Pascalia Ortodox\. Noul calendar
produce mari ;ncurc\turi ;n Pascalie, astfel c\ ;n 1929 Pa[tele se
serbeaz\ o dat\ cu catolicii, la 31 martie. Fa]\ de aceast\ situa]ie,
preo]imea [i teologii din Bucure[ti au luat atitudine, prin gazete
[i reviste, dar Sinodul de[i nu putea ie[i din ;ncurc\tur\, nici nu
a vrut s\ asculte pe nimeni.
:n octombrie 1928, la Bucure[ti s-a ]inut un Congres de preo]i
din ;ntreaga ]ar\, prin care s-a cerut patriarhului [i sinodului s\
schimbe hot\r=rea privind Sfintele Pa[ti, ;ns\ glasul poporului
nu a fost ascultat. P=n\ mai t=rziu, c=nd sinodul s-a adunat, iar
mitropolitul Gurie al Basarabiei, episcopul vicar al Hotinului,
Iustinian al Ismailului [i Dionisie, vicarul Chi[in\ului, au spus hot\r=t c\ ;n Basarabia Sfintele Pa[ti nu se pot s\rb\tori dec=t pe 5 mai.
Sinodul, totu[i, a hot\r=t s\ se serbeze la 31 martie, ;ns\ pentru
Basarabia s-a l\sat cuv=nt c\, dac\ nu se va putea serba o dat\ cu
catolicii la 31 martie, s\ se serbeze la 5 mai, adic\ odat\ cu to]i
ortodoc[ii din lume, chiar [i din Japonia, unde se serbeaz\ tot dup\
Pascalia veche [i calendarul iulian, adic\ Ortodox. Preo]imea
basarabean\, la Congresul din decembrie 1928 de la Chi[in\u, a
hot\r=t ;n cel mai clar mod c\ ea va s\rb\tori Sfintele Pa[ti cu
poporul, la 5 mai. Dup\ aceea, mitropolitul Gurie a dat ordin s\
se serbeze Pa[tele la 5 mai. De fapt, nici chiar Polonia, Grecia
[i nici Patriarhul de Constantinopol nu au serbat Pa[tele odat\ cu
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catolicii. Doar sinodul rom=n a hot\r=t s\ se serbeze, atunci, la
31 martie, intr=nd prin aceasta ;n schism\, ;nc\lc=nd hot\r=rile
;nt=iului Sinod Ecumenic, Canonul 7 apostolicesc [i Canonul ;nt=i
din Antiohia, de la anul 340 dup\ Hristos. Teologii rom=ni, profesori universitari [i vesti]i scriitori ai vremii din ]ara noastr\, precum
Nae Ionescu, Gheorghe Racoveanu, Mircea Vulc\nescu, Nichifor
Crainic (fost secretar general al Ministerului Cultelor) [i al]ii, au
dezb\tut hot\r=rea sinodului din toate punctele de vedere, g\sind
c\ este %r\t\cirea cea mai de pe urm\^ [i declar=nd c\ din ziua de
24 ianuarie 1929, Biserica Ortodox\ Rom=n\ nu mai are Sinod.
:ns\ de[i s-a revenit p=n\ la urm\ asupra datei Pascale Ortodoxe, revenirea asupra calendarului bisericesc (vechi) nu numai
c\ nu s-a mai f\cut, ci Patriarhia Rom=n\ a continuat s\ se ad=nceasc\ din ce ;n ce mai tare ;n calea cea larg\ [i pierz\tore a ereziei
ecumenismului. Deoarece, dup\ cum am putut vedea, nu mai erau
episcopi care s\ se opun\ r\ului, lupta cea bun\ a fost continuat\
de preo]ii din m=n\stiri, nucleul mi[c\rii de rezisten]\ fiind M=n\stirea Neam], unde ace[tia s-au organizat sub conducerea Mitropolitului de mai t=rziu Glicherie T\nase, pe atunci ieromonah.
Astfel, urma s\ ;nceap\ golgota Bisericii noastre, devenit\ obiect
de prigoan\ s=ngeroas\, ca [i de def\imare cu ajutorul unor epitete
nedemne de cur\]ia celor care s-au jertfit pentru a p\stra cu sfin]enie dogma [i tradi]ia ortodox\.
Dorim ca to]i cre[tinii [i to]i cei ce doresc s\ afle adev\rul, s\
aib\ de acum o imagine mai clar\ [i s\ se conving\ de c=t\ jertf\
a fost nevoie pentru p\strarea adev\ratei Ortodoxii [i c=t\ ur\ au
purtat asupra noastr\ acei ce ;n numele Evangheliei au ucis [i au
s\v=r[it acte abominabile ;mpotriva noastr\, p\r=nduli-se c\ %aduc
slujb\ lui Dumnezeu^, iar aceasta nicidecum pentru a aprinde
cumva flac\ra r\zbun\rii, pe care noi n-am purtat-o niciodat\, ci
doar de a evoca evenimente care nu trebuie s\ se mai repete.
ARHIEPISCOP {I MITROPOLIT † VLASIE, M=n\stirea Sl\tioara 17/30 mai 1999 - Praznicul Pogor=rii Sf=ntului Duh
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CUM SA :N}ELEGEM CALENDARUL
NOSTRU BISERICESC

(Temeiuri istorice [i [tiin]ifice)

Reproducem aici un fragment din lucrarea regretatului
p\rinte Boris Molceanov, care cerceteaz\ detaliat perfec]iunea liturgic\ a calendarului iulian. Esen]a lucr\rii este
urm\toarea> Pascalia, acceptat\ [i transformat\ ;n canon de
c\tre Con[tiin]a infailibil\ a Bisericii, reprezint\ o capodoper\ a armoniei liturgice, ea fiind temelia calendarului
nostru bisericesc, care folose[te soarele [i luna ;ntr-o unitate
echilibrat\ pentru anotimpuri, zile [i ani. Calendarul iulian
face ca aceast\ unitate armonioas\ s\ devin\ posibil\, ;n timp
ce calendarul gregorian introduce discordia [i dezechilibrul
;n ciclul liturgic.
:ntruc=t dorin]a de a introduce noul calendar ;n cronologia s\rb\torilor biserice[ti se bazeaz\ exclusiv pe considera]ii necre[tine, materialiste [i seculariste (ori, [i mai grav, este
inspirat\ de mi[carea ce reneag\ Sf=nta Biseric\, conduc=nd
la erezia tuturor ereziilor - ecumenismul), [i toate acestea cu
un total dispre] fa]\ de reflectarea supremei unit\]i [i armonii
a universului dumnezeiesc, noi nu putem accepta aceste tendin]e.
Pascalia singur\ va clarifica ;n cele din urm\ %chestiunea
calendarului^, pentru c\, fiind adoptat\ de c\tre Con[tiin]a
Bisericii, [i fiind adeverit\ de c\tre Duhul Sf=nt, Pascalia
constituie un absolut inviolabil! A t\g\dui acest fapt ar fi egal
cu a nega l\ca[ul [i lucrarea Sf=ntului Duh. Pe viitor, toate
calculele viz=nd unitatea [i acordul ciclului liturgic vor avea
ca punct focal al armoniei lor, Pascalia.
1. Leg\tura unilateral\ a calendarului lunar cu cel iulian
;n Pascalia cre[tin-ortodox\.
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Studiind Pascalia noastr\, s;ntem irezistibil cuprin[i de
admira]ie ;n fa]a lucr\rii ingenioase a savan]ilor din Alexandria, care au reu[it s\ efectueze, ;n Pascalie, o leg\tur\ inalterabil\ ;ntre calendarul lunar [i cel iulian solar. Astronomii
alexandrini din secolul al III-lea cuno[teau bine ;nt=rzierea
calendarului iulian fa]\ de Soare. Cu toate acestea, ei n-au
abandonat calendarul iulian, ci s-au folosit cu pricepere de
erorile lui pentru o concordan]\ stabil\ cu anul lunar, ce st\
la baza Pascaliei noastre. Calendarul iulian r\m=ne ;n urma
adev\ratului timp solar< de asemenea, [i cel lunar r\m=ne ;n
urm\ ;mpreun\ cu calendarul iulian. Anul lunar s-a dovedit
a fi legat ;n ve[nicie de cel iulian [i o ;nt=rziere progresiv\
a unuia fa]\ de cel\lalt este imposibil\.
O r\m=nere ;n urm\ (defazare) a anului iulian este egal\
cu r\m=nerea ;n urm\ a celui lunar. Echinoc]iul ;nt=rzie
egalmente ;n ambele cronologii. Diferen]a dintre calendarul
iulian [i cel lunar nu ;ntrece o or\ [i jum\tate ;n decursul
unui mileniu. Noi ;n[ine putem vedea cum toate lunile pline
pascale, calculate pentru mii de ani ;nainte ;n Pascalia noastr\,
cad precis ;n toate d\]ile indicate ;n calendarul iulian, dar nu
coincid deloc cu calendarul gregorian.
Leg\tura indestructibil\ dintre calendarul lunar [i cel iulian
este eviden]iat\ ;ndeosebi de c\tre urm\torul fenomen specific>
[tim c\ un ciclu lunar este egal cu 19 ani, ;n timp ce un ciclu
solar este egal cu 28 de ani. S\ analiz\m aceste cifre, multiplic=nd mai ;nt=i> 19 & 1 × 19< 28 & 4 × 7. Ce se ;nt=mpl\
c=nd le multiplic\m ;ntre ele? 19 × 4 & 76, adic\ perioada de
76 de ani, dup\ a c\rei trecere ;nceputul anului lunar coincide
exact cu ;nceputul anului iulian (fapt demonstrat ;n alt capitol
al c\r]ii). A[adar, multiplic=nd 76 cu 7 ob]inem 532, adic\ acea
perioad\, dup\ a c\rei trecere, Pa[tele iar\[i cade ;n acelea[i
zile [i luni, ;n care a fost s\rb\torit de la ;nceput [i pe ;ntreaga
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durat\ a indictului.
Av=nd ;n vedere o leg\tur\ at=t de stabil\ ;ntre calendarul
lunar [i cel iulian, nici vorb\ nu poate fi despre vreo schimbare a calendarului iulian, fiindc\ va interveni inevitabil o
dezechilibrare a ;ntregului sistem bine alc\tuit [i armonios al
Pascaliei noastre [i apari]ia unor mari ;ncurc\turi ;n toate
calculele pascale. Din p\cate, experimentul necugetat al
schimb\rii calendarului, petrecut la Roma, ;[i manifest\ ;n
prezent urm\rile sale jalnice.
2. Reforma latin\ a calendarului [i consecin]ele sale
nefaste asupra armoniei liturgice.
La Vatican, ;n turnul celor patru v=nturi, exist\ o ;nc\pere
numit\ Sala Calendarelor. :n 1582, Papa Grigorie XIII se
afla ;n aceast\ sal\, observ=nd cu interes cum razele solare
se mi[cau pe parchetul pe care era trasat\ o linie de la nord
spre sud. :n acea perioad\, savan]ii italieni Ignatius Dante,
Aloysius Lilius, Christopher Clavius [i Pietro Cicchone se
str\duiau s\-l conving\ pe Pap\ de ;nt=rzierea calendarului
fa]\ de soare [i de necesitatea unei rectific\ri. Papa cerea
dovezi. {i atunci savan]ii au tras o linie pe pardoseala S\lii
Calendarelor, str\pung=nd peretele sudic pentru a l\sa s\
intre ;n ;nc\pere razele soarelui. Papa a fost invitat s\ se conving\ vizual de corectitudinea afirma]iilor lor. S-a dovedit c\
aveau dreptate> zilele solsti]iului [i echinoc]iului se deplasaser\ cu zece zile ;ntregi. Soarele ;nsu[i m\rturisea asupra
;nt=rzierii calendarului iulian. Papa s-a l\sat convins. :n 1582,
reforma calendarului a fost efectuat\. Dup\ 4 octombrie,
deodat\ a venit 15 octombrie.
Dac\, totu[i, cuno[tin]ele savan]ilor italieni din secolul al
XlV-lea ar fi fost cel pu]in apropiate de cuno[tin]ele alc\tuitorilor Pascaliei (savan]ii alexandrini din secolul III), ;n acest
caz ei ;n[i[i ar fi renun]at la propriul lor plan de reformare
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a calendarului. Din nefericire, ei erau prea departe de ;n]elepciunea savan]ilor alexandrini care, ;n secolul al III- lea,
[tiau deja foarte bine ceea ce savan]ii italieni ajunseser\ s\
afle abia ;n secolul al XVI-lea - ;nt=rzierea calendarului.
Reforma ca atare a fost efectuat\ primitiv [i grosolan. :n
loc de a ordona ca 5 octombrie s\ devin\ brusc 15 octombrie,
reforma s- ar fi putut introduce gradat [i ordonat pe o perioad\
de 44 de ani, nesocotind anii bisec]i, ci consider=ndu-i ca fiind
;ntregi. S-a v\zut, de fapt, c\, gra]ie unei astfel de reforme
pripite, primii destabiliza]i s-au pomenit a fi reformatorii
;n[i[i, anume astronomii italieni, care s-au lovit imediat de
multiple dificult\]i de ordin practic. Nu se [tie cum [i-au mai
men]inut ei jurnalul observa]iilor astronomice, ;n care sunt
notate nu numai zilele, ci [i orele [i minutele, dup\ ce au
produs un gol de zece zile ;ntregi? Cum [i-ar mai fi f\cut ei
calculele astronomice dup\ ce, datorit\ reformei lor, au rupt
toate conexiunile cu stabilitatea calendarului conven]ional?
Unica sc\pare din acest impas ar fi fost revenirea la calendarul iulian [i efectuarea ;n continuare a tuturor calculelor ;n
conformitate cu acest calendar, modific=nd extrem de simplu
rezultatele ob]inute ;n baza calendarului iulian de c\tre ace[ti
noi codificatori. Astfel, ar fi fost posibil de ob]inut aceea[i
acurate]e a cronologiei, iar unitatea dintre cronologia solar\
[i cea lunar\ n-ar fi fost distrus\. A meritat oare s\ fie reformat
calendarul din pricina defaz\rii ;n cronologia iulian\? Cel
mai hot\r=t opozant al reformei latine s-a dovedit a fi cronologia lunar\ ce nu poate fi ;n nici un fel unitar\ cu noul calendar. Prin urmare, reformi[tii italieni au fost sili]i s-o modifice
deopotriv\ cu ;ntreaga Pascalie.
Minunata lucrare a savan]ilor alexandrini a fost iremediabil mutilat\ [i distorsional\. Sistemul lor ingenios de simplu
[i de precis a fost ;nlocuit cu un sistem nou [i ;mpov\r\tor.
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Armonia dintre anul lunar [i cel solar a fost distrus\ pentru
totdeauna. Ordinea din calculul fazelor lunare a fost schimbat\ [i reformi[tii au ;nceput s\ calculeze mi[c\rile lunii ;n
mod artificial, prin introducerea unei accelera]ii de o zi plin\
la 310 ani. Rezultatul a fost urm\torul> Pa[tele lor, ;n unii ani
coincide cu Pa[tele evreiesc - eveniment condamnat [i
interzis cu des\v=r[ire de c\tre Sinodul I Ecumenic ...
Dac\ mult-;ncrez\torii ;n sine, f\c\tori ai noului calendar,
Aloysius Lilius [i colegii s\i ar fi catadicsit s\ consulte calendarul evreiesc contemporan lor, ei n-ar fi introdus aceast\
nefericit\ perturba]ie lunar\. :nlocuirea calendarului iulian
cu cel gregorian a fost asem\n\toare ;nlocuirii unei magnifice opere de art\ cu o buturug\ cioplit\ grosolan. Savan]ii italieni din secolul al XVI-lea [i-au ridicat cu acest nou calendar
un monument ignoran]ei [i stupidit\]ii lor personale.
Compromisul este oare posibil?
Reformi[tii latini, dup\ cum s-a v\zut, schimb=nd calendarul solar, s-au v\zut sili]i s\ denatureze [i cronologia lunar\,
iar, ;mpreun\ cu anul solar, s\ schimbe ;ntreaga Pascalie.
Numero[i cre[tini ortodoc[i, ;n]eleg=nd totala imposibilitate pentru Sf=nta Biseric\ de a renun]a la calendarul lunar
[i la r=nduielile canonice privitoare la s\rb\torirea Pa[telui, cu
toate acestea nu ;n]eleg pe daplin leg\tura de nezdruncinat a
Pascaliei noastre cu calendarul iulian. Ace[ti oameni, r\u
informa]i, vorbesc adesea despre un compromis, chipurile,
s\ l\s\m Pascalia noastr\ neschimbat\, adic\ s\ s\rb\torim
Pa[tele [i celelalte s\rb\tori legate de acesta, dup\ calendarul iulian, iar celelalte s\rb\tori - ;n acord cu calendarul gregorian. Aceast\ propunere este ;nt\rit\ de faptul c\, copiii
no[tri care ;nva]\ ;n [coli neortodoxe, dar autointitulate
%cre[tine^, sunt nevoi]i s\-[i petreac\ s\rb\torile conform
uzan]elor vacan]elor legale ale neortodoc[ilor, dup\ calenda39

rul gregorian. Nu vom intra ;n discu]ie, neg=nd aceste dificult\]i pe care le ;nt=mpin\ copiii no[tri ;n fa]a necesit\]ii de a
respecta zilele sfinte ;n acord cu calendarul nostru bisericesc.
Exist\ desigur greut\]i, dar nu are rost s\ le exager\m.
Copiii din familiile evreie[ti [i musulmane g\sesc totu[i o
modalitate de a-[i respecta s\rb\torile f\r\ a schimba calendarul. Dac\ necre[tinii au curajul [i puterea de credin]\ de a
posti c=nd al]ii s\rb\toresc [i de a-[i respecta cu stricte]e
s\rb\torile potrivit cronologiei lor, ce scuz\ putem avea noi
c=nd nu facem nici at=t? De ce oare numai printre noi apar
astfel de tendin]e de a sacrifica calendarul nostru iulian?
Autorii solu]iilor de compromis nu pot evita situa]iile complet inadmisibile ;n urma ;ncerc\rilor de a folosi Pascalia
canonic\ ;n rela]ie cu calendarul gregorian. Un exemplu al unei
astfel de situa]ii s-a ;nt=mplat ;n 1959. :n acel an, Pa[tele a
c\zut ;n data de 20 aprilie< Sf=nta Treime - ;n data de 8 iunie
(dup\ calendarul iulian). Opt zile mai t=rziu, la 16 iunie a
;nceput postul Sfin]ilor Apostoli, care a continuat p=n\ ;n
ziua Sfin]ilor Apostoli Petru [i Pavel (29 iunie). Dac\ ar fi fost
folosit calendarul (nou) gregorian, ;nceputul postului ar fi
c\zut ;n data de 29 iunie, adic\ chiar ;n ziua Sfin]ilor Apostoli
Petru [i Pavel, astfel c\ postul ar fi disp\rut cu des\v=r[ire.
A[a ceva se ;nt=mpl\ totdeauna atunci c=nd Pa[tele cade
;ntre 20 [i 25 aprilie.
Sf=nta Biseric\ nu poate sub nici o form\ s\ renun]e la
poruncile apostolice. :n consecin]\, calendarul (nou) gregorian nu poate fi acceptat chiar [i ;n condi]ii de compromis.
Din revista %OrthodoxLife^, Jordanville, New York
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DESPRE NOUL {I VECHIUL CALENDAR

Unul dintre savan]ii cercet\tori ai problemei noului [i
vechiului calendar, membru actual al Asocia]iei Astronomice
Ruse, E. Predtecenskii spune c\ doar din epoca Rena[terii,
printre alte probleme [tiin]ifice, ;n Apus, au ;nceput s\ se
ocupe [i de calculele datei Pa[telui. %Din p\cate, - declar\
el, - abia ;n]eleg=nd structura canonului alexandrin, [i
;n]eleg=nd-o, poate pe departe, cum trebuie, savan]ii apuseni
au vrut s\ devin\ reformatori [i ;ncrez=ndu-se ;n ei s-au
apucat s\ corecteze o lucrare foarte frumos realizat\^. Dup\
cuvintele lui Predtecenskii, %dac\ epoca Rena[terii ar fi
;nceput odat\, at=t ;n Apus c=t [i ;n R\s\ritul antic al
Europei, dac\ condi]iile nefaste nu duceau la nimicirea de
tot a culturii ;n Bisericile cre[tine antice din Bizan], dac\
tradi]iile [i cultura alexandrine din primele secole nu se
;ntrerupeau ;n R\s\rit, atunci abia era posibil\ [i toat\
schimbarea f\cut\ de papa Grigorie al XIII-lea.^
La aceste cuvinte ale lui Predtecenskii trebuie s\ ad\ug\m
c\ apari]ia reformei calendaristice a papei Grigorie al XIII-lea
a fost determinat\ nu doar de lipsa unei ;n]elegeri [i asimil\ri
de c\tre savan]ii apuseni a canonului alexandrin, cu metoda
lui de calculare a datei Pa[telui [i c\derea [tiin]ei ;n R\s\rit,
ci, mai ales, de necredin]a lor ;n sf=nta Biseric\, mai exact, a
necredin]ei lor ;n faptul c\ ;n ea, ;n Biseric\, este viu [i lucreaz\
Duhul Sf=nt ca izvor al oric\rui adev\r. Dac\ Biserica Romano-Catolic\ ar fi avut aceast\ credin]\, ea, ;n persoana Papei
[i savan]ilor lui, n-ar fi supus schimb\rii regulile canonice
aflate la baza Pascaliei noastre dup\ vechiul calendar, prin
care Duhul Sf=nt a exprimat un adev\r nesupus schimb\rii.
Mai ;nt=i avem ;n vedere canonul 7 apostolic> %Dac\ vreun
episcop, presbiter, ori diacon va s\rb\tori sf=nta zi a Pa[tilor
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cu iudeii, ;nainte de echinoc]iul de prim\var\, s\ se cateriseasc\^. Tot la aceasta se refer\ [i canonul 1 al Sinodului din
Antiohia care spune> %To]i cei ce ;ndr\znesc a dezlega hot\r=rea sf=ntului [i marelui Sinod, cel adunat ;n Niceea, ;n prezen]a bunei cinstiri a preaiubitorului de Dumnezeu :mp\ratul Constantin, pentru sf=nta s\rb\toare cea m=ntuitoare a
Pa[tilor< de vor st\rui ;mpotrivindu-se mai mult contra celor
bine dogmatisite, s\ fie ne;mp\rt\[i]i [i lep\da]i de la Biseric\.
{i acestea s\ fie zise pentru laici. Iar dac\ vreunul din clericii
Bisericii> episcop, presbiter, ori diacon, dup\ hot\r=rea
aceasta ar ;ndr\zni s\ se deosebeasc\ [i s\ serbeze Pa[tile cu
iudeii pentru r\zvr\tirea popoarelor [i tulburarea Bisericii,
pe unul ca acesta sf=ntul Sinod l-a judecat 2 din momentul acela
str\in de Biseric\, ca unul ce s-a f\cut pricinuitor de p\cat
lui, c=t [i altora, de stricare [i r\zvr\tire. Pe ace[tia ;i caterise[te de liturghie, precum [i pe cei ce vor cuteza a se ;mp\rt\[i cu ei dup\ caterisire. Iar cei caterisi]i s\ se lipseasc\ [i de
cinstea cea din afar\ la care se ajunge prin preo]ia lui
Dumnezeu^.
2. La aceast\ problem\ ad\ug\m citatul din articolul Liudmilei Perepelkina %Iulianskii kalendari 1000-letnea ikona na Rusi^ (Calendarul iulian icoan\ milenar\ ;n Rusia), publicat ;n %Pravoslavn=i puti^ (%Drumul ortodox^
- Almanahul teologico-filosofic bisericesc pentru anul 1988, Jordanville,
N.I., 1989, pag. 138)> %O asemenea sentin]\ sever\, care prevede desp\r]irea
de Biseric\ f\r\ o cercetare prealabil\ a faptei s\v=r[ite din partea conducerii
biserice[ti locale, se ;nt=lne[te destul de rar ;n canoane. Aceasta m\rturise[te
c=t de categoric\ este hot\r=rea de la Niceea ;n ce prive[te determinarea datei
serb\rii Sfintelor Pa[ti, adic\ niciodat\ %;mpreun\ cu iudeii^.

Acest canon al Sinodului din Antiohia este pentru noi cu
at=t mai important, cu c=t el nu numai c\ interzice serbarea
Pa[telui odat\ cu iudeii, dar arat\ c\ o astfel de interdic]ie a
fost pronun]at\ [i de hot\r=rea primului Sinod ecumenic.
Este adev\rat, c\ aceast\ hot\r=re soborniceasc\ n-a ajuns
p=n\ la noi, dar despre con]inutul ei se vorbe[te ;n cunoscuta
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epistol\ a marelui :mp\rat Constantin c\tre to]i episcopii
care n-au fost prezen]i la primul Sinod ecumenic din Niceea.
La toate aceste hot\r=ri canonice ale Bisericii Ortodoxe
trebuie s\ mai ad\ug\m canonul 7 al Sinodului II ecumenic
[i canonul 95 al Sinodului Trullan, cu con]inut identic [i care
arat\ cum trebuie s\ fie primi]i ereticii ;n Biseric\.
%Primim la Ortodoxie - se spune aici, - pe eretici dup\
supusa urmare [i obicei. Pe arieni adic\, macedonieni, sabatieni, navatieni pe cei ce se zic cura]i [i st=ngaci, patrusprezeceni, tetradi]i (mercurieni) [i pe apolinari[ti ;i primim,
dup\ ce vor da ;n scris m\rturia credin]ei [i vor anatematisi tot
eresul, care nu cuget\ ca sf=nta catoliceasc\ (sensul ini]ial al
acestui cuv=nt era de %soborniceasc\^, %universal\^, ;nsu[it
nedrept de Biserica catolic\ -nota. trad.) [i apostoleasc\
Biseric\, a lui Dumnezeu, pecetluindu-i mai ;nainte cu
sf=ntul Mir, pe frunte, pe ochi, n\ri, gur\, urechi, [i zicem>
%Pecetea Darului Sf=ntului Duh^…
Dup\ cum vedem, aici patrusprezecenii, adic\ aceia dintre
cre[tini, care serbau Pa[tile ;mpreun\ cu iudeii pe 14 nisan,
sunt clar numi]i eretici [i sunt pu[i ;n acela[i r=nd cu arienii
[i al]i mari eretici, fapt pentru care sunt primi]i ;n s=nul
Bisericii, ;n caz c\ se poc\iesc, prin ungerea cu mir.
Iat\, la ce duce c\lcarea regulilor canonice despre timpul
serb\rii Sfintelor Pa[ti. Din hot\r=rile canonice ale Bisericii
Ortodoxe citate, reiese clar c\ trebuie cu sfin]enie s\ le p\str\m
neschimbate. De aceea canonul 21 al Sinodului din Gangra
spune> %{i, ;n definitiv, toate cele predate de Dumnezeie[tile
Scripturi [i de Apostoli, ne rug\m Domnului a se face ;n
Biseric\^. Iar ;n canonul 2 al Sinodului VI ecumenic se spune>
%{i nim\nui s\ nu-i fie ;ng\duit a preface canoanele cele mai
sus ar\tate, sau a le strica, sau a primi altele afar\ de acestea
care ne stau de fa]\, compuse de oarecare falsificatori care
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c=rcium\resc Adev\rul…^
Aceea[i respectare riguroas\ neschimbat\ a hot\r=rilor
canonice porunce[te Sinodul VII ecumenic, ;n canonul 1, care
spune> %Primind cu ;mbr\]i[are dumnezeie[tile canoane,
;nt\rim ;ntreg [i necl\tit a[ez\m=ntul lor care s-au a[ezat de
tr=mbi]ele Duhului, prea l\uda]ii Apostoli [i de c\tre sfintele
Sinoade ecumenice [i de c\tre cele ce s-au adunat pe alocuri
pentru predarea unor a[ez\m=nturi ca acestea de c\tre Sfin]ii
P\rin]ii no[tri, pentru c\ to]i de unul [i acela[i Duh Sf=nt
lumin=ndu-se, au hot\r=t cele folositoare. Pe cei ce-i dau
anatemei ;i anatemiz\m [i noi< pe cei ce-i caterisesc, [i noi
;i caterisim< pe cei ce-i afurisesc, ;i afurisim [i noi…^
Din toate aceste reguli canonice ar\tate este clar ;n ce p\cat
mare au c\zut catolicii c\lc=nd canoanele ce nu ne permit serbarea Pa[tilor odat\ cu Pa[tile iudaice. Acesta este p\catul hulei
la adresa Sf=ntului Duh care nu este iertat de Dumnezeu nici
;n via]a aceasta, nici ;n cea viitoare. Prin sfintele canoane vorbe[te ;nsu[i Dumnezeu Sf=ntul Duh, c\ci hot\r=rile canonice,
ca [i cele dogmatice ale Sinoadelor ecumenice au fost date potrivit cuvintelor Dumnezeie[tii Scripturi> %P\rutu-s-a Duhului
Sf=nt [i nou\^ (Fapte 15, 28). {i nu pentru aceea Sf=ntul Duh
;mpreun\ cu Apostolii, Sinoadele ecumenice [i cu Sfin]ii P\rin]i au hot\r=t adev\rurile canonice, ca apoi noi, crez=ndu-ne
mai perfec]i ca ace[tia, s\ le ;ndrept\m [i s\ le modific\m,
ca fiind imperfecte [i gre[ite. Asemenea atitudine fa]\ de
sfintele canoane este complet inadmisibil\ [i profanatoare.
:ntru aceasta [i este vinovat\ Biserica Romano-Catolic\,
care ;nc\lc=nd [i suprim=nd regulile canonice a serbat
Pa[tile ;n 1805, 1825, 1853, 1854… 1903, 1923, 1927 [i ;n
mul]i al]i ani odat\ cu Pa[tile iudaic. Aceasta nu este ;nc\ totul,
c\ci noul calendar oblig\ Biserica Romano-Catolic\ s\ mearg\
;mpotriva sfintei Evanghelii, ;nc\lc=nd mersul istoriei evan44

ghelice. Din Evanghelie se vede c\ Pa[tile cre[tinesc se s\v=r[ea dup\ Pa[tile iudaic. Dar la catolici, ;n virtutea noii Pascalii,
nu numai c\ sunt ani c=nd Pa[tile cade odat\ cu iudeii, dar
[i c=nd se s\v=r[e[te ;naintea Pa[telui iudaic, cum a fost ;n
1839, 1840, 1842, 1843, 1845, 1849, 1850, 1856, 1891,
1894 [i ;n mul]i al]i ani. Iar ;n 1921 Pa[tile iudaic a fost pe
10 aprilie, iar Pa[tile catolic a fost serbat pe 11 martie, adic\
cu o lun\ ;nainte de Pa[tile iudaic.

***
Dar, dac\, ;n puterea a[ez\mintelor canonice, primirea
calendarului nou ;n forma lui deplin\, pentru noi nu este admis\, tot la fel nu este admis\ pentru cre[tinii ortodoc[i primirea
calendarului nou ;n forma lui par]ial\. Acest compromis se
observ\ ;n ultimul timp ;n via]a unor Biserici Ortodoxe locale
[i se manifest\ prin faptul c\ Pa[tile se serbeaz\ dup\ vechea
Pascalie ortodox\, iar toate s\rb\torile nemi[c\toare, cu dat\
fix\, se serbeaz\ pe calendarul nou. Dar un asemenea calendar amestecat nu poate fi primit de ortodoc[i, deoarece aduce
dup\ sine ;nc\lcarea unor alte hot\r=ri biserice[ti despre care
ne vorbe[te Tipicul [i care trebuie respectate cu sfin]enie [i
neabatere, c\ci nu trebuie s\ ie[im de sub ascultarea mamei
noastre Biserica. Cei de stil nou au p\c\tuit prin aceast\ neascultare. Noi vorbim a[a, av=nd ;n vedere ;nc\lcarea cerin]elor Tipicului referitoare la s\rb\torile cu dat\ fix\.
Biserica a stabilit prin Tipic anumite limite de timp ;n cadrul c\rora trebuie s\ fie serbate s\rb\torile cu dat\ fix\ care
cad ;n timpul sfintei Patruzecimi. A[a, de exemplu, s\rb\toarea Sf=ntului Ioan Botez\torul poate c\dea din miercurea
S\pt\m=nii l\satului sec de carne (limit\ timpurie) [i p=n\ ;n
mar]ea S\pt\m=nii a 4-a a Postului Mare (limit\ cea mai t=rzie).
Dar aceste limite sunt distruse de calendarul nou, deoarece
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toate s\rb\torile cu dat\ fix\ ei le serbeaz\ cu 13 zile mai
devreme. Acela[i lucru se poate spune [i despre s\rb\toarea
Bunei-Vestiri (25 martie). Dup\ cerin]ele Tipicului BunaVestire se serbeaz\ ;n perioada de timp care ;ncepe din joia
s\pt\m=nii a 3-a a Postului Mare [i ajunge p=n\ ;n miercurea
S\pt\m=nii luminate. Dar prin introducerea calendarului nou,
timpul pr\znuirii Bunei-Vestiri ;ncepe din vinerea primei
s\pt\m=ni [i se continu\ numai p=n\ ;n joia s\pt\m=nii a 6-a
a Postului Mare.
Dar cu aceasta nu se termin\ p\catul calendarului nou privitor la cerin]ele Bisericii [i Tipicului ei. Atitudinea negativ\
fa]\ de limitele ar\tate pentru stabilirea timpului serb\rii marilor
s\rb\tori duce ;n continuare noul calendar la ;nc\lcarea Tipicului. Biserica a prev\zut coinciden]a unora din marile s\rb\tori neschimb\toare cu s\rb\torile schimb\toare, la fel [i
cu alte zile ale Postului Mare. Pentru toate aceste cazuri de
coinciden]\ ea a stabilit o r=nduial\ fix\ a slujbelor biserice[ti.
Dar distrug=nd aceste limite, noul calendar distruge de asemenea [i aceast\ hot\r=re a Bisericii Ortodoxe. De aceea ;n
noul calendar niciodat\ nu poate coincide aceea[i s\rb\toare
a Bunei-Vestiri cu zilele S\pt\m=nii Patimilor [i la fel nu poate
avea Kirio-Pa[te, adic\ coinciden]a Bunei-Vestiri cu s\rb\toarea Pa[telui, lucru care ;ncalc\ clar Tipicul bisericesc.
Deosebit de revolt\toare este ;nc\lcarea Tipicului ;n ceea
ce prive[te atitudinea stilului nou referitoare la s\rb\torirea
Sfin]ilor Apostoli Petru [i Pavel. Sf=nta Biseric\ ;i cinste[te
at=t de mult pe ace[ti mari Apostoli, ;nc=t a stabilit ;naintea
pomenirii lor (29 iunie) un post care se ;ntinde, potrivit Tipicului, de la 8 zile p=n\ la 42 de zile. La introducerea calendarului nou acest post, totdeauna se mic[oreaz\. Iar c=nd
Pa[tile se serbeaz\ ;n perioada de la 20 p=n\ la 25 aprilie
inclusiv, postul Sfin]ilor Apostoli Petru [i Pavel se suprim\
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de tot> pentru el nu mai r\m=ne timp.
Unii pot spune c\ ;nc\lcarea Tipicului nu este un p\cat
greu deoarece aici nu are loc abaterea de la dogme. Dar [i
cuvintele lui Hristos> %Iar de nu va asculta nici de Biseric\,
s\-]i fie ]ie ca un p\g=n [i vame[^ (Matei 18, 17), nu ne vorbesc
despre ;nc\lcarea unor adev\ruri dogmatice ale credin]ei
noastre. Totu[i, conform m\rturiei acestor cuvinte dumnezeie[ti, cel care nu face ascultare Bisericii, acela se desparte de
Ea [i ajunge ;n r=ndul celor mai mari p\c\to[i, deoarece ;n
acest caz este aplicat\ pedeapsa suprem\ - desp\r]irea de
Biseric\. Iar acest p\cat al neascult\rii Bisericii [i de dispre]uire a tipicului ei, noul calendar ;l s\v=r[e[te deschis, cu
m=na ;ndr\znea]\. Din punct de vedere al credin]ei ortodoxe
atitudinea sfid\toare ;n ce prive[te Tipicul este nepermis\
pentru fiii sfintei Biserici, ;n acela[i fel cum nu este permis\
nici ;ndep\rtarea noastr\ de la dogmele [i regulile canonice.
{i aceasta este clar. A[a cum dispre]uirea determin\rilor
dogmatice [i canonice duce la ;ndep\rtarea de la Ortodoxie,
la aceea[i ;ndep\rtare duce [i dispre]uirea ar\tat\ a Tipicului.
C\ci, Tipicul este pentru noi lege sf=nt\ dup\ care ne conducem ;n r=nduiala slujbelor noastre biserice[ti ortodoxe, a
s\rb\torilor [i posturilor. Tipicul este o carte sf=nt\ legat\ de
numele minunatului vas al Harului, Sf=ntul Sava cel Sfin]it
[i primit\ de Biserica Ortodox\ ca fiind una din c\r]ile de
baz\. Tipicul nu este altceva dec=t vocea Mamei noastre Biserica. Iar fa]\ de aceast\ voce nu trebuie s\ avem o atitudine
dispre]uitoare, ci una de ascultare necondi]ionat\ [i neab\tut\, dac\ vrem s\ r\m=nem fiii credincio[i [i supu[i ai Sfintei
Biserici [i tuturor normelor ei ortodoxe.
Dar ce se mai ;nt=mpl\ ;n final ;n urma ;nc\lc\rii acestei
c\r]i sfinte, Tipicul, odat\ cu introducerea calendarului nou?
Se ;nt=mpl\ c\ dac\ ne folosim de noua modificare, pentru
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stabilirea unor timpuri noi, ;n ce prive[te s\rb\torile, posturile [i slujbele noastre biserice[ti, prin aceasta vom m\rturisi
;n mod implicit c\ noul calendar arat\ corect calculul timpului bisericesc, iar Tipicul a fost ;ntocmit incorect< [i aceasta
se ;nt=mpl\ simultan cu faptul c\ noi [tim c\ Tipicul vine de
la Biserica Ortodox\, acea Biseric\ ;n care ca ;ntr-un tezaur
bogat Apostolii au pus numai tot ce apar]ine Adev\rului< [i
iar\[i, c=nd ne este bine cunoscut c\ ;nc\lc\rile ar\tate ale
Tipicului vin de la catolicii ;neca]i ;n ;ntunecimea diferitelor
erezii [i r\t\ciri. Ca n\scut din catolicism [i fenomen
antibisericesc, noul calendar nu poate aduce nimic Bisericii
Ortodoxe, ;n afar\ de tulburare. A[a a fost t=lcuit chiar de la
apari]ie de primii lui adversari, patriarhul Constantinopolului, Ieremia al II-lea, [i Sinodul local din Constantinopol,
organizat de el ;n 1583. Noul calendar r\m=ne p=n\ ast\zi
acela[i ;nceput de dezbinare [i propagand\ catolic\, foarte
d\un\toare pentru via]a Bisericii Ortodoxe. De aceea primirea calendarului nou ;mpotriva voin]ei Sfintei Biserici, chiar
[i ;n forma lui par]ial\, poate duce numai la aceea c\ noi ;n[ine
vom contribui la apari]ia unor tulbur\ri [i curente ;n via]a
noastr\ bisericeasc\, [i prin urmare cu m=inile proprii vom
distruge autoritatea sfintei Biserici Ortodoxe.
:n acest fel, la fel cum s\v=r[im marele p\cat al neascult\rii Bisericii primind noul calendar ;n forma lui deplin\,
prin ;ndep\rtarea sfintelor reguli canonice, tot a[a s\v=r[im
acela[i p\cat al neascult\rii primind noul calendar ;n forma
lui par]ial\, (calendar amestecat), prin ;ndep\rtarea cerin]elor Tipicului.

***
De aici se ;n]elege de ce Biserica Ortodox\ s-a ;mpotrivit
at=t de hot\r=tor [i cu at=ta r=vn\ acestei nout\]i antibiseri48

ce[ti, chiar de la ;nceputul introducerii reformei calendaristice [i p=n\ ;n ultimul timp. Imediat dup\ ce papa Grigorie al
XIII-lea a introdus noul calendar, ;n acela[i an 1582, patriarhul ecumenic Ieremia al II-lea, ;mpreun\ cu Sinodul s\u, a condamnat noua metod\ de calcul roman\, ca fiind contradictorie
tradi]iilor Bisericii Ortodoxe. :n urm\torul an 1583, patriarhul Ieremia al II-lea, cu participarea patriarhilor Silvestru al
Alexandriei [i Sofronie al VI-lea al Ierusalimului, a adunat
un Sinod bisericesc care a condamnat introducerea ;n Biserica roman\ a calendarului gregorian ca fiind potrivnic canoanelor ;ntregii Biserici ecumenice [i ca o ;nc\lcare a hot\r=rii
primului Sinod ecumenic privind ordinea calculului zilei s\rb\torii Sfintelor Pa[ti. Acest Sinod, ;n hot\r=rea sa numit\
Sigilion din 20 noiembrie 1583 ;i cheam\ pe ortodoc[i s\ ]in\
ferm [i neab\tut, chiar p=n\ la v\rsarea s=ngelui, sinaxarul
ortodox [i Pascalia iulian\, arunc=nd asupra tuturor care vor
;nc\lca aceast\ hot\r=re-anatem\, desp\r]irea de Biserica
Ortodox\! Despre aceast\ hot\r=re Sinodul de la Constantinopol a anun]at toate Bisericile R\s\ritului> pe mitropolitul
Moscovei Dionisie, Biserica insulelor Ionice, renumitul ap\r\tor al Ortodoxiei ;n Rusia occidental\, cneazul Constantin
Ostrojskii, dogele Vene]iei N. Daponte [i papa Grigorie al
XIII-lea, vinovatul tulbur\rii biserice[ti.
La fel, o atitudine cu totul negativ\ ;n ce prive[te introducerea stilului nou, au avut-o patriarhii ecumenici [i ;mpreun\
cu ei toat\ Biserica ecumenic\ [i ;n secolele urm\toare. De
exemplu, patriarhul Constantinopolului Calinic al XI-lea ;mpreun\ cu patriarhul Antiohiei Athanasie (1686-1728) au
m\rturisit c\ serbarea Pa[tilor de c\tre ortodoc[i ;mpreun\
cu catolicii dup\ aceast\ schimbare, renun]area la hot\r=rile
Bisericii Ortodoxe despre posturi [i aplicarea statutelor Bisericii
romane, ;nseamn\ tr\darea Ortodoxiei [i ;ndep\rtarea de la
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;nv\]\turile Sfin]ilor P\rin]i, p\gubitoare pentru fiii Bisericii
ortodoxe, de aceea fiecare cre[tin este obligat s\ serbeze Pa[tile,
s\rb\torile [i perioadele liturgice legate de Pa[ti conform practicii R\s\ritului ortodox [i nu Apusului eterodox, care ne
este str\in ;n credin]\.
Patriarhul ecumenic Chiril al V-lea, ;n Enciclica din 1756
arunc\ blestemele cele mai groaznice pentru toat\ via]a vremelnic\ [i via]a ve[nic\ asupra tuturor cre[tinilor ce au primit
noul calendar. :n scopul p\zirii ortodoc[ilor de la primirea
calendarului nou, ca un mare p\cat, patriarhul ecumenic Antim
al VI-lea, ;mpreun\ cu ceilal]i patriarhi r\s\riteni> Ierotei al
Alexandriei, Metodie al Antiohiei [i Chiril al Ierusalimului
[i Sinoadele lor, ;n Enciclica din 1848, ;n numele Uneia Sfintei
Biserici Sobornice[ti [i Apostolice[ti au enun]at urm\toarea
m\rturisire de credin]\>
%La noi nici patriarhii, nici sinoadele, niciodat\ n-au putut
introduce ceva nou, deoarece p\str\torul bunei cinstiri este
chiar Trupul Bisericii, adic\ poporul, care totdeauna vrea
s\-[i p\streze credin]a neschimbat\ potrivit cu credin]a p\rin]ilor s\i… S\ ]inem m\rturisirea, care am primit-o de la asemenea b\rba]i ca Sfin]ii P\rin]i, s\ ne dezgust\m de orice noutate, ca o sugestie diavoleasc\, la care dac\ cineva a ;ndr\znit
ori cu fapta, ori cu cuv=ntul, ori cu g=ndul, acela s-a [i lep\dat
de credin]a lui Hristos [i de bun\ voie a c\zut sub anatem\
ve[nic\ pentru hul\ ;mpotriva Sf=ntului Duh, ca [i c=nd Acesta
ar vorbi imperfect prin Sf=nta Scriptur\ [i prin Sinoadele
ecumenice. Astfel to]i ;nnoitorii> fie ei eretici sau schismatici, care de bun\ voie s-au ;mbr\cat cu blestemul ca [i cu o
hain\ (Psalmi 108, 17), fie c\ sunt papi, fie patriarhi, fie
mireni, fie chiar [i ;nger din cer - s\ fie anatema!^.
:ntre anii 1902-1904 la ini]iativa vestitului patriarh al Constantinopolului, Ioachim al III-lea, Bisericile autocefale ale
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Constantinopolului, Ierusalimului, Greciei, Rusiei, Serbiei,
Rom=niei [i Muntenegrului prin reprezentan]ii s\i s-au exprimat pentru respingerea reformei calendaristice a papei
Grigorie al XIII-lea. :n acela[i sens s-a exprimat Sinodul bisericesc a toat\ Rusia ;n 1917-1918, care a hot\r=t men]inerea
vechiului calendar pentru calculul timpului bisericesc. Pentru
aceast\ hot\r=re Sinodul de la Moscova a luat ;n seam\,
al\turi de alte fundamente, opinia prof. Academiei Teologice
din Moscova, p\rintele Dimitrie Alexandrovici Lebedev, care,
;n baza datelor [tiin]ifico-astronomice [i canonice biserice[ti,
a m\rturisit c\ orice apropiere de calendarul gregorian este
p\gubitoare, d=nd prioritate necondi]ionat\ vechiului
calendar iulian.2
2. Autoritatea [i canonicitatea acestui congres, care de la sine [i nelegal
s-a numit %panortodox^, sunt supuse ;ndoielii. Trei patriarhii r\s\ritene (Alexandriei, Antiohiei, Ierusalimului) au refuzat s\ participe, condamn=ndu-l sever,
dar ;ntemeiat. N-a fost la congres nici un reprezentant ;mputernicit al Bisericii
Ruse - cea mai numeroas\ ;n lumea ortodox\. :ns\ este cunoscut c\ el a fost
organizat [i prezidat de un mason, patriarhul Constantinopolului Meletie Metaxakis, [i de aceea hot\r=rile lui au fost distrug\toare pentru Biseric\. Despre
c=t de neortodox [i anticanonic a fost acest congres, m\rturisesc chiar problemele care s-au discutat> reforma calendarului cu recunoa[terea posibilit\]ii
renun]\rii la cercul schimb\tor al s\rb\torilor [i chiar la ordinea s\pt\m=nal\
de [apte zile< permisiunea c\s\toriei a doua pentru slujitorii Bisericii [i c\s\toria dup\ hirotonie< scurtarea posturilor [i slujbelor biserice[ti< l\rgirea leg\turilor ecumenice [i altele. Din fericire, con[tiin]a ortodox\, ;nc\ atent\ ;n acele
timpuri, a respins primirea unor asemenea hot\r=ri [i numai noul calendar (;n
forma lui par]ial\) a fost introdus ;n via]\ cu grab\ sub presiunea puterilor externe.
Aceast\ hot\r=re, asimilat\ de unele Biserici, %a stricat unitatea cu alte Biserici
Ortodoxe [i a dus la grele tulbur\ri interioare care se continu\ p=n\ ;n prezent^.
- Prof. S. V. Troi]kii. Budem vmeste borotsea s opasnostiu (S\ lupt\m ;mpreun\
cu pericolul). - JMP nr. 2, 1950, pag. 46< vezi la fel %Deania i re[enia Vsepravoslavnogo kongresa v Konstantinopole 10 maia - 8 iunie 1923^.
(%Lucr\rile [i hot\r=rile congresului panortodox din Constantinopol 10
mai-8 iunie 1923^), Constantinopol, 1923 (;n limba greac\) -nota red.

Cu p\rere de r\u, %Congresul panortodox^3, organizat de
patriarhul Constantinopolului, Meletie Metaxakis4, ;n 1923,
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s-a ;ndep\rtat de la sfintele tradi]ii de care se ]ineau cu at=ta
r=vn\ [i sfin]enie patriarhii ecumenici timp de c=teva secole,
ar\t=nd neab\tut voin]a Bisericii. La acest congres s-a hot\r=t
trecerea la noul calendar. Poporul ortodox al ora[ului Constantinopol a fost foarte indignat de aceast\ inova]ie anticanonic\
[i ca urmare a acestei atitudini, patriarhul Meletie a fost nevoit
s\ se retrag\.
3. Pre[edinte al congresului sus-amintit, patriarhul Meletie IV (Metaxakis)
- cunoscut ecumenist [i mason, sus]in\tor ;nfocat al nout\]ilor [i modernismului
;n Biseric\. Cu ajutorul protectorilor s\i puternici a avut o carier\ bisericeasc\
rapid\ [i f\r\ precedent, ocup=nd mai ;nt=i scaunul arhiepiscopiei Athenei (1918
- 1920), apoi al Patriarhiei Constantinopolului (1921-1923), Fiind silit s\ p\r\seasc\
scaunul patriarhal al Constantinopolului, M. Metaxakis trece ;n scaunul patriarhal
al Alexandriei (1926 - 1935) [i reu[e[te cu pre]ul unor mari nemul]umiri [i dezbin\ri s\ introduc\ noul calendar [i ;n aceast\ Biseric\ local\. :nainte de moarte
candideaz\ pentru scaunul patriarhal al Ierusalimului, dar nu este ales. (Vezi
despre el> 1. Cneazul K. M. Gorceakov. Vozbuditeli rascola (Ini]iatorul schismei).
Paris, 1927, pag. 29< 2. Prof. S. V. Troi]kii Budem vmeste borotsea s opasnostiu
(S\ lupt\m ;mpreun\ cu pericolul). - JMP nr. 2, 1950, pag. 37< 3. %Masonskii
biuleteni^ (%Buletinul masonic^), revista Marii loji masonice a Greciei, nr. 71,
ianuarie-februarie 1967 (;n limba greac\). - nota red.
4. BOR a introdus noul calendar la 1/14 octombrie 1924. Consecin]a a
fost producerea unei mari tulbur\ri ;n popor, iar o parte din credincio[i [i clerici
nu au primit schimbarea calendarului. Ace[tia, mai numero[i ;n partea Moldovei,
s-au grupat ;n jurul ieromonahului Glicherie (T\nase), mai t=rziu Mitropolit
al Bisericii Ortodoxe Rom=ne de Stil Vechi, iar ;n anul 1999 canonizat. :n prezent
BORSV este organizat\ ca mitropolie, av=nd sediul ;n M\n\stirea Sl\tioara,
Com. R=[ca, Jud. Suceava, ;nt=ist\t\tor fiind IPS Arhiepiscop [i Mitropolit
Vlasie (Mog=rzan) - nota trad.

Cu toate acestea, succesorul s\u, patriarhul Constantinopolului Grigorie al VII-lea a urmat hot\r=rea ;nainta[ului
s\u, introduc=nd ;n 1924 noul calendar pentru s\rb\torile cu
dat\ fix\, l\s=nd temporar, p=n\ la organizarea unui Sinod
ecumenic, serbarea Pa[telui [i a s\rb\torilor legate de el dup\
Pascalia veche. :n publica]ia oficial\ a Bisericii Grece[ti
%Eklesia^ [i ;n unele ziare ruse[ti, el a publicat ;n numele s\u
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[i ;n numele Sinodului s\u o declara]ie privind trecerea Patriarhiei constantinopolitane a Bisericii Ortodoxe la noul calendar.
Sub influen]a Patriarhiei Constantinopolului, Biserica rom=n\ a introdus [i ea calendarul nou pentru s\rb\torile cu dat\ fix\5.
5. Aducem aici fragmente din epistola patriarhului Alexandriei Fotie (18531925), trimis\ unuia dintre principalii organizatori ai reformei calendaristice
arhiepiscopului Athenei Hrisostom (Papadopoulos) ;n leg\tur\ cu introducerea stilului nou ;n Biserica greac\> %Nu putem s\ v\ ascundem, Preafericite
frate al nostru, aceast\ mare triste]e [i nedumerire, ce a provocat-o Sinodului
nostru vestea nea[teptat\… c\ f\r\ nici un fel de necesitate, ;n ciuda m\rturiei
[i asigur\rilor Preafericirii voastre, f\r\ nici un fundament dogmatic sau canonic,
au fost respinse sfatul fr\]esc [i rug\min]ile celor patru scaune apostolice (al
Alexandriei, al Antiohiei, al Ierusalimului [i al Ciprului - p. n.), care stau
pentru adev\r de multe secole [i c\ unilateral se propune %corectarea^ practicii
biserice[ti, primit\ nu numai de Biserica greac\, dar [i de toat\ Biserica Ortodox\…
:n concluzia celor spuse mai sus,…v\ aducem la cuno[tin]\ Preafericirii
voastre c\ hot\r=rea privind %corectarea^ (calendarului bisericesc - p. n.) despre
care ne-a]i anun]at, ca fiind deja primit\, Sinodul nostru… o respinge, [i r\m=n=nd
la vechea p\rere, iar\[i propune adunarea unui mare Sinod local sau a unui Sinod
ecumenic, f\r\ de care, ;n conformitate cu practica general\ ;n ;ntreaga Biseric\
Ortodox\, orice p\rere sau orice decizie unilateral\ este nul\ din punct de vedere
canonic [i nu are puterea necesar\.
(Scrisoarea nr. 226 din 24.04.1924) - nota red.

Dar patriarhii de R\s\rit> al Alexandriei, al Antiohiei [i al
Ierusalimului de comun acord cu Sfintele Sinoade din patriarhiile lor au respins categoric problema schimb\rii calculului
timpului bisericesc existent6. Celelalte Biserici ortodoxe au
avut o atitudine la fel de negativ\ fa]\ de gramata patriarhului Grigorie al VII-lea.
6. %Savan]ii care au ;ntocmit Pascalia au fost con[tien]i de faptul c\, calendarul iulian, pe care ei l-au concordat cu calendarul lunar (evreiesc), nu este
exact, dar ei [tiau de asemenea c\ gre[eala calendarului iulian a[a de bine
corecteaz\ gre[eala calendarului lunar ;nc=t, dup\ demonstra]ia astronomului
Predtecenskii gre[eala Pascaliei noastre - tabelele crugului lunar - nu dep\[e[te
trei ore ;n 1900 de ani.
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Prin aceasta se explic\ acel fapt uimitor c\ Pascalia noastr\, ;ntocmit\ ;n
secolul al IV-lea [i de atunci p=n\ acum niciodat\ corectat\, negre[it arat\ fazele
lunii [i data serb\rii Pa[telui iudaic. De aceea orice ;ncercare de a %corecta^
sau de a ;nlocui Pascalia noastr\ trebuie privite ca o ;ncercare de a scoate din
tezaurul nostru bisericesc una din cele mai mari valori, cu care, pe bun\ dreptate
ea se poate m=ndri chiar [i ;n fa]a savan]ilor timpului nostru.^ (Arhiepiscopul
Inochentie de Pekin - Scrisoare deschis\ adresat\ tuturor fiilor credincio[i ai
Bisericii lui Hristos care ]in de calendarul ortodox [i predaniile Sfintei Biserici
Catolice[ti (Universale). - :n> %Ucenie Pravoslavnoi }ercvi o Sveascionom
Predanii i otno[enie eio k novomu stiliu^ (%:nv\]\tura Bisericii Ortodoxe
despre Sf=nta Tradi]ie [i atitudinea ei fa]\ de noul calendar^) elaborat\ de
lupt\torii pentru evlavia ortodox\ din Athos. Ed. Schitului rusesc Sf=ntul Ilie
din Athos, 1989, pag. 49-50) -nota red.

Drept r\spuns la aceast\ gramat\, patriarhul Moscovei [i
;ntregii Rusii, Tihon, a adus la cuno[tin]a patriarhului ecumenic
c\ a fost informat de declara]ia introducerii calendarului nou
;ncep=nd din 10 Martie, dar ;n Biserica rus\ este imposibil\
introducerea stilului nou din cauza ;mpotrivirii hot\r=toare a
;ntregului popor.
O atitudine la fel de negativ\ ;n ce prive[te introducerea
noului calendar ;n calculul timpului bisericesc au avut-o [i
Sinoadele arhiereilor ru[i de peste hotare, care au avut loc ;n
1923, 1924 [i 1925.

***
Noi trebuie s\ fim al\turi de acele Biserici Ortodoxe care
]in ;n mod riguros [i f\r\ nici un compromis vechiul calendar
;n via]a lor bisericeasc\, ca urmare a hot\r=rilor canonice,
care trebuie s\ r\m=n\ nezdruncinate, deoarece aceste hot\r=ri reprezint\ unul din fundamentele existen]ei Bisericii noastre Ortodoxe. Mai mult, cum m\rturisesc datele [tiin]ifice,
calendarul nou are multe defecte [i, ;n orice caz, este mai
departe de adev\r dec=t vechiul calendar.
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Iat\ de ce comisia [tiin]ific\ fondat\ pe 18 februarie 1899
de Societatea Astronomic\ Rus\, pentru a discuta problema
reformei calendarului a declarat c\> %nu exist\ nici un temei
pentru a introduce ;n Rusia (dar mai ales ;n Biseric\) calendarul gregorian [tiindu-se c\ este incorect^.
Trebuie s\ subliniem c\ p=n\ ;n ultimul timp ;n astronomie
a fost folosit calendarul iulian [i nu cel gregorian7. Astronomul
american Newcomb s-a pronun]at chiar pentru ;ntoarcerea la
calendarul iulian, mult mai simplu [i mai comod pentru calculele astronomice.
7. Trebuie s\ punct\m la fel importan]a deosebit\ a calendarului iulian pentru
cronologie. Marele enciclopedist [i cronolog de la sf=r[itul Evului Mediu
Joseph Skaliger (1540-1609), baz=ndu-se pe lucr\rile cronologilor bizantini,
urma[i ai savan]ilor alexandrini, a stabilit c\ numai sistemul calendaro-cronologic iulian cu periodicitatea caracteristic\ lui poate asigura calculul continuu
al zilelor ;n cronologia mondial\.
%Tocmai de aceea num\r\toarea dup\ zilele calendarului iulian st\ la baza
tuturor calculelor cronologice [i astronomice, indiferent de faptul c\ sunt orientate
;n trecut sau spre viitor… :n acest sens r\m=ne paradoxal faptul c\ tocmai
acea perioad\ (periodicitatea num\r\torii conform calendarului - p. n.), de care
nu se poate lipsi astronomia [i cronologia zilelor noastre, a fost recunoscut de
papa Grigorie al XIII-lea ca fiind improprie pentru calendar^. -A. N.
Zelinskii. Konstruktivn=e prin]=p< drevneruskogo kalendarea (Principiile
constructive ale vechiului calendar rus). - :n> %Kontext 1978^, Ed. %Nauka^,
M., 1978, pag. 106-107 - nota red.

Este destul de interesant [i de folos pentru noi s\ cunoa[tem
p\rerea despre vechiul [i noul calendar a profesorului Academiei Teologice din Petersburg Vasilii Vasilievici Bolotov. :n
ultimul an de via]\ el a fost numit de Sf=ntul Sinod al Bisericii
Ruse, ;n calitate de delegat din partea departamentului duhovnicesc, la Comisia pentru problema concord\rii stilului vechi
al calendarului ortodox cu cel nou, de cur=nd ;nfiin]at\ pe
l=ng\ Societatea Astronomic\ Rus\. Profesorul V. V. Bolotov
a studiat toate detaliile acestei probleme nu numai sub aspectul
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canonic-bisericesc [i [tiin]ifico-istoric, ci [i din toate celelalte
puncte de vedere.
Av=nd toate aceste cuno[tin]e [tiin]ifice, el a participat la
adunarea astronomic\ a acestei comisii atunci c=nd se discuta
problema introducerii calendarului nou ;n Rusia. {i chiar atunci
c=nd adunarea nu putea s\ ajung\ la o hot\r=re determinat\
[i mul]i participan]i ;ncepuser\ s\ ;ncline ;n favoarea noului
calendar, pre[edintele Comisiei l-a rugat pe V. V. Bolotov
s\-[i spun\ p\rerea. Prof. Bolotov [i-a ]inut timp de dou\ ore
discursul devenit istoric, av=nd de fa]\ tabele astronomice elaborate de el. El a pledat ;ntru totul pentru vechiul calendar.
Argumentele lui ;n favoarea acestui calendar au fost at=t de
[tiin]ifice [i indiscutabile, ;nc=t adunarea a hot\r=t ;n unanimitate s\ se p\streze vechiul calendar. S\ ]inem minte aceasta
;ntotdeauna [i niciodat\ s\ nu uit\m testamentul pe care l-a
l\sat ;n leg\tur\ cu vechiul [i noul calendar savantul nostru
de geniu Bolotov.
%Eu ;nsumi, - spunea el - g\sesc schimbarea calendarului
;n Rusia complet nedorit\. Eu r\m=n ;n continuare un adept
hot\r=t al calendarului iulian. Simplitatea lui nemaipomenit\
reprezint\ avantajul lui [tiin]ific fa]\ de orice calendar corectat.
Cred, c\ misiunea religioas\ a Rusiei ;n aceast\ problem\
const\ ;n faptul c\ ea trebuie s\ ]in\ ;n via]\ calendarul iulian,
ca astfel s\ u[ureze [i pentru popoarele apusene posibilitatea
;ntoarcerii de la reforma gregorian\ inutil\, la vechiul calendar
nestricat^.
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Introducere
Ast\zi se scrie, se vorbe[te [i se predic\ mult despre
ecumenism, reuniunile ecumenice, unirea ecumenic\ a
cre[tinilor, despre teologia ecumenic\ [.a.m.d. Îns\ nu to]i
cei care folosesc aceste cuvinte în]eleg ce înseamn\
„eecumenism”. Cuvântul „ecumenism” provine de la grecescul oikoumene (a locui, a popula). Prin urmare, „ecumeni”
este „p\mânt populat, locuit, oicumena”, [i, la început, prin
acest cuvânt era desemnat\ o regiune a p\mântului nostru,
populat\ cu oameni.
{i Biserica lui Hristos, în vechime, prin cuvântul „oicumena” definea p\mântul [i locuitorii lui (Mt. 24, 14< Lc. 21, 25<
Apoc. 3, 10< 12, 9). Respectiv, adjectivul „ecumenic” înseamn\
„universal”, adic\ privitor la întregul p\mânt [i popula]ia lui.
În grece[te, Sfânta Biseric\ Ortodox\, de asemenea, se
nume[te „universal\” 1), fiind ca atare, c\ci :ntemeietorul ei
dumnezeiesc i-a menit s\ se r\spândeasc\ asupra tuturor
neamurilor care locuiesc pe p\mânt (Mt. 28, 19< Mc. 16, 15).
Mi[carea „ecumenic\” din zilele noastre pretinde, de asemenea, la „universalitate”, îns\ substituie unitatea universal\
în credin]a cea adev\rat\ prin unirea pur mecanic\ a diferitelor
confesiuni, desprinse de la Ortodoxie [i str\ine ei, [i de
1) Biserica Ortodox\ este universal\ (catholiceasc\ sau soborniceasc\).

Am=ndoi termenii au acela[i ;n]eles [i sunt proprii numai Bisericii Ortodoxe,
de[i biserica papal\ (latină) [i-a ;nsu[it ;n mod abuziv acest termen pentru a
se autodefini. Catholic\ (deci soborniceasc\ sau universal\) nu poate fi dec=t
adev\rata [i singura Biseric\, [i anume Biserica Ortodox\.
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aceea „ecumenismul” de ast\zi este un fenomen absolut nou.
Ca idee, el a luat na[tere la mijlocul secolului al XIX-lea
în Anglia [i America, propunându-[i s\ uneasc\ diferitele
confesiuni cre[tine, ce se autodenumeau gre[it „biserici”.
Atingerea acestui scop este urm\rit\ cu perseveren]\ de c\tre
Consiliul Ecumenic al „Bisericilor” (C.E.B.), fondat în 1948
la Adunarea din Amsterdam, cu centrul la Geneva.
Termenul modern de „ecumenism” a fost inventat [i
introdus în uz de John Mott (1865-1955), cunoscut lider
francmason [i pre[edinte al Y.M.K.A. Acest lucru s-a
întâmplat la congresul Y.M.K.A., ce [i-a desf\[urat lucr\rile în 1910 la Edinburg (Sco]ia), sub pre[edin]ia lui Mott.
Atunci a [i fost pus începutul mi[c\rii ecumeniste.
Este caracteristic faptul c\ John Mott nu a ales pentru
desemnarea acestei mi[c\ri cuvântul latin occidental
„universalism” (de la universum - univers), ci analogul grecesc „oecumenicos” (de unde [i „ecumenism”), care se refer\ numai la Ortodoxie, religia cu adev\rat universal\.
Evident, scopul f\]i[ [i imediat al acestei substituiri a fost
tendin]a de a masca inten]ia eretic\ printr-un termen ortodox,
preluat din limba greac\, clasic\ pentru Ortodoxie, iar în
perspectiv\ - posibilitatea de a identifica, mai devreme sau
mai târziu, Sinoadele Ecumenice cu „Consiliul ecumenic”
(C.E.B.), care, în cele din urm\, s-ar putea autoproclama
„Sinod ecumenic”.
Biserica Ortodox\ Rus\ a formulat o acuza]ie argumentat\ corespunz\tor, în „Epistola Sfântului Sinod despre
Adunarea a V-a a C.E.B. [i rezultatele ei”, în care se arat\>
„Un alt pericol, ce amenin]\ grav unitatea cre[tin\ [i viitorul
mi[c\rii ecumenice dup\ Nairobi, este iluzia, nutrit\ de unii
participan]i la mi[carea ecumenic\, potrivit c\reia Consiliul
Ecumenic al Bisericilor ar putea asigura un asemenea grad al
apropierii ecumenice a bisericilor-membre ale lui, încât una
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din viitoarele sale adun\ri generale se va transforma în sinod
cre[tin ecumenic. A gândi astfel înseamn\ a presupune c\
Consiliul Ecumenic al Bisericilor poate deveni, în viitor, un
fel de „super-biseric\”.
A[adar, no]iunea de „universalitate”, care întotdeauna
era atribuit\ doar Bisericii Ortodoxe, ast\zi se aplic\ pentru
a desemna o nou\ mi[care, str\in\ de Ortodoxie, zis\ „ecumenic\”. Asem\narea exterioar\ îns\ nu dovede[te identitatea interioar\. A[a cum zice un proverb latin> „Si duo
dicunt idem, non est idem”, adic\ „Dac\ doi spun una [i
aceea[i, nu este una [i aceea[i”< la fel [i termenul de „ecumenism”> el este folosit de Biserica Ortodox\ într-uun sens
(ecumenicitate, adic\ sobornicitate, universalitate), unicul
adev\rat, iar de „mi[carea ecumenic\” - în cu totul altul
(ecumenism).
Cu mult înainte de apari]ia „ecumenismului” de la
Geneva, a fiin]at, fiin]eaz\ [i pururea va fiin]a adev\rata
ecumenicitate ortodox\, sau universalitatea Sfintei Biserici
Ortodoxe, întemeiate de Domnul nostru Iisus Hristos, cu
scopul r\spândirii prin ea, în lumea întreag\, a adev\rului
descoperirii dumnezeie[ti, vestit de Hristos, [i al înf\ptuirii
mântuirii f\g\duite de El. Noi îndr\znim s\ afirm\m c\
întru totul ]inem de aceast\ adev\rat\ ecumenicitate - veche
[i ve[nic nou\ -, adic\ de universalitatea Sfintei Biserici
Ortodoxe. Între aceast\ ecumenicitate ortodox\ [i „ecumenismul” de ast\zi de la Geneva, exist\ contradic]ii flagrante
[i deosebiri dogmatice profunde, de nedep\[it.
Din aceast\ cauz\, noi nu putem fi „ecumeni[ti” în
sensul modern al cuvântului, c\ci suntem adev\ra]i ecumenici (sobornice[ti), ca fii ai Bisericii Ortodoxe, care de
la întemeierea ei se nume[te ECUMENIC|! A[a cum nu se
poate s\ apar]ii de dou\ confesiuni diferite - de exemplu, nu
e posibil ca, fiind adev\rat ortodox, s\ fii în acela[i timp [i
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protestant - tot a[a nu se poate ca, fiind membru al Sfintei
Biserici Ortodoxe Universale (sobornice[ti sau catholice[ti),
s\ te încadrezi în mi[carea ecumenic\, ce - mai ales în
ultima vreme - î[i impune tot mai insistent concep]iile categoric str\ine Ortodoxiei.
Ecumeni[tii genevezi supranumesc ecumenismul „mi[care
a Sfântului Duh în epoca noastr\”, socotind c\ se poate
vorbi într-un chip nou despre Dumnezeu, despre Taina lui
Hristos [i mai ales despre Sfânta Biseric\, neglijând f\]i[
dogmele, canoanele ortodoxe [i Sfânta Tradi]ie. Ortodoxia
îns\ nu poate fi de acord cu aceasta< ea nu admite o nou\
redactare a dogmelor, schimbarea canoanelor [i t\g\duirea
Tradi]iei Ortodoxe, vechi de veacuri. Ortodoxia cinste[te [i
p\streaz\ cu scump\tate cele primite de la Domnul Iisus
Hristos [i sfin]ii S\i apostoli, c\ci vrea s\ r\mân\ credincioas\ poruncii Sf=ntul Apostol Pavel> „Drept aceea, fra]ilor,
sta]i, [i ]ine]i predaniile care v-a]i înv\]at, ori prin cuvânt,
ori prin epistolia noastr\” (II Tes. 2, 15). Deosebirea dintre concep]iile ecumenismului genevez [i înv\]\tura Sfintei Biserici
Ortodoxe este atât de mare, încât e b\t\toare la ochi chiar [i
pentru un cre[tin ortodox neini]iat în teologie, provocându-i
o neîncredere fireasc\ fa]\ de mi[carea ecumenic\.
Orice înv\]\tur\ religioas\ neortodox\ este nepl\cut\ lui
Dumnezeu [i de-a dreptul p\gubitoare, c\ci ;nlocuie[te îndr\zne], prin minciun\ eretic\, înv\]\tura mântuitoare revelat\ de Dumnezeu. Prin aceasta, ea mânie pe Dumnezeu [i
:l îndep\rteaz\. În Sfânta Scriptur\, Dumnezeu m\rturise[te,
în repetate rânduri, c\ nu numai cei care :l înlocuiesc cu
idoli, ci [i cei care propov\duiesc gre[it despre El Îi trezesc
mânia. Iat\ ce citim în Cartea lui Iov> „{i a fost dup\ ce a
gr\it Domnul toate cuvintele acestea lui Iov, zis-au Domnul
c\tre Elifaz Temaniteanul> „gre[it-ai tu [i cei doi prieteni ai
t\i, c\ n-a]i gr\it înaintea Mea nimic adev\rat, precum robul
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Meu Iov” (Iov 42, 7). Un cre[tin luminat duhovnice[te [tie cât
de groaznic e s\ crezi într-o înv\]\tur\ fals\ despre Dumnezeu,
Care este „Dumnezeul adev\rului” (Ps. 30, 6), cât de groaznic
e s\ falsifici dogmele dumnezeie[ti, ab\tând, astfel, asupra
ta dreapta mânie a lui Dumnezeu! Nu întâmpl\tor, Sf=ntul
Apostol Pavel sf\tuie[te pe ucenicul s\u, Timotei> „Nevoie[te-te s\ te ar\]i pe tine însu]i l\murit înaintea lui Dumnezeu, lucr\tor neru[inat, drept îndreptând cuvântul adev\rului” (II Tim. 2, 15).
Un merit al Ortodoxiei e acela c\ ea [i numai ea, din
toate a[a-numitele confesiuni cre[tine, întotdeauna a înv\]at
[i înva]\ adev\rul despre Dumnezeu, despre Hristos, despre
Sfânta Sa Biseric\ [i despre toate tainele dumnezeie[ti, pe
când celelalte confesiuni „]in nedreptatea drept adev\r” (Rom.
1, 18). Ea p\streaz\ neschimbat\, de la bun început [i pân\ ast\zi, înv\]\tura descoperit\ de Dumnezeu [i Sfânta Tradi]ie.
În Declara]ia participan]ilor ortodoc[i la Adunarea ecumenic\ de la Evanston (1954), s-a spus foarte potrivit c\
„Sfânta Biseric\ Ortodox\ este singura care a p\strat în toat\
plin\tatea [i nev\t\mat\ credin]a, ceea ce o dat\ s-a dat
sfin]ilor” (Iuda 1, 3). {i asta nu datorit\ meritelor noastre, ci
pentru c\ Dumnezeu vrea s\ p\streze „comoara aceasta în
vase de lut, ca mul]imea puterii s\ fie a lui Dumnezeu, iar
nu din noi” (II Cor. 4, 7).
A[a cum Sfânta Biseric\ Ortodox\ întotdeauna r\m=ne
credincioas\ lui Dumnezeu [i ne înva]\ adev\rul despre El,
tot a[a [i fiecare m\dular al ei trebuie s\ r\mân\ credincios
lui Dumnezeu [i s\ ]in\ neab\tut înv\]\tura bisericeasc\,
pentru a nu-[i pierde p\rt\[ia cu Biserica [i a nu se lipsi de
mântuirea cea ve[nic\, potrivit m\rturisirii de credin]\ a
Sfântului Atanasie cel Mare> „Cel ce voie[te a fi m=ntuit,
înainte de toate, trebuie s\ ]in\ Credin]a Universal\. Cel ce
n-o p\streaz\ s\n\toas\ [i nev\t\mat\, va pieri neîndoielnic
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pe veci!” Sfântul Ioan Teologul, V\z\torul de Taine, ne porunce[te s\ nu schimb\m nimic din ceea ce am primit la
început, adic\ s\ nu ad\ug\m nimic [i s\ nu scoatem nimic
din ceea ce ne-a poruncit :nsu[i Sfântul Duh (Apoc. 22, 18-19),
altfel pierdem posibilitatea de a fi p\rta[i la via]a dumnezeiasc\, de care se fac vrednici doar cei ce au r\mas „credincio[i pân\ la moarte” (Apoc. 2, 10).
Acela[i Apostol ai iubirii cre[tine a ap\rat cu t\rie
m\rturisirea adev\ratei credin]e> „Oricine va veni la voi, [i nu
va aduce înv\]\tura aceasta, s\ nu-l primi]i în cas\, [i s\ nu-i
zice]i lui> %bucur\-te^. C\ cel ce îi va zice lui %bucur\-te^,
se va face p\rta[ faptelor lui celor rele” (II In. 1, 10-11), [i de
aceea cerea> „Drept aceea, voi ce a]i auzit dintru început,
întru voi s\ r\mân\. {i de va r\mâne întru voi ce a]i auzit
dintru început, [i voi în Fiul [i în Tat\l ve]i r\mâne” (I In. 2,
24). Aceasta înseamn\ c\ cel ce nu r\mâne în înv\]\tura descoperit\ de Dumnezeu [i l\sat\ nou\ ca mo[tenire de Hristos,
prin sfin]ii S\i Apostoli, va fi str\in Treimii Dumnezeie[ti [i
D\t\toare de via]\ [i va pieri pe veci!
Ecumenismul de ast\zi se îndep\rteaz\ de Credin]a Ortodox\ de veacuri [i se apropie de confesiunile heterodoxe,
care, asemeni prietenilor lui Iov, nu vorbesc adev\rul despre
Dumnezeu, cum a vorbit robul lui Dumnezeu Iov. De aceea,
adev\ratul cre[tin ortodox, pentru care mântuirea sufletului
este cea mai mare r\splat\ a credin]ei sale (I Petru 1, 9), nu
poate r\mâne indiferent fa]\ de ecumenism, care se sile[te s\
ne impun\, în locul credin]ei pe care o m\rturisim, o concep]ie
despre lume str\in\ [i cu totul gre[it\.
Ocupându-ne de problema ecumenismului [i a caracterului
s\u p\gubitor, în cadrul cercet\rilor noastre, noi am g\sit
numeroase temeiuri foarte importante, ce nu ne permit s\-l
simpatiz\m [i s\ ader\m la el. Aceste ;nv\]\turi ]inem s\ le
împ\rt\[im tuturor adev\ra]ilor credincio[i, precum [i celor
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ce î[i doresc mântuirea, adic\ via]a ve[nic\ întru Domnul nostru,
Iisus Hristos, în comuniune cu Sfânta Sa Biseric\!
sile[te s\ ne impun\, în locul credin]ei pe care o m\rturisim, o
concep]ie despre lume str\in\ [i cu totul gre[it\.

Biserica Ortodox\, Corabia M=ntuirii - Fresc\ din pridvorul
bolni]ei M\n\stirii Hurezi.
T=lcuire> Asem\narea Bisericii lui Hristos cu o corabie nu este un lucru
nou sau neobi[nuit. Astfel, Ea a fost pre;nchipuit\ ;n Legea Veche, prin
Corabia lui Noe, ce s-a f\cut sc\pare trupeasc\ pentru to]i cei de pe p\m=nt,
ce erau amenin]a]i de potopul trimis asupra lor ca o pedeaps\ pentru ;nmul]irea f\r\delegilor [i a p\g=n\t\]ilor ce se f\ceau. Biserica Noului Israil
(adic\ a Legii celei noi - Legea Darului, ai c\rei fii suntem [i noi), se zugr\ve[te [i se ;nchipuie ca o Corabie a m=ntuirii - nu doar trupe[ti, precum
Corabia Legii Vechi, ci mai ales a m=ntuirii suflete[ti - adic\ o Corabie a
vie]ii ve[nice, care poart\ ;ntr-;nsa pe cei afla]i ;n Biserica Ortodox\ ca m\dulare ale Ei, c\l\torind pe marea vie]ii, ;nvolburat\ de v=nturile [i primejdiile ispitelor [i tulbur\rilor lume[ti, ;ns\ lupt=nd [i n\d\jduind ;ntru atingerea
limanului celui ne;nviforat al m=ntuirii.
C=rmaciul (Capul sau Oc=rmuitorul) Corabiei M=ntuirii (Bisericii
Ortodoxe) este :nsu[i Domnul nostru, Iisus Hristos. Locul de mijloc ;l ocup\
Sf=nta Mas\, chipul Jertfei celei f\r\ de s=nge, pe care este a[ezat\ Sf=nta
Evanghelie - Cuv=ntul de binevestire a Legii celei noi, legea Darului. La o
privire mai ;n am\nunt, pe aceast\ Sf=nt\ Mas\ vedem un chivot, ce simbolizeaz\ Sf=nta Jertf\ - Trupul [i S=ngele M=ntuitorului, adic\ via]a Bisericii [i a m\dularelor Ei. De jur-;mprejurul mesei se afl\ Sfin]ii Bisericii>

63

dumnezeie[tii Apostoli Petru [i Pavel [i Sfin]ii Ierarhi, ca iconomi ai Tainelor
dumnezeie[ti [i p\stori ai Bisericii, precum [i Sfin]ii Cuvio[i [i pustnici, care
v=slesc pentru bunul mers al Corabiei, lupt=ndu-se cu armele duhului (rug\ciunea [i nevoin]a) ;mpotriva vr\jma[ilor v\zu]i [i nev\zu]i ai Bisericii, afla]i
pe mal (adic\ ;n afara Bisericii).
Vedem zugr\vit\ ;ns\[i Fiara apocaliptic\, ;n chip de balaur ro[u, ce ;l
poart\ ;n spate pe antihrist< apoi ;i vedem pe to]i ereticii> Arie, Origen,
Evtihie, Macedonie, Nestorie, Dioscor, pe latinii (catolicii sau papista[ii) cu
Papa lor, mahomedanii (musulmanii) - într-un cuvânt, îi vedem pe toţi vrăjmaşii Bisericii, da]i anatemei de c\tre Sfintele Soboare a Toat\ Lumea [i de
c\tre Sfin]ii P\rin]i, purt=nd arcuri [i s\ge]i ;nveninate, cu care ]intesc lupt=ndu-se asupra Bisericii. Ei sunt ;nf\]i[a]i ca odrasle (vl\stare) ale r\ului,
ie[ind dintr-o gur\ de balaur, ce personalizeaz\ ;nsu[i iadul.

„Cel ce, dup\ ce a fost aflat adev\rul, continu\ s\ mai caute
ceva, acela caut\ minciuna” (din Lucr\rile Sinodului VII Ecumenic).
„Cine nu voie[te s\ se fac\ ucenic al adev\rului, acela
ajunge înv\]\tor al r\t\cirii” (Sfântul Leon cel Mare, pap\ al Romei).
„În zilele noastre, adev\rul este atât de ]inut ;n ;ntuneric,
iar minciuna ;ntr-atât de adânc s-a înr\d\cinat, încât niciodat\ nu vom deslu[i adev\rul, dac\ nu-l vom iubi” (Pascal).
„Bunule Iisuse Hristoase! În Biserica Ta sunt oameni
care nu sunt apostolii T\i [i care nu se roag\ }ie... ei au uitat
de Ierusalim [i au acceptat Geneva, unde au f\urit noi table
ale legii. Dar [i tu, Genevo, care te-ai în\l]at pân\ la ceruri,
vei pogorî în iad!” (Comp. Lc. 10, 15). (Din cuvântul Patriarhului Timotei
al Ierusalimului ($ 1955), la Praznicul Sfintei Cincizecimi).

„Europa ne scoate din min]i< dar Europa aproape toat\ [i
în toate s-a p\gânizat. Nu e mai bine oare s-o l\s\m de capul
ei? Adev\rata lumin\ a venit la noi din Bizan]. {i noi nu
suntem copii mici - nu de ieri am ie[it la lumin\< în curând
se vor împlini o mie de ani de când credem în Domnul [i
]inem legea Sa sfânt\. {i în aceasta fie ca al]ii s\ înve]e de
la noi, dup\ cum se [i cuvine> c\ci ADEV|RUL NE APAR64

}INE!” (Sf=ntul Ierarh Teofan Z\vorâtul).
„Drept aceea, voi ce a]i auzit dintru început, întru voi s\
r\mân\. {i de va r\mâne întru voi ce a]i auzit dintru început,
[i voi în Fiul [i în Tat\l ve]i r\mâne” (I In. 2, 24).
„Mai mare bucurie decât aceasta nu am, când aud c\ fiii
mei umbl\ întru adev\r” (III In. 1, 4).
„Iar tu petreci întru cele ce te-ai înv\]at [i te-ai încredin]at, [tiind de la cine te-ai înv\]at” (II Tim. 3, 14).
„C\ nu putem ceva împotriva adev\rului, ci pentru
adev\rul” (II Cor. 13, 8).
„S\ [tii c\ noi trebuie s\ slujim lui Dumnezeu, nu vremii”
(Sfântul Atanasie cel Mare, Epistol\ c\tre Dracontie).

„Noi nu ne cl\tim din adev\r [i nu-l dezmin]im, c\ci
suntem ;nsemna]i cu aceea[i pecete a credin]ei [i n\d\jduirii
noastre. C\ci pe oamenii cei ce cinstesc din toat\ inima pe
Dumnezeu, nimic nu-i poate îndemna cu atâta putere la acela[i cuget, precum poate s\ o fac\ în]elegerea în înv\]\tura
despre Dumnezeu< [i nimic nu înclin\ spre dezbinare, cum
înclin\ nepotrivirea în aceast\ înv\]\tur\” (Sfântul Grigorie Teologul, Cuvântul 6, stih 11,12).

„Doamne, une[te-i pe to]i în acela[i cuget [i z\misle[te
oameni însemna]i, care s\ gândeasc\ la fel despre adev\rata
Ta credin]\ [i dreapt\ m\rturisire” (Rug\ciunea dinainte de moarte
a Sfântului Chiril, dasc\l al slavilor).

„Cea mai bun\ comuniune este p\rt\[ia în credin]\ [i în
dragostea adev\rat\... Nu exist\ nimic mai minunat, decât
Adev\rul” (Sfântul Fotie, Scrisoare c\tre papa Nicolae I).
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Partea întâi
ECUMENISMUL {I APAREN}A LUI „CRE{TIN|”

Principiul 1
Adev\rul este universal, în vreme ce erezia nu poate [i
nu trebuie s\ fie universal\
A) Biserica Ortodox\ este de]in\toarea adev\rului

Sfânta Biseric\ Ortodox\, asemenea unei cor\bii m=ntuitoare, ce plute[te prin lumea care „toat\ întru cel r\u zace”
(I In. 5, 19), a fost întemeiat\ de Domnul nostru, Iisus Hristos,
pentru a vesti lumii „cuvântul cel adev\rat” (Tit 1, 9). Cât de
bine t\lm\ce[te Sfântul Teofan Z\vorâtul> „Prin Cuvânt este
reprezentat\ întreaga înv\]\tur\ cre[tin\, care înseamn\
cuvântul auzit de Hristos Mântuitorul de la Tat\l [i adus pe
p\mânt” (In, 8, 26< 4, 24) [i „r\spândit pe ;ntinderea lui de
apostoli prin puterea Duhului Sfânt” (Mt. 28, 19< In. 14, 26< 16,
13). Este drept [i adev\rat acest cuvânt, venind de la Dumnezeu, Care este adev\rat [i drept în toate cuvintele Sale. El
este drept [i în ceea ce legiuie[te, [i în ceea ce f\g\duie[te...
A[adar, (cuvântul) „adev\rat este numai acel care de la
Dumnezeu a venit... fiind f\r\ adaos, f\r\ sc\dere [i f\r\
schimbare...”
Acest cuvânt a fost încredin]at Bisericii [i slujitorilor ei episcopilor [i preo]ilor, care sunt datori s\-l propov\duiasc\
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curat, f\r\ amestecuri cu înv\]\turi str\ine, ci „drept îndreptând
cuvântul adev\rului” (II Tim. 2, 15). Cuvântul înv\]\turii,
pentru a fi folositor [i lucr\tor pentru mântuirea sufletelor,
urmeaz\ s\ fie ferit de tot ce-i este str\in. Tocmai aceasta este
„înv\]\tura cea s\n\toas\” pe care trebuie s-o propov\duiasc\ un episcop (Tit 1, 9). „Înv\]\tura cea s\n\toas\ este aceea
care te înva]\ deopotriv\ adev\ratele dogme, dar [i o via]\
cucernic\”.
Prin dogmatic\ [i etic\ se epuizeaz\, propriu-zis, con]inutul înv\]\turii lui Hristos. Ambele no]iuni sunt profund
legate reciproc [i condi]ionate reciproc< drept care, nici dogmatica f\r\ etic\, nici etica f\r\ dogmatic\ nu pot exista.
C\ci precum credin]a f\r\ fapte este moart\ (Iac. 2, 26), [i
faptele f\r\ credin]\ sunt moarte (Rom. 4, 2-3). M\car c\ @[i
dracii cred [i se cutremur\” (Iac. 2, 19), totu[i credin]a lor este
f\r\ rost, întrucât este lipsit\ de fapte bune. Ereticii pot avea,
de asemenea, unele fapte aparent bune, care îns\ nu-i mântuiesc, fiindc\ n-au leg\tur\ cu dreapta credin]\.
Potrivit t\lm\cirii Sfântului Teofan Z\vorâtul (I Tim. 1, 5),
credin]a cea adev\rat\, nef\]arnic\, „îmbr\]i[eaz\ toate dogmele< [i acestea cu adev\rat sunt de a[a natur\ încât, dac\
inima le cuprinde nef\]arnice, trebuie ca ele s\ insufle neap\rat sim]\minte [i fapte de iubire, [i s\ te inspire ca atare<
de o astfel de natur\ sunt mai cu seam\ dogmele cu privire
la Pronie, poc\in]\ pentru p\cate [i fericirea cea ve[nic\.
Dumnezeu vede totul [i tot ce se face pentru fra]i din dragoste pentru El< prime[te ca [i cum s-ar face nemijlocit pentru El. Cel ce crede aceasta, cum s\ nu se gr\beasc\ s\ pun\
ceea ce se cuvine, prin mâna fratelui, în mâna Domnului? În
felul acesta, dragostea se arat\, se sfin]e[te, se înmul]e[te [i
se înt\re[te prin credin]\ nemincinoas\”.
Dogmatica [i etica sunt con]inute [i se întruchipeaz\
deplin în sânul adev\ratei Biserici Cre[tine, c\ci ea este
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întemeiat\ de Domnul nostru, Iisus Hristos> 1) pe adev\rata
m\rturisire a credin]ei în Hristos, propv\duit\ de Sf=ntul
Apostol Petru în numele tuturor apostolilor (Mt. 16, 16-18< In.
6, 69)< 2) pe o moral\ autentic\, f\urit\ pe temelia harului
mântuitor al lui Dumnezeu (Tit 2, 11, 12), care se d\ tuturor în
Biseric\. În acest sens atotcuprinz\tor, Biserica lui Hristos
este supranumit\ „stâlpul [i temelia adev\rului” (I Tim. 3, 15).
Ea este stâlpul [i temelia adev\rului, c\ci, potrivit m\rturisirii
Sfântului Teofan Z\vorâtul, ea „este Biserica lui Dumnezeu
Celui Viu, Care este Dumnezeul adev\rului, sau Adev\rul
Însu[i. De aceea, totul în ea este adev\rat - adev\rat\ este
m\rturisirea credin]ei< adev\rat\ - sfin]irea prin Taine< adev\rat\ - împ\rt\[irea haric\< adev\rat\ - via]a dup\ legea lui
Dumnezeu. Este adev\rat ajutorul întemeiat în ea de Dumnezeu, adev\rate sunt f\g\duin]ele ce însufle]esc pe cei ce
trudesc în casa Domnului - toate sunt adev\rate în ea. În oricare alt\ parte, nu c\uta adev\rul! Exist\ unele asem\n\ri de
adev\r [i în afara ei< îns\ adev\rul adev\rat este numai în
ea”. „Biserica este stâlpul adev\rului, stând ferm [i neclintit
în adev\r [i ap\rându-l< ea este temelia adev\rului, potolind
min]ile atunci când ele se întâmpl\ s\ fie tulburate de o
minciun\”.
De[i dup\ c\derea în p\cat, care a întunecat moralice[te
mintea omului, el a pierdut adev\rul, setea de adev\r i-a
r\mas în suflet. Dep\rtându-se îns\ de la Dumnezeu, omul
c\zut în p\cat, în pofida întregii sale aspira]ii spre adev\r, nu
este în m\sur\ s\-l recâ[tige de unul singur. Cei ce au
dobândit sau dobândesc adev\rul o datoreaz\ numai lui Dumnezeu, Care ni-l descoper\ (Mt. 11, 27). Cugetând la acest lucru,
Sfântul Simeon Noul Teolog l\mure[te c\, prin adev\r, nu
trebuie s\ în]elegem nici obi[nuitele adev\ruri ale vie]ii, nici
adev\rurile [tiin]ifice care nu au leg\tur\ cu mântuirea
ve[nic\ a sufletului, ci adev\rul referitor la Dumnezeu 68

adev\rul mântuitor, care arat\ omului rostul vie]ii lui [i
mijloacele de dobândire a unirii ve[nice cu Adev\rul întrupat
- Iisus Hristos (In. 14, 6). Despre acest adev\r, Sfântul Simeon
Noul Teolog spune (în cuvântul 37)> „Adev\rul este de la
Dumnezeu. El este cuprins în cuvântul lui Dumnezeu [i
poate fi în]eles prin harul lui Hristos”.
Acest Adev\r, dac\ îl p\trundem, ne ap\r\ împotriva
alunec\rii p\gubitoare în în[el\ciuni [i n\luciri religioase împotriva împ\r\]iei întunecate a diavolilor, care z\mislesc
eresuri pentru a duce la pieire sufletele oamenilor!
De[i, în principiu, Biserica nu este din aceast\ lume,
menirea ei e s\ se afle în lume (In. 17, 11-15) [i s\ cuprind\ întregul univers (ecumenic) prin propov\duirea Adev\rului dumnezeiesc. Biserica lui Hristos are o menire universal\, deoarece este chemat\ s\ vesteasc\ Adev\rul, descoperit nou\ de
Mântuitorul. Adev\rul este universal [i trebuie s\ fie
universal!
Universalitatea (sobornicitatea sau catholicitatea), potrivit expresiei reu[ite a prof. Vladimir Losski, reprezint\ o
calitate proprie Adev\rului lui Hristos. R\t\cirile, eresurile,
falsele înv\]\turi, de[i au r\spândire în lume, nu pot pretinde
a avea un caracter universal, deoarece minciuna este ceva
negativ [i, ca atare, nu are dreptul legal de a se impune
întregului univers. Dac\ îns\ ereziile î[i asum\ acest drept,
o fac uzurpând drepturi str\ine!
Biserica lui Hristos - în calitate de purt\toare a adev\rului, sortit lumii întregi - a fost universal\ de la întemeierea ei, când nu num\ra decât 120 de suflete (Fapte 1, 16),
c\l\uzite de cei 12 apostoli. Anume lor le-a revenit sarcina
universal\ dat\ de Hristos - s\ r\spândeasc\ adev\rul Evangheliei lui Hristos pe întreg p\mântul> „Drept aceea mergând,
înv\]a]i toate neamurile, botezându-i pe ei în numele Tat\lui
[i al Fiului [i al Sfântului Duh” (Mt. 28, 19).
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R\spândirea acestei drepte credin]e pe întreg p\mântul a
fost proorocit\ înc\ din Vechiul Testament> „În tot p\mântul a
ie[it vestirea lor [i la marginile lumii, cuvintele lor” (Ps. 18, 4).
Aceast\ proorocire nu se refer\ la erezii [i false înv\]\turi,
ci numai la Credin]a Ortodox\, c\ci numai ea propov\duie[te f\r\ nici o denaturare Adev\rul dumnezeiesc mântuitor.
No]iunile de „universalitate” [i „ortodoxie” se identificau
reciproc din secolele primare cre[tine. {i chiar de atunci, Sfânta Biseric\ vorbe[te despre „credin]\” în sensul de „credin]\
ortodox\”.

Binecuv=ntarea Apostolilor [i trimiterea lor la
propov\duire (Mt. 28, 19). Manuscris din secolele III-IV,
aflat ;n tezaurul M\n\stirii Sf=nta Ecaterina din Sinai,
Egipt.
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Aceasta rezult\, de altfel, din „Martiriul Sfântului Policarp”
(secolul al II-lea), intitulat\> „Biserica Domnului din Smirna
- c\tre Biserica Domnului din Filomelia [i c\tre toate
comunit\]ile din lume care ]in de Sfânta Biseric\ Universal\”.
Teologul grec prof. I. Anastasiu scrie> „Ceea ce era universal (ecumenic), era dreptcredincios (orthodoxon)”. Acel
care nu era dreptcredincios, era înl\turat de la Biserica
Universal\, adic\ soborniceasc\, [i respins de ea.
Cre[tinii ortodoc[i se sim]eau un tot întreg oriunde [i
oricând - atât în trecut, cât [i în prezent - tocmai datorit\
credin]ei unice p\strate în Biserica Ortodox\. Dup\ cum
scria Sfântul Vasilie cel Mare, datorit\ simbolurilor comune
ale credin]ei orânduite de Sfin]ii P\rin]i [i împ\rt\[ite de
c\tre fra]ii fiec\rei biserici parohiale, ei „î[i g\seau p\rin]i [i
fra]i de la un cap\t la altul al p\mântului, în toate bisericile”.
Cei trei Sfin]i Ierarhi - Vasilie
cel Mare, Grigorie Teologul [i
Ioan Gur\ de Aur - sunt supranumi]i, într-un tropar, „ai lumii
înv\]\tori”, pentru c\ luminau
întreaga lume, prin înv\]\tura ortodox\. Sinoadele Ecumenice înseamn\ Sinoadele Ortodoxe nu
numai pentru c\ ar fi participat la
lucr\rile lor reprezentan]i ai întregii lumi cre[tine de atunci, ci mai
întâi de toate, pentru c\ ele ap\rau
[i afirmau Adev\rul Ortodox,
propov\duit de Ortodoxia universal\, [i combăteau eresurile [i
Sf=ntul Ioan Gur\ de Aur, zugr\vit de Teofan Grecul.
Fresc\ din biserica M\n\stirii Stavronichita, Muntele Athos
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falsele înv\]\turi.Potrivit aprecierii date de Sfântul Ioan
Gur\ de Aur, „Biserica este stâlpul Universului”. Ea este
universal\, pentru c\ sus]ine adev\rul, care este [i trebuie s\
fie universal. Prin urmare, adjectivul „ecumenic”, „universal”,
raportat la Biseric\, are un sens nu atât cantitativ [i geografic, cât calitativ - duhovnicesc-confesional. De[i Biserica
Universal\ nu cuprinde universul (lumea) geografic, acest
lucru nu o împiedic\ s\ fie universal\ în sensul esen]ial,
duhovnicesc-dogmatic, conform cu menirea ei. {i viceversa,
de[i uneori erezia are o r\spândire mai larg\ decât Ortodoxia
- cum a fost, de pild\, în secolul IV, pe timpul arianismului
[i, mai târziu, pe timpul iconoclasmului, îns\ niciodat\ erezia
nu poate fi universal\ pentru simplul motiv c\ propag\ r\t\ciri.

B) Ecumenismul se îngrije[te de o „biseric\” neadev\rat\

Mi[carea ecumenic\ de ast\zi imprim\ no]iunii de „universal” cu totul alt con]inut, necunoscut epocilor vechi. Spre
deosebire de no]iunea patristic\ a „Bisericii universale” (în
sens calitativ) - de Biseric\ ce sus]ine adev\rul, de Biseric\
Ortodox\, care nu admite nici un amestec de eres, „mi[carea
ecumenic\” (în sens cantitativ) înseamn\ o mi[care ce reune[te comunit\]ile religioase numite „biserici” [i adunate din
toate confesiunile cre[tine posibile, în care adev\rul este
vecin cu nedreptatea (Rom. 1, 18).
Pornind de la o astfel de viziune asupra no]iunii de „universal”, dr. Filip Potter, fost secretar general al C.E.B.(1),
1) C.E.B. este prescurtarea de la @Consiliul Ecumenic al Bisericilor”
(engl. W.C.C. - @World Council of Churches”) - organismul suprem al
mi[c\rii ecumenice.
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extinde no]iunea de „ecumenicitate”, afirmând c\ ea înseamn\ nu numai apropierea [i contactul „bisericilor”, ci presupune o „totalitate a p\mântului populat”. „Prin urmare spune el - mi[carea ecumenic\ se manifest\ pretutindeni
acolo unde cre[tinii [i al]i oameni (!) caut\, într-un fel sau
altul, s\ lucreze pentru unitatea omenirii”. Din cele expuse,
rezult\ c\ scopul final al ecumenismului nu este unitatea
a[a-numitelor „biserici”, chiar [i în accep]ie ecumenic\, ci
o anumit\ unificare programat\ a omenirii... Ecumeni[tii
trateaz\ tot mai des „universalitatea” din punct de vedere
geografic. „Nici o biseric\ nu poate pretinde universalitatea,
r\mânând provincial\ în secolul nostru planetar”, se spune
într-o revist\ ecumenic\.
La 3 septembrie 1967, am avut ocazia s\ discut\m cu
ecumenistul englez Michael Moore, adjunct al secretarului
general al C.E.B. pentru rela]iile externe cu Biserica Anglican\. La întrebarea> „Cum în]elege]i unitatea Bisericii?”, el
ne-a r\spuns> „Ea este unitar\, ca biseric\ nev\zut\”. La alt\
întrebare> „Cine face parte din aceast\ Biseric\ nev\zut\?”,
a urmat r\spunsul> „To]i cre[tinii”. Adic\, în adev\rata Biseric\ a lui Hristos sunt incluse toate denomina]iile, grup\rile
[i sectele, care din vechime au fost date anatemei de Biserica
Ortodox\, din pricina devierilor lor eretice de la adev\rul lui
Hristos. Michael Moore transfer\ eronat calit\]ile Bisericii
Cere[ti biruitoare, nev\zut\ nou\, asupra Bisericii p\mânte[ti lupt\toare, care este v\zut\, incluzând în Biserica p\mânteasc\, numit\ de el „invizibil\”, pe to]i ereticii, cu
numele comun de „cre[tini”. „Biserica nev\zut\” este un termen pur protestant, venind în contradic]ie flagrant\ cu înv\]\tura ortodox\ privind Biserica drept unica Biseric\ Cereasc\
[i p\mânteasc\ condus\ de Hristos (Ef. 1, 10), ai c\rei membri
sunt numai cre[tinii drept-credincio[i.
În „Catehismul cre[tin” al mitropolitului Filaret se arat\
c\ Biserica este universal\, adic\ soborniceasc\, deoarece
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„nu este limitat\ nici în spa]iu, nici în timp, nici de apartenen]a la un anume popor, ci cuprinde pe to]i dreptcredincio[ii din toate p\r]ile, timpurile [i popoarele”. Sf=ntul
Apostol Pavel, primul care a numit Biserica - „Trupul lui
Hristos” (I Cor. 12, 27), iar pe Hristos - „Capul Bisericii” (Ef. 1,
22) [i care în]elegea foarte bine esen]a ei mistic\ nev\zut\ (Ef.
5, 32), nic\ieri nu o nume[te Biseric\ nev\zut\, ci pretutindeni vorbe[te de ea ca de o dimensiune vizibil\ în societate, în care se mântuiesc credincio[ii întru Hristos - atât
drep]ii, cât [i cei p\c\to[i - societate în care exist\ o ierarhie
v\zut\, ce administreaz\ Tainele mântuitoare v\zute, prin
care noi ne învrednicim de harul nev\zut al Domnului,
pentru unirea [i împ\rt\[irea cu Dumnezeul Cel nev\zut.
„Iar voi sunte]i trupul lui Hristos, [i m\dul\ri din parte”...
„{i pe unii au pus Dumnezeu în biseric\, întâi pe apostoli,
al doilea pe prooroci, al treilea pe dasc\li...” (I Cor. 12, 27-28).
Prof. V.V. Bolotov opineaz\, referitor la „biserica nev\zut\”, astfel> „Faptul c\ Hristos a denumit societatea întemeiat\ de El eclezie, are o ;nsemn\tate polemic\ aparte
împotriva protestan]ilor. Protestan]ii vorbesc ne;ncetat despre o biseric\ nev\zut\. No]iunea „eclezia” îns\ con]ine un
pronun]at moment de vizibilitate. De aceea, expresia „biserica nev\zut\” reprezint\ o contradictio in adjecto (adic\ o
contradic]ie interioar\). Nu poate exista (pe p\mânt - n.a.)
nici o biseric\ invizibil\. La ceva nev\zut po]i participa numai
spiritual< pe când în %eclezie^ - numaidecât trupe[te”.
Nu numai c\ ecumeni[tii heterodoc[i includ în no]iunea
de „Biseric\ universal\” toate soiurile posibile de cre[tini
neortodoc[i, dar, sub influen]a lor, prof. protoiereu {tefan
}ankov, de exemplu, scrie> „Problema unit\]ii Bisericii devine
prea complex\ [i nu mai poate fi tratat\ izolat sub aspect
scolastic, cum a fost pân\ acum... E nedrept s\ se considere
c\ de trupul mistic al lui Hristos (Biserica) apar]in numai
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cre[tinii ortodoc[i [i c\ dincolo de separatismul vizibil nu ar
exista o unitate mistic\ nev\zut\ în Biserica lui Hristos. În
pofida dogmelor, la unitatea „nev\zut\” a Bisericii lui
Hristos sunt raportate deseori confesiuni heterodoxe, indiferent de eresurile lor dogmatice, care le îndep\rteaz\ de
comuniunea cu Biserica lui Hristos”.
Ce înseamn\ totu[i „unitatea mistic\ nev\zut\” a ecumeni[tilor? Aceast\ îmbinare de cuvinte se atribuie deocamdat\, cu precau]ie, „bisericii” ecumenice universale. E drept,
C.M.B. este interpretat deocamdat\ doar ca o comunitate a
„bisericilor”, [i nu ca „super-biseric\” [i „biseric\ mondial\”,
îns\ „idealul” viitoarei Una Sancta - „biserica universal\ unit\”
- se întrevede deja, [i bazele ei sunt puse. Calitatea de membri ai viitoarei „biserici” o vor avea ecumeni[tii [i simpatizan]ii lor. Cine sunt ei?
Teologul rus Lev Zander de la Institutul Teologic Saint
Sergé din Paris, un ecumenist zelos, scria f\r\ ocoli[uri>
„Componen]a persoanelor angajate în mi[carea ecumenic\
este extraordinar de variat\> aderând la ea, noi trebuie s\ fim
gata s\ ne întâlnim acolo nu numai cu un ierarh ortodox, episcop anglican [i pastor protestant, ci [i cu un reprezentant al
„teologiei liberale”, care nu crede în Dumnezeirea lui Iisus
Hristos< [i cu un unitarian, care neag\ dogma Sfintei Treimi<
[i cu un quaker, care nu accept\ în general nici un fel de canoane biserice[ti”. Aceste lucruri au fost scrise în anii '30.
Ast\zi, din C.M.B. fac parte multe societ\]i eretice> remonstran]ii-arminieni din Olanda [i unele comunit\]i religioase
liberale extremiste, care neag\ chiar Botezul, de[i :nsu[i Hristos ;l pune drept o condi]ie primordial\ a mântuirii (Mc. 16, 16).
Din C.M.B. face parte [i a[a-numita „biseric\ a fra]ilor
moravi”, care, în contradic]ie cu înv\]\tura ortodox\ despre
îndrept\]irea prin credin]\ [i fapte, propov\duie[te îndrept\]irea doar prin credin]\ [i, socotind eficien]a Tainelor în
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func]ie de rangul celui care le oficiaz\, admite Botezul repetat,
ceea ce contravine cu des\vâr[ire articolului 10 al Simbolului
credin]ei> „M\rturisesc un Botez întru iertarea p\catelor”.
În prezent, în C.M.B. au calitate de membri [i nestorienii,
[i iconocla[tii (protestan]ii [i sectele lor)< chiar [i unele comunit\]i f\r\ orice caracteristici ecleziastice, dup\ cum m\rturise[te profesorul de dogmatic\ grec Megas Farandos, care
a asistat la cea de-a [asea Adunare a C.E.B. de la Vancouver,
1983> „Protestan]ii s-au desp\r]it în sute de „biserici”, dintre care multe sunt lipsite de un crez concret, având doar
revendic\ri sociale, mascate prin lozinci cre[tine”. Iat\ cu ce
fel de „cre[tini” colaboreaz\, la conferin]ele ecumenice, în
numele viitoarei „biserici”, reprezentan]ii ortodoc[i! În cadrul acestor conferin]e, p=n\ [i cei mai înver[una]i eretici sunt
trata]i ca membri cu drepturi egale ai trupului mistic al lui
Hristos-Biserica. Ei se autointituleaz\ „biserici”, f\r\ a fi ca
atare, [i însu[i Consiliul Ecumenic de la Geneva activeaz\ în
calitate de „Consiliu Mondial al Bisericilor”.
Prin îns\[i aceast\ denumire, Biserica Cre[tin\ este pus\
pe aceea[i treapt\, f\r\ pic de jen\, cu toate a[a-numitele
„biserici”, care fac parte din C.E.B. Scopul final al unei astfel de nivel\ri este acela de a se transforma no]iunea de
Biseric\, unic\ în felul s\u (sui generis), într-o no]iune ordinar\, obi[nuit\, adic\ într-o abstrac]ie, ce reune[te pe principii
egale diferitele „biserici”, ceea ce înseamn\ suprimarea total\
a no]iunii dogmatice de Biseric\, ca fenomen unic în lume.
C\ci, de vreme ce exist\ diferite feluri de biserici, rezult\
c\, de fapt, Biseric\ propriu-zis\ nu exist\!
Ecumenismul este p\gubitor [i pentru heterodoc[i, [i pentru ortodoc[i. Urmând calea ecumenismului, heterodoc[ii nu
dobândesc adev\rul, iar ortodoc[ii - care îl au [i ;l cunosc se dep\rteaz\ de el. S\ concretiz\m. Heterodoc[ii, care caut\
sincer adev\rul mântuitor [i harul înnoitor, nu pot apela la
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Sfânta Ortodoxie, deoarece se înt\resc [i mai mult în r\t\cirea lor, întrucât C.E.B. recunoa[te comunit\]ile lor sectare
[i eretice drept „biserici”. Vor mai c\uta ei oare Biserica cea
Adev\rat\, având propria lor „biseric\” [i propriile „taine”?
Sfântul Chiprian al Cartaginei spune, cu mult\ în]elepciune,
c\ „ereticii niciodat\ nu se vor întoarce la Biseric\ dac\ îi vom
înt\ri în convingerea c\ [i ei au biseric\ [i taine”. În felul
acesta, ecumeni[tii „ortodoc[i”, recunoscând comunit\]ilor
eretice dreptul de a se numi „biserici”, le pierd pentru Biseric\!
În[i[i ortodoc[ii ecumeni[ti, comunicând mereu ;n duh [i
prin rug\ciuni cu heterodoc[ii, se molipsesc pe neobservate
de concep]iile lor neortodoxe [i extrem de liberale, pierzându-[i cur\]ia credin]ei ortodoxe. Astfel, de pild\, vom
aminti numele teologului grec Nicos Nissiotis, înver[unat
militant ecumenist [i director al Institutului de educa]ie a
tinerilor ecumeni[ti din Bossey (localitate aflat\ ;n apropierea
ora[ului Geneva). Influen]at de contactul cu heterodoc[ii, el
a devenit atât de liberal în teologie, încât, în ciuda dogmaticii
ortodoxe, a început s\ afirme c\>
1) „Exist\ numai o singur\ comunitate a tuturor credincio[ilor întru Hristos prin Duh” (în felul acesta, Nissiotis
;nlocuie[te Biserica Ortodox\ cu o oarecare „comunitate supraconfesional\”, ;nl\turând adev\rul dogmatic privind unica
Biseric\ adev\rat\ a lui Hristos - Biserica Ortodox\)<
2) „Biserica este unic\ sub aspect universal [i pretutindeni se prezint\ ca atare.” (Prin urmare, pentru Nissiotis, Biserica nu se m\rgine[te numai la Ortodoxie ci, în calitate de
„biseric\ universal\” ecumenic\, reune[te [i pe neortodoc[i)<
3) „Nici o comunitate bisericeasc\ nu poate tr\i separat
[i izolat de al]i cre[tini [i comunit\]i cre[tine.” (Dup\ p\rerea lui Nissiotis, Biserica Ortodox\ nu poate exista în afara
comunit\]ilor eretice, ceea ce este absolut inacceptabil pentru
un cre[tin ortodox, care [tie c\ Biserica Ortodox\ a supra77

vie]uit pân\ acum tuturor vitregiilor vr\jm\[e[ti, neavând
nevoie de nici o comuniune sau alian]\ cu ereticii)<
4) „Toate comunit\]ile cre[tine au nevoie de înnoire [i
profund\ transformare.” (Dup\ Nissiotis, [i Biserica Ortodox\, în calitate de comunitate religioas\, necesit\ o „argumentare” ecumenic\!)
Nissiotis nu s-a oprit la aceasta> el a „sprijinit” noua comunitate ecumenic\ cu o compara]ie f\cut\ de Sf=ntul Apostol
Pavel, [i anume aceea a Bisericii ca trup al lui Hristos cu diferite m\dulare (Rom. 12, 4-8< Ef. 4, 15).
Participarea la mi[carea ecumenic\ asigur\, zice-se, fiec\rei „biserici” dreptul de a-[i p\stra propria ecleziologie,
de[ic în faptc ea este pus\ în situa]ia s\ trateze alte comunit\]i cre[tine ca „biserici” cu acelea[i drepturi, în care ar
ac]iona de asemeneac acela[i Duh. Fiind ecumenist, Nissiotis
nu poate avea alt\ viziune< de aceea, el afirm\> „De[i pe
plan ecleziologic atitudinea fiec\rei biserici fa]\ de alta
r\mâne neschimbat\, [i cu toate c\ nici o declara]ie public\
a C.E.B., de pild\, documentul de la Toronto, nu impune
unei biserici s\ recunoasc\ drept biserici pe al]i membri,
participarea la Consiliu înseamn\ c\ fiecare biseric\ trebuie
s\ în]eleag\ c\... nu mai poate tr\i pentru sine, izolat, c\ [i
alte comunit\]i cre[tine au fost înzestrate de Sfântul Duh cu
daruri deosebite, „c\ biserica universal\ dep\[e[te cadrul
bisericii istorice din care facem parte”.
Nu numai unii teologi, de felul lui Nissiotis, înva]\ gre[it,
alunecând în ecumenism. Îns\[i Patriarhia de la Constantinopol, reprezentanta „de frunte” a Ortodoxiei, a f\cut, cu
prilejul anivers\rii a 25 de ani a C.E.B., o declara]ie în care
se d\ cea mai înalt\ apreciere mi[c\rii ecumenice.
Patriarhia, în loc s-o rup\ cu ecumenismul [i s\ r\mân\
credincioas\ dogmelor [i canoanelor ortodoxe, îl supranume[te slugarnic [i nes\buit, „drept una din c\ile alese de
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Dumnezeu pentru ca oamenilor s\ le fie mai accesibil\ noua
porunc\ a iubirii, ca Biserica s\ acorde mai mult\ aten]ie
poruncii Lui privitoare la împ\care [i unire”.
Aceste cuvinte m\gulitoare sunt cu totul nedrepte din
punct de vedere dogmatic. Este gre[it s\ credem c\ Domnul
ar fi ales calea ecumenismului, ca, prin mijlocirea lui, s\
împlineasc\ porunca iubirii fa]\ de oameni. Calea ecumenismului este calea sincretismului, calea sprijinirii diferitelor
erezii [i, dup\ cum vom vedea mai departe, a denatur\rii
dogmei cu privire la Biseric\, calea nesocotirii canoanelor
stabilite de Dumnezeu, calea tr\d\rii lui Hristos - cu alte
cuvinte, calea dep\rt\rii de la Adev\r. Prin urmare, Dumnezeu n-aa ales ecumenismul, ci l-aa îng\duit în epoca
noastr\ apocaliptic\, „ca s\ descopere de la multe inimi
cugetele” (Lc. 2, 35).
Patriarhia de la Constantinopol este necredincioas\ ei
în[i[i [i tradi]iilor sale ortodoxe, pronun]ându-se slugarnic în
favoarea ecumenismului, a c\rui temelie o constituie protestantismul - cu toate ramifica]iile, eresurile [i sectele lui,
reunite în Consiliul Mondial al „Bisericilor”. Altfel trata, în
secolul al XVI-lea, pe protestan]ii luterani ce abia ap\ruser\,
vrednicul ap\r\tor al Ortodoxiei, Patriarhul de Constantinopol, Ieremia al II-lea. Dup\ ce, la rug\mintea lor, el a
explicat esen]a credin]ei ortodoxe în trei ample tratate [i s-a
convins, din reac]iile lor, c\ se împotrivesc adev\rului,
Patriarhul a scris> „V\ rug\m ca pe viitor s\ nu ne mai
sup\ra]i, nici s\ ne scrie]i despre aceasta, nici s\ trimite]i
soli la noi, de vreme ce t=lcui]i gre[it pe lumin\torii [i
teologii Bisericii [i, în vorbe cinstindu-i [i preasl\vindu-i, în
fapt îi respinge]i [i încerca]i s\ demonstra]i c\ arma noastr\
este inutil\, adic\ sfintele [i dumnezeie[tile lor cuvinte, cu
ajutorul c\rora am putea înc\ s\ v\ mai scriem [i s\ v\
contest\m. Deci, scuti]i-ne de alte st\ruin]e! Merge]i pe calea
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voastr\ [i nu ne mai scrie]i de acum înainte despre dogme!”
Participarea ortodoc[ilor la mi[carea ecumenic\ este extrem de primejdioas\, deoarece duce, încetul cu încetul, la
tr\darea crezului ortodox, f\cându-ne s\ vedem în comunit\]ile eretice „biserici”, învrednicite, chipurile, de daruri
deosebite din partea Sfântului Duh, [i s\ consider\m Biserica
Ortodox\ geografic limitat\, prea „mic\”, pentru a se numi
ecumenic\. În opinia ecumeni[tilor, „Biseric\ universal\”
poa-te fi doar o „biseric\ mondial\”, adic\ o reuniune a
tuturor „bisericilor” existente, egale în fa]a lui Dumnezeu.
Dup\ p\rerea lui Vissert-Houft (secretarul general al
C.E.B., de mai mul]i ani), Iisus Hristos tr\ie[te în toate
bisericile, indiferent de deosebirile dintre ele.
Dar pot oare exista mai multe biserici, toate la fel de
pl\cute lui Dumnezeu? Doar Domnul Iisus Hristos a întemeiat Biserica unic\, unit\ l\untric prin m\rturisirea unicei
credin]e ortodoxe, statornic\ în întreaga lume [i pentru toate
veacurile. La Primul Sinod Ecumenic din anul 325, Sfântul
Împ\rat Constantin cel Mare a m\rturisit, în Epistola c\tre
episcopii care n-au participat la Sinod> „Mântuitorul nostru
a binevoit s\ avem o Biseric\ Universal\ unic\, pentru ca
to]i membrii ei, oricât de ;mpr\[tia]i ar fi prin toate p\r]ile,
s\ se înc\lzeasc\ cu un singur duh, adic\ av=nd voin]a unic\
a lui Dumnezeu. Drept aceea, cel mai necondi]ionat semn al
apartenen]ei la adev\rata Biseric\ a lui Hristos este împ\rt\[irea deplin\ de Adev\rul p\strat în ea”. Sfântul Ioan
Cassian spune> „Nu încape nici o îndoial\ c\ cel care nu
m\rturise[te credin]a Bisericii se afl\ în afara Bisericii”.
Acela[i lucru îl subliniaz\ [i Ieremia al II-lea, Patriarhul
Constantinopolului> „M\dularele Bisericii lui Hristos sunt
cu trup [i suflet credincio[i adev\rului< iar cei care nu sunt
credincio[i cu trup [i suflet adev\rului nu sunt m\dulare ale
Bisericii lui Hristos”.
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A[adar, cre[tinul ortodox nu trebuie s\ participe la ecumenism, fiindc\>
1) ecumenismul ;nlocuie[te no]iunea corect\ de Biseric\
Universal\, în sensul Bisericii care ap\r\ adev\rul lui Dumnezeu, prin defini]ia gre[it\ pentru Biseric\, de „biseric\
mondial\” în sens geografic-universal<
2) prefer\ cantitatea, [i nu calitatea m\rturisirii
Adev\rului<
3) impune înv\]\turi false, chipurile, „universale”, în
afara Adev\rului<
4) înt\re[te pe neortodoc[i în convingerea c\ [i ei ar
apar]ine Bisericii<
5) prin urmare, ecumenismul împiedic\ pe c\ut\torii
sinceri ai Adev\rului s\-ll g\seasc\ în comuniunea cu
Biserica Ortodox\ a lui Hristos!
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Principiul 2
Ecumenismul este o erezie împotriva dogmei despre
Biserica - Una, Sfânt\, Soborniceasc\ [i Apostoleasc\
A) Simbolul credin]ei. Teoria „ramurilor”. Pluralismul

Dogma despre Biseric\ este exprimat\ foarte concis [i
exact în articolul 9 al Simbolului Credin]ei (Crezul) de la
Sinodul I de la Niceea, anul 325> „Cred în Una, Sfânt\,
Soborniceasc\ [i Apostoleasc\ Biseric\”. Prin aceste cuvinte,
se exprim\ convingerea nestr\mutat\ a cre[tinului ortodox, c\
Biserica în care credem este cea existent\, iar nu una
a[teptat\< ea este întemeiat\ deja, [i nu a[teapt\ s\ fie întemeiat\< este pe deplin real\, [i nu imaginar\.
A fost o vreme când Biserica a fost f\g\duit\ de Mântuitorul prin cuvintele> „Voi zidi Biserica Mea” (Mt. 16, 18).
Aceast\ f\g\duin]\ s-a împlinit în existen]a Bisericii, întemeiat\ pe credin]a în Hristos - Piatra cea din capul unghiului (Ef. 2, 20). Ea exist\ pentru cre[tinul ortodox ca un organism viu al lui Dumnezeu [i al omului pentru mântuirea
sufletelor.
Abia în zilele noastre a ap\rut, pe baza ecumenismului,
ideea c\ Biserica nu ar trebui cl\dit\ pe Piatra adev\rului lui
Hristos, ci pe nisipul diferitelor r\t\ciri omene[ti, ceea ce st\
;mpotriva Simbolului Credin]ei [i Sfintei Scripturi. Unicul
lucru despre care se spune în Simbolul Credin]ei ca despre
unul a[teptat în viitor îl reprezint\ evenimentele eshatologice - cea de a Doua Venire a lui Hristos, învierea mor]ilor [i via]a veacului viitor - evenimente despre care se spune
„a[tept”, în timp ce despre celelalte - „cred” („
„m\rturisesc”).
Spre deosebire de societ\]ile eretice, care se pretind
„biserici”, Biserica lui Hristos este definit\ „Una, Sfânt\,
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Soborniceasc\ [i Apostoleasc\”. Ce înseamn\ aceste
defini]ii? S\ le expunem pe scurt.
1) Biserica este unic\ (cea Una), datorit\ unit\]ii credin]ei sale. Ea nu ar fi fost unic\ [i unitar\, ci ar fi fost multipl\, dac\ în ea s-ar fi admis diferite atitudini fa]\ de
credin]\<
2) Biserica este sfânt\ [i sfin]e[te, prin harul dumnezeiesc pe care îl d\ credincio[ilor. Dac\ ea nu ar fi primit de
sus acest har, nu s-ar putea numi sfânt\, [i n-ar fi decât o
organiza]ie omeneasc\ f\r\ har, a[a cum sunt comunit\]ile
eretice<
3) Biserica este soborniceasc\ [i universal\ (catholiceasc\), în virtutea adev\rului dumnezeiesc menit a fi
r\spândit în lumea întreag\, adev\r pe care ea îl p\streaz\ [i
îl propov\duie[te. Dac\ ea nu ar de]ine acest Adev\r, n-ar fi
decât o dimensiune p\mânteasc\ uria[\, care ar îmbr\]i[a
diferitele false înv\]\turi religioase existente în lume, [i nu
Biserica lui Hristos. {i, în cele din urm\>
4) Biserica este apostoleasc\, datorit\ ob=r[iei sale
apostolice. Ea p\streaz\ continuitatea apostolic\ [i este credincioas\ Tradi]iei Apostolice. Dac\ s-ar dep\rta de la acestea,
n-ar mai avea dreptul s\ se numeasc\ apostoleasc\.
Aceast\ înv\]\tur\, exprimat\ concis în articolul 9 al
Una, Sfânt\,
Simbolului Credin]ei, prin cuvintele> „Cred într-U
Soborniceasc\ [i Apostoleasc\ Biseric\”, reprezint\ plin\tatea credin]ei ortodoxe în Biseric\. „Ne d\m seama [i
sim]im - spune prof. Losski - c\ Biserica f\r\ oricare din
aceste calit\]i n-ar fi Biseric\, [i numai îmbinarea armonioas\ a acestor patru calit\]i, m\rturisite în Simbolul
credin]ei, exprim\ plin\tatea existen]ei Bisericii.”
Dac\ vom compara credin]a în Biseric\ a unui adev\rat
cre[tin ortodox cu vederile ecumeni[tilor heterodoc[i, vom
constata o mare diferen]\. Ecumeni[tii nu cred în existen]a
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unei biserici unitare - unice, adev\rate, curate de orice
eresuri, sfinte, sobornice[ti [i apostole[ti. În concep]ia lor,
nici una dintre confesiunile cre[tine existente nu a p\strat
integral fidelitatea fa]\ de vechea Biseric\ apostoleasc\ [i nu
posed\ deplin\tatea adev\rului.
Ecumeni[tii consider\ c\ Biserica urmeaz\ s\ se creeze
pe calea mi[c\rii ecumenice, prin apropierea a[a-numitelor
„biserici”, cu concesii reciproce în doctrin\ [i practic\.
Înc\ din 1937, protestantul-ecumenist Eli Gunel î[i exprima, deschis, „credin]a” sa ecumenic\ în biserica „universal\”> „Eu cred în ceea ce deocamdat\ nu exist\... dar
neap\rat trebuie s\ fie. C\ci cred în Sfântul Duh. Care, de
la istoricul ceas al Cincizecimii de la Ierusalim, f\ure[te
iar\[i [i iar\[i, neostenit, experien]e, proiecte de biserici,
pân\ nu va ap\rea o biseric\ model... Eu v\d o mul]ime de
biserici> disparate, dezbinate... Eu v\d biserici, care p\c\tuiesc într-atât încât te duc în ispit\, urmate de o legiune de
demoni> formalism, intelectualism, dogmatism (!)”. Autorul
î[i încheie aceast\ tirad\ reafirmându-[i credin]a în viitoarea
„biseric\ universal\”.
Un cre[tin ortodox nu poate decât s\ se îngrozeasc\ auzind
asemenea idei hulitoare. Biserica întemeiat\ de Hristos este
tratat\ ca inexistent\, iar Sfântul Duh este acuzat de incapacitatea de a crea dintr-o singur\ dat\ o biseric\ exemplar\, ca
[i cum, de la Cincizecime [i pân\ ast\zi, El nu creeaz\ decât
proiecte nereu[ite de „biserici”, din care cauz\ în lume au
ap\rut biserici care duc în ispit\ [i care sunt populate de o
„legiune de demoni”! A atribui toate acestea Sfântului Duh
este o blasfemie de neiertat, despre care Domnul vorbe[te în
Evanghelie (Mt. 12, 32).
„Biserica a fost întemeiat\ de Domnul Iisus Hristos” (Mt.
16, 18) [i „înt\rit\ prin harul Sfântului Duh, rev\rsat asupra
ei în toat\ plin\tatea în ziua Cincizecimii”. (Fapte 2, 1-12).
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„Mântuitorul a iubit-o” (Ef. 5, 25)< pe „care o au câ[tigat cu
sângele S\u!” (Fapte 20, 28), „Ca pe ea s\ o sfin]easc\, cur\]ind-o cu baia apei prin Cuvânt, ca s\ o pun\ înainte pe ea
Lui[i< sl\vit\ biseric\, neavând întin\ciune, nici prihan\,
sau altceva de acest fel< ci ca s\ fie sfânt\ [i f\r\ de prihan\”
(Ef. 5, 26-27).

Pogor=rea Sf=ntului Duh peste Sfin]ii Apostoli, ;n ziua
Cincizecimii (Fapte, 2). Mozaic din biserica M\n\stirii Hosios
Loukas, Grecia, anii 1030-1040.

Într-o discu]ie purtat\ cu Michael Moore, l-am întrebat
dac\ exist\ vreo biseric\ ce ar m\rturisi ast\zi o credin]\
dreapt\ [i des\vâr[it\? „Nu!” - a r\spuns el. „Ar trebui s\
combin\m credin]a tuturor bisericilor, [i atunci vom avea o
biseric\ [i credin]\ unic\.”
Dup\ cum arat\ clar acest r\spuns, la baza ecumenismului st\ principiul ferm [i inadmisibil, din punct de
vedere dogmatic, al sincretismului.
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Episcopul anglican de Gloucester, care a participat la
întrunirea din Atena (mai 1941), a teologilor greci [i anglicani, riposta energic împotriva dogmei ortodoxe c\ numai
Biserica Ortodox\ este „Biserica Una, Sfânt\, Soborniceasc\
[i Apostoleasc\”, afirmând c\ „Biserica [i-a pierdut unitatea
[i ast\zi nu exist\ decât în schisme - schisma oriental\,
schisma papal\, schisma anglican\”.
Unii ecumeni[ti occidentali au ajuns [i mai departe,
negând nu numai unitatea de facto, dar [i unitatea principial\
a Bisericii. Henri van Duzzen scrie> „Ideea de „biseric\
nedesp\r]it\” primar\ unitar\ este o perfect\ fic]iune...
Istoria nu cunoa[te nimic asem\n\tor. Niciodat\ nu a fost o
„biseric\ nedesp\r]it\”. Chiar [i în primele 15 secole, e
pu]in probabil s\ fi fost o epoc\ în care s\ nu se fi produs o
mare ruptur\ de la „trupul lui Hristos”.
Autorul acestor cuvinte - un protestant liberal - vede în
fiecare erezie o nou\ ramifica]ie a Bisericii Cre[tine, atribuind fiec\reia dreptul de a se numi „biseric\”. Fiind în
afara Bisericii, el nu poate s\ în]eleag\ [i s\ simt\ c\ noile
comunit\]i, care se desprind din pricina eresului, p\r\sesc
Biserica [i nu-i mai apar]in, putând s\ se uneasc\ cu ea numai în cazul în care vor renun]a la toate ereziile lor. Fiind
ni[te false biserici, ele nu au dreptul s\ se numeasc\ biserici< pe când Adev\rata Biseric\ a lui Hristos, respingând pe
eretici, continu\ s\ existe ca o Biseric\ ;ntreag\, care este,
înl\untrul s\u, ;ntreag\ în credin]\ [i nedesp\r]it\.
Marele dogmatist sârb, pururea-pomenitul p\rinte arhimandrit dr. Iustin Popovici, om cu via]\ sf=nt\, spune clar>
„Precum Persoana lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este
unitar\ [i unic\< la fel [i Biserica întemeiat\ de El [i pe El
este ;ntreag\ (f\r\ sc\dere sau lips\) [i Unic\. Unitatea
Bisericii decurge neap\rat din unitatea Fiului lui Dumnezeu, Hristos... Orice f\r=mi]are (a Bisericii) ar însemna
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moartea Ei. Ea se afl\ în întregime în Fiul lui Dumnezeu [i
este înainte de toate un organism al Fiului lui Dumnezeu, [i
numai dup\ aceea un A[ez\m=nt divino-uman. Toate în ea
sunt dumnezeie[ti-omene[ti> [i via]a, [i credin]a, [i dragostea, [i Botezul, [i Euharistia, [i toat\ sfânta ei Tain\, [i
toat\ înv\]\tura ei, [i întreaga via]\ a ei, [i toat\ nemurirea,
[i toat\ ve[nicia ei, [i întreaga ei organizare... Toate la ea
sunt dumnezeie[ti-omene[ti [i nedesp\r]ite... Toate la ea sunt
legate organic [i prin har în trupul întreg al lui DumnezeuOmul, cu un singur Cap de c\tre Dumnezeu-Omul, Domnul
Iisus Hristos... Uni]i cu Hristos, toate m\dularele (membrii)
Bisericii din toate neamurile [i din toate vremurile sunt una
în Hristos Iisus” (Gal. 3, 28).
Aceast\ unitate a credincio[ilor începe cu prima Sfânt\
Tain\ - Sfântul Botez< continu\ [i se înt\re[te prin mijlocirea celorlalte Sfinte Taine [i î[i atinge des\vâr[irea în
Sfânta Euharistie, prin care se înf\ptuie[te unitatea des\v=r[it\ a credincio[ilor cu Domnul Iisus Hristos, ca [i unitatea
dintre credincio[i... Temelia deplin\t\]ii Bisericii lui Hristos
se zide[te pe unitatea [i unicitatea Credin]ei în Dumnezeu. Iar
în aceast\ credin]\, totul este Dumnezeu-Omul, Domnul Iisus
Hristos, Care a unit pe veci - în El :nsu[i [i prin Biseric\ cerul cu p\mântul, îngerii cu oamenii [i, ce este mai important, - pe Dumnezeu cu oamenii... Credin]a în DumnezeuOmul ne d\ nou\, oamenilor, absolut tot ce ne trebuie pentru
via]a ve[nic\... Cu aceast\ credin]\, noi st\m [i fiin]\m de sus
pân\ jos, ea a fost dat\ sfin]ilor o dat\ pentru totdeauna (Iuda
1, 3).

Asemenea Sfin]ilor Apostoli, Sfin]ii P\rin]i [i înv\]\tori
ai Bisericii m\rturisesc unitatea [i unicitatea Bisericii Ortodoxe. De aceea, este limpede [i înfl\c\rat\ râvna de care dau
dovad\ Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii, ori de câte ori se produce
o separare sau o dezbinare ;n Biseric\, ca [i atitudinea lor
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aspr\ fa]\ de eresuri [i schisme... Precum Domnul Iisus nu
poate avea mai multe trupuri, la fel El nu poate avea mai
multe biserici... De aceea, divizarea Bisericii, ontologic, este
în esen]\ cu neputin]\. Niciodat\ n-a fost [i nu poate fi o
divizare a Bisericii> s-au produs [i se vor produce doar separ\ri de Biseric\...
În diferite vremuri, s-au
desprins de la Biserica unitar\ nedesp\r]it\ a lui
Hristos, ereticii [i schismaticii, ei încetând a mai fi
astfel m\dulare ale Bisericii... În felul acesta, s-au
rupt de Biseric\ gnosticii(1),
arienii(2), duhoborii(3), monofizi]ii, iconocla[tii(4), romano-catolicii, protestan]ii,
greco-catolicii [i... to]i ceilal]i aposta]i care apar]in
legiunii eretico-schismatice.(n. ed.> Mai jos, sunt
c=teva cuvinte l\muritoare
P\rintele Iustin Popovici
(25.09.1894-25.03.1979 stil asupra ereziilor mai pu]in
vechi)
cunoscute< c=t despre monofizism sau papism (catolicism), acestea ori sunt cunoscute
cititorilor, ori sunt explicitate mai pe larg ;n cuprinsul acestei
c\r]i)>
(1) Gnosticismul (gr. gnosis> cunoaştere, iniţiere). Doctrin\ sincretist\
(;mbinat\ ;n mod for]at, f\r\ existen]a unor elemente comune), compus\ din
elemente ale @religiilor” de mistere, foarte populare în India, Babilonia şi
Persia [i mituri ale filozofiei eline, asociate îns\ şi cu unele idei creştine,
inspirate din Evanghelia lui Ioan. Doctrina gnostic\ sus]ine c\ Dumnezeu este
indiferent la soarta omenirii şi a universului< omenirea şi materia sunt necurate
(adic\ doctrin\ potrivnic\ Ortodoxiei, care crede [i m\rturise[te c\ lumea [i
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omul sunt faceri ale Unui Singur Dumnezeu, Milostiv [i Iubitor de oameni, ci
emanaţii asupra c\rora Dumnezeu nu are control direct). Alte r\t\ciri pierz\toare de suflet ale ereziei gnostice sus]in c\ puterile care guverneaz\, în mod
secret, universul, sunt arhanghelii r\ului, asupra c\rora Dumnezeu nu are nici
un control, c\ oamenii sunt r\i în esenţ\ (cu excepţia acelor puţini aleşi, în care
scânteia divina arde înc\, cei predestinaţi s\ se reuneasc\ cu lumea divin\) [i
c\ mântuirea nu este oferit\ tuturor, ci doar unui num\r limitat de aleşi
predestina]i.
(2) Arianismul> Înv\ţ\tura ereticului Arie (256-336), preot în Alexandria,
care, invocând unele texte scripturistice, a susţinut nebune[te c\ fiinţa lui
Dumnezeu este unic\ şi a tras concluzia c\ Fiul nu are o natur\ identic\ cu
Tat\l. În concepţia lui Arie, Fiul este prima creaţie a Tat\lui, schimbabil,
m\rginit şi chiar capabil de a p\c\tui. Arianismul a fost predat anatemei de
c\tre Primul Sobor a toat\ Lumea (Ecumenic) de la Niceea, din anul 325, ;ns\
nu a disp\rut cu totul, fiind adoptat de c\tre urmaşii împ\ratului Constantin cel
Mare - Constant (353-362) şi Valens (364-378) - [i a influenţat profund viaţa
bisericeasc\ multe secole de-a rândul, fiind promovat [i în ziua de azi de secte
precum Martorii lui Iehova.
(3) Duhoborii> sect\ mistic\ slav\, ap\rut\ ;n zorii secolului 18, pe fondul
p\trunderii influen]elor protestante ;n Rusia, ca urmare a reformelor ]arului
Petru I. Caracterul distinctiv al acestei doctrine eretice este pretinsa descoperire personal\ de la Duhul Sf=nt, ob]inut\ prin perfec]iunea sufleteasc\
interioar\ a fiec\rui om [i credin]a ;n l\untrica luminare a sufletului de la
Dumnezeu-Cuv=ntul, care locuie[te ;n fiecare om. De asemenea, aceast\
erezie sus]ine c\ to]i oamenii se pot m=ntui, chiar [i mahomedanii sau p\g=nii,
prin acela[i cuv=nt l\untric.
(4) Iconoclasmul este ultima mare erezie cu care s-a confruntat Biserica,
ale c\rei dogme r\t\cite [i pierz\toare de suflet se ;ntind p=n\ ;n zilele noastre,
mai ales la cultele protestante, neoprotestante [i de sorginte iudaic\ [i arian\,
care nu numai c\ nu cinstesc Sf=nta Cruce, icoanele sau sfintele moa[te ale
pl\cu]ilor lui Dumnezeu, dar nu recunosc nici pururea-Fecioria N\sc\toarei de
Dumnezeu.
Pornind de la Vechiul Testament (Cartea Ie[irii, Cap. 20, 4-5 - Cele 10
Porunci)> @S\ nu-]i faci chip cioplit, nici asem\narea vreunui lucru din câte
sunt în cer sus, [i din câte sunt pe p\mânt jos, [i din câte sunt în ape sub
p\mânt. S\ nu te închini acelora [i s\ nu sluje[ti lor”, iconoclaştii luptau
pentru eliminarea icoanelor din cultul bisericesc. Ei argumentau c\
Dumnezeirea nu ar putea fi ;nchipuit\ prin mijloacele picturii şi icoanelor< de
aceea, în icoan\ s-ar putea reprezenta doar firea omeneasc\ a Domnului
nostru, Iisus Hristos. Iconoclaştii recunoşteau drept singura icoan\ a lui
Dumnezeu numai Euharistia.
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Iconoclasmul a fost declarat erezie [i predat anatemei de c\tre trei
Sinoade> cel de-al Cincilea de la Constantinopol (553), Sinodul Trulan
(Sinodul Cinci-{ase de la Constantinopol, anul 692) şi al {aptelea Sobor a
toat\ Lumea, de la 787, la care s-a şi ;nchegat, formulat ;n chip des\v=r[it [i
sfin]it înv\ţ\tura despre icoane. Dogmatica ortodox\ respinge ideea
identific\rii icoanei cu arhetipul (chipul cel dint=i sau originalul), adic\
deofiinţimea cu el, deoarece însuşi cuvântul grecesc @eikon” înseamn\ chip,
adic\ oglindire a arhetipului, şi nu arhetipul însuşi. Dac\ între icoan\ şi arhetip
nu exist\ deosebire, atunci ea nu ar mai fi chip al arhetipului, ci arhetipul
însuşi. De aceea, nici Euharistia nu poate fi icoan\, pentru c\ ea este însuşi
arhetipul, deci identic\ cu el şi astfel se contrazice îns\şi semnificaţia icoanei.
Potrivit înv\ţ\turii ortodoxe, icoana este o m\rturisire dogmatic\ a Tainei celei
negr\ite [i mai presus de fire a :ntrup\rii lui Dumnezeu. Dintre Sfin]ii
M\rturisitori [i ap\r\tori ai Sfintelor Icoane (a c\ror rea[ezare ;ntru buna
cinstire [i evlavia credincio[ilor se pr\znuie[te ;n Dumnica Biruin]ei
Ortodoxiei - prima Duminic\ din Postul Mare), pomenim pe Sf=ntul Mare
Cuvios Ioan Damaschin, vie]uitor ;n Lavra Sf=ntului Sava din Palestina,
pr\znuit la 4 decembrie, Sf=ntul Cuvios Teodor Studitul M\rturisitorul (11
noiembrie [i 26 ianuarie)< Sf=ntul Cuvios Teofan M\rturisitorul din Sigriani
(12 martie)< Sf=ntul Ierarh Fotie cel Mare M\rturisitorul, Patriarh al
Constantinopolului (6 februarie)< Sf=ntul Cuvios Mihail Singhelul
(M\rturisitorul din Ierusalim - 18 decembrie)< Sf=ntul Cuvios Ilarion, Noul
M\rturisitor, Egumenul M\n\stirii Pelichit (28 martie), Sf=ntul Cuvios Laz\r,
zugrav [i M\rturisitor al Sfintelor Icoane (17 noiembrie), Sf=ntul Emilian
M\rturisitorul, Episcopul Cizicului (8 august), Sf=ntul Cuvios Manuel (27
iulie).

Ideea c\ Biserica ar exista ast\zi numai în schisme este
exprimat\ în a[a-numita „teorie a ramurilor”, potrivit c\reia Biserica este împ\r]it\ în „ramifica]ii”> ortodox\, catolic\, anglican\ (sau protestant\). Aceste ramifica]ii (ramuri)
nu se afl\ în unitate [i rela]ii reciproce< îns\, potrivit respectivei teorii, unitatea aparent\ „n-a constituit o tr\s\tur\ de
c\p\t=i a Bisericii. Diversitatea în înv\]\tur\ [i în practic\ nu
contravine esen]ei ei de profunzime”.
O astfel de „diversitate în înv\]\tur\”, numit\ „pluralism” în mediile ecumenice, este ast\zi sus]inut\ în mod
deosebit de C.E.B., care cuprinde numeroase „confesiuni”
[i secte. Un asemenea pluralism ar înnobila reciproc, zice-se,
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pe participan]ii la mi[carea ecumenic\. Fiecare poate,
ascultând pe altul, s\ cunoasc\ ceva, s\-[i „îmbog\]easc\”
tradi]ia cu alta, s\-[i completeze credin]a cu elemente
conservate în alt\ @confesiune”. Fostul [ef al departamentului „Credin]\ [i organizare”, Luca Fischer, se încumeta chiar
s\ afirme c\, în pofida eventualului pericol, „diversitatea este
fireasc\ [i chiar necesar\”.
Ce înseamn\ aceasta, din perspectiva curat ortodox\,
potrivit c\reia exist\ „un singur Domn [i o singur\ Credin]\
(Ef. 4, 5), o singur\ adev\rat\ [i sfânt\ Predanie (II Tes. 2, 15) [i
o singur\ Biseric\” (Mt. 16, 18).
Pluralismul, acceptat [i promovat de ecumenism, nu este
altceva decât transformarea adev\rului dumnezeiesc, din
unul absolut în ceva relativ. C\ci cum ar putea s\ nu fie
relative adev\rurile de credin]\, dac\ diferite tradi]ii confesionale - adesea contradictorii [i excluzându-se reciproc sunt socotite în egal\ m\sur\ purt\toare ale unui anumit
„adev\r”?! Relativizarea adev\rului - iat\ principala teorie
a „ramurilor”!
Dup\ cum afirma, pe drept cuv=nt, Vedernikov, „aceast\
teorie a ramurilor este ademenitoare cel pu]in din pricin\ c\
niveleaz\ adev\rul cu r\t\cirea, zugr\vind totodat\ falsa
perspectiv\ a cre\rii unei noi biserici ecumenice, în care
trebuie s\ se reuneasc\ toate confesiunile cre[tine existente,
f\r\ a-[i pierde valorile ce le sunt proprii. O asemenea perspectiv\ nu este doar în[el\toare, ci [i periculoas\ pentru
cre[tini, pentru c\ îi abate de la Biserica cea Adev\rat\,
întemeiat\ de Mântuitorul, le sugereaz\ ideea c\ aceast\
Biseric\ nu exist\, transformând Credin]a noastr\ cea
adev\rat\, dintr-o îmbinare ontologic\(1) real\ cu Dumnezeu,
într-o stare de spirit de[art\, stare în care e lesne s\ accep]i
orice compromisuri în credin]\ [i în via]\.
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Ideea pluralismului, propagat\ perseverent în mediul ecumenic, cuprinde tot mai mult inimile cre[tinilor, care ;i
cucere[te [i pe unii @teologi” catolici. De pild\, dup\ p\rerea
cardinalului belgian Souenince, „Biserica a fost creat\ dup\
chipul Treimii, Care este Una în Trei [i Trei în Una. Ceea
ce înseamn\ c\ unitatea exist\ în pluralitate [i pluralitatea
exist\ în unitate... De aceea, s-ar cuveni s\ trat\m unitatea
ca o unitate multipl\”.
Exemplul cu Sfânta Treime în leg\tur\ cu actualul
pluralism „bisericesc”, adic\ cu divergen]ele dogmatice ale
diferitelor comunit\]i religioase, este lipsit de temei, potrivnic lui Dumnezeu [i hulitor, fiindc\ a[a-numitele „biserici”
sunt false biserici în compara]ie cu Biserica cea Una [i
;ntreag\, întemeiat\ de Domnul Iisus Hristos, [i nu pot face
un corp comun cu ea.
În Sfânta Treime, totul este Adev\r> Adev\rul Dumnezeu-Tat\l (Ier. 10, 10), Adev\rul - Fiul lui Dumnezeu (In.
14, 6), Adev\rul - Sfântul Duh (I In. 5, 6). Adev\rul face ca
Sfânta Treime s\ fie Una (I In. 5, 7).
Adev\rul trebuie s\ reuneasc\ @bisericile”, dac\ ele vor
s\ fie un tot întreg(2), c\ci Adev\rul nu se poate îmbina cu
minciuna. Tocmai acest lucru i-a sc\pat din vedere
cardinalului Souenince.
(1) Ontologic> ce constituie ;nsu[i sensul existen]ei omene[ti.
(2) Adic\ s\ vin\ la Adev\rata Biseric\, cea Ortodox\, Una, Sf=nt\, Soborniceasc\ [i Apostoleasc\.

Comisia teologic\ a Vaticanului, adoptând în unanimitate
15 propuneri, cu privire la „unitatea credin]ei [i pluralismului teologic”, a instituit în doctrina oficial\ a bisericii
catolice (papiste) „dreptul la diferite atitudini fa]\ de Taina
exclusiv\ a lui Hristos” - drept care, în principiu, a [i fost recunoscut de Conciliul II Vatican în Decretul cu privire la ecu92

menism (III, 17), [i în Decretul privind activitatea misionar\ a Bisericii (III, 22). Din propunerile avute ;n vedere,
care sunt potrivite pozi]iei ecumenismului, rezult\> „credin]a
este una< exprim\rile ei, îns\, sunt multiple”. Aceast\ multiplicitate nu necesit\ confirmare. Ea este o realitate ce rezult\
din îns\[i necesitatea întruchip\rii credin]ei cre[tine în diferite culturi. Dar oare formul\rile eretice ale Tainei lui Hristos
pot fi justificate prin multiplicitatea culturilor? De parc\
Taina credin]ei este condi]ionat\ de culturile omene[ti, [i nu
de realitatea cereasc\ suprara]ional\, independent\ de acestea,
[i de revela]ia dumnezeiasc\, c\reia cultura [i ra]iunea trebuie
s\ i se supun\ (II Cor. 10, 5)!
Pe timpurile Sfântului Irineu al Lionului, Biserica era
r\spândit\ de la R\s\rit la Apus, [i înv\]\tura bisericeasc\ se
propov\duia între popoare cu diferite culturi [i diferite psihologii. Dac\ ar fi s\ urm\m logicii ecumenice, ar fi trebuit
s\ constat\m c\ de pe atunci aceste culturi [i-au l\sat amprenta asupra Tainei lui Hristos [i au imprimat „pluralism”
credin]ei. Nimic asem\n\tor îns\ nu s-a întâmplat. Dimpotriv\, dup\ cum arat\ Sfântul Ierarh Irineu al Lionului> „Biserica, de[i e ;mpr\[tiat\ în lumea întreag\ pân\ la marginile
p\mântului, a primit de la apostoli [i de la ucenicii lor credin]a. Biserica tr\ie[te ca [i într-o cas\ comun\> p\streaz\ cu
râvn\ aceast\ propov\duire [i credin]\ [i crede într-un singur
cuget, ca [i cum ar avea un singur suflet [i o singur\ inim\ [i,
potrivit cu aceasta, propov\duie[te, înva]\ [i predic\, ca [i cum
ar avea un singur glas. {i, cu toate c\ în lume se vorbesc
diferite limbi, puterea Predicii e una [i aceea[i. Bisericile întemeiate în ]\rile germane nu cred [i nu propov\duiesc credin]a într-un fel specific lor< nici bisericile din Iberia, nici cele
ale cel]ilor, nici cele de la R\s\rit, din Egipt, din Libia, nici
bisericile întemeiate pe p\mânturile mediteraneene. Ci a[a
cum soarele - aceast\ zidire a lui Dumnezeu - este unul [i ace93

la[i în toat\ lumea, la fel [i propov\duirea adev\rului pretutindenea str\luce[te [i lumineaz\ pe to]i oamenii care doresc s\
ajung\ la cuno[tin]a Adev\rului”.
Astfel stând lucrurile, e clar c\ nu culturile au schimbat
expresia Tainei lui Hristos - [i, împreun\ cu ea, adev\rul
despre El - ci unii eretici aparte, inspira]i de vr\jma[ul Bisericii, diavolul, precum Arie, Nestorie, Macedonie, Eutihie,
[.a. Ast\zi îns\, ecumenismul a început a incrimina culturilor
vina ereticilor, pentru a justifica schismele ap\rute în rândul
cre[tinilor, ca fiind, chipurile, un fenomen firesc [i aproape
necesar. O con[tiin]\ ortodox\ nep\rtinitoare î[i d\ seama c\
Biserica nu poate exista în schisme. A considera Biserica o
entitate scindat\ e totuna cu a o nega, c\ci „toat\ împ\r\]ia
ce se împerecheaz\ întru sine, se pustie[te< [i toat\ cetatea
sau casa ce se împerecheaz\ întru sine nu va sta” (Mt. 12, 25).
Cum ar fi putut Biserica s\ reziste împotriva por]ilor iadului,
care n\scocesc r\t\ciri [i pun la cale dezbin\ri, dac\ nu ar fi
unitar\ în credin]\, dac\ [i-ar pierde unitatea [i ar tr\i ast\zi
numai în schisme? Odat\ cu pierderea unit\]ii sale în
credin]a cea dreapt\, Biserica î[i pierde [i menirea sa dumnezeiasc\ - aceea de a fi @Biserica Dumnezeului Celui viu,
stâlp [i înt\rire a adev\rului” (I Tim. 3, 15).

B) Biserica este unic\. Principiul anglican al @atotcuprinderii”

Ce înseamn\ „Biserica unic\”? :ntrucât Biserica este
trupul mistic al lui Hristos, în care se p\streaz\ vistieriile
harului (Col. 2, 3< In. 1, 17), Biserica unic\, condus\ de un singur
Cap, înseamn\> „Un Domn, o Credin]\, un Botez” (Ef. 4, 5)
- un singur Adev\r.
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Dac\ Biserica ar fi desp\r]it\, ar fi trebuit s\ admitem
absurditatea c\ Domnul nostru, Iisus Hristos - Capul Ei, al
Bisericii, „a fost împ\r]it” (I Cor. 1, 13). C\ci se poate afirma
oare, a[a cum o face Vissert Houft, c\ „Iisus Hristos se afl\
în toate bisericile, în ciuda nepotrivirilor existente între ele,
;n realitate”, f\r\ a admite c\ Hristos S-a împ\r]it [i Se
contrazice pe Sine :nsu[i, f\r\ s\ tragem concluzia blasfemiatoare c\ nu se poate s\ credem Lui atunci când spune>
„Eu sunt Adev\rul” (In. 14, 6), c\ci, dup\ cum minunat s-a
exprimat Patriarhul Constantinopolului, Ieremia al II-lea,
„adev\rul nu lupt\ împotriva adev\rului”?
O Biseric\ scindat\ înseamn\ o credin]\ dezbinat\ [i
stricat\, iar ecumenismul o propov\duie[te, în esen]\, tocmai
pe una ca aceasta, prin a sa concep]ie a pluralismului. Noi
îns\, cre[tinii ortodoc[i, suntem p\rta[i ai Credin]ei celei adev\rate, ne[tirbite, s\n\toase [i unice, c\ci „f\r\ de credin]\
nu este cu putin]\ a binepl\cea lui Dumnezeu, c\ trebuie cel
ce se apropie la Dumnezeu s\ cread\ cum c\ este, [i celor
ce-L caut\ pe Dânsul este D\t\tor de plat\” (Evr. 11, 6),
fiindc\ @cu darul sunte]i mântui]i prin credin]\< [i aceasta nu
de la voi< al lui Dumnezeu este darul” (Ef. 2, 8).
În Biseric\, to]i trebuie s\ fie unul în adev\r, a[a cum
Tat\l este în Fiul [i Fiul în Tat\l (In. 17, 21), pentru c\ Fiul lui
Dumnezeu [i Tat\l sunt unul [i acela[i în esen]\ [i adev\r. {i
credincio[ii sunt chema]i la unitate, cu ajutorul adev\rului
descoperit nou\ de Dumnezeu, primindu-l sub forma lui
originar\, nedeformat\. Iat\ ce spune în leg\tur\ cu aceasta,
ca în numele Mântuitorului, Sfântul Atanasie cel Mare>
„Prin unitatea Noastr\ (a Tat\lui [i Fiului) s\ fie [i ei credincio[ii -, una între ei, a[a cum Noi suntem una în
esen]\ [i adev\r. Altfel ei nu vor putea fi una, dac\ nu vor
înv\]a de la Noi”.
95

Aici este exprimat\ cu
maxim de claritate rug\mintea Mântuitorului
nostru în rug\ciunea
Lui c\tre DumnezeuTat\l> „Ca to]i una s\
fie< precum Tu, P\rinte, întru Mine, [i eu
întru Tine, ca [i ace[tia
întru Noi una s\ fie< ca
s\ cread\ lumea c\ Tu
m-ai trimis” (In. 17, 21).
A sus]ine c\ Biserica
ast\zi fiin]eaz\ în
schisme, înseamn\ a
uita de întemeierea Bisericii pe o singur\
Piatr\ - Hristos (I Cor.
10, 4), ceea ce este
Iisus Hristos Pantocrator
echivalent cu negarea
(Atot]iitorul). Fresc\ din biserica
M\n\stirii Adormirea Maicii
îndeob[te a Bisericii ca
Domnului din Bucure[ti
Trupul cel viu al lui
Hristos, precum [i este de fapt (Col. 1, 24). Unii ecumeni[ti
„ortodoc[i”, dorind s\ r\mân\ „ortodoc[i” [i, în acela[i
timp, s\ fac\ pe plac ecumenismului, vorbesc despre
unitatea Bisericii, folosind expresia „Biserica veche
nescindat\”. De pild\, în „Revista Patriarhiei Moscovei”
(„Jurnal Moskovskoi Patriarhii”), prof. protoiereu L.
Voronov scrie> „Biserica Ortodox\ este pe deplin credincioas\ poruncilor vechii Biserici nescindate”.
Folosind în aceast\ fraz\, în raport cu Biserica, cuvântul
„nescindat\”, autorul admite scindarea ei de mai târziu, adic\
ramificarea. Prin urmare, în mod indirect, el cade de acord
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cu faimoasa „teorie a ramurilor”, ca [i cu gândul c\ Trupul
lui Hristos a fost neîmp\r]it doar o oarecare perioad\ de timp,
dup\ care a fost împ\r]it!
Comparând actuala Biseric\ Ortodox\ cu vechea
„biseric\ nescindat\”, autorul face o delimitare eronat\, de
parc\ nu ar fi vorba de una [i aceea[i - de-a lungul tuturor
secolelor - Biseric\ a lui Hristos!
Ecumeni[tii îns\ ar putea obiecta> ast\zi, practic, Biserica
este dezbinat\, pentru c\ în mijlocul ei exist\ schisme. Drept
r\spuns la aceast\ obiec]ie, noi, ortodoc[ii, spunem> dezbin\ri [i eresuri întotdeauna au fost [i vor fi (I Cor. 11, 19). Dar,
în ciuda eresurilor [i schismelor, Biserica lui Hristos
întotdeauna a fost unitar\ [i nedesp\r]it\, c\ci Ea îndep\rta
de la sine orice abatere de la Adev\r, a[a cum un chirurg taie
de la un organism o tumoare d\un\toare, pentru a-l face
s\n\tos [i a-i da posibilitate s\ se dezvolte în continuare.
Biserica s-a ocupat de aceast\ problem\ în special la cele
{apte Sinoade Ecumenice, fapt recunoscut chiar de unul
dintre metodi[ti> „Principala preocupare a Sinoadelor Ecumenice a fost credin]a - definirea ei [i demascarea ereziilor”.
Cei care gândesc c\ Biserica exist\ ast\zi numai în
schisme nu sunt defel inten]iona]i s\ înf\ptuiasc\ unirea prin
reîntoarcerea la adev\rul p\strat de Ortodoxie, de[i vorbesc
insistent despre apropierea @bisericilor” [i înf\ptuirea unit\]ii
dup\ mai multe secole de dezmembrare. Cum concep totu[i
ecumeni[tii din Occident aceast\ unire?
La reuniunea din 21 martie 1961, Francis Hous, militant
anglican al C.E.B., men]ionând c\ anglicanii au patru biserici [i ecumeni[tii tind spre unirea tuturor bisericilor din
lume, a ad\ugat> „Atunci când acest lucru se va întâmpla, nu
va mai fi nici biseric\ în sensul de sine st\t\tor al cuvântului,
ci toate vor constitui o unic\ „biseric\”.
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Este evident c\ o atare „biseric\” ecumenic\ viitoare nu
este identic\ cu cea Ortodox\, c\ci Biserica Ortodox\ a
existat [i va exista întotdeauna. Dac\ ecumeni[tii ar dori s\
fie ortodoc[i, ei ar trebui s\ renun]e la r\t\cirile lor eretice [i
s\ vin\ la Ortodoxie, lucru pe care l-a f\cut în secolul trecut
teologul neortodox Overbeck. În baza unor cercet\ri istorice,
el a ajuns la convingerea c\ adev\rata Biseric\ a lui Hristos
nu poate fi decât cea Ortodox\, c\ci în ea Sfântul Duh este
în permanen]\ prezent prin f\g\duin]a Mântuitorului. Aceast\
Biseric\, dup\ afirma]iile lui Overbeck, nu trebuie creat\,
c\ci ea a fost deja întemeiat\ de Domnul Iisus Hristos - e
suficient doar s-o c\ut\m> „Biserica reprezint\ o institu]ie
care î[i are propria istorie< ea nu poate fi inventat\. Este o
cas\, întemeiat\ pe piatr\. Ea st\ neclintit\. Nu trebuie s-o
construim, ci doar s-o c\ut\m. :ntreba]i istoria< ea v\ va ar\ta
aceast\ cas\ [i v\ va duce la ea”.
Actualii ecumeni[ti îns\ nu vor s\ se întoarc\ la Biserica
Ortodox\ a lui Hristos. Ei vor s\ uneasc\ „bisericile” cu
toate confesiunile lor [i s\ creeze o „biseric\” nou\, care,
nefiind o Biseric\ Ortodox\, va fi evident eretic\.
Alt\dat\, militan]ii ecumeni[ti se pronun]au foarte circumspect despre viitoarea „biseric\ a tuturor cre[tinilor”< în
ultima vreme îns\, ei se încumet\ chiar s\ declare unde se
afl\ ea [i cum arat\. :ntr-un raport ecumenic, prezentat în
1972 la Utreht, se afirm\ categoric> „Dumnezeu ne-a ajutat
s\ g\sim biserica în afara comunit\]ilor noastre confesionale”, adic\ în afara oric\rei forma]ii denumite „biseric\”<
prin urmare, [i în afara Ortodoxiei!
Din acestea, rezult\ c\ ecumeni[tii nu numai c\ n-ar
inten]iona ei în[i[i s\ devin\ ortodoc[i, ci încearc\ s\ ;i abat\
de pe calea cea dreapt\ [i pe cre[tinii ortodoc[i [i s\-i fac\
membri ai noii „biserici” ecumenice. :ntrucât mi[carea anglican\ se declar\ chemat\ s\ fie „puntea” între @biserici”,
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propov\duind principiul „atotcuprinderii”, adic\ admi]ând cele
mai diferite opinii în cadrul bisericii, ne putem imagina
haosul dogmatic al r\t\cirilor [i abaterilor de la adev\r în
care vor fi împin[i cre[tinii ortodoc[i, care se entuziasmeaz\
în mod naiv, de ideea viitoarei „biserici” unite!
La conferin]a teologilor greci [i anglicani de la Atena
(mai 1941), unde a fost luat în dezbatere principiul anglican
al „atotcuprinderii” (comprehensiveness), partea ortodox\ a
subliniat c\ principiul respectiv este inadmisibil pentru ea.
Ortodoxiei îi este propriu tocmai principiul contrar - al
unicit\]ii, exclusivit\]ii (exclusiveness), excluzându-se orice
erezie, în virtutea fidelit\]ii Ortodoxiei fa]\ de Sfânta Tradi]ie
[i a caracterului neschimb\tor al înv\]\turii [i în pream\rirea spiritului incluziunii, adic\ al înglob\rii tuturor eresurilor.
În 1922, arhiepiscopul de Canterbury a convocat o comisie
cu scopul de a stabili limitele în care e posibil\, în biseric\,
disensiunea. Comisia a lucrat pân\ în 1937, iar peste un an
[i-a publicat concluziile, din care rezult\ c\ în mi[carea
anglican\ sunt tolerate cele mai extreme puncte de vedere
protestante, precum>
1) negarea Na[terii Mântuitorului din Fecioar\, ceea ce
este totuna cu negarea :ntrup\rii lui Dumnezeu, c\ci în felul
acesta este t\g\duit\ dogma cre[tin\ despre Mântuire, care
putea fi înf\ptuit\ doar de Mântuitorul, z\mislit mai presus
de fire [i slobod de p\catul str\mo[esc<
2) neautenticitatea istoric\ a :nvierii lui Hristos, ceea ce
lipse[te cre[tinismul de orice sens, c\ci, potrivit Sf=ntul
Apostol Pavel> „Iar dac\ n-au înviat Hristos, în zadar dar
este propov\duirea noastr\, în zadar este dar [i credin]a
voastr\” (I Cor. 15, 14)<
3) necredin]a în existen]a real\ a îngerilor [i a dracilor,
adic\ negarea lumii duhovnice[ti, spre care ne îndreapt\
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permanent propov\duirea apostolilor [i despre care m\rturise[te, în repetate rânduri, Sfânta Scriptur\<
În cele din urm\, în mediul anglican s-a adoptat deja
hirotonia femeilor< mai mult ;nc\, la conferin]a episcopilor
anglicani de la Lambeth (iulie 1988), s-a legiferat ridicarea
lor nu numai la rangul de „preo]i”, ci [i de „episcopi” (!),
în ciuda interdic]iei apostolice pentru femei de a vorbi în
biseric\ (I Cor. 14, 34) [i practicii biserice[ti generale.
În ciuda unor concep]ii atât de clar anticre[tine [i a
ac]iunilor anticanonice, Biserica anglican\ nu excomunic\ pe
nimeni.
Urmând principiul „atotcuprinderii”, anglicanii de mult
tolereaz\ opinii [i ac]iuni diametral opuse în cadrul unei
singure „biserici”. Aceste opinii sunt socotite pe deplin acceptabile în calitate de puncte de vedere „teologice” personale,
de[i dep\[esc cadrul unor p\reri personale [i se r\spândesc în
mijlocul mirenilor, crescând cu repeziciune precum neghina.
Dac\ în Biserica Ortodox\, care se conduce dup\ canoane,
orice înv\]\tur\ fals\, nepotrivit\ cu credin]a Bisericii, ar fi
dus la consistoriul (tribunalul) bisericesc [i la condamnare,
în @biserica” anglican\, inova]iile se dezvolt\ rapid,
neîmpiedicate de nimeni, c\ci ea [i-a pierdut dragostea
pentru adev\r, permi]ând propagarea pe larg a tuturor p\rerilor
[i pseudo-doctrinelor posibile. @Biserica” anglican\ chiar se
f\le[te cu deschiderea ei c\tre lume, c\tre filozofiile [i @în[el\ciunea de[art\, dup\ predania oamenilor, dup\ stihiile
lumii [i nu dup\ Hristos” (Col. 2, 8), critic=nd Biserica Ortodox\ pentru pozi]ia sa neclintit\ în credin]\ [i îndep\rtarea
de de[ert\ciunile vie]ii din aceast\ lume!
R\posatul Atenagor (Kokinakis), arhiepiscop grec al
Tiatirei [i Marii Britanii, cunoscut ca un convins ecumenist-anglofil, declara totu[i cu repro[> „:n Biserica anglican\, exege]ii intelectuali [i teologii nu se a[teapt\ din partea
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Bisericii la nici o condamnare oficial\. Deschiderea bisericii
lor c\tre istoria mondial\ [i principiul „atotcuprinderii” le
d\ un fel de îndr\zneal\ teologic\ în tratarea istoriei [i
conformare la legile credin]ei...”

@Elie” Miron Cristea, primul patriarh al B.O.R., ;ntre anii 19251939, ;mpreun\ cu @arhiepiscopul” de Canterbury, Cosmo
Gordon Lang, la Palatul Lambeth - Anglia, 3 iulie 1936

Aceste încerc\ri extind grani]ele „atotcuprinderii” în a[a
m\sur\ încât ridic\ probleme în cadrul [i în afara comunit\]ii
anglicane. :n continuare îns\, arhiepiscopul Atenagor intr\
în contradic]ie cu el însu[i, încercând s\ justifice cumva
principiul anglican al „atotcuprinderii”, identificându-l cu
principiul ortodox al iconomiei biserice[ti. Aceast\ încercare
nu pare reu[it\, deoarece>
1) Biserica Ortodox\ niciodat\ nu aplic\ principiul
iconomiei în domeniul dogmelor, pe când principiul anglican al „atotcuprinderii” se extinde [i asupra acestui domeniu
important al credin]ei<
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2) Cele dou\ principii difer\ esen]ial unul de altul,
fiindc\ la anglicani rezultatul concret al @atotcuprinderii” în
domeniul credin]ei este p\gubirea sufletelor omene[ti, iar în
Ortodoxie, aplicarea principiului iconomiei are drept scop
mântuirea sufletului - potrivit vechii expresii patristice> (prin)
„t\m\duire de la r\d\cin\”.
În ultimul timp, în mi[carea anglican\ au ap\rut „moderni[tii”, care neag\ îns\[i originea cre[tinismului, ca „religie
revelat\ de Dumnezeu”. Unul din reprezentan]ii marcan]i este
„episcopul” dr. John Robinson, autorul c\r]ii „S\ fim cinsti]i în fa]a lui Dumnezeu”, ap\rut\ în 1963, a c\rui concep]ie despre lume poate fi caracterizat\ drept ateism
„cre[tin”. El neag\ existen]a unui Dumnezeu personal Creatorul [i Proniatorul lumii, cât [i existen]a lumii spirituale în general, [i a ve[nicei vie]i viitoare în particular. Iisus
pentru el este un om obi[nuit, îns\ acest om - Iisus, este
unica [i suprema manifestare a principiului divin al cre\rii
lumii... În acest sens, El este deofiin]\ cu Tat\l, de[i Tat\l nu
are loc în concep]ia despre lume a lui Robinson. Potrivit lui,
Învierea lui Hristos nu înseamn\ ridicarea trupeasc\ din
mormânt, ci „o anume tr\ire sufleteasc\ a apostolilor, care
s-a întâmplat cu ei în a treia zi de la R\stignire [i care i-a
transformat l\untric”.
Iar @biserica” anglican\ tolereaz\ acest ateism „cre[tin”!
„N-au urmat nici un fel de sanc]iuni din partea autorit\]ilor
ecleziastice fa]\ de „episcopul” Robinson, [i doctrina lui a
r\mas necontestat\ de @biserica” anglican\, care evit\ s\
condamne opiniile eretice.
Mai mult decât atât! Principiul vicios al „atotcuprinderii”, extins nu numai asupra credin]ei, ci [i asupra moralei
cre[tine, este folosit de mi[carea anglican\ în scopuri v\dit
imorale. De exemplu, în „Church Times”, organul oficial al
Bisericii anglicane, la 14 octombrie 1983, a fost inserat\ o
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reclam\ ru[inoas\ a „Uniunii cre[tine (!) a homosexualilor”,
în care se recomand\ c\r]i con]inând ritualul slujbei religioase
pentru... c\s\torii sodomice între persoane de acela[i sex!!!
Cu ocazia unei „c\s\torii” de acest fel, oficiat\ la 21
ianuarie 1983, cu participarea „pastorului” anglican Halt,
„c\s\torie” care a provocat o profund\ indignare [i energice
proteste din partea mirenilor - secretarul general al men]ionatei uniuni „cre[tine”, Kirker, a declarat, cu impertinen]\,
c\ num\rul „cuplurilor” similare cre[te din ce în ce mai mult
[i c\ multe dintre ele î[i oficiaz\ c\s\toriile în bisericile
anglicane dup\ un ritual special. E de prisos s\ mai spunem
cât de potrivnice lui Dumnezeu sunt aceste „c\s\torii”
nefire[ti, pe care Sfântul Pavel le-a înfierat drept „patimi de
ocar\” (Rom. 1, 26), punându-le în rândul celor mai grave
p\cate, f\ptuitorii c\rora (adic\ nedrep]ii) „împ\r\]ia lui
Dumnezeu nu o vor mo[teni” (I Cor. 6, 9).
Acestea sunt roadele principiului anglican al @atotcuprinderii”, prin mijlocirea c\ruia sunt îndrept\]ite nu numai
orice false înv\]\turi dogmatice, ci [i cele mai infame crime
morale! Acest principiu i-a molipsit, din p\cate, [i pe unii
teologi @ortodoc[i”< de exemplu, pe protoiereul Liberie
Voronov, profesor de dogmatic\ la Academia Teologic\ din
Sankt Petersburg. Vizitând Institutul Teologic @Saint Serge”
din Paris, el a ]inut o conferin]\ despre concep]iile protoiereului eretic Serghei Bulgakov(1), anatematizat de Biserica
Ortodox\ Rus\ (din Rusia [i din Afara Grani]elor), încercând - în numele „iubirii” cre[tine - s\ le prezinte ca acceptabile [i admisibile, iar în final a invitat întreaga asisten]\ s\
cânte ereticului „Ve[nica pomenire”!
(1) Specula]ia teologico-filozofic\ asupra @Sofiei" a fost lansat\ de
protoiereul Serghei Bulgakov [i de preotul Pavel Florenski, profesori de
teologie la Institutul @Saint Serge” din Paris. Ereticul Bulgakov a ;ncercat s\
explice Taina :ntrup\rii doar prin mintea sa. :mbr\]i[=nd ;nv\]\tura gnosticilor,

103

el nu admitea c\ Dumnezeu poate s\ intre f\r\ mijlocire ;n leg\tur\ cu f\ptura
[i ;nv\]a c\ lumea nu este creat\ nemijlocit de Dumnezeu :nsu[i, ci prin
mijlocirea unei anumite @;n]elepciuni dumnezeie[ti - Sophia”. A[a a ;ndr\znit
s\ ;nve]e [i despre marea Tain\ a :ntrup\rii lui Dumnezeu-Cuv=ntul, spun=nd
c\ Fiul lui Dumnezeu nu s-a ;ntrupat nemijlocit prin pogor=rea Sf=ntului Duh
asupra Preacuratei Fecioare Maria, ci iar\[i prin mijlocirea aceleia[i, chipurile, @Sophii dumnezeie[ti”, n\scocit\ de protoiereul S. Bulgakov. Acestei
Sophii, Serghei Bulgakov, precum [i filozofii lui ;i al\turau denumiri blasfemiatoare pentru credin]a noastr\, precum> @al patrulea ipostas”, @feminitatea
ve[nic\”, @mare fiin]\ ;mp\r\teasc\ [i feminin\”, care prime[te cinstire de la
Maica Domnului! Ei ridic\ aceast\ @Sophie dumnezeiasc\” chiar mai sus dec=t
:ns\[i Sf=nta Treime, c\ci @Sophia”, conform lui Serghei Bulgakov, este
substan]a, fundamentul dumnezeie[tii Treimi!
:nc\ din 1924, 1927, 1930 [i 1933, ierarhi [i teologi ru[i ai Sinodului de
la Sremski-Karlovi]i, prezidat de Mitropolitul Antonie Hrapovi]ki (1863-1936),
denun]aser\ specula]ia sofiologic\ bulgakovian\ drept o inova]ie neortodox\
periculoas\. Din 1933 aceast\ teorie este calificat\ drept erezie, iar Institutul
@Saint Serge” este declarat drept un @cuib de eretici”, delimitarea culmin=nd
;ntr-o succint\ condamnare oficial\ ca erezie, de c\tre Sinodul Ortodox
Tradi]ionalist rus de la Karlovi]i, la sf=r[itul lui octombrie 1935. Ca o parantez\, trebuie spus c\ altarul bisericii acestui institut parizian este ;ndreptat spre
apus, lucru contrar practicii ortodox.

Adoptarea principiului anglican al „atotcuprinderii” nu va
conduce la unirea cea adev\rat\ [i la o unic\ credin]\ dreapt\,
c\ci fiec\ruia i se va da dreptul s\-[i urmeze propriile convingeri gre[ite.
Datorit\ acestui principiu, nu se poate ajunge la unitate în
adev\r, ci doar la o total\ abatere de la el, la abaterea de la
credin]a revelat\ de Dumnezeu [i, în consecin]\, la renegarea Bisericii [i a propriei mântuiri. Iat\ urm\rile triste la care
va conduce negarea unit\]ii Bisericii!
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C) Biserica este Sfânt\

Ecumeni[tii gre[esc nu numai împotriva dogmei privind
unitatea Bisericii lui Hristos, ci, incluzând [i pe eretici în
componen]a ei, ei gre[esc [i în modul în care în]eleg sfin]enia Bisericii.
Potrivit înv\]\turii ortodoxe, ambele aceste calit\]i unitatea în adev\r [i sfin]enia - se g\sesc în strâns raport de
reciprocitate. A[a cum unitatea în adev\r leag\, printr-o
credin]\ unic\, pe to]i cre[tinii ortodoc[i prin renun]area lor
la r\t\ciri [i false înv\]\turi, la fel [i sfin]enia îi une[te prin
mijlocirea harului [i adev\rului, care au venit prin Iisus
Hristos (In. 1, 17) [i exclud orice învoire cu necredin]a [i erezia
(II Cor. 6, 14, 15) - generate de c\tre duhul necurat, care a
inventat minciuna pentru a submina Adev\rul mântuitor.
No]iunile de sfin]enie [i adev\r sunt înrudite între ele, lucru
pe care L-a spus Mântuitorul în rug\ciunea Sa arhiereasc\
c\tre Dumnezeu-Tat\l> „Sfin]e[te-i pe ei întru adev\rul T\u”
(In. 17, 17). Domnul Iisus Hristos face o leg\tur\ de nedesp\r]it între sfin]enie [i adev\r. Dore[ti s\ fii sfânt - îmbr\]i[eaz\ adev\rul revelat de Dumnezeu! Dore[ti s\ în]elegi
adev\rul dumnezeiesc - n\zuie[te c\tre sfin]enie, c\ci numai
ea poate s\-]i fac\ adev\rul cunoscut [i scump inimii tale!
Biserica nu ar fi putut s\ se numeasc\ sfânt\ dac\, în
esen]a ei, ar fi putut s\ fie contaminat\ de erezie. „Infailibilitatea Bisericii rezid\ în sfin]enia ei< Biserica este infailibil\,
deoarece este sfânt\”, s-a exprimat, foarte reu[it în acest sens,
dogmatistul rus protoiereul N. Malinovski.
În ce const\, a[adar, sfin]enia Bisericii [i în ce sens ea
este numit\ sfânt\? Înainte de toate, ;n aceea c\ este sfânt
Capul ei - c\ Sfântul Duh, Care o chivernise[te [i o conduce, o sfin]e[te, fiind izvorul oric\rei sfin]enii. De la Hristos
- Capul Bisericii (Ef. 1, 22), se revars\ razele sfin]eniei asupra
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întregului trup al Bisericii. Iar Sfântul Duh este Izvorul care
ne sfin]e[te pe noi [i, aflându-Se în Biseric\, sfin]e[te m\dularele ei cu harul ;mp\r]it în timpul Sfintelor Taine. Prin puterea acestui har, El îndeamn\ pe fiecare credincios la fapte
sfinte.
Prezen]a unor p\c\to[i în Biseric\ nu mic[oreaz\ sfin]enia ei, ci, dimpotriv\, o pune ;n lumin\ [i mai mult, c\ci
arat\ urm\torul fapt duhovnicesc> sub lucrarea Harului, dat în
timpul Tainelor biserice[ti, deseori cei mai învetera]i p\c\to[i se poc\iesc [i devin cu adev\rat sfin]i!
Harul Sfântului Duh, propriu Bisericii, îi d\ tr\s\tura ei
de sfin]enie. Numai în sânul Bisericii po]i dobândi adev\rata sfin]enie, c\ci în ea se împarte harul. Poporul Bisericii este
numit „neam sfânt” (I Petru 2, 9). Domnul Iisus Hristos de aceea
a venit [i S-a predat mor]ii, ca Biserica Lui s\ fie o „sl\vit\
biseric\, neavând întin\ciune, nici prihan\, sau altceva de
acest fel< ci ca s\ fie sfânt\ [i f\r\ de prihan\” (Ef. 5, 27).
Cuvântul „pat\” se poate referi la cur\]ia credin]ei dogmatice a Bisericii, iar „zbârcitur\”, „prihan\” - la cur\]ia ei
moral\. Atât pata, cât [i prihana ;nseamn\ opreli[ti de
moarte în calea dobândirii sfin]eniei, care este cea dint=i
;nsu[ire a lui Dumnezeu (I Petru, 15, 16) [i f\r\ de care „nimeni
nu va vedea pe Domnul” (Evr. 12, 14). Orice credincios care
tinde c\tre sfin]enie o poate dobândi îmbinând ambele c\i>
p\zindu-se ;ntin\ciunea falselor înv\]\turi, ce p\teaz\ cur\]enia credin]ei [i o fac nemântuitoare, [i biruind imoralitatea
în modul de via]\, adic\ izb\vindu-se de patimi, care dep\rteaz\ sufletul de Dumnezeu. O astfel de sfin]enie este realizabil\ pe deplin doar în Biserica Ortodox\, pentru c\ ea nu
este p\tat\ de false înv\]\turi [i este pe m\sur\, prin harul
s\u, s\ t\m\duiasc\ sl\biciunile [i viciile morale ale credincio[ilor s\i fii - cu condi]ia neap\rat\ a poc\in]ei lor personale.
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T=lcuiri ;n]elepte cu privire la
;nsu[irea de sfin]enie a Bisericii
putem g\si la arhiepiscopul
Serafim (Sobolev), care, într-un
raport prezentat la conferin]a de
la Moscova din 1948, a spus>
„Biserica se nume[te sfânt\
pentru c\ este cea care împarte
harul Sfântului Duh, ;mp\rt\[it credincio[ilor prin Taina
Mirungerii care se s\vâr[e[te
asupra lor în timpul Botezului.
Acest har ;nnoitor, sfin]itor [i
mântuitor reprezint\ pentru
noi
bunul cel mai mare [i mai
Sf=ntul Ierarh Serafim de
de pre], c\ci d\ruirea lui nou\
Sofia (Sobolev)
a fost scopul venirii în lume a
lui Hristos [i a suferin]elor [i mor]ii Lui prin r\stignire...
Harul ;nnoitor al Sfântului Duh este izvorul vie]ii noastre
sfinte, cel mai de pre] bun pentru noi. Biserica se mai
nume[te sfânt\ [i pentru c\ ea întrune[te pe to]i sfin]ii
tuturor veacurilor [i tuturor ]\rilor, adormi]i ;ntru Domnul [i
trecu]i în via]a de dincolo de mormânt, împreun\ cu cei care
se mai afl\ înc\ în via]a p\mânteasc\ [i cu cei care vor tr\i
pe p\mânt pân\ la sfâr[itul lumii.”
Nichita Remesianul, Sfânt P\rinte din secolul IV, în
lucrarea „Tâlcuirea credin]ei”, scrie> „Ce este Biserica, dac\
nu o ob[te a celor sfin]i? De la începutul lumii, protop\rin]ii, proorocii, mucenicii [i to]i ceilal]i, care tr\iesc
ast\zi sau cei care vor tr\i în viitor - ei cu to]ii alc\tuiesc
Biserica, c\ci sunt sfin]i]i de o singur\ credin]\ [i o singur\
via]\, sunt pecetlui]i de un singur Duh [i uni]i într-un singur
Trup, al c\rui Cap este Hristos... A[adar, crede c\ în aceast\
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Biseric\ vei ajunge s\ te afli cu sfin]ii”.
Cele spuse pot fi rezumate în felul urm\tor>
1) Biserica este sfânt\ ca Trup al lui Hristos, fiind sfin]it\ de Capul Hristos [i de Duhul Sfânt, Care se afl\ în ea<
2) ea este sfânt\, c\ci face p\rta[i sfin]eniei (Evr. 12, 10) pe
membrii ei - nu numai pe cei cucernici, ci [i pe p\c\to[ii
care se poc\iesc - prin puterea harului ce li se transmite prin
Sfintele Taine s\vâr[ite în ea<
3) ea este sfânt\ [i pentru c\ leag\ pe cre[tinii ortodoc[i
sfin]i]i de ea - pe cei care tr\iesc ast\zi [i care au de tr\it de
azi înainte pe p\mânt - cu to]i oamenii sfin]i]i care s-au al\turat lui Dumnezeu în Biserica cereasc\.
Nimic din acestea nu se potrive[te cu no]iunea ecumenic\ denaturat\ de Biseric\ [i nici cu cea de „biserica universal\” ce se planific\, deoarece>
1) în sânul ecumenismului se reunesc comunit\]ile eretice care nu recunosc Taina Mirungerii [i care se autointituleaz\ „biserici”, ceea ce nu sunt<
2) însu[i ecumenismul, fiind o adun\tur\ de eretici, este
lipsit de har [i nu este în m\sur\ s\-l dea<
3) ecumenismul nu-[i conduce adep]ii c\tre sfin]enie. Mai
mult decât atât, el îndep\rteaz\ de la sfin]enie [i pe
ecumeni[tii „ortodoc[i” înclina]i c\tre ea!

D) Biserica este Soborniceasc\

Ecumeni[tii interpreteaz\ gre[it [i caracterul sobornicesc (universal) al Bisericii lui Hristos. Dup\ cum s-a mai
spus, ei dispre]uiesc adev\rul m\rturisit în stare neschimbat\ numai în Ortodoxie, neglijeaz\ dogmele descoperite de
Dumnezeu ale Bisericii, ca fiind un indiciu esen]ial al carac108

terului ei universal [i sobornicesc, adic\ cu adev\rat ecumenic, [i situeaz\ în prim-plan aspectul cantitativ, ca Biserica s\ poat\ fi „o for]\ interna]ional\ influent\”. În acest
scop, ecumeni[tii propun unirea tuturor „bisericilor”, incluzând în rândul acestora [i comunit\]ile eretice, de mult îndep\rtate de la Hristos (comp. In. 15, 6), dar aceast\ unire aparent\ [i lipsit\ de har nu poate crea o adev\rat\ Biseric\ soborniceasc\ [i universal\ a lui Hristos!
Înc\ în secolul IV, Sfântul Chiril al Ierusalimului a l\murit foarte bine [i deplin acea calitate a Bisericii, care în
Simbolul credin]ei este definit\ grece[te prin cuvântul „catholiceasc\”, iar slavone[te - „sobornaia” (soborniceasc\).
El scrie, în cuvântul al 18-lea [i al 23-lea> „Biserica se
nume[te soborniceasc\, pentru c\ se afl\ în tot universul de
la un cap\t al p\mântului la altul [i pentru c\ predic\ în
;ntregime [i f\r\ nici o sc\pare tot ce trebuie s\ intre în sfera
de cunoa[tere a omului, dogmele despre lumea v\zut\ [i nev\zut\, cereasc\ [i p\mânteasc\< [i pentru c\ îndeamn\ la
evlavie întregul neam omenesc...< [i, în cele din urm\, pentru c\ pretutindeni lecuie[te [i t\m\duie[te orice fel de p\cate
s\vâr[ite de suflet [i de trup< [i tot în ea se dobânde[te tot ce
se nume[te virtute... - [i în fapte, [i în cuvinte, [i în orice
d\ruire a sufletului”.
Analizând aceast\ defini]ie, arhiepiscopul de Bruxelles,
Vasilie, subliniaz\ c\ Sfântul Chiril define[te prin cuvântul
„catholiceasc\” Biserica lui Hristos ca fiind>
1) universal\, în sensul geografic - „pân\ la cap\tul p\mântului” [i înc\ mai mult, în sensul calitativ al cuvântului
-, cuprinzând oameni de diferite rase, culturi, st\ri sociale<
2) st\pânirea adev\rului deplin<
3) st\pânitoarea deplin\t\]ii sfin]eniei [i harului< [i
4) în consecin]\ - unic\.
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În final, arhiepiscopul Vasilie concluzioneaz\> „Noi
vedem c\... tr\s\turile exterioare ale ecumenicit\]ii nu sunt
negate aici< accentul îns\ se pune pe no]iunile calitative deplin\tatea în adev\r [i har”.
Gânduri asem\n\toare exprim\ [i arhimandritul Iustin
(Popovici). El scrie> „Îns\[i existen]a prin Dumnezeu-Omul a
Bisericii este atotcuprinz\toare, universal\, catholiceasc\,
unic\, soborniceasc\...” Prin organismul s\u dumnezeiescomenesc, Biserica cuprinde „toate cele din ceruri [i cele de
pe p\mânt, cele v\zute [i cele nev\zute, ori scaunele, ori
domniile, ori încep\toriile, ori st\pânirile< toate printr-:nsul
[i pentru D=nsul s-au zidit” (Col. 1, 16). „{i El este mai înainte
de toate [i toate întru Dânsul sunt a[ezate< [i El este Capul
trupului Bisericii” (Col. 1, 17, 18)... Persoana dumnezeiescomeneasc\ a Domnului Iisus Hristos este sufletul sobornicit\]ii
Bisericii... Via]a soborniceasc\ a Bisericii cuprinde existen]a
îngerilor [i oamenilor, a celor ce se poc\iesc [i a celor p\c\to[i, a celor drep]i [i nedrep]i, a celor pleca]i din via]\ [i a
celor care mai tr\iesc pe p\mânt, [i cei cucernici [i sfin]i
ajut\ pe cei mai pu]in cucernici [i sfin]i s\ creasc\ pân\ la o
mai mare cucernicie [i sfin]enie...
În felul acesta, noi cu to]ii cre[tem ca s\ fim un „l\ca[ sfânt
întru Domnul” (Ef. 2, 21), fiind reciproc lega]i organic prin har de
aceea[i credin]\, acelea[i sfinte Taine [i virtu]i, de Dumnezeul
Unic, Adev\rul unic, Evanghelia unic\... Prin toate, noi cei
credincio[i alc\tuim un trup unic în Biseric\. Pentru ce? Pentru
a tr\i o singur\ via]\ sfânt\ [i soborniceasc\ a Bisericii, cu
mintea sfânt\ [i soborniceasc\ a Bisericii, cu voin]a sfânt\ [i
soborniceasc\ a Bisericii... Foarte adesea, no]iunea de „sobornicitate” sau @catholicitate” este interpretat\ în sens papist (adic\
al credin]ei latinilor), geografic< în accep]ia ortodox\ îns\,
caracterul sobornicesc nu reprezint\ o no]iune topografic\,
geografic\, ci o no]iune intrinsec\, de esen]\ psihologic\,
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bazat\ pe integritatea ;nv\]\turii, pe starea f\r\ de prihan\ a
m\rturisirii, pe unitatea sfânt\ [i apostoleasc\ a Credin]ei.
Potrivit expresiei Sfin]ilor P\rin]i ai celui de-al IV-lea Sobor
a Toat\ Lumea (Sinod Ecumenic), Hristos este Capul, iar
noi - m\dularele, [i de aceea trebuie s\ form\m „un singur
trup prin aceea[i gândire [i aceea[i credin]\ a noastr\”.
Grija [i aten]ia Sinoadelor ecumenice au avut drept ]el s\
ne afirme Credin]a Ortodox\ cea adev\rat\, ce ne-a fost dat\
de Hristos prin Sfin]ii Apostoli, s\ condamne [i s\ înl\ture
falsele înv\]\turi p\gubitoare care apar sub inspira]ia
diavolului. Biserica arat\ ;ng\duin]\ fa]\ de cei mai mari p\c\to[i, n\d\jduind a-i vindeca, îns\ ;i anatematise[te pe eretici,
fiindc\ ei falsific\ sfintele dogme - ve[nice vase ale lui Dumnezeu-Omul, pe care „mintea omului nu le poate cuprinde în
întregime”. Nimeni nu este pe m\sur\ s\ în]eleag\ pân\ la
cap\t Taina lui Hristos, Fiul întrupat al lui Dumnezeu, care nea descoperit adev\rul despre mântuirea noastr\, El însu[i fiind
Adev\rul (In. 14, 6). De aceea, ;n]elegerea corect\ a dogmelor
descoperite de Dumnezeu se face prin cinstirea lor plin\ de
evlavie, cu credin]\ în nemincinosul Cuvânt întruchipat al lui
Dumnezeu, [i nu prin cercetarea lor ra]ionalist\ necuvenit\.
Sfin]ii P\rin]i îmbr\]i[au cu smerenie credin]a în Adev\rul lui Hristos, ap\rând-o cu sângele lor de falsific\ri, în
care vedeau viclenia diavolului [i a antihristului cu ;naintemerg\torii lui. Dup\ expresia arhimandritului Iustin, a[a cum
ar\tarea antihristului se va face prin puterea satanei (II Tes. 2, 9),
la fel [i orice erezie se face prin puterea diavolului. Iat\ de ce
Sfin]ii P\rin]i au dat anatemei toate ereziile [i pe to]i ereticii,
v\zând în ei vr\jma[i ai mântuirii sufletului omenesc.
Cu adev\rat, numai Biserica lui Hristos cuprinde nemurirea [i via]a ve[nic\ pentru om. Pe când erezia este o for]\
p\gubitoare, afundându-l pe om în abisul mor]ii ve[nice, adic\
în ve[nic\ dep\rtare de Dumnezeu. Tocmai la aceasta conduce
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ecumenismul contemporan al lui antihrist, impunând universalitatea sa [i negând universalitatea plin\ de har a Bisericii
Ortodoxe a lui Hristos - unica purt\toare a Adev\rului
mântuitor nepref\cut!

E) Biserica este Apostolic\

No]iunea de comunitate apostolic\ [i doctrina
protestant\ despre „preo]ia” general\ a mirenilor

Ecumenismul face o grav\ eroare [i în ceea ce prive[te
definirea Bisericii drept apostoleasc\. Biserica Ortodox\ se
nume[te apostoleasc\ pentru aceea c\ vine de la Sfin]ii
Apostoli, p\streaz\ cu sfin]enie înv\]\tura lor, respect\ cu
acrivie (stricte]e) continuitatea apostolic\ în dogme, în via]a
sa de cult [i în organizarea bisericeasc\. Piatra din capul
unghiului, a Bisericii este :nsu[i Hristos (Ef. 2, 20), dar în
jurul ei se afl\ Sfin]ii Apostoli ai lui Hristos - dou\sprezece
pietre, pe care V\z\torul de Taine a v\zut scrise „într-însele
numele celor doisprezece apostoli ai Mielului” (Apoc. 21, 14).
Feluritele comunit\]i confesionale, care î[i zic „biserici”, nu
pot fi recunoscute drept apostole[ti, c\ci nu au fost zidite „pe
temelia apostolilor” (Ef. 2, 20), nu au primit de la ei succesiunea
hirotoniilor, nu p\streaz\ tradi]ia apostolic\ oral\ neîntrerupt\
având o autoritate egal\ cu a Sfintei Scripturi (II Tes. 2, 15).
Ele nu sunt incluse în lan]ul duhovnicesc care are ob=r[ie
apostoleasc\ [i care transmite în Biseric\ harul Sfântului
Duh. Prin inova]iile lor, ele tr\deaz\ înv\]\tura l\sat\ ca
mo[tenire de apostoli prin viu grai sau în scris, [i nu
p\streaz\ neatins adev\rul ce ne-a fost dat drept chez\[ie
pentru mântuirea noastr\ (Tes. 2, 13). Într-un fel sau altul, ele
[tirbesc, dogmatic, bog\]ia duhovniceasc\, dogmatic\,
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cultic\... [i canonic\ l\sat\ de apostoli.
Arhiepiscopul Serafim scrie, indignat cu deplin temei>
„Oricât ar p\rea de straniu, ecumeni[tii înscriu la aceast\
Biseric\ apostolic\ [i a[a-numitele „biserici cre[tine” care
nu au deloc origine sau succesiune apostolic\. Ei consider\
c\ toate confesiunile eretice apar]in Bisericii apostolice, cu
toate c\ Pavel, cel mai mare dintre apostoli, anatematisesc
pe to]i ereticii, spunând> „Ci m\car [i noi, sau înger din cer
de v\ va binevesti vou\ afar\ de ceea ce am binevestit vou\,
anatema s\ fie” (Gal. 1, 8).
{i, într-adev\r, cum pot fi considerate drept „apostolice”
astfel de comunit\]i, precum cea a unitarienilor, care neag\
dogma despre Sfânta Treime, sau Biserica Na]ional\ a Cehiei,
care nu recunoa[te firea dumnezeiasc\ a lui Hristos, sau organiza]iile religioase ale remonstran]ilor-arminieni din Olanda,
care neag\ toate îndatoririle dogmatice [i biserice[ti, sau
organiza]iile religioase care î[i zic „biserici cre[tine”, îns\ nu
propov\duiesc ;n ;ntregime adev\rul lui Hristos? Credin]a lor
este denaturat\ în a[a m\sur\ încât contravine flagrant credin]ei apostolice. Cu toate acestea, C.M.B. continu\ s\ numeasc\
„biserici” toate aceste [i alte comunit\]i asem\n\toare. Mai
mult decât atât> se fac noi tentative neru[inate de nimicire a
adev\ratei [i de veacuri predanisite ecleziologii ortodoxe,
potrivit c\reia Biserica se nume[te Apostoleasc\.
La cea de-a VI-a adunare a C.E.B. de la Vancouver
(Canada), care s-a desf\[urat între 24 iulie [i 10 august
1983, secretarul general al C.E.B., dr. Filipp Potter, în discursul s\u introductiv, a p\c\tuit grav împotriva adev\rului,
interpretând fals cuvintele Sf=ntul Apostol Petru> „{i voi
în[iv\ ca pietre vii, zidi]i-v\ cas\ duhovniceasc\, preo]ie
sfânt\, ca s\ aduce]i jertfe duhovnice[ti, bine pl\cute lui
Dumnezeu, prin Iisus Hristos... Voi sunte]i semin]ie aleas\,
preo]ie împ\r\teasc\, neam sfânt” (I Petru 2< 5, 9).
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Pornind de la aceste cuvinte, Potter a declarat> „Unul din
marile merite ale Reformei apar]inând lui Martin Luter este
descoperirea (!) întemeiat\ pe cuvinte (I Petru 2< 5, 9) c\ oricine,
necontând dac\ e b\rbat sau femeie, este preot în fa]a lui Dumnezeu”. În continuare, secretarul general al C.E.B. îndeamn\
pe toat\ lumea s\ se fac\ „o adev\rat\ preo]ie, alc\tuit\ din to]i
credincio[ii, indiferent dac\ sunt hirotoni]i sau sunt mireni”.
Prin aceste cuvinte, Potter încearc\ s\ submineze înv\]\tura ortodox\ despre succesiunea apostolic\, ce este izvorul
preo]iei sfin]itoare legitime> el caut\ s\ înl\ture grani]a dintre
cler [i mireni - pe de o parte, [i dintre femei [i b\rba]i în
preo]ie - pe de alta. Dup\ el, to]i credincio[ii, inclusiv mirenii - b\rba]i [i femei -, to]i sunt preo]i.

Preg\tiri pentru @liturghia” ecumenic\ de la Vancouver,
1983> P=ini nedospite (azime), preparate de un buc\tar al
campusului universitar, [i vase de ceramic\ (lut), confec]ionate
de un olar local [i steaguri ce au mediatizat evenimentul.

Dar oare Sf=ntul Apostol Petru, în cuvintele citate mai
sus din întâia sa Epistol\ soborniceasc\, stabile[te o
asemenea „preo]ie” general\ în sens protestant, care elimin\
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preo]ia eclezial\ legitim\, existent\ în Biseric\ pe linia
succesiunii apostolice? Oare el include femeile în aceast\
„preo]ie” general\? Nicidecum!

25 iulie 2005. Nou\ femei catolice sunt „hirotonite”
@diaconi]e”, de c\tre alte trei femei „episcop”, pe un vas
de croazier\ aflat pe ruta maritim\ St. Lawrence.

R\zvr\tindu-se împotriva tradi]iei apostole[ti a Bisericii
Ortodoxe, Potter cheam\, în discursul s\u, „s\ renun]\m la
erezia (!) despre autoritatea [i puterea înv\]\toreasc\ de a
înv\]a în Biseric\”. Aceast\ declara]ie, întâmpinat\ cu
aplauze de c\tre protestan]i, a generat obiec]iile [i protestele
energice ale multor delega]i. Ei i-au cerut lui Potter s\-[i
dezavueze propriile cuvinte, ceea ce el ar fi [i f\cut, zice-se.
Acest lucru îl atest\ profesorul grec de teologie G. Galitis,
într-un articol intitulat „Majoritatea protestant\ nu trebuie
s\ decid\ în numele ortodoc[ilor”. În realitate, îns\, fraza
revolt\toare a lui Potter n-a fost eliminat\ din cuvântarea lui,
continuând s\ figureze în ea, otr\vind sufletele cu înc\ un eres
ecumenic, mascat printr-o acuzare calomnioas\ a Ortodoxiei
de „erezie”. Potter, care, în calitate de ecumenist, în genere
115

evit\ cuvântul „erezie”, se folose[te de el pentru a denun]a
drept erezie înv\]\tura ortodox\ despre „autoritatea [i puterea
înv\]\toreasc\ în Biseric\”, ce îi apar]in de drept. :ncercând,
în mod insolent, s\-[i introduc\ pe ascuns erezia sa
revolt\toare, el ac]ioneaz\ dup\ principiul> „Prinde]i ho]ul!”
Episcopul Mihail, un exeget rus, la sfâr[itul secolului
XIX, interpreta astfel cuvintele Sf=ntului Apostol Petru,
adresate cre[tinilor> „{i voi în[iv\ ca ni[te pietre vii, v\ zidi]i
cas\ duhovniceasc\, preo]ie sfânt\, ca s\ aduce]i jertfe
duhovnice[ti, pl\cute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos” (I
Petru 2, 5)> „Casa duhovniceasc\... este un templu duhovnicesc
opus celui material< duhovnicesc - fiindc\ e zidit din pietre
vii, însufle]ite de suflarea lui Dumnezeu, care se des\vâr[esc
moral - în duh, tr\ind cu duhul”.
Comentând „preo]ia sfânt\”, adic\ „fi]i o comunitate
sfânt\ de preo]i”, episcopul Mihail scrie> „Toate cele spuse
de apostol nu sunt la propriu, ci la figurat, urmând a fi
în]elese în sens figurat, preo]ia slujitoare nu este mai prejos
fa]\ de cea general\, ci, dimpotriv\> este pild\ [i chip pentru
;nalta menire a cre[tinilor”.
{i în Vechiul Testament, Dumnezeu denume[te poporul
israelit „împ\r\]ie preo]easc\” (Exod 19, 6), dar numai în sensul
figurat general, c\ci preo]ia special\, care s\ slujeasc\
templul din Ierusalim, a fost dat\ de Dumnezeu semin]iei lui
Levi - una din cele 12 semin]ii ale lui Israel, [i nu întregului
neam (Numeri 3, 6-12< Comp. 7, 11). Prin urmare, preo]ia general\
a poporului israelit nu excludea nicidecum necesitatea unei
preo]ii speciale, a c\rei slujire era inaccesibil\ chiar [i
persoanelor regale, dup\ cum reiese din cazul cu regele
Ozia, care a fost pedepsit de Dumnezeu cu lepr\ pentru c\ a
cutezat s\ ard\ t\mâie în Templul Domnului (II Cronici 26, 16-19).
Potrivit cu aceasta, [i în Noul Testament, deopotriv\ cu
„preo]ia împ\r\teasc\” (I Petru 2, 9), alc\tuit\ din cre[tini
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ortodoc[i ca „neam sfânt” (în sens de afierosit lui Dumnezeu), exist\ o preo]ie slujitoare haric\ aleas\ din mijlocul
neamului, care nu se extinde asupra mirenilor care nu au
primit Taina Preo]iei pe linia succesiunii apostolice.
Arhimandritul ortodox francez Pierre Luiliet (ast\zi arhiepiscop de New York), în articolul s\u „Preo]ia împ\r\teasc\ [i preo]ia slujitoare”, analizând o serie de texte din
Vechiul Testament [i în special (E[. 19, 6 în leg\tur\ cu I Petru 2, 9)
despre „preo]ia împ\r\teasc\”, trage concluzia> „Instituirea
preo]iei universale a poporului lui Dumnezeu în Vechiul
Testament nu înseamn\ nicidecum negarea preo]imii slujitoare. În Cartea Ie[irii II, deopotriv\ cu cuvintele privind
menirea preo]easc\ a întregului Israel, este descris\ am\nun]it instaurarea preo]iei levi]ilor... De altfel, nic\ieri în c\r]ile canonice ale Scripturii, preo]ia împ\r\teasc\ nu se pune
nic\ieri în leg\tur\ cu rostul preo]iei slujitoare”.
:n duhul Vechiului Testament, trebuie s\ percepem cuvintele Sf=ntului Apostol Pavel despre poporul lui Dumnezeu din
Noul Testament, asemuit cu o „cas\ duhovniceasc\”, zidit\
din „pietre vii”, în care se aduc „jertfe duhovnice[ti, pl\cute
lui Dumnezeu prin Iisus Hristos” (I Petru 2, 5). Prin urmare,
Sf=ntul Apostol Petru pune aceast\ preo]ie în leg\tur\ cu
principalul eveniment al istoriei mântuirii - menirea
isp\[itoare a venirii lui Iisus Hristos.
A[adar, „prin unirea cu Hristos se dobânde[te p\rt\[ia la
împ\r\]ia [i preo]ia Lui”. Domnul Iisus Hristos Se asemuie[te pe El Însu[i unui templu, vorbind simbolic despre
„Templul trupului S\u” (In. 2, 21). Iar Sf=ntul Apostol Pavel îi
nume[te pe to]i cre[tinii „Biserica lui Dumnezeu Celui Viu”
(Cor. 6, 16), la temelia c\ruia st\ Hristos, Care este @Piatra Cea
din capul Unghiului” (Ef. 2, 20< comp. I Petru 2, 4), pe care „orice
zidire bine alc\tuit\... cre[te ca s\ ajung\ un loca[ sfânt în
Domnul”, [i „Zidi]i fiind pe temelia apostolilor [i a prooro117

cilor, fiind piatra cea din capul unghiului, :nsu[i Iisus
Hristos, întru care toat\ zidirea alc\tuindu-se, cre[te întru
loca[ sfânt întru Domnul” (Ef. 2, 21-22), aducând prin Hristos
„jertf\ de laud\ pururea lui Dumnezeu, adic\ roada buzelor
ce se m\rturisesc numelui Lui” (Evr. 13, 15).
:n afar\ de aceast\ preo]ie universal\ a poporului lui Dumnezeu, primit\ de fiecare cre[tin ortodox în Taina Sfintei
Mirungeri, în Biseric\ exist\ anumite slujiri, legate de daruri
speciale, primite prin Taina hirotonirii, prin succesiune
apostolic\. {i toate acestea se fac dup\ voia :ntemeietorului
Bisericii lui Hristos, Care a spus apostolilor S\i> „{i pe unii
au pus Dumnezeu în biseric\> întâi pe apostoli, al doilea pe
prooroci, al treilea pe dasc\li, dup\ aceea pe puteri< apoi
darurile t\m\duirilor, ajutorin]ele, ispr\vniciile, felurile
limbilor. Au doar to]i sunt apostoli? Au doar to]i prooroci?
Au doar to]i dasc\li? Au doar to]i puteri?” (I Cor. 12, 28-29).
Continuând gândul apostolului în sensul unor r\spunsuri
neîndoielnic negative la aceste întreb\ri, suntem în drept s\
întreb\m> „Au doar\ to]i sunt preo]i?” - în sensul plin de har
al slujirii ierarhice în Biserica lui Hristos. {i trebuie s\
r\spundem> „Se în]elege de la sine c\ nu to]i”.
„Preo]ia slujitoare nu constituie doar o anumit\ specializare profesional\, ob]inut\ prin delegare din partea întregului popor. Ea coboar\ de la Dumnezeu [i lucreaz\ prin
darul Duhului Sf=nt mo[tenit prin succesiune apostolic\, cu
ajutorul Domnului... Dreptul legitim de a p\stori poporul lui
Dumnezeu, de a-l înv\]a, de a oferi prinoasele lui Dumnezeu apar]ine ierarhiei în baza succesiunii apostolice”. De aici
se impune concluzia fireasc\> „Ar fi o eroare foarte grav\ s\
se afirme precum c\ preo]ia lucr\toare apar]ine întregului
popor sau c\ aceast\ preo]ie nu este decât o emana]ie a
preo]iei împ\r\te[ti... A sus]ine acest lucru ar însemna a
nega calitatea apostolic\ a Bisericii”.
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Prin urmare, interpretarea ortodox\ a textului (I Petru 2, 5admite nici o subestimare a ierarhiei stabilite de Dumnezeu, nici o neglijare a succesiunii apostolice sau nivelare a
apostolilor cu mirenii, a p\storilor cu cei p\stori]i. Dimpotriv\, în încheierea aceleea[i Epistole, Sf=ntul Apostol Petru
pov\]uie[te pe p\storii - presbiteri cum s\ p\storeasc\ turma
lui Dumnezeu [i s\ se fac\ pild\ de urmat, lucru pentru care
vor fi r\spl\ti]i de P\storul Cel mare - Hristos (I Petru 5, 1-4).
Sfin]ii Apostoli sunt pu[i de
Însu[i Hristos s\ conduc\ Biserica, s\ s\vâr[easc\ în ea Sfânta
Tain\ a Euharistiei (Lc. 22, 18), s\
pov\]uiasc\ [i s\ boteze (Mt. 28, 19),
s\ lege [i s\ dezlege (Mt. 18, 18), s\
ung\ cu untdelemn [i s\ vindece
(Mc. 6, 13) [.a.m.d. Apostolii alc\tuiesc prima ierarhie în Biserica
lui Hristos. La rândul lor, ei au
hirotonit pe diaconi (Fapte 6, 6), pe
presbiteri (Fapte 14, 23< Tit 1, 5) [i
episcopi (II Tim. 1, 6). De[i uneori ei
erau înso]i]i de femei-surori (I Cor.
9, 5), ei niciodat\ n-au hirotonit o
Iisus Hristos Arhiereu.
Fresc\ din biserica
femeie în rangul de presbiter sau
M\n\stirii Moldovi]a
de episcop. Dimpotriv\, ei
porunceau femeilor> „Femeia întru t\cere s\ se înve]e cu toat\
ascultarea. Iar femeii s\ înve]e nu dau voie, nici a-[i st\pâni
b\rbatul, ci s\ fie întru lini[te” (I Tim. 2, 11-12)< „Muierile voastre
în biseric\ s\ tac\< c\ nu li s-a dat voie lor s\ gr\iasc\, ci s\
fie plecate, precum [i legea zice” (I Cor. 14, 34).
Ast\zi, în C.E.B. se observ\ direct contrariul - femeile sunt
primite în calitate de „preo]i” [i chiar „episcopi”. Cea dintâi
femeie „episcop” a fost din rândul metodi[tilor, iar în iulie
9) nu
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1988, a[a cum am mai amintit, sinodul episcopilor anglicani
a adoptat o hot\râre conform c\reia femeile pot fi „episcopi”!
Aceste inova]ii revolt\toare au, f\r\ îndoial\, scopul de a
distruge îns\[i no]iunea de succesiune apostolic\ în Biseric\, înlocuind-o abil cu vaga „tradi]ie apostolic\”, pentru a
evita problema concret\ a succesiunii apostolice [i a hirotoniilor transmise prin succesiune, de la Sfin]ii Apostoli, pe
care protestan]ii nu le au. Din p\cate, de hatârul lor, se las\
indu[i în eroare de o asemenea alterare a no]iunilor [i ecumeni[tii „ortodoc[i”. Protopresbiterul prof. Vitali Borovoi, care
este unul din autorii documentului de la Lima (1982), referitor la Tainele Botezului, Euharistiei [i Preo]iei, scrie despre
„succesiunea organic\ a tradi]iei apostolice” [i despre
„principiile succesiunii istorice a tradi]iei apostolice” f\r\ a
aminti un cuvânt de succesiunea apostolic\.
Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse, prezidat ;n acea vreme
de Patriarhul Moscovei [i al întregii Rusii Pimen, în „Epistola
cu privire la cea de a V-a adunare a C.E.B. [i la rezultatele
ei”, a reac]ionat negativ cu privire la preo]ia femeilor>
„Biserica Ortodox\ nu se poate al\tura pozi]iei majorit\]ii
protestante, care admite posibilitatea preo]iei femeilor [i
care adesea î[i exprim\ atitudinea fa]\ de aceast\ problem\
în categorii str\ine Revela]iei dumnezeie[ti privind unitatea
Tainelor. Toate m\dularele Trupului lui Hristos sunt
de]in\toare ale unei comori inestimabile a vie]ii, îns\ chemarea tuturor c\tre sfin]enie, c\tre mo[tenirea vie]ii ve[nice
[i c\tre apostolatul general nu înseamn\ chemarea tuturor
pentru slujirea preo]easc\. În]elepciunea dumnezeiasc\ a lui
Hristos - Ziditorul Bisericii - ne-a ar\tat dinainte rezolvarea
acestei probleme> între persoanele apropiate de Hristos erau
[i femei, nici una îns\ n-a fost inclus\ în rândul celor 12 apostoli. Noi nu putem ;ncuviin]a c\ Hristos, procedând astfel,
ar fi f\cut un compromis, dup\ cum cereau acele timpuri.
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Biserica Ortodox\ socoate drept obligatoriu pentru ea s\
urmeze în aceast\ privin]\ tradi]iei biserice[ti dintotdeauna,
stabilit\ astfel de :nsu[i Domnul Iisus Hristos. Istoria Bisericii nu cunoa[te exemple de slujire eclezial\ a femeilor”.
De altfel, aceste cuget\ri se refer\ la adev\rata ierarhie
bisericeasc\ de]in\toare a harismelor [i alc\tuit\ de Dumnezeu, descinzând prin succesiune de la Sfin]ii Apostoli,
ierarhie pe care o are Biserica Ortodox\ a lui Hristos ca cel
mai de pre] dar dumnezeiesc. Mi[carea anglican\, „ierarhia”
ei nu au succesiune apostolic\ [i, prin urmare, nu difer\
câtu[i de pu]in de a[a-numita „ierarhie” a comunit\]ilor
religioase protestante.

F) Biserica este infailibil\

M\rturisirile heterodoc[ilor în favoarea Bisericii Ortodoxe
[i împotriva „infailibilit\]ii” papale

Caracteristicile Bisericii adev\rate pot fi completate cu
înc\ o tr\s\tur\ distinct\ ce-i este proprie - infailibilitatea.
Biserica Ortodox\ este infailibil\ în m\rturisirea credin]ei pe
care a dat-o în seama ei Hristos prin Sfin]ii S\i Apostoli.
P\rintele Vladimir Guettée (1816-1892), renumit istoric
francez al Bisericii, fost abate catolic, care s-a convertit la Ortodoxie din profund\ convingere, scrie într-un articol intitulat
„Principiile de temelie ale Ortodoxiei”> Din punct de vedere
al înv\]\turii Bisericii Ortodoxe, dogma privind infailibilitatea Bisericii este absolut logic\ [i poate fi acceptat\ de cea mai
preten]ioas\ filozofie< de faptea se rezum\ la m\rturisirea sincer\
a acelei înv\]\turi pe care Hristos [i apostolii au transmis-o comunit\]ii cre[tine [i pe care aceasta a continuat-o f\r\ gre[eal\.
Autenticitatea acestei m\rturii este confirmat\, ca fapt istoric,
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de neîncetate dovezi, care încep din secolele primare prelungindu-se pân\ în zilele noastre. O dovad\ de asemenea natur\
este atât de neîndoielnic\ încât, pentru contestarea ei, ar fi
trebuit respins\ toat\ istoria, pentru c\ nu exist\ un alt fapt
istoric care s\ dureze necontenit de atâta vreme ca m\rturie
a întregii acestei societ\]i, societate vie în toate epocile [i
afirmând neîncetat înv\]\tura adoptat\ de ea... Prin consecven]a sa uimitoare în înv\]\tur\, Biserica Ortodox\ reprezint\
o priveli[te cu adev\rat minunat\! Ea a v\zut multe dispute<
a rezistat în fa]a a numeroase atacuri vr\jma[e< ea a fost
expus\ unor cruzimi [i prigoane nemaipomenite...
Dar [i în timpurile de prigoan\ [i profan\ri, ca [i în zilele
de slav\, ea [i-a p\strat înv\]\tura> principiile ei fundamentale au r\mas identice cu principiile adev\ratului cre[tinism.
Ea [i în zilele noastre poate propune „bisericilor” eretice cea mai
minunat\ înv\]\tur\ din c=te a putut lumea auzi vreodat\!
În continuare, p\rintele Guettée
opune înv\]\turii ortodoxe
erorile @bisericii” de la Roma în
ceea ce prive[te dogma infailibilit\]ii care, dup\ cum se
vede, rezult\ din erorile însu[ite
de ea în înv\]\tura despre
biseric\. :nc\ înainte ca aceast\
biseric\ s\ fi decis împ\r]irea
arbitrar\ în biseric\ c\l\uzitoare
[i biseric\ c\l\uzit\, episcopii ei
î[i atribuiau în exclusivitate rolul de mentori, rol ce ar reie[i
P\rintele Vladimir Guettée din caracterul episcopal< dup\
aceea, ei au plasat aceast\ infailibilitate în societatea episcopal\, în frunte cu c\petenia
acesteia, adic\ cu papa. Iar mai târziu (la Conciliul I Vatican
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din 1870) papa le-a spus episcopilor s\i> „Numai eu unul pot
emite dogmele< episcopii nu au decât vot consultativ< eu unul
sunt infailibil!” :n felul acesta, eroarea, care a reprezentat
cândva doar o nevinovat\ n\scocire a unor subtilit\]i teologice, în cele din urm\ a adus @biserica” de la Roma la erezie
[i absurditate. Ast\zi se remarc\ un faliment total al falsei
doctrine romano-catolice privind „infailibilitatea” papal\, pe
care o neag\, de fapt, chiar [i un ap\r\tor zelos al „tradi]iei”
papista[e cum este arhiepiscopul francez Marcel Lefevre.
Dup\ Conciliul II Vatican (1962-1965), el s-a declarat în
opozi]ie fa]\ de Roma, neacceptând inova]iile sinodale, [i a
întemeiat în Elve]ia (Econ) un seminar „tradi]ionalist”
propriu.
De atunci încoace, Lefevre hirotone[te preo]i tradi]ionali[ti, iar la 30 iunie 1988, f\r\ autoriza]ia papei, a hirotonisit patru episcopi, pentru care fapt a fost supus
excomunic\rii din partea papei Ioan Paul II. Întrebat cum se
simte în fa]a proximei excomunic\ri, Lefevre a r\spuns>
„Sunt lini[tit, deoarece o asemenea excomunicare nu are nici
o importan]\> voi fi excomunicat de un pap\-modernist, de[i
în[i[i moderni[tii, pân\ la Ioan al XXII-lea, au fost excomunica]i de papi. Îns\[i Roma contemporan\ se afl\ în
schism\, întrucât se dep\rteaz\ [i chiar se opune Tradi]iei...
A[adar, suntem în schism\ cu cei care ei în[i[i sunt în
schism\ cu premerg\torii lor”.
Nu numai ortodoc[i lumina]i, ci [i mul]i teologi heterodoc[i impar]iali v\d în Ortodoxie unica Biseric\ ce a r\mas
de-a lungul secolelor credincioas\ lui Hristos [i înv\]\turii
mo[tenite de la El, prin mijlocirea Sfin]ilor Apostoli. Iat\
câteva exemple.
Anglicanul M.A. Hodj, în cartea „Mi[carea anglican\ [i
Ortodoxia” (Londra, 1955, p. 45-47), scrie> „Credin]a
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Ortodox\, p\strat\ neschimbat\ de Biserica Ortodox\, reprezint\ credin]a cre[tin\ în forma ei adev\rat\ [i esen]ial\”.
Franz Von Baader (1765-1841), filozof [i teolog, a ajuns pe baza cercet\rilor sale ecleziologice - la concluzia c\
„Biserica Ortodox\ a r\mas mai fidel\ spiritului ini]ial al
cre[tinismului decât Biserica Occidental\”. „Trebuie s\
recunoa[tem, scrie Baader, c\ Biserica Ortodox\ are un mai
mare drept decât cea roman\, s\ se numeasc\ apostolic\ [i
devotat\ epocii vechi”. Baader vede cauza acestei situa]ii în
faptul c\ Biserica Ortodox\, spre deosebire de statul ecleziastic al papismului [i de biserica de stat a protestantismului,
p\streaz\ organizarea soborniceasc\, în care rezid\ unica ei
salvare. C\ci „ceea ce în chip vizibil nu are cap nu poate fi
decapitat de o putere vremelnic\”. Biserica Ortodox\, condus\ în chip nev\zut de Hristos (Ef. 1, 10) [i nerecunoscând
nici un centru p\mântesc (Evr. 13, 14) este invulnerabil\ pentru
tentativele antihristului!
Teologul protestant din secolul al XIX-lea, Overbeck,
comparând Ortodoxia cu papismul, scrie> „Biserica Ortodox\
este neschimbat\ în credin]\ [i în canoanele sale. Este
aceea[i credin]\ care a fost cu 1000 de ani în urm\. Pe când
Roma a g\sit de cuviin]\ s\ schimbe credin]a neschimbabil\,
s-o fac\ mobil\, s-o dezvolte. Numai Una, Biserica Ortodox\, a p\strat-o [i a înt\rit-o în acea form\ în care ea a fost
predat\ Bisericii de tradi]ia apostolic\”.
„Dup\ ce papa a separat Biserica Occidental\ de cea
Oriental\, scrie Overbeck în alt\ lucrare, Biserica Oriental\,
potrivit atest\rilor istoriei, [i-a conservat neschimbat\ pân\
în timpurile noastre str\vechea sa înv\]\tur\, în mod unic universal (catolic\).” Cunoscutul teolog - istoric catolic din secolul XIX, Gueffelées, în pofida ata[amentului s\u fa]\ de Roma,
s-a v\zut nevoit s\ recunoasc\> „:n slujba religioas\ [i în înv\124

]\tura Bisericii grece[ti (adic\ Ortodoxe) nu s-au produs nici
cele mai mici schimb\ri din timpul scind\rii ei de Roma”.
P\rintele Guettée, despre care am amintit mai sus, dup\
convertirea sa la Ortodoxie, scrie> Pentru cre[tinismul ortodox,
Biserica reprezint\ comunitatea cre[tin\ existent\ din timpurile apostolice< ea tr\ie[te o via]\ unitar\, ea nu se schimb\,
pentru c\ nu schimb\ nimic în înv\]\tura revelat\ de Dumnezeu< primind aceast\ înv\]\tur\ de la început, ea o transmite din veac în veac, în forma în care a primit-o. Credincio[ii
(mirenii) reprezint\ în ea o parte la fel de important\ ca [i
episcopii.

Liturghia cereasc\ - detaliu. Fresc\ din biserica M\n\stirii
Adormirea Maicii Domnului, Bucure[ti

Ace[tia din urm\ au datoria special\ de a veghea asupra
comunit\]ilor cre[tine, ca în ele s\ nu poat\ p\trunde
rânduieli noi< dar [i to]i credincio[ii au [i ei dreptul s\ parti125

cipe la p\strarea Ortodoxiei, [i ei sunt datori s\ pun\ în
gard\ chiar pe episcopul însu[i în cazul în care acesta,
nesocotindu-[i datoria, ar dori s\ introduc\ rânduieli str\ine.
În @biserica” roman\ sunt înfiera]i oamenii care protesteaz\ împotriva erorilor [i abuzurilor puterii episcopale.
Acest lucru s-a dezv\luit ;n mod evident în timpul proclam\rii ultimelor dogme false privind imaculata concep]iune [i
infailibilitatea papei. Când câ]iva clerici con[tiincio[i au protestat împotriva acestei nout\]i, ei au fost blama]i [i persecuta]i prin toate mijloacele posibile [i dezonora]i, în m\sura
în care minciuna poate dezonora adev\rul.
În Biserica Ortodox\ este cu neputin]\ ca vreun episcop s\
nu-[i îndeplineasc\ datoria, pentru c\ ei nu au în fruntea lor
o a[a-numit\ persoan\ infailibil\< de altfel, un episcop sau
altul - ca de pild\ Nestorie - ar putea c\dea în gre[eal\. :n acest
caz îns\, un preot sau chiar [i un simplu credincios, care a
dat în vileag pe eretic, nu numai c\ nu va fi admonestat, ci
va fi vrednic de lauda [i recuno[tin]a întregii Biserici Ortodoxe.
Ours Curiée, episcopul papist de rit vechi al Bernei,
subliniaz\ c\ „Biserica Ortodox\ R\s\ritean\ cunoa[te o via]\
cre[tin\ de o mare intensitate [i cur\]enie, [i în ea s-a p\strat,
de-a lungul secolelor, vechea Tradi]ie bisericeasc\, pierdut\ în
mare m\sur\ în Biserica apusean\”.
De aceea[i p\rere este [i prof. dr. Ernest Benz> „În lumea
cre[tin\ modern\, Ortodoxia str\luce[te ca o m\re]ie unic\ în
felul ei. M\re]ia ei rezid\ în faptul c\ ea [i-a p\strat cu
credin]\, în toate sferele vie]ii sale, slujba bisericeasc\, integritatea soborniceasc\ a vechii Biserici< în serviciul s\u divin
continu\ s\ existe concep]ia vechii Biserici [i practica liturgic\ a vechii Biserici. :n slujirea sa bisericeasc\ exist\ întreaga plin\tate a înv\]\turii vechii Biserici. Aici nu exist\
diviziune între slujba religioas\ [i teologie, între rug\ciune
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[i înv\]\tur\. Aceast\ Biseric\ [i-a p\strat con[tiin]a primar\
a ca-racterului s\u universal-sobornicesc. Autodeterminarea ei
ca Biseric\ Unic\, Sfânt\, Soborniceasc\ [i Apostoleasc\ nu
se întemeiaz\ pe ideea de drept, ci pe con[tiin]a c\ reprezint\
trupul mistic al lui Hristos... În acest trup mistic se manifest\ cu adev\rat darurile Sfântului Duh [i rug\ciunea unuia
pentru cel\lalt, care se extinde [i asupra împ\r\]iei celor
adormi]i, c\ci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor
mor]i, ci al celor vii (Mt. 22, 32)...
Ortodoxia a p\strat cu maxim\ fidelitate, pân\ în zilele
noastre, mo[tenirea dogmatic\ a vechii Biserici”.
Prof. dr. Fritz Lieb g\se[te drept foarte important faptul
c\ „Biserica R\s\ritean\ a p\strat neîntinate [i intacte dogmele cre[tine vechi, f\r\ a le denatura prin ra]ionalism
scolastic”.
Bucur=ndu-ne aceste declara]ii f\cute de teologi occidentali în favoarea Bisericii Ortodoxe, am putea ad\uga
urm\toarele> Sfânta Biseric\ Ortodox\ î[i datoreaz\ înalta
demnitate de unic\ purt\toare neschimb\toare [i neîntinat\ a
Adev\rului, devotamentului s\u statornic pentru acea credin]\
dogmatic\ mo[tenit\ de la :nsu[i Domnul Iisus Hristos [i de
la Sfin]ii S\i Apostoli, înt\rit\ la Sfintele Soboare Ecumenice [i locale recunoscute.
De aici, e evident c\ mo[tenirea dogmatic\, pe care
Sfânta Biseric\ a primit-o de la Mântuitorul [i [i-a însu[it-o
de la ucenicii S\i apropia]i, reprezint\ temelia cea tare [i de
nezdruncinat (comp. Lc. 1, 4), pe care ea st\ de-a lungul veacurilor, întotdeauna neschimb\toare [i indivizibil\.
Biserica Ortodox\ reprezint\ un bastion împotriva oric\ror
erezii pe teren ideologic-dogmatic< ea p\streaz\ pân\ ast\zi
Adev\rul, în care crede spre mântuire (II Tes. 2, 13), [i pe care
îl va p\stra pân\ la sfâr[itul lumii, pentru ca adev\ra]ii fii ai
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lui Dumnezeu s\ poat\ deosebi adev\rul de neadev\r [i în
vremurile de pe urm\ - vremurile antihristului. :n felul acesta,
Biserica Ortodox\ a lui Hristos va ajuta tuturor celor care
doresc sincer s\ dobândeasc\ adev\rul în timpurile lep\d\rii
generale de credin]\ (II Tes. 2, 3). Astfel, ei nu se vor l\sa
în[ela]i de înv\]\tura mincinoas\ [i viclean\ a potrivnicului
lui Hristos, iar în situa]ia tr\d\rii generale a lui Hristos, s\
continue a fi credincio[i Domnului [i Mântuitorului lor, [i pe
calea unei credin]e drepte [i a unei vie]iuiri pline de virtute,
s\ dobândeasc\ leg\tura ve[nic\ cu El în împ\r\]ia nemuririi.
Sfânta Biseric\ Ortodox\ trebuie [i ast\zi s\-[i împlineasc\
nobila misiune de p\str\toare a Adev\rului, prin p\strarea cu
scump\tate (;ntocmai) a dogmelor [i canoanelor formulate
temeinic, o dat\ pentru totdeauna, întru împlinirea f\g\duin]ei neschimbate date ei de Mântuitorul, c\ „por]ile iadului nu o vor birui pe D=nsa” (Mt. 16, 18).
Cre[tinul ortodox nu poate s\ fie ecumenist, fiindc\>
1) ecumenismul nu crede în existen]a Bisericii Unice,
Sfinte, Sobornice[ti [i Apostole[ti<
2) submineaz\ în chip eretic ecleziologia ortodox\<
3) manifest\ neîncredere în puterea cuvintelor lui
Hristos, neschimbate pân\ la sfâr[itul lumii despre Biserica
Sa de nebiruit (Mt. 28, 20)<
4) propov\duie[te o înv\]\tur\ cu totul nou\ despre
Biseric\, potrivnic\ Credin]ei Ortodoxe.
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Principiul 3
Ecumenismul contravine practicii dogmatice [i canonice
a vechii Biserici [i apropie Ortodoxia de erezii

La Sfintele Soboare, vechea Biseric\ separa adev\rul
ortodox de minciuna eretic\, rupând orice leg\turi cu
ereziile> [i dogmatice, [i canonice, [i eclezial - liturgice, în
timp ce actualul ecumenism, dimpotriv\, încearc\ s\ stabileasc\ multiple rela]ii între Ortodoxie [i diverse confesiuni, inclusiv cu cele mai eretice, intrând în felul acesta în
contradic]ie cu practica vechii Biserici. Teologul englez dr.
Martin Lloyd Jones subliniaz\ conving\tor acest lucru,
scriind> „Nimic nu reprezint\ un interes mai mare decât
contrastul dintre Sinoadele Ecumenice din primele veacuri
ale erei cre[tine [i actualul Consiliu Ecumenic al Bisericilor. Una dintre cele mai importante sarcini ale Sinoadelor
era elaborarea defini]iei precise a ;nv\]\turii dogmatice [i
demascarea gre[elilor [i ereziei. Pe când o caracteristic\
esen]ial\ a noii mi[c\ri ecumenice este indiferen]a fa]\ de
înv\]\tura dogmatic\, predomin=nd spiritul inclusivismului
[i cooperarea practic\”. Prin spiritul inclusivismului, autorul
în]elege tendin]a spre reunirea cu orice pre] a tuturor denomina]iilor într-o organiza]ie comun\, indiferent dac\ credin]a
lor este dreapt\ sau eretic\.
Cuvântul lui Dumnezeu ne înva]\ s\ nu avem nimic ;n
comun cu ereticii. Sf=ntul Apostol Pavel ne pov\]uie[te> „De
omul eretic, dup\ întâia [i a doua mustrare, dep\rteaz\-te”
(Tit 3, 10), [i înc\> „V\ îndemn, fra]ilor, s\ v\ p\zi]i de cei ce
fac dezbin\ri [i sminteli împotriva în-v\]\turii pe care a]i
primit-o. Dep\rta]i-v\ de ei” (Rom. 16, 17). A spus> „dep\rta]iv\”, [i nu> „apropia]i-v\ de ei”.
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Ecumenismul îns\ îi apropie pe cre[tinii ortodoc[i de
eretici, în rândul ecumeni[tilor se fac auzite voci chemând la
„intercomuniune”, adic\ la comuniunea prin Sfintele Taine
a unor asocia]ii religioase diferite din punct de vedere al
confesiunii. Astfel, anglicanii se împ\rt\[esc împreun\ cu
vechii catolici, iar în ultimul timp, [i cu metodi[tii, care
trateaz\ foarte liberal biserica vizibil\. Începând din 1963,
anglicanii sunt în comuniune liturgic\ cu membrii Bisericii
independente filipineze, cu care a luat contact din 1965, [i
cu Biserica catolic\ veche, de[i Biserica filipinez\ nu este
întru totul liber\ de tendin]ele unitariste.
Prin aceasta se preg\te[te [i intrarea Bisericii Ortodoxe în
comuniune liturgic\> mai întâi, cu confesiunile heterodoxe
mai apropiate de ea, cum ar fi cea romano-catolic\ (papist\)
[i cea precalcedonian\ (monofizit\), iar dup\ aceea [i cu alte
asocia]ii, f\r\ înl\turarea prealabil\ a divergen]elor [i
contradic]iilor dogmatice cu Ortodoxia. La Adunarea a VI-a
general\ a C.E.B. de la Vancouver, din 1983, piedica a fost
învins\ - unii arhierei ortodoc[i au asistat la „liturghia”
ecumeniC\ a arhiepiscopului de Canterbery cu participarea a
dou\ femei „preotese” anglicane.
Aceste ac]iuni profanatoare se ;mpotrivesc Cuvântului lui
Dumnezeu, adic\ înv\]\turii ortodoxe, potrivit c\reia
Biserica este Trupul unic al lui Hristos, sfintelor canoane [i
practicii biserice[ti de veacuri!
„Biserica veche împ\r]ea cina Domnului numai cu cei
care se aflau în strâns\ leg\tur\ cu Biserica, pe temeiul
unit\]ii în credin]\ [i în rânduiala canonic\”, a declarat, în
1975, reprezentantul Bisericii Ortodoxe Ruse în C.M.B. Dar
ce se întâmpl\ ast\zi?! Unii ecumeni[ti „ortodoc[i” au [i
ajuns, în chip samavolnic, s\ se împ\rt\[easc\ împreun\ cu
heterodoc[ii, de[i [tiu foarte bine c\, pentru un cre[tin
ortodox, este cu totul ne;ng\duit s\ intre în comuniune
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euharistic\ cu ereticii! Prof. arhimandrit Iustin Popovici
cuget\ în acest sens astfel> „Înv\]\tura Bisericii Ortodoxe cu
privire la eretici, exprimat\ de Sfin]ii Apostoli, Sfin]ii P\rin]i
[i Sfintele Sinoade, arat\ c\> ereziile în esen]\ nu sunt biseric\ [i nu pot fi biseric\. De aceea ele nu pot avea Sfintele
Taine, mai cu seam\ Taina Euharistiei, care este Taina
Tainelor... „Intercomuniunea”, adic\ comuniunea reciproc\
cu ereticii în Sfintele Taine, în special în Taina dumnezeie[tii Euharistii, este cea mai nelegiuit\ tr\dare a Domnului Iisus Hristos”.
Înainte de toate, s-ar cuveni s\ ne întreb\m> pe ce ecleziologie [i pe ce teologie se întemeiaz\ a[a-numita „intercomuniune”? Teologia cre[tin\ se întemeiaz\ [i se înal]\ pe realitatea
dumnezeiesc-omeneasc\ a „comuniunii”, adic\ pe rela]ia
Dumnezeu-Om (comp. I Cor. 1,9< 10, 10-17< II Cor. 13, 13< Evr. 2, 4, 3, 14<
I In. 1, 3), [i nu pe o oarecare „intercomuniune”, care este
contradictorie prin ea îns\[i [i complet neîn]eleas\ pentru
con[tiin]a ortodox\ soborniceasc\.
Potrivit concep]iei Bisericii sobornice[ti a lui Hristos [i
Tradi]iei ortodoxe unitare, Biserica Ortodox\ nu accept\
existen]a altor Taine în afara ei [i nu le trateaz\ ca atare, cât
timp omul nu se întoarce prin poc\in]\ de la „biserica”
eretic\, de la falsa biseric\ la Biserica Ortodox\ a lui
Hristos. Cât timp îns\ omul r\mâne în afara Bisericii, nefiind
legat de ea prin poc\in]\, atâta timp el este pentru Biseric\ un
eretic, aflându-se inevitabil în afara comuniunii mântuitoare
cu ea. „C\ci ce înso]ire are dreptatea cu f\r\delegea? Sau ce
împ\rt\[ire are lumina cu întunericul?” (II Cor. 6, 14).
În temeiul unor hot\râri profund argumentate, stabilite de
Soboarele Ecumenice, Biserica Ortodox\ a rupt orice leg\tur\ cu ereticii> cu arienii (unitarienii), nestorienii, monofizi]ii,
iconocla[tii [.a., ;n timp ce ecumenismul înroleaz\ masiv în
rândurile sale acestea [i alte erezii [i cere ca Biserica
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Ortodox\ s\ intre în comuniune liturgic\ [i chiar euharistic\
cu ele!
Pentru a-[i întemeia cumva aceast\ preten]ie, ecumeni[tii recurg la argumentul inventat de teologii protestan]i
potrivit c\ruia credin]a nu se preteaz\ „verbaliz\rii”< c\ ea
ar reprezenta o realitate mistic\ ce scap\ analizei [i care nu
poate fi exprimat\ în termeni sau clasific\ri de genul
„adev\r [i minciun\”. Argumentul citat mai sus este contestat pe bun\ dreptate de Lloyd Jones> „Cei care vorbesc astfel
se pronun]\ nu numai împotriva obiceiului Bisericii din
epoca timpurie, care a creat propriul „crez” [i propria m\rturisire de credin]\, ci mai mult decât atât - ei contest\ înv\]\tura Noului Testament, care afirm\ c\ adev\rul poate fi
definit în a[a m\sur\ încât s\ se poat\ vedea cine [i când sa ab\tut de la el. {i, de bun\ seam\, cum ai putea spune c\
cineva s-a ab\tut de la adev\r, dac\ nu ai [ti care este acest
adev\r? Toate acestea dovedesc c\ adev\rul poate fi definit
[i descris în mod exact”.
Militan]ii ecumeni[ti nu t\g\duiesc c\, pân\ una-alta,
unica sfer\ de conlucrare între cre[tinii de diferite confesiuni continu\ s\ fie activitatea practic\ [i evanghelizarea cu
eforturi conjugate [i c\ ar trebui evitate problemele doctrinare, c\ci „doctrina duce la sciziune”.
Dup\ p\rerea lor, nu merit\ s\ atac\m prea mult dogmele,
deoarece cre[tinii nu manifest\ deocamdat\ indiferen]\
ecumenic\, a c\rei apari]ie este a[teptat\ la viitoarea genera]ie
tân\r\, reeducat\ din punct de vedere ecumenic.
Atitudinea îndep\rt\rii de dogme se formeaz\ treptat,
urmând s\ se intensifice de acum înainte, prin educa]ia [i
instruirea ecumenic\. Acest lucru se va realiza, înainte de
toate, prin introducerea, în [colile teologice superioare, a
unei discipline speciale, denumit\ „teologia ecumenic\”, ce
va atenua r\t\cirile eretice - nu prin contestarea lor, ci inspi132

rându-se respect fa]\ de orice erezie [i propagând simpatie
fa]\ de orice convingere str\in\!
„Teologia ecumenic\”
va minimaliza mai întâi
importan]a Sinoadelor
(Soboarelor) Ecumenice
(a toat\ lumea), dup\
care va începe a le nesocoti [i nega.
Negarea Sinoadelor Ecumenice înseamn\
îns\ negarea con[tiin]ei
biserice[ti, exprimat\ în
hot\rârile sinodale, c\ci
aceste Soboare reprezint\
organul bisericesc cel mai
;nalt, [i ;nsu[i glasul Bisericii [i voia lui Dumnezeu. Soborul Apostolic, convocat în anul 51
„Zis-a cel nebun ;ntru inima sa> nu la Ierusalim, este protoeste Dumnezeu” (Ps. 13, 1).
tipul tuturor Soboarelor
Manuscris ce ;nf\]i[eaz\ erezia
ce au urmat, fie ele locaiconoclast\, prin asem\narea ei cu
le sau a toat\ lumea.
o nou\ R\stignire a Domnului.
Sfin]ii Apostoli,
având Evanghelia, care cuprinde toate cele necesare pentru
mântuire, au g\sit de cuviin]\ s\ ia o hot\râre soborniceasc\
în problema ce se punea> e nevoie oare ca p\gânii care se
boteaz\ s\ fie în prealabil t\ia]i-;mprejur? Apostolii,
adunându-se împreun\ pentru a cerceta aceast\ nel\murire
(Fapte 15, 6), au hot\rât, ;ntr-un glas [i un cuget s\ elibereze pe
p\gâni de povara circumciziei (t\ierii-;mprejur), impus\ de
Vechiul Testament, dar nefolositoare, de prisos acum, odat\
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cu venirea Legii celei Noi (Noul Testa-ment), a darului lui
Iisus Hristos (Gal. 6, 15).
Hot\rârea a fost insuflat\ de sus, prin mijlocirea Sfântului
Duh, Care cârmuie[te destinele Bisericii. De aceea, Sfin]ii
Apostoli au scris p\gânilor care s-au botezat în credin]\>
„P\rutu-S-au Duhului Sfânt [i nou\ c\ mai mult nici o greutate s\ se pun\ peste voi, afar\ de cele de nevoie, acestea> A
v\ feri de cele jertfite idolilor, [i de sânge, [i de sugrumat, [i
de curvie< de care de v\ ve]i p\zi pe voi, bine ve]i face. Fi]i
s\n\to[i” (Fapte 15, 28-29). Formula „P\rutu-S-au Duhului Sfânt
[i nou\” (Fapte 15, 28) a fost repetat\ de atunci încoace la toate
Soboarele a toat\ lumea [i locale, ca un principiu neclintit.
Sfin]ii Apostoli au declarat hot\rârea soborniceasc\
(sinodal\) adoptat\ ca fiind insuflat\ de Dumnezeu [i obligatorie pentru to]i membrii Bisericii. Se poate spune, cu fermitate, c\ ea a constituit prima norm\ a Codului regulilor
canonice biserice[ti creat de atunci ;ncoace. Dup\ cum
istorise[te Sf=ntul Apostol Luca, Sf=ntul Apostol Pavel [i
Sila, ocolind bisericile din Asia Mic\, înv\]au pe to]i cei ce
se converteau întru Hristos „s\ p\zeasc\ hot\rârile apostolilor [i presbiterilor din Ierusalim” (Fapte 16, 4).
De atunci încoace, Sinoadele Ecumenice [i locale,
convocate dup\ exemplul Sinodului Apostolic, invocând autoritatea Sfântului Duh, oblig\ pe to]i credincio[ii ortodoc[i s\
respecte cu stricte]e (scump\tate sau acrivie) hot\rârile cu
caracter dogmatic [i canonic adoptate de ele.
În zilele noastre, puterea legislativ\ a Bisericii este subminat\ de mi[carea ecumenic\, aceasta c\utând s\ substituie
autoritatea Sinoadelor. Acest fapt a fost semnalat [i criticat
chiar [i de reprezentan]i ai patriarhiilor ecumenice, membre
ale C.M.B. Astfel, Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse aduce o
acuza]ie întemeiat\ ecumenismului în „Epistola privind Adunarea a V-a a C.M.B. [i rezultatele ei”, în care se exprim\
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presupunerea c\ „Consiliul Mondial al Bisericilor ar putea
deveni în viitor un fel de „super-biseric\”. Unele simptome
în acest sens - se arat\ în Epistol\ - se strecoar\ uneori (a[a
cum s-a întâmplat [i la adunarea din Nairobi) sub forma
voalat\ a unor ra]ionamente generale despre „slujirea profetic\
special\” a aparatului administrativ al Consiliului Mondial al
Bisericilor de la Geneva... De aici nu r\mâne decât un pas
pân\ la ispititoarea [i periculoasa idee a importan]ei ecleziologice deosebite a Consiliului Mondial al Bisericilor [i
aparatului s\u central de la Geneva, care de pe acum începe
s\ legiuiasc\ (v. mai jos principiul 10, 30).
Ecumeni[tii nu se jeneaz\ s\ prih\neasc\ Soboarele
Ortodoxe< drept pild\, vom aminti aici declara]ia lui E. Pain,
unul dintre vicepre[edin]ii C.M.B. în 1971 care, dezb\tând
problema unit\]ii [i concordiei dintre biserici, s-a pronun]at
în felul urm\tor despre Sinodul de la Serdica> „Sinodul
convocat la Serdica în anul 343 n-a izbutit, din p\cate, s\
rezolve contradic]iile dintre credincio[i (prin „credincio[i”,
Pain are în vedere [i pe arieni deopotriv\ cu ortodoc[ii n.a.). Din nefericire, acest Sinod a dus la [i mai mari
tensiuni [i la [i mai mari neîn]elegeri”. Ar\tând acestea cu
titlul de „grav avertisment pentru noi to]i”, Pain vrea s\ ne
sugereze c\ n-ar trebui s\ repet\m „gre[elile” Sinoadelor
anterioare, care ar fi dezbinat, chipurile, pe credincio[i, ci
ar fi cazul s\ urm\m calea de compromis a unirii tuturor
denomina]iilor prin intermediul C.M.B. Din aceste cuvinte ale
lui Pain ar rezulta c\ Ortodoxia, care pân\ acum a stat ferm
pe pozi]iile Sinoadelor sale, ar trebui s\ le renege pe motivul
c\ ele „n-au izbutit s\ rezolve contradic]iile dintre credincio[i”.
Cre[tinul ortodox nu poate s\ ia parte la o mi[care ce-[[i
propune, prin spiritul s\u inclusivist, s\ apropie pe ortodoc[i de eretici, contestând Sinoadele Ortodoxe Ecumenice
[i locale, pe temelia c\rora s-aa afirmat înv\]\tura ortodox\!
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Principiul 4
Ecumenismul nu recunoa[te zidul desp\r]itor cu care
Biserica Ortodox\ s-a
a îngr\dit de comunit\]ile eretice

Biserica primar\ a lui Hristos ne-a l\sat mo[tenire dogmele, canoanele [i predaniile apostolice în calitate de principii c\l\uzitoare (conduc\toare) [i ;ntemeietoare (esen]iale),
pe care trebuie s\ le urmeze neclintit ucenicii ei, pentru a nu
se amesteca cu comunit\]ile eretice [i a nu se abate de la calea
mântuirii.
Aceste principii c\l\uzitoare sunt în\l]ate ca ni[te ve[nice
ziduri desp\r]itoare între adev\r [i minciun\, având menirea
haric\ de a p\zi Biserica de p\trunderea în ea a unor înv\]\turi [i obiceiuri str\ine.
Nu este cazul s\ explic\m cât de important este rolul pe
care îl joac\ dogmele ortodoxe [i autoritatea lor de net\g\duit (incontestabil) pentru ;ngr\direa (ferirea, ad\postirea)
Ortodoxiei împotriva amestec\rii cu diferite false înv\]\turi
[i erezii p\gubitoare. O importan]\ la fel de mare ca [i a
dogmelor o au pentru ap\rarea Bisericii Ortodoxe canoanele
ortodoxe. Canoanele ne-au fost l\sate nou\ prin succesiune
apostolic\ [i patristic\, ca ve[nic\ [i neschimbat\ norm\ a
vie]ii biserice[ti. Ele sunt în mod necondi]ionat obligatorii
pentru întreaga Biseric\ Ortodox\ Universal\, pentru fiecare
Biseric\ Ortodox\ Na]ional\ [i pentru orice membru al ei.
Deopotriv\ cu dogmele, canoanele fac ca adev\rata Biseric\
a lui Hristos s\ se deosebeasc\ de comunit\]ile religioase
care se pretind biserici, ;ns\ nu pot fi.
Tradi]iile apostolice, care s-au înr\d\cinat în via]a cre[tinilor ortodoc[i ca obiceiuri de c\tre to]i acceptate, precum
sunt posturile, s\rb\torile etc., au, de asemenea, un rol
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important în Biserica Ortodox\.
Dintotdeauna, sfin]ii au v\zut în dogmele formulate de
Sinoadele Ortodoxe un sprijin sigur al credin]ei< în canoane
- principiile de neclintit ale or=nduirii [i disciplinei
biserice[ti< în tradi]iile apostolice - temelia plin\ de har a
vie]ii duhovnice[ti întru Hristos.
De studierea canoanelor se ocup\ o [tiin]\ teologic\
special\ - dreptul canonic. Cuvântul „drept” nu e prea
potrivit în acest caz, întrucât canoanele biserice[ti vizeaz\ în
fond îndatoririle, [i nu drepturile. Mitropolitul Moscovei
Filaret, explicând modul în care cuvântul „drept” a intrat în
aceast\ [tiin]\ prin limba italian\, d\ o t\lm\cire reu[it\ a
Dreptul sau, în limbajul Sfintei Scripturi,
no]iunii înse[i> „D
hot\rârile legii (Exod 24, 3< Rom. 2, 26), este ceea ce p\strând,
po]i fi drept în fa]a oamenilor [i cucernic în fa]a lui Dumnezeu”. Prin dreptul canonic „trebuie în]eleas\ o lege a ordinii
[i drept\]ii, constând în normele Sfintei Scripturi, canoanele
sfin]ilor apostoli, ale celor [apte Sinoade Ecumenice, a celor
dou\ Sinoade locale< ceea ce reprezint\, dup\ p\rerea Mitropolitului Filaret, „cârma conducerii biserice[ti”.
Se [tie foarte bine ce înseamn\ cârma (timona) pentru
comanda unei cor\bii (Iac, 3, 4). F\r\ cârm\, corabia se poate
ciocni de stânci submarine, scufundându-se. Biserica reprezint\ corabia m=ntuirii, [i cârma e necesar\ pentru navigarea f\r\ primejdie [i mântuirea credincio[ilor afla]i în ea,
care, navigând în oceanul vie]ii p\mânte[ti, caut\ s\ ajung\
la ]\rmul fericit al ve[niciei. „Cârma conducerii biserice[ti”
o alc\tuiesc sfintele canoane, [i de aceea culegerea de canoaCartea cârne biserice[ti se nume[te, înc\ din vechime, „C
muirii” sau Pidalion.
Ce cârmuire [i îndrumare ne pot da sfintele canoane
înaintea pericolului actualei mi[c\ri ecumenice [i a ideologiei
ei d\un\toare? Vom evoca doar câteva dintre cele mai impor137

tante canoane, pentru a ar\ta contradic]ia strig\toare la cer
dintre caracterul lor [i ceea ce se întâmpl\ în C.M.B.
Întâia pravil\ a Soborului al II-lea Ecumenic condamn\
orice erezie, în special> arianismul, care neag\ firea dumnezeiasc\ a Domnului Iisus Hristos< duhoborii, care minimalizeaz\ (coboar\) Sfântul Duh pân\ la starea de f\ptur\< sabelienii, care denatureaz\ înv\]\tura ortodox\ despre Treimea
Dumnezeirii, [i alte erezii, d=ndu-le anatemei.
Prin anatemizare se în]elege excluderea definitiv\ din
Biseric\, al c\rei rezultat este ve[nica pierzanie, dac\ dup\
anatemizare ereticul nu-[i va con[tientiza gre[eala [i nu se va
poc\i.
A doua pravil\ a Soborului al VI-lea Ecumenic împ\rt\[e[te [i afirm\ f\r\ putin]\ de t\gad\ Credin]a Ortodox\, a[a
cum a fost ea expus\ la Sinoadele Ecumenice anterioare, d=nd
anatemei, de asemenea, pe to]i cei care sunt împotriva acestei
credin]e. Este de remarcat aici interzicerea categoric\ a
oric\ror inova]ii [i schimb\ri în credin]\. În acela[i chip au
procedat toate celelalte Sinoade Ecumenice, începându-[i
lucr\rile prin m\rturisirea [i confirmarea (;nt\rirea) dogmelor
alc\tuite la Soboarele anterioare.
În felul acesta, a ajuns pân\ la noi [i s-a afirmat o continuitate statornic\ în p\strarea Credin]ei Ortodoxe. Astfel,
Biserica predanise[te ca statornice, nestr\mutate [i de neap\rat\ trebuin]\ toate cele 85 de pravile apostolice, pravilele celor cinci Sinoade Ecumenice anterioare [i celor opt
Soboare locale, precum [i pravilele marilor b\rba]i ai Bisericii, adic\ Sfin]ii P\rin]i, ale c\ror nume au fost enumerate.
Prin aceast\ consfin]ire (legiferare) soborniceasc\, normele
enumerate cap\t\ importan]\ universal\ [i autoritate
obligatorie îndeob[te pentru întreaga Biseric\. Cel de-al
doilea principiu al Sinodului amintit se încheie cu cuvintele>
„Fie ca nimeni s\ nu-[i îng\duie s\ schimbe sau s\ surpe
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canoanele ar\tate mai sus, ori s\ hot\rasc\ în afara lor
altele, întocmite de oameni care se vor încumeta s\ cârmuiasc\ adev\rul. Dac\ cineva va fi dat în vileag c\
încearc\ s\ schimbe sau s\ strice oricare din canoanele
amintite mai sus, acela va fi supus epitimiei dup\ prevederile canonului înc\lcat de el!” Ultimul dintre Sinoadele
Ecumenice ortodoxe (al VII-lea), despre care Patriarhul Constantinopolului, Sfântul Tarasie, care l-a prezidat, a proorocit c\ acesta este omega, adic\ ultimul dintre Sinoadele
Ecumenice, afirm\, de asemenea, drept cel dintâi principiu
al s\u canoanele adoptate de Sinodul precedent referitoare la
credin]\ [i organizarea Bisericii, îngr\dind respectarea lor
prin anatemizarea cuvenit\.
Importan]a [i puterea Sinoadelor Ecumenice, potrivit cunoscutului canonist rus, arhimandritului Ioan (mai târziu episcop
de Smolensk), const\, înainte de toate, în faptul c\ dogmele
adoptate prin hot\rârile lor pun în eviden]\ „credin]a unitar\ comun\ a tuturor dumnezeie[tilor b\rba]i, prosl\vi]i de
Biseric\, ce, prin mintea lor luminat\ de har, prin cunoa[terea neîntinat\ a adev\rului, prin t\ria cu care l-aau ap\rat
[i sfin]enia vie]ii lor, str\lucesc ca ni[te a[tri în lume” (comp.
canonului 19 al Sinodului VI Ecumenic)< [i, în al doilea rând, const\
în faptul c\ temelia ap\r\rii Credin]ei Ortodoxe este ;ns\[i
tradi]ia sfin]ilor apostoli, necurmat\ de la ei încoace.
Aceast\ Tradi]ie apostolic\, ce e unic\, [i nu multipl\
(dup\ cum voiesc s-o prezinte ecumeni[tii), s-aa p\strat în
deplin\tate [i puritate doar în Biserica Ortodox\. Sfântul
Teofan arat\ cum a fost cu putin]\ acest lucru> „Dumnezeu
a înv\]at pe apostoli< apostolii, la rândul lor, au înv\]at pe
cei care au crezut cu adev\rat [i au transmis Tradi]ia
urma[ilor a[a cum au primit-o. Deci, afl\ ce [i cum m\rturise[te Sfânta Biseric\ [i fii sigur c\ a[a a poruncit s\
m\rturise[ti pe Dumnezeu!” Episcopii, întruni]i la Sinoade
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în calitate de succesori ai apostolilor, nu judecau de la sine
despre credin]\, în leg\tur\ cu diferite erezii, ci ;nf\]i[au
Tradi]ia apostolic\ a[a cum s-a p\strat în Biserica lor, f\r\ a
;ng\dui ceva str\in. Sinoadele Ecumenice nu-[i propuneau
s\ caute noi metode de compromis pentru a uni adev\rul cu
erezia, ci se str\duiau doar s\ înt\reasc\ adev\rul revelat de
Dumnezeu [i ajuns pân\ la ei prin Tradi]ie. În felul acesta,
ei au formulat exact [i deplin credin]a de totdeauna a Bisericii
lui Hristos, p\zind Credin]a Ortodox\ prin ziduri de ap\rare
;mpotriva falselor înv\]\turi ce se ab\teau asupra ei. Aceste
formule ale credin]ei, denumite dogme, reprezint\ înv\]\tura
lui Hristos [i a Apostolilor, fiind de c\p\t=i (cu putere obligatorie) pentru to]i cre[tinii ortodoc[i. Canoanele care or=nduiesc (reglementeaz\) evlavia [i disciplina bisericeasc\ au,
de asemenea, putere obligatorie, fiind inspirate din bogatul
tezaur al Sfintei Scripturi [i Sfintei Tradi]ii [i reflectând poruncile apostolice. Tocmai datorit\ zidului de ap\rare în\l]at
de Biseric\, Credin]a Ortodox\ a ajuns pân\ la noi întreag\,
neîntinat\ [i nev\t\mat\!
Împrejmuit\ de zidurile ap\r\toare ale dogmelor, canoanelor [i tradi]iilor apostolice, Sfânta Biseric\ Ortodox\ n-a
amestecat niciodat\ grâul curat al Adev\rului cu neghina
r\t\cirilor eretice, c\ci a primit de la Dumnezeu menirea de
p\str\toare [i c\l\uzitoare a Adev\rului inspirat de
Dumnezeu!
:nc\ din Vechiul Testament - ca o pre;nchipuire sau ca un
chip umbros al Legii Darului -, proorocul Isaia asemuie[te
Biserica lui Dumnezeu unei vii, pe care Dumnezeu a îngr\dit-o, a cur\]it-o de pietre [i a s\dit în ea vi]\ de soi bun, ca
s\ dea rod. Dar, de vreme ce a crescut agurid\, iar nu
struguri buni, Dumnezeu amenin]\ s\ strice gardul viei, ca
s\ fie pustiit\ [i c\lcat\ în picioare (Is. 5, 1-7). În t\lm\cirea
Sfântului Vasilie cel Mare, îngr\ditura înseamn\ poruncile
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lui Dumnezeu, a c\ror nesocotire a dus poporul evreiesc la
o stra[nic\ pedeaps\. O pedeaps\ [i mai mare îl a[teapt\ pe
poporul lui Dumnezeu din Noul Testament, dac\ el se va
îndep\rta de Dumnezeu. „{i nou\ ni se d\râma zidul”, spune
Sfântul Ierarh, „când, datorit\ propriei lenevii, ne facem nevrednici de a fi ap\ra]i cu ajutorul dumnezeie[tilor dogme”.
Însu[i Mântuitorul î[i asemuie[te Biserica unei vii, pe
care Dumnezeu a s\dit-o [i „o a îngr\dit împrejur cu gard”
(Mc. 12, 1). În t\lm\cirea fericitului Teofilact, „prin gard se
subîn]elege legea, care nu le îng\duia iudeilor s\ se amestece
cu alte neamuri”, adic\ cu p\gânii. În Biserica Noului Testament, legea o reprezint\ dogmele [i canoanele, care nu
îng\duie cre[tinilor ortodoc[i s\ intre în comuniune duhovniceasc\ cu adep]i ai altor credin]e!
Biserica Ortodox\ reprezint\ „Via lui Dumnezeu”, pentru care arhiereul, în timpul fiec\rei slujbe arhiere[ti, înal]\
rug\ciunea> „Doamne, Doamne, caut\ din cer [i vezi, [i cerceteaz\ via aceasta, pe care a s\dit-o dreapta Ta, [i o des\vâr[e[te pe ea” (Ps. 79, 15-16). Arhiereii ortodoc[i care, simpatizând cu ecumenismul, iau parte la complotul acestuia pentru
a distruge gardul desp\r]itor, admit o contradic]ie evident\,
c\ci, pe de o parte, în calitate de ecumeni[ti, ei doboar\
zidul de ap\rare al Viei Ortodoxe, iar pe de alta - :l roag\ pe
Dumnezeu s-oo p\zeasc\. Pentru cre[tinii ortodoc[i, zidul desp\r]itor este un gard sfânt [i binevenit, care îi ap\r\ de amestecul cu heterodoxiile (r\t\cirile [i eresul) contemporane.
În lexiconul ecumenic îns\, ce înclin\ s\ denatureze
adev\rul, atribuind un alt con]inut unor no]iuni biserice[ti
cunoscute, expresia „zid desp\r]itor” a c\p\tat o nuan]\ pronun]at negativ\. Cei care ast\zi au curajul s\ apere acest zid,
ca fiind folositor Bisericii, sunt acuza]i c\ ar pune piedici
@înaltei [i nobilei” cauze a ecumenismului [i stigmatiza]i
(;nfiera]i) ca sabotori. Chiar [i unii ortodoc[i, p\trunzându-se
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de spiritul demoralizator al ecumenismului, se pronun]\ împotriva „zidului izolator”, folosind banala fraz\> „îngr\dirile
noastre p\mânte[ti (adic\ sciziunile confesionale) nu ajung
pân\ la cer”, ca [i cum ultimele ar fi doar rodul unor dispute,
ambi]ii [i certuri omene[ti. De[i, a[a cum am v\zut, „zidul
desp\r]itor” nu este nicidecum o inven]ie a omului [i nici
„îngr\diri p\mânte[ti”, ci e statornicit de sus. El n-a fost
în\l]at de la p\mânt pân\ la cer, ci dimpotriv\, descinde din
cer pân\ la p\mânt, datorit\ cârmuirii harice a Bisericii de
c\tre Duhul Sfânt> „P\rutu-S-au Duhului Sfânt [i nou\!”
(Fapte 15, 28).

Spre deosebire de ecumenism, Biserica întotdeauna a
folosit cuvântul „îngr\dire” („zid desp\r]itor”) în sensul dogmatic [i canonic cel mai pozitiv. De exemplu, Sinodul local
din Gangra (anul 340) a hot\rât, prin canonul 21, s\ stabileasc\ „îngr\diri în Biseric\ împotriva celor ce introduc inova]iuni contra Scripturii [i a biserice[tilor canoane”, argumentând astfel> „Toate cele predate de Dumnezeie[tile Scripturi [i de Apostoli ne rug\m Domnului a se face în Biseric\”.
To]i cuvio[ii lui Dumnezeu - din timpurile str\vechi [i
pân\ ast\zi - sunt de acord cu faptul c\ zidul desp\r]itor este
absolut necesar pentru ap\rarea Bisericii [i pentru mântuirea
noastr\ personal\ [i c\, prin urmare, el trebuie p\strat cu
orice pre]. Sfântul Ioan Gur\ de Aur ne înva]\> „Cel care
dore[te mântuire personal\< cel care vrea s\ fie un adev\rat
fiu al Bisericii Ortodoxe, acela caut\, ca în corabia lui Noe,
sc\pare de potop< cel care are team\ de tr\snetul stra[nic al
anatemei, care omoar\ sufletul [i trupul - acela s\-[i ia
asupr\-i dulcele jug al dogmelor Bisericii lui Hristos, s\-[i
îmblânzeasc\ înd\r\tnicia cugetului s\u cu ajutorul legilor
(adic\ al canoanelor) biserice[ti [i s\ se supun\ în toate
Maicii Sale - Biserica”.
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Dintre noii cuvio[i ai lui Dumnezeu, vom aminti pe
Sfântul Ambrozie de la Optina ($1891), un stare] cunoscut prin
pove]ele sale. Pronun]ându-se în ap\rarea „zidului desp\r]itor”, care izoleaz\ adev\rul de eresuri, el scrie> „Ceea ce
a legiuit Duhul Sfânt în Biseric\ prin adev\ra]ii s\i robi [i
slujitori - prin cuvio[ii lui Dumnezeu - nu poate fi schimbat
de oamenii obi[nui]i, c\ci înfrico[\tor lucru este s\ c\dem în
mâinile Dumnezeului Celui viu!” (Evr. 10, 31).
În Circulara Patriarhilor din
R\s\rit (1848) se arat\> „Credin]a noastr\ nu [i-a luat începutul de la om [i prin om, ci
prin descoperirea lui Iisus
Hristos (Gal. 1, 12), pe care Apostolii lui Dumnezeu au propov\duit-o, Sinoadele Ecumenice
au aprobat-o, marii înv\]\tori
în]elep]i au transmis-o prin
succesiune întregii lumi [i
mucenicii au pecetluit-o cu
sângele lor. S\ urm\m credin]a
Sf=ntul Cuvios Ambrozie pe care am primit-o neîntinat\
de la Optina
de la atâ]ia b\rba]i, [i s\ respingem orice inova]ie, ca fiind o uneltire a diavolului!
Ce vedem îns\, ce se întâmpl\ ast\zi? În timpurile noastre,
pe baza ecumenismului, apar chiar în Biserica Ortodox\ inovatori îndr\zne]i, care submineaz\ autoritatea sfintelor canoane,
tratându-le ca imperfecte, perimate, nerespectate, din care
cauz\ ar trebui, chipurile, anulate. De exemplu, arhiepiscopul de Tiatira, Athenagor, reprezentantul patriarhului
Constantinopolului la Londra, declar\ f\]i[ c\ „sfintele
canoane sunt schimb\toare”< dup\ p\rerea lui, ele sunt „întâmpl\toare [i temporare”, [i nu „de neclintit [i de neschim143

bat”. Dup\ cum vom ar\ta mai jos, se fac [i încerc\ri de a
submina unele dogme, ceea ce înseamn\ un atentat direct la
adev\rurile ve[nice, de inspira]ie dumnezeiasc\! Toate acestea
nu constituie decât o urmare a spiritului ecumenic, demoralizator, propagat de C.M.B.
În nici un caz nu putem permite ca gardul Bisericii s\ fie
distrus! Curtea Bisericii e atât de larg\ încât poate g\zdui pe
to]i oamenii doritori s\ primeasc\ adev\rul. Curtea Bisericii
ar putea p\rea inconfortabil\ doar celor care se împotrivesc
adev\rului. Diavolul, acela care în[al\ întreaga lume (Apoc.
12, 9), prezint\ fals adev\rul ca înc\tu[ând, chipurile, oamenii,
îns\ Iisus Hristos afirm\> „Adev\rul v\ va face liberi” (In. 8,
32) - dezrobi]i din p\cat (8, 34), cu adev\rat liberi (8, 36).
Adev\rul este dat în Credin]a Ortodox\. C\uta]i-l cu
inima curat\, f\r\ viclenie, [i-l ve]i afla! În hot\rârile Sinodului VII Ecumenic e scris> „Cel care, dup\ ce adev\rul a
fost g\sit, continu\ s\ mai caute ceva, acela caut\ minciuna”. Cât de uimitor se potrivesc aceste cuvinte actualei
mi[c\ri ecumenice! Ce caut\ dar, la numeroasele sale [edin]e, Comisia C.M.B. „Credin]\ [i organizare”, dac\ nu s\
îngroape adev\rul Ortodoxiei [i s\ înal]e, în locul lui,
minciuna lor universal\?!
Din p\cate, participând în cadrul C.M.B. prin „reprezentan]ii” lor, Bisericile Ortodoxe locale se al\tur\ acestui
complot obscur împotriva Adev\rului propov\duit de ele
însele! Acest trist fenomen al epocii noastre nu poate fi
definit decât prin cuvântul apocaliptic „lep\darea de
credin]\” (II Tes. 2, 3).
Ar fi fost oare cu putin]\ în vremea Sfin]ilor P\rin]i, ca
ereticii s\ se între]in\ „de la egal la egal” cu cre[tinii ortodoc[i [i s\ caute o oarecare „unitate” a Bisericii prin intermediul unor hot\râri [i acorduri de compromis? Sfin]ii P\rin]i
nu îng\duiau nici pentru o clip\ grup\rilor eretice s\ se
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numeasc\ „biserici”, dar mai ales egale ca valoare cu
Biserica Ortodox\! Aceasta nu însemna nicidecum „triumfalism” - lucru pe care ecumeni[tii îl repro[eaz\ ortodoc[ilor
-, ci doar o manifestare real\ a credin]ei în adev\rul lui
Hristos - credin]\ ajungând la jertfirea de sine, care ast\zi,
din nefericire, nu mai exist\. Dac\ ecumeni[tii îi acuz\ de
„triumfalism” pe militan]ii ortodoc[i, acela[i repro[ ar trebui s\-l adreseze Sf=ntului Apostol Pavel care, p\truns de
acela[i sentiment de „triumfalism”, adic\ de bucurie [i biruin]\ întru Domnul pentru Adev\rul d\ruit nou\ [i mântuirea
înf\ptuit\ prin el, scria> „Iar mul]umit\ lui Dumnezeu, Celui
ce ne face pe noi pururea biruitori întru Hristos, [i arat\
mireasma cuno[tin]ei Sale prin noi în tot locul” (II Cor. 2, 14).
Dac\ am fi devota]i Ortodoxiei - dogmelor [i canoanelor
ei, n-am cuteza s\ st\m la aceea[i mas\ a tratativelor cu
reprezentan]i ai diferitelor forma]iuni sectare [i s\ c\ut\m
împreun\ cu ei Biserica, chipurile, „pierdut\”! Dac\ am fi
sincer convin[i de adev\rul Bisericii noastre, n-ar trebui s\
ne între]inem împreun\ cu ereticii, ci s\-i chem\m s\ se
reîntoarc\ la noi - în sânul unicei Biserici mântuitoare! Dac\
ei ar r\spunde la aceast\ chemare, ne-am bucura pentru ei,
ca pentru ni[te p\c\to[i care s-au poc\it (Lc. 15, 10). Dac\ nu,
ar trebui s\ rupem cu ei orice rela]ie bisericeasc\, îndeplinind sfatul Sf=ntului Apostol Pavel> „De omul eretic, dup\
una [i a doua sf\tuire, te fere[te< [tiind c\ s-a r\zvr\tit unul
ca acesta, [i p\c\tuie[te, fiind singur de sine osândit” (Tit 3, 10).
Sfânta noastr\ Biseric\ pururea s-a rugat [i se va ruga
pentru revenirea la ea a celor r\t\ci]i cu cuvintele> „Doamne,
lumineaz\ cu lumina cuno[tin]ei Tale pe cei lep\da]i de la
Credin]a Ortodox\ [i orbi]i de ereziile aduc\toare de pieire
[i întoarce-i la Sfânta Ta Biseric\ Apostoleasc\ [i
Soborniceasc\!”
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O astfel de reîntoarcere îns\ este cu putin]\, potrivit
canoanelor biserice[ti, numai cu condi]ia ca ereticii s\ se lepede definitiv de convingerile lor gre[ite (dup\ r=nduiala
Molitfelnicului Mare, privind primirea în Ortodoxie a celor
ce s-au lep\dat de ea), dac\ î[i vor renega toate inova]iile lor
[i vor îmbr\]i[a în întregime Credin]a Ortodox\ (canonul 95,
Sinod VI).

Pentru ecumeni[ti îns\, unirea nu este posibil\ prin revenirea la Ortodoxie, ci pe cale invers\, prin distrugerea „zidului
desp\r]itor”, adic\ pe calea neg\rii dogmelor [i canoanelor.
Actualii conduc\tori ai C.E.B. vorbesc deseori despre o anumit\ lume nou\, pentru crearea c\reia ar fi necesar\ în
prealabil o „reînnoire” radical\, în acest context f\cându-se
uz, de obicei, de o expresie special\> „reorganizarea structurilor biserice[ti”.
Expresia „structurile biserice[ti” vizeaz\ edificiul Bisericii. :nsu[i Domnul Iisus Hristos î[i asemuie[te Biserica
unui edificiu, spunând>. „{i eu zic ]ie, c\ tu e[ti Petru, [i pe
aceast\ piatr\ (adic\ pe piatra credin]ei în Dumnezeirea lui
Iisus Hristos) voi zidi Biserica Mea, [i por]ile iadului nu o
vor birui pe Dânsa” (Mt. 16, 18). Orice zidire are o temelie.
Temelia Bisericii o reprezint\ dogmele, canoanele, tipicul
dumnezeie[tii Liturghii etc. Acestea, potrivit planurilor ecumenice, ar trebui reorganizate, schimbate, mutate din locul
de acum, pentru a înl\tura obstacolele din calea apropierii
ecumenice a oamenilor. Care vor fi îns\ urm\rile acestei
„mut\ri din loc”? Dac\ vom încerca s\ mi[c\m din loc o
cl\dire oarecare, ea se va pr\bu[i negre[it. Iat\ ce soart\
preg\tesc ecumeni[tii Bisericii lui Hristos!
Planul C.E.B. privind „reorganizarea structurilor” Bisericii Ortodoxe nu se va împlini desigur, pe deplin, deoarece
se va izbi de f\g\duin]a prooroceasc\ a Mântuitorului c\
„por]ile iadului nu o vor birui pe Dânsa”, adic\ Biserica lui
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Hristos (Mt. 16, 18). Cu toate acestea, ecumeni[tii întreprind
eforturi de a modifica structurile biserice[ti, drept care
amintesc permanent Bisericii Ortodoxe c\ ea trebuie „s\ se
înnoiasc\”, adic\ s\ renun]e la preten]iile ei de a fi purt\toare absolut\ a Adev\rului Dumnezeiesc, întrucât vine „o
nou\ omenire, care nu recunoa[te în via]a ei nici un fel de
ziduri desp\r]itoare”, [i acestea trebuie s\ cad\!
Chemarea ecumenic\ la „înnoire” radical\ [i îmbog\]ire
reciproc\ în afara zidurilor desp\r]itoare pune omenirea pe
calea larg\ a pierzaniei, de care :nsu[i Domnul ne previne,
ar\tându-ne calea cea îngust\, care duce la mântuire (Mt. 7,
13-14). „Pildele lui Solomon” (22, 28) con]in urm\toarea porunc\> „Nu trece hotarele vechi, care le-au pus p\rin]ii t\i!”
Sfântul Vichentie de Lerini raporteaz\ aceste cuvinte mai
întâi la înv\]\tura dogmatic\ ortodox\, mo[tenit\ de veacuri<
dup\ aceea, la hot\rârile [i canoanele sinodale, declarate
„ferme [i de nezdruncinat” [i, în cele din urm\, la toate sfintele predanii, potrivit c\rora se desf\[oar\ via]a bisericeasc\.
Sfântul Paisie Velicikovski, stare]ul [i înnoitorul monahismului ortodox în secolul al XVIII-lea, scria> „Ca temelie
de neclintit pentru s\rmanul meu suflet [i pentru fra]i mi-am
luat> 1) Cuvântul lui Dumnezeu [i t\lm\cirea lui de c\tre
Sfin]ii P\rin]i purt\tori de Dumnezeu [i 2) Sfintele Sinoade [i
toate hot\rârile sinodale, ca [i canoanele Sfin]ilor Apostoli [i
ale Sfin]ilor P\rin]i, primite de Biserica lui Hristos, ca [i toate
poruncile [i r=nduielile ei. A[a am lucrat pentru a nu m\ abate
de la în]elegerea dreapt\ [i soborniceasc\ a lor de c\tre Biserica
Ortodox\”.
Arhiepiscopul Serafim (Sobolev), mare ap\r\tor contemporan al Ortodoxiei, înc\ în prima jum\tate a secolului
nostru, ne prevenea> „S\ p\str\m cu sfin]enie Credin]a noastr\
Ortodox\! Nu ne vom lep\da nici o clip\ în via]a noastr\ de
m\rturisirea tuturor înv\]\turilor noastre dogmatice, precum
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nici de una din poruncile Maicii noastre, Biserica! Nu vom
uita c\ Ortodoxia este expus\ nu numai în Sfânta Scriptur\
[i în hot\rârile Sinoadelor Ecumenice, ci [i în înv\]\tura
patristic\, în posturi, în s\rb\tori, în dumnezeie[tile slujbe [i
în tot ceea ce Biserica ne ofer\ spre împlinire neab\tut\
pentru mântuirea noastr\”.
Între timp, „mutarea hotarelor vechi” se produce deja [i,
din nefericire, acest lucru se face cu ajutorul ecumeni[tilor
a[a-zi[i „ortodoc[i”. Satisf\când principalele revendic\ri ale
mi[c\rii ecumenice, ei calc\ peste canoanele biserice[ti, care
interzic comuniunea duhovniceasc\ cu ereticii< adapteaz\, cu
ajutorul reformelor calendaristice, s\rb\torile ortodoxe la cele
heterodoxe [i sunt gata s\ nesocoteasc\ [i hot\rârile dogmatice ale celor {apte Sinoade Ecumenice de dragul contopirii
credin]elor! Distrugând îns\ zidul desp\r]itor, ace[ti temerari
inovatori nu au team\ oare de amenin]\toarele cuvinte ale lui
Dumnezeu> „Cel ce sap\ groap\, el va c\dea într-însa, [i cel
ce cur\]e[te gardul, mu[ca-l-va pe el [arpele” (Eclez. 10, 8).
Sinodul local din Antiohia (anul 341), prin canonul 2,
înl\tur\ de la comuniunea cu Biserica Ortodox\ pe to]i cei
care au leg\tur\ cu cei da]i anatemei de c\tre Biseric\.
Potrivit canonului adoptat de Sinodul VI Ecumenic, sunt
îndep\rta]i de la Biseric\ clericii [i mirenii care între]in
leg\turi cu ereticii anatemiza]i. Oare cre[tinii ortodoc[i respect\ ast\zi aceast\ lege? Nu! Spiritul ecumenic a [ters-o din
con[tiin]a celor ce simpatizeaz\ cu ecumenismul sau
particip\ la el.
Canonul 6 al Sinodului local din Laodiceea (anul 343)
opre[te intrarea în l\ca[ul Domnului a ereticilor care st\ruie
în erezia lor. Iar ast\zi, în timpul vizitelor ecumenice, clericii ortodoc[i las\ s\ intre în l\ca[urile ortodoxe diferi]i
eretici [i chiar îi conduc în altar!
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A[adar, curata Ortodoxie, cu zidul ei desp\r]itor, [i
ecumenismul, care st\ruie în a-ll distruge, se afl\ în contradic]ie reciproc\ flagrant\. Noi nu putem s\ renun]\m la
dogmele, canoanele [i tradi]iile Sfintei Biserici Ortodoxe, care
ne înt\resc în dreapta credin]\, conducându-ne c\tre mântuirea ve[nic\, pentru a prefera ecumenismul, ce ne îndep\rteaz\ de Ortodoxie [i ne înva]\ s\ neglij\m hot\rârile
dogmatice [i canonice ale Bisericii!

Principiul 5
Ecumenismul contest\ canoanele apostolice 10 [i 45,
îndreptate împotriva comuniunii în rug\ciune cu ereticii

Canoanele respective interzic cre[tinilor ortodoc[i, sub
amenin]area excomunic\rii, s\ se roage împreun\ cu persoanele excluse din Biseric\. Canonul 10 apostolic prevede>
„Dac\ cineva cu cel scos de la împ\rt\[ire (achinonitos)
m\car, în cas\ de s-ar împreun\ ruga, acesta s\ se afuriseasc\” (Apostol> 11, 12< Antioh> 2< Cart> 9). Tot astfel, canonul 45>
„Episcopul, sau Prezbiterul, sau Diaconul, împreun\ cu
ereticii rugându-se, numai s\ se afuriseasc\< iar de au dat lor
voie, ca unor Clerici a lucra ceva, s\ se cateriseasc\.”
(Apostol> 65< Sobor 3> 2, 4< Laodic> 6, 9, 32, 33, 34, 37< Timo> 9).

Aceste canoane pot ap\rea prea aspre în aceste vremuri
ale lep\d\rii generale de credin]\. Dar ele au la temelie
înv\]\tura de Dumnezeu insuflat\ a Bisericii> :nsu[i Mântui149

torul a pus începutul anatemiz\rii de la Biserica Sa, spunând despre p\c\to[ii care nu s-au poc\it nici pân\ în cele
din urm\> „Iar de nu-i va asculta pe ei, spune-l soborului< [i
de nu va asculta nici de sobor, s\-]i fie ]ie ca un p\gân [i
vame[” (Mt. 18, 17), [i s\ fie exclu[i din Biseric\.
Sfântul Ioan Teologul, ucenicul iubit al lui Hristos,
supranumit de obicei „Apostolul dragostei”, îndrum\ pe
credincio[ii cre[tini ortodoc[i> „Oricine va veni la voi, [i nu
va aduce înv\]\tura aceasta, s\ nu-l primi]i în cas\, [i s\ nui zice]i lui> %bucur\-te^< c\ cel ce îi va zice lui %bucur\-te^
se va face p\rta[ faptelor lui celor rele” (II In. 1, 10-11).
La prima vedere, aceste cuvinte ar fi în contradic]ie cu
spusele Mântuitorului din Predica de pe munte> „{i de ve]i
îmbr\]i[a cu dragoste numai pe prietenii vo[tri, ce mai mult
face]i? Au nu [i vame[ii fac a[a?” (Mt. 5, 47), de[i în fond nu
exist\ nici o contradic]ie, c\ci Mântuitorul are în vedere
dragostea cre[tinului fa]\ de du[manii no[tri („iubi]i pe
vr\jma[ii vo[tri”) - Mt. 5, 44, iar Sfântul Ioan Teologul se
refer\ la eretici, care sunt vr\jma[ii lui Dumnezeu< de aceea
trebuie s\ ne ferim [i s\-i ocolim, pentru c\ „cine-i zice
„Bun venit!” se face p\rta[ faptelor lui celor rele”. Sf=ntul
Apostol Pavel scrie [i el> „{i poruncim vou\, fra]ilor, întru
numele Domnului nostru, Iisus Hristos, s\ v\ feri]i voi de
tot fratele ce umbl\ f\r\ de rânduial\, [i nu dup\ predania
care a luat de la noi” (II Tes. 3, 6).
Din cele expuse, reiese c\ poruncile apostolice nu fac
decât s\ repete [i s\ ;nt\reasc\ porunca exprimat\ în Sfânta
Scriptur\. Interzicerea de a avea p\rt\[ie cu ereticii urm\re[te scopul de a nu l\sa ca erezia s\ se r\spândeasc\ în
mijlocul dreptcredincio[ilor. Dar erezie este orice gând
propriu, care vine în contrazicere cu dumnezeiasca descoperire (revela]ie). :n Biserica lui Hristos, nu este admis ca
fiecare s\ cread\ în felul s\u> nimeni nu are dreptul s\
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n\scoceasc\ o credin]\ proprie. M\dularele Bisericii sunt
datori s\ aib\ acela[i cuget> „Iar Dumnezeul r\bd\rii [i al
mângâierii s\ dea vou\ aceea[i s\ gândi]i întru voi întru
Hristos Iisus” (Rom. 15, 5), având „o Credin]\” (Ef. 4, 5). „Iar
celor prigonitori, care se pun împotriva adev\rului, [i se
supun nedrept\]ii, mânie [i urgie” (Rom. 2, 8).
În contradic]ie cu aceasta, actul ecumenic intitulat „Declara]ia libert\]ii religioase”, de la Amsterdam (1948), afirm\ c\
„fiecare are dreptul s\-[i aleag\ credin]a” [i „fiecare persoan\
are dreptul s\ comunice cu alte (persoane) în scopuri religioase”. Este o contradic]ie v\dit\ între hot\rârile de la Amsterdam, pe de o parte, [i Cuvântul lui Dumnezeu [i pravilele
apostolice întemeiate pe El, care exprim\ glasul Bisericii
Ortodoxe Universale, pe de alt\ parte! Dac\ cineva ar vrea
s\ ne repro[eze, amintindu-ne c\ Sfin]ii Apostoli mergeau la
iudei [i p\gâni, vom r\spunde> da, mergeau, dar pentru a-ii
înv\]a credin]a cea dreapt\, nu pentru a se lep\da ei în[i[i
de ea, precum unii ecumeni[ti „ortodoc[i”. Sf=ntul Apostol
Pavel, considerând c\ este dator tuturor - [i elinilor, [i
barbarilor (Rom. 1, 14), subliniaz\ c\ s-a f\cut tuturor toate ca,
oricum, s\ mântuiasc\ pe unii din ei (I Cor. 9, 22).
Pentru cei ce doresc s\ r\mân\ credincio[i Ortodoxiei
nu exist\ alt\ cale, decât aceea de a urma tuturor poruncilor
[i canoanelor (legilor) Bisericii Ortodoxe, care reprezint\
„stâlpul [i temelia Adev\rului” (I Tim. 3, 15), ceea ce neag\
majoritatea ecumeni[tilor. „Înc\ din 1937, scrie prof. G.
Razumovski, participan]ii la conferin]ele ecumenice nu au
fost de acord cu ortodoc[ii asupra no]iunii de Biseric\ [i nu
au consim]it s\ recunoasc\ necesitatea ei ca autoritate de
neclintit în problemele credin]ei. „Declara]ia libert\]ii
religioase” rupe definitiv cu Biserica> autoritatea ei nu este
necesar\< fiecare este l\sat s\ cread\ [i s\ procedeze dup\
cum dore[te... :n acest fapt, noi vedem numai [i numai
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manifestarea ideologiei protestante, în care omul se afirm\
filozofic ca m\sur\ a tuturor lucrurilor.”
Pentru adev\ra]ii cre[tini ortodoc[i, m\sura tuturor
lucrurilor sunt [i r\mân dogmele [i canoanele adoptate la
cele {apte Sinoade Ecumenice, [i în special canoanele 10 [i
45 ale Sfin]ilor Apostoli. L\murind sensul lor, episcopul Ioan
de Smolensk, un canonist ortodox, scria> „Canoanele au
calitatea de a ocroti pe cre[tinii ortodoc[i nu numai de duhul
eretic, ci [i de nep\sarea fa]\ de credin]a [i Biserica Ortodox\, c\ci e o mare deosebire între a suporta în preajm\ pe
cei r\t\ci]i în credin]\... [i a tr\i cu ei în rela]ii civile exterioare - pe de o parte, [i de a intra cu ei f\r\ discern\mânt
în comuniune religioas\ - pe de alt\ parte. Aceasta din urm\
înseamn\ c\ noi nu numai c\ nu încerc\m s\-i întoarcem la
Ortodoxie, ci [i noi în[ine [ov\im în ea”.
Prin urmare, canoanele 10 [i 45 interzic categoric s\ ne
rug\m împreun\ cu ereticii. Cu toate acestea, ecumeni[tii
„ortodoc[i” se roag\ sistematic la adun\rile ecumenice cu
diferi]i heterodoc[i [i eretici, în consecin]\ cultivându-[i
indiferen]a fa]\ de Ortodoxie [i canoanele ei în a[a m\sur\,
încât ajung s\ aprecieze „rug\ciunea” în comun cu heterodoc[ii (ereticii) drept o mare realizare a „iubirii de fra]i”!
Dar oare Sfin]ii P\rin]i, în frunte cu Sfin]ii Apostoli,
creând canoane care interzic rug\ciunea în comun cu ereticii, au fost str\ini de iubirea de fra]i?! Dimpotriv\< Sfântul
Fotie, Patriarhul Constantinopolului, spune foarte l\murit>
„Cea mai bun\ împ\rt\[ire este împ\rt\[irea în credin]\ [i în
iubirea cea adev\rat\”.
:n ultimul timp, „rug\ciunile în comun” se transform\ treptat în a[a-numitele „slujbe religioase ecumenice”, s\v=r[ite în
timpul tuturor reuniunilor ecumeniste. De exemplu, la
sesiunea Comitetului Central al C.E.B., care a avut loc în
insula Creta, „membrii Comitetului Central au participat la
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o slujb\ religioas\ ecumenist\, în cadrul c\reia reprezentan]ii
protestan]i, care se pronun]\ pentru inter-comuniune, s-au
împ\rt\[it. ({i acest lucru s-a întâmplat pe p\mânt ortodox!)
Iat\ cum este descris\, în articolul „O s\pt\mân\ de
rug\ciuni ecumenice la Geneva”, rug\ciunea ecumenic\ în
comun care a avut loc în capitala Elve]iei. În biserica rus\ a
Na[terii Maicii Domnului, episcopul Vladimir de Zvenigorod a oficiat solemn liturghia în prezen]a unei mul]imi de
ecumeni[ti heterodoc[i. În timpul acestei liturghii ortodoxe,
„Apostolul” a fost rostit de un vechi catolic< Evanghelia a
fost citit\ de un romano-catolic, iar predica propriu-zis\ a
fost ]inut\ de dr. Vissert Houft, un protestant.
În „Revista Patriarhiei Moscovei”
(1970, nr. 3, p.6) citim despre o slujb\
ecumenic\ pentru unitatea cre[tin\,
]inut\ în una din bisericile moscovite.
La „rug\ciune” au luat parte arhierei
ortodoc[i împreun\ cu reprezentan]i ai
@bisericilor” armean\ [i romanocatolic\, cu pastori ai sectelor metodist\
[i baptist\, cât [i cu clerici [i mireni ai
altor confesiuni - ceva nemaipomenit [i
neadmis de sfintele canoane!
În timpul celei de a V-a Adun\ri Generale a C.E.B. de la Nairobi (decemSf=ntul Ierarh Fotie cel Mare M\rturi- brie 1975), „rug\ciunea în cositorul, Patriarhul Constantinopolu- mun” a ortodoc[ilor [i proteslui. Fresc\ din biserica M\n\stirii
tan]ilor a ajuns pân\ la o aseAdormirea Maicii Domnului, Bucure[ti. Mare c\rturar, ap\r\tor al Orto- menea îndr\zneal\, încât unele
doxiei [i Sfintelor icoane, a fost su- delega]ii ortodoxe au trebuit s\
pranumit @Farul cel departe-lumin\tor al Bisericii” [i a vie]uit ;ntre anii deplâng\ deschis consecin]ele
820-891. Pr\znuirea sa se face la 6 rug\ciunilor ecumenice în cofebruarie.
mun, pentru c\ s-a dat prefe153

rin]\ slujbei religioase protestante, iar fa]\ de cea ortodox\
„s-a comis o discriminare a vechii practici liturgice”. De aceea,
Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse, în frunte cu Patriarhul
Pimen, a remarcat, în „Epistola cu privire la cea de a V-a
adunare a C.E.B. [i la rezultatele ei”, c\> „La adunare, ;n
momentele deselor slujbe religioase [i rug\ciunilor publice,
s-a f\cut sim]it\ o atmosfer\ artificial creat\ de exaltare, pe
care unii erau înclina]i s-o interpreteze drept ac]iune a
Duhului Sfânt. Din punct de vedere ortodox, aceast\ situa]ie
poate fi calificat\ ca reîntoarcere la misticismul religios
necre[tin (adic\ la misticismul dr\cesc p\gân), care nu poate
contribui la crearea unui veritabil duh de rug\ciune”.
Ceea ce s-a întâmplat la cea de a VI-a adunare a C.E.B.
de la Vancouver, din iulie-august 1983, a întrecut orice
imagina]ie, c\ci a dep\[it cadrul programului ecumenic al
înaint\rii progresive. La 31 iulie, a fost oficiat\ o „liturghie
ecumenic\” alc\tuit\ de reformistul Max Turian [i adoptat\
de comisia „Credin]\ [i organizare” din Lima (Peru) în
ianuarie 1982. Principalul f\pta[ al acestei „liturghii” a fost
arhiepiscopul de Kanterbery, Rensy, secondat de [ase
protestan]i, dintre care dou\ femei-„preotese”> Carolina
Patiazina-Torch (reformat\ din Indonezia) [i Elisabeth Lidel
(luteran\ din Danemarca). În afara acestora, la citirea Sfintei
Scripturi [i la rostirea ecteniilor au luat parte [i „ortodoc[i”
ecumeni[ti, precalcedonieni (eretici monofizi]i) [i romanocatolici (de asemenea, eretici). Episcopul catolic german
Paul Verner a citit Evanghelia, iar episcopul „ortodox” rus
Chiril (fost rector al Academiei Teologice din Leningrad,
actualmente mitropolit al Smolenskului [i Kaliningradului),
a rostit urm\toarele cereri prin ectenii> „S\ ne rug\m pentru
a putea dobândi în curând o leg\tur\ vizibil\ în trupul lui
Hristos, prin frângerea pâinii [i binecuvântarea potirului în
jurul aceleia[i mese!” Caracterul profanator al acestor cuvinte
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ale „arhiereului ortodox” nu mai are nevoie de comentarii.
Prin participarea lor la slujba „în comun”, to]i participan]ii „ortodoc[i” au înc\lcat flagrant nu numai canoanele
apostolice 10 [i 45, dar [i întreaga Tradi]ie Ortodox\, [i mai
cu seam\ interdic]ia Sf=ntului Apostol Pavel, inspirat\ de
Dumnezeu, ca femeile s\ înve]e pe cre[tini în Biseric\ (I Tim.
2, 12, I Cor. 14, 34), [i, cu atât mai mult, s\ nu „slujeasc\”
„liturghia”! Pentru adunarea a VI-a, este caracteristic\ pream\rirea accentuat\ a femeilor, în spiritul emancip\rii secularizate la mod\, care a condus în Biserica anglican\ la ridicarea femeilor la rangul de „preotese” [i chiar de „episcopi”!
Ridicând în mod exagerat autoritatea femeilor, protestan]ii
uit\ de cea mai mare [i sfânt\ dintre femeile tuturor timpurilor - Preacurata Fecioar\ Maria, Maica aleas\ de Dumnezeu a Domnului nostru, Iisus Hristos! {i aceasta, în pofida
faptului c\ Duhul Sfânt a proorocit prin gura Ei c\, „iat\, de
acum m\ vor ferici toate neamurile!” (Lc.1, 48).
Pream\rirea Maicii Domnului, care este legat\ de preasl\virea Ei, a început înc\ de la Buna-vestire, când Sfântul
Arhanghel Gavriil a fericit-o pe Ea, zicându-i> „Bucur\-te,
ceea ce e[ti plin\ de har, Domnul este cu tine! Binecuvântat\
e[ti tu între femei!” (Lc.1, 28).
Acela[i lucru s-a întâmplat în timpul întâlnirii Preasfintei
Fecioare Maria cu Dreapta Elisaveta, care, umplându-se de
Duhul Sfânt, a repetat cuvintele Arhanghelului> „Binecuvântat\ e[ti tu între femei!”, ad\ugând> „{i binecuvântat este
rodul pântecelui T\u!” (Lc. 1, 41-42).
Prosl\virea Maicii Domnului a continuat [i mai târziu,
când Domnul Iisus Hristos î[i începuse propov\duirea public\, uimind poporul cu vorbele Sale pline de har (Lc. 4, 22)<
atunci, o femeie din norod [i-a ridicat glasul [i a zis> „Fericit
este pântecele care Te-a purtat [i ]=]ele care ai supt!” (Lc. 11,
27). La aceste vorbe de laud\ pentru Preacurata Sa Maic\,
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Domnul a r\spuns> „Adev\rat, ferici]i cei ce ascult\ cuvântul lui Dumnezeu [i-l p\zesc pe el” (Lc. 11, 28). În opozi]ie cu
aceste cuvinte ale Domnului, noua traducere englez\ a
Bibliei a înlocuit afirmativul „Adev\rat” (adic\ @Da”) al
Domnului, care afirma pream\rirea cu cuviin]\ a binecuvântatei Sale Maici, prin profanatorul „Nu!”, ca [i cum Maica
Domnului s-ar afla mai prejos de orice femeie p\c\toas\!!!
Prin urmare, protestan]ii, care, neglijând Sfânta Tradi]ie, se
laud\ c\ s-ar conduce strict dup\ Sfânta Scriptur\, în realitate p\c\tuiesc flagrant împotriva ei. În chestiunea pe care o
discut\ referitor la hirotonirea femeilor ca „preotese”, ei
pronun]\ un insolent „da!”, în timp ce Sfânta Scriptur\ spune
un categoric „nu!” (I Cor. 14, 34). Pe când în problema prosl\virii celei mai sfinte [i binecuvântate femei - Preasfânta N\sc\toare de Dumnezeu - ei au îndr\zneala s\ spun\ „nu”, de[i
:nsu[i Domnul Iisus Hristos zice> „Adev\rat!” (Lc. 11, 28).
Unde este mult-trâmbi]ata credin]\ a protestan]ilor fa]\ de
Sfânta Scriptur\?
Deoarece>
1) Canonul 10 apostolic interzice intrarea în comuniune
de rug\ciune cu cei excomunica]i<
2) Canonul 45 apostolic depune din treapt\ pe orice
cleric care a îng\duit ereticilor s\ oficieze în biseric\ orice
slujb\ în calitate de slujitori ai Bisericii<
3) protestan]ii î[i permit libert\]i profanatoare în timpul
„rug\ciunilor”, iar la cea de-aa VI-aa adunare a C.E.B. au
participat la liturghia ecumenic\ „preotese”, consider\m drept
un p\cat de neiertat ca un cre[tin ortodox s\ fie ecumenist!
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Principiul 6
Ecumenismul inventeaz\ concepte noi [i le revoc\ pe
cele vechi pentru a atenua divergen]ele dintre Ortodoxie
[i confesiunile heterodoxe

În cercurile ecumenice, se emit concepte [i termeni noi,
care ar trebui s\ contribuie la atenuarea treptat\ a deosebirilor
dogmatice dintre Ortodoxie [i confesiunile heterodoxe, [i se
elimin\ conceptele [i termenii vechi care accentueaz\ aceste
disensiuni. Drept exemplu al celui dintâi caz, putem evoca
noua defini]ie „ecumenic\” deja criticat\ de noi în capitolul
de introducere, de „biseric\ ecumenic\”, interpretat\ nu în
sens de Biseric\ Ortodox\, ci în sens de biseric\ „invizibil\”, din care fac parte to]i cei care se consider\ „cre[tini”.
C.M.B. confund\ ;n mod sistematic no]iunile „ortodoxie”
[i „heterodoxie”, subîn]elegându-se, mai ales, nu Ortodoxia
unic\, a[a cum este de fapt numai Credin]a noastr\ Ortodox\, ci multitudinea de „ortodoxii” (;n fapt, cacodoxii confesiuni gre[ite, r\t\cite), prin compararea c\rora se caut\
o anume „ortodoxie” nou\, mai perfect\ (v. mai jos Principiul 8,
8). Sub acest aspect, sunt examinate no]iunile „Tradi]ie” [i
„tradi]ii”, fiind diminuat\ importan]a Sfintei Tradi]ii
Ortodoxe, ca fiind echivalent\ cu Sfânta Scriptur\ ca izvor
al credin]ei, cu scopul de a ascunde Adev\rul descoperit de
Dumnezeu prin alte diferite predanii omene[ti (Col. 2, 18),
care au fost puse la baza asocia]iilor protestante [i sectare.
Pentru a mic[ora importan]a Bisericilor cu adev\rat
Ortodoxe, ecumeni[tii vorbesc despre „Bisericile Ortodoxe
orientale”, vr=nd s\ dea de în]eles c\, ;n paralel cu adev\ratele
Biserici Ortodoxe, exist\ [i biserici „ortodoxe” Orientale,
care sunt cunoscute în istoria bisericilor ca fiind monofizite
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(adic\ eretice), dar pentru care în prezent este inventat\ o
denumire mai neutr\ - „biserici precalcedoniene”. S-a ajuns
pân\ acolo c\, definind aceste biserici drept „ortodoxe orientale”, ecumeni[tii no[tri supranumesc Bisericile noastre Ortodoxe locale drept „biserici ortodoxe bizantine”, ceea ce este
gre[it, deoarece Bisericile Ortodoxe slave (Rus\, Sârb\ [i Bulgar\), ca [i Bisericile Gruzin\ [i Român\ nu sunt nicidecum
bizantine.
E trist faptul c\ în[i[i ecumeni[tii „ortodoc[i”, reprezentan]i oficiali în C.E.B., recunosc pe precalcedonieni
drept „ortodoc[i”. Documentul C.E.B. ;n limba englez\, intitulat „Comisia de preg\tire pentru consulta]ii neoficiale între
teologii Bisericii Ortodoxe R\s\ritene (Eastern) [i ai Bisericilor Ortodoxe Orientale”, este semnat de trei @ortodoc[i”>
episcopul Emilianos, protoiereul Vitalie Borovoi [i profesorul
N. Nissiotis. Ne întreb\m, de ce Biserica Ortodox\ ar trebui
s\ dialogheze cu bisericile precalcedoniene, de vreme ce
reprezentan]ii ortodoc[i au [i cedat deja pozi]iile Ortodoxiei,
definind drept „ortodoxe” comunit\]ile eretice desprinse de la
Ortodoxie în secolul V?! „Iar dac\ sarea se va strica, cu ce
se va s\ra? :ntru nimic nu mai este de treab\, f\r\ numai a
se arunca afar\ [i a se c\lca de oameni” (Mt. 5, 13).
În calitate de exemplu de anulare, de c\tre C.E.B., a unor
no]iuni [i termeni care accentueaz\ disensiunile dintre Ortodoxie [i confesiunile heterodoxe, s\ aducem spre pild\ termenul „erezie”. Profesorul protoiereu Alexandru Schmemman
de la Academia Ortodox\ „Sfântul Vladimir” din S.U.A. scrie>
„Cuvântul erezie lipse[te, practic, din dic]ionarul ecumenic.
El nu exist\ acolo nici cel pu]in ca posibilitate”. {i este clar
de ce. Definirea unei oarecare doctrine în calitate de erezie
este incompatibil\ cu convingerea ce predomin\ în mediul
ecumenic> precum c\ [i protestantismul este biseric\, [i orice
comunitate religioas\, chiar [i cea mai nebisericeasc\, ar fi
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având o anumit\ aspira]ie spre adev\r... Cuvântul erezie nu[i are locul în mi[carea interconfesional\, în care chiar [i
tinerii teologi ortodoc[i (de la institutul din Bossey, de lâng\
Geneva) sunt educa]i în spirit contrar Ortodoxiei - adic\ „s\
în]eleag\ [i s\ respecte credin]a altora”. „Secolul ecumenismului este secolul reabilit\rii ereticilor”, citim în paginile
revistei „Irenicon”. Încât [i unii teologi „ortodoc[i” î[i permit s\ scrie c\ erezia nu ar constitui un rod al liberei cuget\ri, ci, „mai curând, un produs al curiozit\]ii evlavioase, al
tendin]ei nobile (!) a spiritului uman de a p\trunde sensul vie]ii”.
Nu este nevoie s\ subliniem c\ astfel de declara]ii
slugarnice, lingu[itoare, se afl\ în total\ contradic]ie cu duhul
Sfintelor Soboare Ecumenice, în cadrul c\rora Sfin]ii P\rin]i
excludeau din Biseric\ pe eretici (;i anatemizau), v\zând în
falsele lor înv\]\turi uneltiri ale diavolului. {i cum altfel ar
fi supravie]uit Sfânta Ortodoxie dac\, cu pierderea în lumea
p\catului a no]iunii de erezie, se pierde inevitabil [i no]iunea de Ortodoxie? În consecin]\, adev\rul este situat pe
acela[i plan cu neadev\rul. Tocmai acest lucru îl voie[te ecumenismul, suprimând no]iunea de erezie!
Eliminând îns\ din limbajul s\u cuvântul „erezie”, ecumenismul începe a trata „erezia” în cu totul alt sens, deplasând no]iunile de dragul promov\rii programului ecumenic al reeduc\rii treptate, în duh anti-ortodox, a con[tiin]ei tinerelor genera]ii. Încetul cu încetul, se introduce
no]iunea - pân\ acum necunoscut\ - de „erezie etic\”, constând într-un fel de neaten]ie fa]\ de cel aflat la nevoie. În
ecumenism, criteriul dreptei credin]e este nu atât ortodoxia,
adic\ dreapta-cugetare, cât ortopraxia, adic\ dreapta lucrare.
:n felul acesta, criteriul dogmatic al credin]ei este devalorizat [i declarat insuficient, deci neesen]ial.
În realitate, îns\, opozi]ia „ortodoxie - ortopraxie” este
eronat\ ca esen]\. Ortodoxia niciodat\ n-a separat [i, cu atât
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mai mult, n-a opus aceste dou\ no]iuni aflate ;ntr-o str=ns\
leg\tur\ organic\, c\ci Credin]a Ortodox\ trebuie s\ fie neap\rat exprimat\ în Via]a Ortodox\. Opunerea artificial\ a
acestor no]iuni de nedezlipit una de cealalt\, dus\ logic pân\
la cap\t, d\ na[tere unei etici ateiste autonome, prin care se
distruge definitiv credin]a în Dumnezeu.
Tocmai asta o face ecumenismul protestant, care, opunând
„ortodoxia” [i „ortopraxia”, confund\ în fond semnifica]iile
teologice ale celor dou\ no]iuni, creând un teren pentru a[a
numita „teologie a dumnezeului mort”, despre care va fi
vorba în finalul prezentei lucr\ri.
De aceea, sus]inând în mod egal „ortodoxia” [i „ortopraxia”, noi suntem îngrijora]i de opunerea artificial\ [i
confundarea lor, c\ci aceasta preveste[te ceva îngrozitor pierderea total\ a Adev\rului!
Iat\ ce scrie, în acest sens, mitropolitul Moscovei, Filaret>
„Cel care confund\ no]iunile întunec\ pân\ la extrem
Adev\rul, mai cu seam\ sub pretexte p\rute bune. {i acesta
este de fapt satana, care lucreaz\ sub chip de înger al luminii
(II Cor. 11, 14). În felul acesta, pân\ în vremurile antihristului,
Adev\rul va fi nimicit cu des\vâr[ire pe p\mânt - în via]\ [i
în concepte -, [i acest lucru se va face pe neobservate pentru
oameni. Dintre cei care caut\ mântuirea vor putea ocoli
aceast\ curs\ doar dreptcredincio[ii care au necontenit grij\
s\ nu ajung\ la o anume confuzie a no]iunilor. Cei m=ndri
pot u[or c\dea în r\t\cire, încurcându-se în mrejele ;n[el\rii”.
Trebuie s\ constat\m cu regret c\ datorit\ perfidelor metode
[i manevre ecumenice, lucrurile au ajuns pân\ la o puternic\
eclipsare a Adev\rului Ortodoxiei, din care cauz\ se neag\ tr\s\tura ei - aceea de a fi o întruchipare adecvat\ a Adev\rului
inspirat de Dumnezeu. În una din publica]iile oficiale ale
C.E.B. sunt scrise urm\toarele> „Ast\zi se afirm\ doar foarte
rar c\ o anumit\ confesiune ar înf\]i[a adev\rul exclusiv al
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credin]ei cre[tine [i c\ aceast\ confesiune nu ar avea nevoie
s\ fie completat\ cu ajutorul altor asocia]ii cre[tine”. Da,
într-adev\r, tot mai rar pot fi auzite voci îndr\zne]e în
ap\rarea Credin]ei Ortodoxe - fapt care arat\ evident c\
omenirea merge pe calea lep\d\rii de credin]\, a apostaziei
de ob[te, proorocit\ de Sf=ntul Apostol Pavel, ca unul din
principalele semne ale venirii antihristului (II Tes. 2,3).
Biserica lui Hristos îns\ trebuie s\ m\rturiseasc\ Adev\rul pân\ la sfâr[itul veacurilor, folosind în interesele p\str\rii înv\]\turii inspirate de Dumnezeu no]iunea de „erezie”,
în]eleas\ în sens dogmatic. Prin aceasta, ea urmeaz\ Sfintei
Scripturi, care, a[ijderea, întrebuin]eaz\ cuvântul „erezie” în
sens dogmatic, pentru a opune adev\rul minciunii. Sfânta
Scriptur\ nu numai c\ ne previne despre apari]ia unor
înv\]\tori mincino[i care propov\duiesc erezii p\gubitoare (II
Petru 2, 1), ci ne [i înva]\ s\ nu avem p\rt\[ie cu ereticul, dac\,
dup\ întâia [i a doua mustrare, el nu se va lep\da de eresul
s\u (Tit 3, 10). Din cuvântul Domnului, afl\m c\ Adev\rul
revelat de Dumnezeu [i minciuna diavolului (In. 8, 44) sunt
dou\ lucruri de neîmp\cat, [i de aceea între ele nu poate fi
nici o leg\tur\ [i în]elegere (II Cor. 6, 14-15).
Ast\zi, prin eliminarea no]iunii de erezie în sens dogmatic, se surp\ contradic]ia dintre adev\r [i minciun\, pentru
ca minciuna, în mod frecvent repetat\ [i insuflat\ oamenilor, s\ capete autoritate de „adev\r” [i s\ fie perceput\ ca
un nou „adev\r” posibil, pe lâng\ str\vechiul Adev\r
ve[nic. Iar acest lucru este un mare p\cat împotriva Bisericii
Ortodoxe, neclintit „stâlp [i înt\rire a adev\rului” (I Tim. 3,
15), împotriva dumnezeie[tilor Scripturi - „cuvântul adev\rului, evanghelia mântuirii voastre” (Ef. 1, 13).
Cre[tinul ortodox nu poate participa la mi[carea ecumenic\, în care se inventeaz\ no]iuni noi în scopul înl\tur\rii
161

diferen]elor dintre Ortodoxie [i confesiunile heterodoxe, în
care no]iunea de „erezie” nu mai este întrebuin]at\ în sens
dogmatic, cu inten]ia perfid\ de a pune pe acela[i plan
minciuna [i Adev\rul.

Principiul 7
Ecumenismul folose[te metodele ereticilor [i nu caut\
unitatea adev\ratei Credin]e, întemeiat\ de Hristos
A) Ecumenismul fragmenteaz\ în mod eretic textele din
Cuvântul lui Dumnezeu

Dup\ cum am subliniat în cel de-al doilea capitol, ecumenismul reprezint\ o erezie înainte de toate din cauza
înv\]\turii sale gre[ite despre Biseric\. El cuprinde [i alte
erezii, pe care le vom examina mai jos. Erezia ecumenismului se manifest\ îns\ [i în metodele pe care le folose[te.
Cuvântul erezie provine de la verbul din limba greac\,
av=nd ;n]elesul de „a alege”. Ereticii tuturor timpurilor î[i
fabricau propriile false doctrine, alegând fragmentele ce le
conveneau din Sfânta Scriptur\, nesocotind alte texte sfinte
care îi comb\teau. Dup\ cum spune Sfântul Ioan Gur\ de
Aur, o mul]ime de erezii [i concep]ii gre[ite au ap\rut tocmai
din pricina unor asemenea abuzuri de Cuvântul lui Dumnezeu. Iat\ ce spune el> „Nu e suficient s\ spunem despre
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un lucru c\ el, acest lucru, este scris în Scripturi< nu se poate
ca, alegând [i smulgând cuvintele din Scripturile insuflate de
Dumnezeu, s\ le lu\m aparte [i f\r\ leg\tur\ între ele,
r\st\lm\cindu-le sensul în chip samavolnic [i incon[tient. :n
felul acesta, au intrat în via]a noastr\ multe p\reri nedrepte,
prin lucrarea diavolului, care înva]\ pe oamenii cei u[uratici
s\ t\lm\ceasc\ gre[it ceea ce este cuprins în Scripturi [i,
ad\ugând sau înl\turând ceva, s\ ;ntineze adev\rul”.
Din cele mai vechi timpuri [i pân\ azi, metodele ereticilor r\mân acelea[i - s\ aleag\ doar textele ce le convin,
trecând sub t\cere pe cele care ;i acuz\. A[a fac [i ecumeni[tii. Ei iau unele texte sfinte (de ex. In. 17, 21), îns\ nu caut\
s\ t\lm\ceasc\ con[tiincios [i s\ afle sensul unit\]ii
credincio[ilor potrivit cu Cuvântul lui Dumnezeu. Totodat\,
ei trec sub t\cere cu bun\-[tiin]\ o seam\ de alte texte sfinte
(Lc. 12, 51< Tit 3, 10< II In. 1, 10), unde dezbinarea este de-a dreptul
preferat\ unit\]ii pl\cute cerului.
„Ca to]i una s\ fie” (In. 17, 21) - iat\ lozinca ecumeni[tilor!
Prin aceste cuvinte evanghelice, ei încearc\ s\ atribuie autoritate [i atractivitate planului lor „grandios” de unire a celor
cu concep]ii diferite despre credin]\, f\r\ a le pretinde unitate
dogmatic\ de p\reri în Credin]a cea adev\rat\.
De ce, îns\, ei nu citeaz\ stihul 9 din aceea[i rug\ciune
arhiereasc\ a Mântuitorului, din care se vede c\ ruga Mântuitorului - „ca to]i una s\ fie”- nu se refer\ la to]i oamenii în
general, ci numai la to]i oamenii dreptcredincio[i Lui. Anume
pentru ei se roag\ Domnul, ca ei s\ nu se abat\ de la
Adev\r, ci s\ alc\tuiasc\ o unitate de neclintit, împreun\ cu
to]i credincio[ii din toate vremurile - deci, [i cu toate genera]iile viitoare ce vor m\rturisi adev\rul. Iat\ chiar cuvintele
M=ntuitorului Hristos> „Eu pentru ace[tia M\ rog< nu pentru
lume M\ rog, ci pentru ace[tia care ai dat Mie< c\ ai T\i
sunt. {i ale Mele toate ale Tale sunt [i ale Tale, ale Mele<
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[i M-am prosl\vit întru dân[ii. {i nu mai sunt în lume, iar
ace[tia în lume sunt [i eu la Tine vin. P\rinte sfinte, p\ze[tei pe dân[ii întru numele T\u pe care ai dat Mie, ca s\ fie
una, precum [i Noi (In. 17, 9-11). „{i nu numai pentru ace[tia
M\ rog, ci [i pentru cei ce vor crede prin cuvântul lor întru
Mine. Ca to]i una s\ fie< precum Tu, P\rinte, întru Mine, [i
eu întru Tine, ca [i ace[tia întru Noi una s\ fie< ca s\ cread\
lumea c\ Tu M-ai trimis” (In. 17, 20-21). Din aceste cuvinte ale
Mântuitorului, reiese clar c\ doar cei ce cred cu adev\rat în
Hristos pot fi adev\rata unitate. Ereticii îns\ nu pot face
parte din aceast\ unitate creat\ de Hristos!
{i mai clar explic\ Mântuitorul despre ce fel de unitate
este vorba ;n cele gr\ite de El, spunând> „Precum Tu, P\rinte, întru Mine, [i eu întru Tine, ca [i ace[tia întru Noi una
s\ fie” (In. 17, 21). Pentru unitatea credincio[ilor în Hristos este
ar\tat\ acea unitate ideal\ care exist\ între Fiu, Adev\rul
întrupat (In. 14, 6), Care a venit în lume s\ m\rturiseasc\
despre Adev\r (Ier. 10, 10), [i Duhul Sfânt, Duhul Adev\rului
(In. 15, 26). Toate cele trei Ipostasuri ale Sfintei Treimi sunt
Una, c\ci Ele toate în esen]\ sunt Adev\rul. De aici reiese
c\ [i credincio[ii pot fi unitari numai în m\rturisirea Adev\rului. Dincolo de Adev\r, nu poate exista o autentic\ unitate,
ci doar o „unitate” fictiv\!
Cât de bine se exprim\ astfel Sfântul Anastasie Sinaitul,
Patriarhul Antiohiei ($ 599)> „Începutul cuvintelor Tale,
Doamne, Iisuse Hristoase, este Adev\rul, sau, mai bine spus,
Tu :nsu]i e[ti Adev\rul, [i f\g\duie[ti tuturor celor ce au
îndr\git adev\rul T\u s\ le trimi]i Duhul Adev\rului, spunându-le> „Iar când va veni Acela, Duhul adev\rului, va pov\]ui pe voi la tot adev\rul, c\ nu va gr\i de la Sine< ci câte
va auzi, va gr\i, [i cele viitoare va vesti vou\” (In. 16, 13).
Iat\ în care adev\r ni s-aa poruncit nou\ s\ ne unim! Iar
C.E.B. caut\ unire în afara Adev\rului, conducându-[[i în
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acest fel adep]ii nu c\tre unirea în Adev\rul mântuitor al lui
Hristos, ci spre pieirea cea ve[nic\!
Ecumeni[tii evit\ st\ruitor s\ citeze cuvintele Mântuitorului, adresate lui Dumnezeu-Tat\l> „Sfin]e[te-i pe ei întru
adev\rul T\u< cuvântul T\u adev\r este” (In. 17, 17), c\ci în
aceste cuvinte Adev\rul este subliniat ca o ;nsu[ire necesar\
a unit\]ii. Fericitul Teofilact t\lm\ce[te astfel aceste cuvinte>
„P\ze[te-i în dreptatea cuvântului [i dogmelor. Pov\]uie[te-i [i
înva]\-i adev\rul. C\ci sfin]enia st\ în p\strarea dogmelor
celor drepte”.
Iat\ ;ns\ cum ;n]elege Sfântul Simeon Noul Teolog
unitatea credincio[ilor întru Hristos [i unitatea Bisericii lui
Hristos, care este trupul S\u> „To]i sfin]ii sunt cu adev\rat
m\dulare ale lui Hristos Dumnezeu... [i sunt uni]i cu trupul
S\u, a[a încât Hristos este capul, iar to]i sfin]ii, de la început
[i pân\ în ultima zi, sunt m\dularele Lui, [i to]i împreun\
alc\tuiesc un trup unic, precum al unui singur om”.
Citând toate cuvintele lui Hristos din rug\ciunea Sa
Arhiereasc\, amintit\ de noi (In. 17), Sfântul Simeon rezum\>
„Domnul ne d\ f\g\duin]a c\, dac\ dorim, El va avea cu noi
aceea[i unitate prin har, pe care o are El însu[i cu Tat\l prin
esen]\... c\ci, f\cându-se odat\ înrudit cu noi prin trup [i f\cându-ne pe noi p\rta[i Dumnezeirii Sale, El ne-a f\cut în
felul acesta pe to]i înrudi]i cu El”.
E drept, în Biserica lui Hristos intr\ [i p\c\to[i, ei îns\
n-o pâng\resc, ci ei în[i[i se vindec\ de r\utate în ea. Dac\
vor s\ se vindece, r\mân în trupul Bisericii. Dac\ îns\ se
împotrivesc t\m\duirii sufletului [i moartea îi va surprinde ca
pe ni[te p\c\to[i nepoc\i]i, ei se vor desprinde de trupul
Bisericii. De aceea, are dreptate Sfântul Simeon Noul Teolog,
spunând c\ sfin]ii (adic\ oamenii f\r\ prihan\ [i p\c\to[ii
vindeca]i) alc\tuiesc trupul lui Hristos. Doar ereticii se rup
de la el, ca unii care nu au ascultat de Biseric\ (Mt. 18, 17).
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Aceasta nu înseamn\ c\ ereticii nu pot s\ se reîntoarc\ la
Biserica lui Hristos. Renun]ând la erezie [i poc\indu-se, ei
pot intra în ea ca m\dulare reînnoite ale trupului lui Hristos.
Dac\ îns\ vor st\rui în erezia lor pân\ la cap\t, vor r\mâne
în afara trupului Bisericii, c\ci ereziile sunt asem\n\toare
unor tumori maligne, pe care Sfin]ii P\rin]i, prin puterea
Sfântului Duh, le t\iau de la trupul Bisericii lui Hristos la
Sinoadele Ecumenice [i locale!
În epoca noastr\ tic\lo[it\, ecumenismul caut\ s\ uneasc\
toate aceste cangrene cu Biserica Ortodox\ într-un singur
trup ecumenic (pseudoecumenic), trup care nu este al lui
Hristos, ci al lui antihrist! Mai mult decât atât, ecumenismul
încearc\ s\ instaureze inter-comuniunea, adic\ împ\rt\[irea
din acela[i Potir a tuturor denomina]iilor C.E.B., f\r\ a fi
mai ;nainte cur\]ite de erezii. O astfel de „cuminecare”, înseamn\ o hul\ strig\toare la cer, ;mpotriva marii Taine a Sfintei Euharistii, în care se s\vâr[e[te adev\rata unire cu Hristos,
c\ci ne d\ruie[te Trupul [i Sângele S\u în Preacuratele Taine
- „în acest fel de comuniune ne face una cu El însu[i”.
A[adar, din textele de la Ioan 17, 9, 11, 20 afl\m c\ unitatea nu are ;n vedere toate persoanele, ci doar pe cele ce cred
cu adev\rat în Hristos. Cu toate acestea, C.E.B. st\ruie s\ ne
impun\ concep]ia sa gre[it\, dup\ care to]i „cre[tinii” a[anumitelor „biserici” pot [i trebuie s\ se uneasc\ în sânul s\u
atotcuprinz\tor, ca ni[te „credincio[i întru Hristos”. În leg\tur\ cu aceasta, ar fi firesc s\ ne întreb\m> e suficient oare
s\ crezi în El? C\rturarii [i fariseii credeau [i ei în Mesia,
a[teptându-I venirea. Credin]a lor îns\ într-un viitor Mesia
era atât de gre[it\ - în compara]ie cu credin]a Sfin]ilor Apostoli ai lui Hristos - încât, în numele imaginarului lor „mesia”,
ei s-au lep\dat de Adev\ratul Mesia, v=nz=ndu-L [i r\stignindu-L pe cruce (I Cor. 2,8).
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Având ei o credin]\ atât de gre[it\ în Mesia, ar putea ei
oare fi cuprin[i în unitatea Bisericii lui Hristos?! Au fost îns\
[i al]i c\rturari [i farisei> Nicodim, Gamaliil, Saul [i al]ii, ca
[i unii frunta[i din Iudeea (In. 12, 42) [i preo]i (Fapte 6, 7), care
au crezut în Mesia a[a cum au crezut ucenicii lui Hristos. Ei
to]i au fost ;ntr-un cuget cu Sfin]ii Apostoli [i au venit la
Biserica lui Hristos. :ns\ cei ce nu aveau în inimile lor adev\rata credin]\ care ;i une[te în Hristos au r\mas dincolo de
bordul corabiei mântuitoare a Bisericii lui Hristos!

B) Ecumenismul nu caut\ unitate în dreapta credin]\
în Hristos

Domnul nostru, Iisus Hristos, a creat o adev\rat\ unitate
;nt\rit\ [i pl\cut\ lui Dumnezeu în Biserica Sa. Aceast\
unitate se ;nf\ptuie[te prin primirea adev\rurilor dogmatice [i
duhovnice[ti pe care El ni le-a descoperit. Cei ce caut\ din
toat\ inima aceast\ unitate o pot dobândi [i ;nf\ptui, venind
la credin]a (Fapte 6, 7), ce a fost dat\ sfin]ilor o dat\ pentru
totdeauna (Iuda 1, 8), [i de aceea o abatere cât de mic\ de la
credin]a descoperit\ de Dumnezeu ne dep\rteaz\ de unitatea
rânduit\ de El.
Dar de ce Sfânta Biseric\ Ortodox\ se roag\ în timpul
fiec\rei slujbe, la Ectenia Mare - „pentru pacea [i bun\starea
sfintelor lui Dumnezeu Biserici [i pentru unirea tuturor”?
Bineîn]eles, ea nu se roag\ pentru ereziile, care au fost îndep\rtate pentru totdeauna de la Biserica lui Hristos, c\ci ele
nicidecum nu pot purta numele de „Sfinte Biserici ale lui
Dumnezeu”! Cererea Marii Ectenii are cu totul alt ;n]eles 167

s\ ne cheme la rug\ciune pentru unirea fr\]easc\ a Sfintelor
Biserici Ortodoxe locale, deoarece, dup\ cum arat\ istoria
bisericeasc\, ele au fost zguduite de dezbin\ri [i schisme
(schisma bulgar\, dezbin\rile din cadrul Bisericilor Rus\,
Greac\, Român\).
Cât prive[te îns\ pe ereticii [i rascolnicii (lipovenii) care
s-au lep\dat de Biserica Ortodox\, unirea acestora cu ea poate
fi ;n]eleas\ doar ca o revenire la adev\r, la Ortodoxie. :n c=nt\rile dumnezeie[tilor slujbe, Biserica Ortodox\ arat\ cum
trebuie în]eleas\ „unirea bisericilor”< bun\oar\, în slujba închinat\ Sfântului Arhistrateg Mihail [i celorlalte cere[ti [i
netrupe[ti Puteri (8/21 noiembrie), în Cântarea ;ntâi a
Canonului al doilea.
Prin urmare, unirea în Adev\rul ortodox nu reprezint\ rodul
unor compromisuri în credin]\, ci al lep\d\rii de orice erezie,
potrivnic\ adev\ratei credin]e. În Marele Trebnic (adic\ Molitfelnic), cartea de cult folosit\ în toate Bisericile Ortodoxe
locale, este ar\tat clar modul în care trebuie s\ se înf\ptuiasc\
venirea la Credin]a Ortodox\ a heterodoc[ilor ce se convertesc la ea, [i anume pe calea lep\d\rii de ereziile [i erorile
corespunz\toare [i prin r\spunsuri afirmative la întreb\rile
pe care le pun în fa]a lor slujitorii ortodoc[i ai Bisericii.
Cuvintele lui Hristos „ca to]i una s\ fie!” (In. 17, 21), folosite foarte des de c\tre ecumeni[ti, nu înseamn\ nicidecum
c\ în viitor din ereziile existente ar trebui s\ se formeze în
mod sincretic o anume „biseric\ ecumenic\” nou\. Din analiza filologic\ a expresiei „ca to]i una s\ fie” (în originalul
grecesc), reiese c\ este vorba de o cerere pentru timpul prezent (conjuctivus praesentis), ce nu poate fi str\mutat\ [i ;n]eleas\ în timpul viitor (futurum). Expresia semnific\ c\ to]i
credincio[ii trebuie s\ tind\ spre a învinge piedicile ce se
ivesc în calea men]inerii unit\]ii în Ortodoxie! Cu alte
cuvinte, fiecare cre[tin ortodox credincios trebuie s\-[i dea
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silin]a - în orice timp ar tr\i [i în orice situa]ie istoric\ s-ar
afla - s\ fie un tot unitar cu Biserica lui Hristos, m\rturisind
adev\rul ortodox predanisit de ea - [i anume „credin]a ceea
ce odat\ s-a dat sfin]ilor” (Iuda, 1, 3), sau, dup\ expresia fericitului Teofilact, „dogmele cele drepte”.
O astfel de unitate în dreapta credin]\ a fost creat\ de
Însu[i Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos. Ea s-a
;nf\ptuit de-a lungul tuturor veacurilor, începând de la Sfin]ii
Apostoli [i pân\ în zilele noastre, [i se va înf\ptui pân\ la
sfâr[itul lumii. Unitatea se ;nf\ptuie[te în Biserica Cea Una,
Sfânt\, Soborniceasc\ [i Apostoleasc\! Ea este o lucrare
dumnezeiasc\! Nu trebuie decât s\ ia parte la aceast\ lucrare,
ascultând întocmai de Biseric\ (Mt. 18, 17) [i supunând toate
adev\rului (II Cor. 13, 8< Gal. 3, 1). În mijlocul fiilor S\i celor ascult\tori, Dumnezeu face minunea unirii [i unit\]ii ;n cuget.
Imagini de la manifestarea ecumenist\ din luna ianuarie
2007, intitulat\ „S\pt\mâna de rug\ciune pentru unitatea
cre[tinilor”. Sursa> pagina oficial\ de internet a Episcopiei
Romano-Catolice de Ia[i (www.ercis.ro).
Prima zi - ;mbr\]i[are ecumenic\>
Patriarhul B.O.R., Daniel Ciobotea
(pe atunci, Mitropolit al Moldovei [i
Bucovinei) [i Petru Gherghel, episcop
romano-catolic de Ia[i. Iat\ ce citim,
la adresa indicat\> „Octava de rug\ciune pentru unitatea cre[tinilor s-a deschis
pe 18 ianuarie 2007, la ora 18.00, în catedrala veche mitropolitan\ «Sf. Gheorghe». Au participat ierarhii celor dou\
Biserici, ÎPS Daniel, mitropolit al
Moldovei [i Bucovinei, PS Petru
Gherghel, episcop romano-catolic de
Ia[i, PS Aurel Perc\, episcop auxiliar,
preo]i, persoane consacrate, al]i
invita]i dintre oficialit\]ile ora[ului
(...), precum [i credincio[i apar]inând
ambelor confesiuni.”
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A doua zi - „Dup\ ce în prima zi s-a
desf\[urat deschiderea «S\pt\mânii
de rug\ciune pentru unitatea cre[tinilor» în vechea catedral\ mitropolitan\ ortodox\ «Sfântul Gheorghe»,
în cea de a doua zi, vineri, 19
ianuarie 2007, s-au reîntâlnit în catedrala catolic\ «Adormirea Maicii
Domnului» PS Petru Gherghel, episcop de Ia[i, ÎPS Daniel, mitropolitul
Moldovei [i Bucovinei, înso]i]i de un
mare num\r de preo]i [i credincio[i, atât catolici, cât [i ortodoc[i”.

Nu în zadar Domnul nostru, Iisus Hristos, se roag\ P\rintelui S\u Ceresc s\ p\zeasc\ pe credincio[i de dezbinare, a[a
încât to]i una s\ fie (In. 17, 20, 21)!
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Chemarea Mântuitorului la unitatea Bisericii nu e adresat\ organiza]iilor p\mânte[ti (de genul C.E.B.), fiindc\ nu
te po]i a[tepta ca unii cu p\reri diferite s\ creeze o p\rere
unitar\, mai cu seam\ una ca aceea care exist\ în sânul
Preasfintei Treimi Dumnezeie[ti< nu te po]i a[tepta ca cei ce
nu ascult\ de Biseric\ s\ creeze o unitate pl\cut\ lui
Dumnezeu!
Domnul Iisus Hristos, în rug\ciunea Sa Arhiereasc\, nu
are nicidecum în vedere crearea unei unit\]i între cre[tinii
ortodoc[i [i ereticii contemporani lor, de care este plin
C.E.B., întrunind circa 300 de confesiuni. Hristos nu Se
roag\ pentru aceast\ fals\ unitate automat\!
Este adev\rat c\ Iisus Hristos zice> „{i alte oi am, care
nu sunt din staulul acesta< [i pe acelea mi se cade a le aduce,
[i glasul Meu vor auzi< [i va fi o turm\ [i un p\stor” (In. 10,
16). El nu spune îns\ acest lucru despre eretici, care au fost
mai înainte în staulul Bisericii, dar l-au p\r\sit în chip
samavolnic [i nu mai vor s\ se întoarc\ (comp. I In. 2, 19).
Potrivit interpret\rii Sfin]ilor P\rin]i, Hristos vorbe[te despre
p\gâni, despre cei ce înc\ nu s-au p\truns deloc de credin]\.
El îi va aduce [i pe ace[tia, adic\ îi va pune în staulul
Bisericii Sale, c\ci sunt oameni ce vor crede nu altfel decât
a[a cum îi vor înv\]a Apostolii.
Ereticii stau cu spatele la adev\r, pe când p\gânii sunt
întor[i cu fa]a c\tre el. Ultimii caut\ adev\rul, în timp ce
ereticii ;[i ;nchipuie c\ îl de]in [i de aceea nu-l caut\.
Desigur, dac\ ereticii vor dori, pot s\ revin\ în staulul
Bisericii, dar numai pe calea sincerei poc\in]e [i lep\d\rii de
erezia lor (potrivit canoanelor).
Atunci îns\ ei nu vor mai fi eretici, deoarece se vor
lep\da de credin]a lor eretic\ [i vor îmbr\]i[a credin]a
bisericeasc\, adic\ Credin]a Ortodox\ a Sfin]ilor Apostoli [i a
Sfin]ilor P\rin]i ai Bisericii.
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Numai în felul acesta iudeii [i p\gânii care vor crede în
Hristos, ca [i ereticii ce se vor reîntoarce la Biseric\, se pot
afla în acela[i staul, formând o singur\ turm\ cu un singur
P\stor - Hristos!
Ecumeni[tii denatureaz\ cuvintele lui Hristos despre „o
turm\ [i un P\stor”. Ei î[i imagineaz\ c\ aceast\ „turm\”
cuprinde [i oi, [i lupi - adic\ [i ortodoc[i, [i heterodoc[i.
Mai mult, ei viseaz\ chiar la o omenire unit\ [i lucreaz\ în
aceast\ direc]ie în scop pur secularizat [i politic, nicidecum
duhovnicesc (v. mai jos principiul 10, D).
Aceast\ tendin]\ este str\in\ înv\]\turii evanghelice. Însu[i
Mântuitorul respinge categoric o asemenea t=lcuire gre[it\,
vorbind, pe de o parte, despre „o (singur\) turm\” (In. 10, 16),
pe de alta, excluzând din ea pe iudeii neconverti]i, c\rora El
le zice direct> „Ci voi nu crede]i, c\ nu sunte]i din oile Mele
precum am zis vou\” (In. 10, 26). De vreme îns\ ce ei nu sunt
din oile lui Hristos, înseamn\ c\ sunt din alt\ turm\ [i, prin
urmare, apar]in altui p\stor... (comp. In. 8, 44).
A[adar, este cât se poate de clar despre care turm\ [i
despre care singur p\stor vorbe[te Mântuitorul. Aceast\
turm\ este unic\, pentru c\ este unic\ prin aceea[i Credin]\
dreapt\, prin acelea[i Taine, prin aceea[i ierarhie (Ef. 4, 5).
Aceast\ turm\ este unic\, fiindc\ se supune Unicului P\stor al
sufletelor (I Petru 2, 25) - Dumnezeului-Om, R\scump\r\torul
sufletelor noastre (I Petru 1, 18). Este unic\, pentru c\ a fost
adunat\ în singurul staul al Adev\rului - Biserica Ortodox\
a lui Hristos! Dar aceast\ unitate creat\ de Dumnezeu a fost
mereu expus\ dezbin\rilor duhovnice[ti, urzite de vr\jma[ul
mântuirii omenirii.
Cei ce o dezbin\ sunt proorocii mincino[i, care vin, chipurile, în numele lui Hristos. Ei vorbesc despre „biseric\”,
dar nu se gândesc decât cum s\ scoat\ pe credincio[i din
adev\rata Biseric\. De[i în aparen]\ propov\duiesc pe
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Hristos, „iar în\untru sunt lupi r\pitori” (Mt. 7, 15). Iat\ de ce
nu trebuie s\-i urm\m, ]inând minte prevenirea Mântuitorului>
„C\uta]i s\ nu v\ am\geasc\ cineva pe voi” (Mt. 24, 4< Comp.
24, 5-23).

Sfin]ii Apostoli, de asemenea, au prevenit pe credincio[i
c\ în mijlocul lor î[i vor face apari]ia „înv\]\tori mincino[i,
care vor b\ga eresuri de pierzare” (II Petru 2, 1< Comp. Iuda 1, 1718). Sf=ntul Apostol Pavel spune p\storilor din Efes> „C\ eu
[tiu aceasta, c\ dup\ ducerea mea vor intra lupi grei întru
voi, care nu vor cru]a turma. {i dintre voi în[iv\ se vor scula
b\rba]i, gr\ind înd\r\tnicii, ca s\ trag\ pe ucenici dup\ dân[ii
(Fapte 20, 29-30). Despre ei m\rturise[te [i Sf=ntul Apostol Ioan
Teologul> „Dintru noi au ie[it, ci nu erau dintru noi< c\ de
ar fi fost dintru noi, ar fi r\mas cu noi, ci au ie[it ca s\ se
arate c\ nu sunt to]i dintre noi (I In. 2, 19). Potrivit cuvintelor
Mântuitorului, toate acestea sunt cerneri ale satanei> @{i au
zis Domnul> Simone, Simone, iat\ satana v-a cerut pe voi,
ca s\ v\ cearn\ ca grâul” (Lc. 22, 31).
A[adar, cum ar trebui s\ se comporte adev\ra]ii urma[i
ai lui Hristos în fa]a eforturilor necontenite ale diavolului de
a-i dezbina? Ei trebuie s\ vegheze cu mult\ luare-aminte la
adev\rata unitate, f\cut\ de Hristos Mântuitorul> „Nevoindu-v\ a p\zi unirea Duhului întru leg\tura p\cii” (Ef. 4, 3).
Acest sfat apostolesc este adresat [i cre[tinilor ortodoc[i ai
zilelor noastre. Noi nu suntem chema]i s\ cre\m unitatea, ci
s-o p\zim, a[a cum a fost creat\ [i l\sat\ mo[tenire de
Hristos tuturor genera]iilor viitoare. Dac\ îns\ noi vom
începe s\ cre\m unirea, va trebui s\ recunoa[tem c\ ea nu
a existat pân\ acum. Prin urmare, dac\ renun]\m la unitatea
creat\ de Hristos, o dat\ pentru totdeauna, [i care ;i
cuprinde pe to]i oamenii care cred cu adev\rat în El, noi
vom fi, ca atare, demasca]i de faptele istoriei biserice[ti,
care atest\, f\r\ ;ndoial\, prin mii de glasuri, c\ Sfânta
173

Biseric\ Ortodox\ este, de la întemeierea ei [i pân\ ast\zi,
unitar\, a[a cum sunt uni]i în credin]\ to]i adev\ra]ii ei
ucenici, sfin]ii mucenici, sfin]ii ierarhi [i m\rturisitorii
adev\rului care au tr\it în toate veacurile existen]ei ei!
Domnul Iisus Hristos a creat o unitate minunat\ - unitatea
în credin]a cea dreapt\, despre care Apostolul Pavel scrie>
„Un trup [i un Duh, precum [i chema]i sunte]i într-o
n\dejde a chem\rii voastre< Un Domn, o credin]\, un botez.
Un Dumnezeu [i Tat\l tuturor, care este peste toate [i prin
toate [i întru noi to]i” (Ef. 4, 4-5).
:n ;ncercarea lor de a crea ast\zi o nou\ „unitate” artificial\, ecumeni[tii distrug unitatea creat\ de Hristos Mântuitorul. Drept rezultat, diver[i credincio[i se adun\ într-o oarecare „unitate” mecanic\, iar rândurile ortodoc[ilor sunt r\rite
de schism\> unii sus]in ecumenismul< al]ii îl combat. Ce
câ[tig\ Sfânta Biseric\ Ortodox\? Nici heterodoc[ii nu devin
ortodoc[i, ba ;nc\ [i mul]i dintre ortodoc[i se leap\d\ de
Ortodoxie, înc\lcând mai întâi canoanele, predaniile [i
tradi]iile ei de veacuri statornicite, dup\ care, cuprin[i de
„entuziasm” ecumenic, ajung s\ fie de o total\ indiferen]\
dogmatic\, îndep\rtându-sse, practic, de Ortodoxie!
În[i[i ecumeni[tii laud\ sugestiv rezultatele prieteniei ecumenice dintre membrii C.E.B.> „Rela]iile dintre biserici devin
tot mai strânse. Contactele, dialogurile, slujbele biserice[ti
comune [i colaborarea, caracterizeaz\ activitatea bisericilor
în mai multe domenii. Cre[tini de diferite tradi]ii se întâlnesc, se roag\ împreun\, convie]uiesc, m\rturisesc împreun\
despre Hristos... Ast\zi, deosebirile dintre tradi]ii au o importan]\ mai mic\ decât în trecut. Deseori, cre[tini de diferite
tradi]ii se simt mai strâns lega]i unii de al]ii, decât s-ar sim]i
cu cei ce apar]in propriilor lor biserici”.
Aceast\ idee cuprins\ în documentul oficial al celei de-a
V-a adun\ri a C.E.B. de la Nairobi a fost formulat\, într-o
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manier\ ironic-provocatoare, de pre[edintele de atunci al
Comitetului Central al C.E.B., dr. Thomas, în discursul s\u
introductiv. Potrivit afirma]iilor delega]ilor ortodoc[i, Thomas
ar fi declarat c\ participan]ii la adunare sunt strâns uni]i
reciproc printr-o anume „fr\]ie” (probabil, masonic\), ai c\rei
membri sunt majoritatea celor prezen]i. Aici ei se simt lega]i
unul de altul mult mai strâns decât în bisericile lor< c\ci bisericile pot fi p\r\site, îns\ din C.E.B. nimeni nu poate ie[i!
Aceste rezultate ale „unit\]ii” ecumenice, propagate cu
dezinvoltur\ de ecumeni[tii din Occident, ar trebui, în sfâr[it,
s\ ne deschid\ ochii, ca s\ ne d\m seama cine trage h\]urile
în toat\ afacerea aceasta. Este acela[i vechi duh viclean al
r\ut\]ii (Apoc. 20, 2), care [i în trecut a z\mislit [i uneltit erezii
pe calea dezbin\rii, iar ast\zi el caut\ s\ uneasc\ spre
pierzanie cre[tinii, dezbina]i tot de c\tre el, vr\jma[ul m=ntuirii noastre, într-o nou\ [i primejdioas\ erezie, camuflat\
sub în[el\torul nume de ecumenism „cre[tin”. Prin noua sa
strategie, acest vechi duh al r\ut\]ii urm\re[te scopul de alt\dat\ - s\ distrug\ Sfânta Ortodoxie! Creând în aparen]\ un
front împotriva ateismului, el creeaz\ de fapt un front
împotriva Ortodoxiei! Confundând Adev\rul cu erezia, el
încearc\ s\ otr\veasc\ hrana curat\ [i s\n\toas\ a Ortodoxiei
cu veninul nimicitor ai înv\]\turilor mincinoase. Astfel, duhul
viclean, schimbându-[i tactica, nu [i-a schimbat scopul s\u
dintotdeauna - de a submina credin]a în Hristos [i a duce la
pieire sufletele oamenilor!
Ecumeni[tii ac]ioneaz\ cu viclenie. Ei vorbesc despre
unitate, îns\ nu în adev\r! Ei citeaz\ textele biblice, îns\
construiesc pe baza lor teorii false, str\ine de experien]a
duhovniceasc\ g=ndit\. Dar Domnul Hristos m\rturise[te c\
n-a adus pe p\mânt pacea, ci sabia (Mt. 10, 34) - minunata
Sabie a Cuvântului lui Dumnezeu, care desparte Adev\rul de
minciun\ (Evr. 4. 12).
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Prin urmare>
Nu este ;ng\duit unui cre[tin ortodox s\ participe la
mi[carea ecumenic\, c\ci ea nu caut\ unitatea ;ntru Hristos,
ci alege în chip eretic textele din Cuvântul lui Dumnezeu,
folosindu-lle ca argumente unilaterale în favoarea
concep]iilor ei gre[ite despre unitate, trecând sub t\cere alte
texte sfinte, care reprezint\ adev\rul nedorit de ecumenism!

Principiul 8
Ecumenismul preg\te[te Ortodoxia pentru abateri
dogmatice
în scopul unit\]ii ecumenice
A) Planurile ecumenice ale unific\rii

Ecumenismul, dup\ cum am mai ar\tat, î[i propune s\
creeze un fel de unire ;ntre @confesiunile cre[tine dezbinate”.
Cu ajutorul dialogurilor [i consf\tuirilor ei încearc\ s\
fabrice, din doctrine mincinoase (pierz\toare de suflet) unificate, un soi de „adev\r” pe care l-ar accepta grup\rile religioase conceptual eterogene, reunite sub egida sa, dintre care
fiecare pretinde s\-i fie recunoscut\ propria identitate în
credin]\. Este evident c\ rezultatul unor astfel de eforturi nu
poate fi realizarea adev\rului, ci doar îndep\rtarea definitiv\
de el, c\ci Adev\rul nu reprezint\ o îmbinare de neadev\ruri!
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În pofida greut\]ilor unific\rii, ecumeni[tii sper\ s\
ajung\ la ea pe calea dialogurilor, organizate în duh ecumenic. Comitetul Central al C.E.B., convocat în 1971 la
Addis-Abeba, sus]ine c\ „dialogul este un proces în cadrul
c\ruia diferite persoane [i societ\]i scap\ de team\ [i
neîncredere reciproc\ [i se p\trund de o nou\ încredere unii
fa]\ de al]ii... Dialogul în în]elegerea religiei noastre (!), a
unor noi rela]ii între cre[tini [i heterodoc[i, cum nu au mai
fost alt\dat\”. Ecumeni[tii nu concep viitoarea unitate ca
fiind una de monolit. „Dimpotriv\, scriu ei, noi suntem
liberi [i trebuie s\ încerc\m în comun s\ descoperim tradi]ia
vie a Evangheliei [i Bisericii în diversitatea contemporaneit\]ii
în care tr\im”. A[adar, la temelia unit\]ii este pus\ „diversitatea”, adic\ pluralismul. Ne întreb\m, ce fel de unitate va
fi aceasta, de vreme ce ea presupune un pluralism dogmatic?
S\ evoc\m unele proiecte [i eforturi de unire cu caracter
local. În S.U.A., zece @biserici” americane încearc\ s\ se
reuneasc\ într-o singur\ „biseric\” sub denumirea „Biserica
Unit\ a lui Hristos”, în care „diferite pozi]ii dogmatice sunt
considerate ca reciproc completându-se, [i nu reciproc excluzându-se”. În noua „biseric\” trebuie s\ fie folosite „toate
legendele biserice[ti (adic\ abaterile de la adev\rata Tradi]ie
Sfânt\) prin intermediul realiz\rii contradic]iilor dogmatice
istorice[te condi]ionate”, ceea ce înseamn\ subminarea autorit\]ii absolute a dogmelor!
Un experiment asem\n\tor se face [i în Anglia în sectele
locale, care trebuie s\ se „uneasc\”, începând cu @biserica”
anglican\, cu cele trei ramifica]ii ale ei. În acest scop, a fost
creat\ o Comisie a unit\]ii biserice[ti, care la începutul
anului 1975 a ajuns la urm\toarele concluzii> „Unitatea nu
trebuie neap\rat s\ însemne uniformitate... Unitatea aparent\
trebuie s\ se realizeze înainte de toate pe calea recunoa[terii
reciproce a ierarhiei [i a principiilor credin]ei, ceea ce va
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face posibil\ o diversitate în exprimare”.
Teologul papist (romano-catolic) contemporan Albert
Brandenburg caracterizeaz\ unitatea viitoarei „biserici” ecumenice în felul urm\tor> ea va fi atotcuprinz\toare [i, în
acest sens, catolic\. Odat\ cu papa Ioan al XXIII-lea a
început o nou\ interpretare a caracterului catolic, care a
atribuit „o nou\ dimensiune bisericii, f\când loc tuturor
celor scinda]i. Nu e vorba de revenirea la Biserica romanocatolic\, ci de unirea în cadrul unei unit\]i a celor mai
diferite forma]ii cre[tine... Ele toate se unesc într-o unitate aparent\, p\strându-[i specificul [i fiecare recunoscând alte biserici apostolice... [i toate se afl\ în comuniune euharistic\”.
Într-un fel asem\n\tor î[i imagineaz\ viitoarea „biseric\” ecumenic\ [i Filipp Potter, fostul secretar general al
C.E.B. Referindu-se la declara]iile adun\rilor anterioare de
la New-Delhi (1961) [i Upsala (1968), precum [i la conferin]a comisiei „Credin]\ [i organizare” de la Salamanca
(1973), el scria în ajunul celei de-a V-a adun\ri de la Nairobi>
„În sensul comunit\]ii ecumenice, fiecare biseric\ are puterea catolic\ [i universal\ deplin\ [i m\rturise[te una [i
aceea[i credin]\ apostolic\ (!). Fiecare din aceste biserici, reciproc legate printr-un singur botez [i o singur\ euharistie,
recunoa[te ierarhiile celorlalte”.
În citatul reprodus este evident\ o înclina]ie v\dit\ spre
abateri dogmatice în scopul unit\]ii ecumenice. Potter vorbe[te
despre o „comunitate soborniceasc\ a bisericilor”, în interiorul c\reia „fiecare biseric\ are puterea catolic\ [i universal\ deplin\ [i m\rturise[te una [i aceea[i credin]\ apostolic\”. Cum ar putea îns\ credin]a apostoleasc\ a Bisericii
Ortodoxe, ;ntemeiat\ [i statornicit\ prin continuitatea apostolic\, s\ fie unit\ cu @ortodoxia” pestri]\ a unor asocia]ii
liberale ce nu recunosc dogma Sfintei Treimi [i neag\
Dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, dar care, în acela[i
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timp, sunt membri cu drepturi depline în C.E.B., al\turi de
ortodoc[i? {i cum ar putea asemenea asocia]ii liberale s\
pretind\ „putere universal\ deplin\”, când no]iunea de „universalism” este tot una cu no]iunea de „ortodoxie”, iar Ortodoxia înseamn\ m\rturisirea Adev\rului ;ntreg, universal?!
În continuare, Potter se refer\ exclusiv la cele dou\ Taine
- Botezul [i Euharistia -, care ar lega, chipurile, „bisericile”
amintite între ele. Dup\ cum se vede, ca protestant ce este,
el nu recunoa[te celelalte Taine. Dar Biserica Ortodox\ ar
putea oare, de dragul unei uniri de compromis cu ereticii, s\
renun]e la aceste Taine? „Noi credem - scria în secolul al
XVI-lea Patriarhul Constantinopolului, Ieremia al II-lea -,
c\ via]a întru Hristos depinde de Taine [i de la ele î[i ia
începutul”.
Într-adev\r< ce fel de via]\ întru Hristos vom avea noi, f\r\
puterea deplin\ a Tainelor biserice[ti, rânduite de Dumnezeu?! S\ renun]\m la Taina Mirungerii, de exemplu, ar
însemna s\ respingem harul d\ruit de Sfântul Duh care ni se
transmite prin ea, c\l\uzindu-ne spre o via]\ duhovniceasc\
cuviincioas\ [i conducându-ne spre mântuire. S\ renun]\m
la Taina Poc\in]ei (spovedaniei) ar însemna s\ nu avem
iertarea p\catelor prin mijlocirea preo]ilor, c\rora le este
dat\ puterea de a lega [i de a dezlega (Mt. 18, 18).
Despre Euharistie, Potter vorbe[te ca despre o Tain\
„care leag\ bisericile”. Dar ce fel de Euharistie pot avea
protestan]ii, care nu au continuitate apostolic\ [i care consider\ Euharistia nu o jertf\ ce ne sfin]e[te, ci doar o amintire
a ei. Între altele, Domnul a spus celor care cred în El> „Cel
ce m\nânc\ Trupul Meu [i bea Sângele Meu are via]\ ve[nic\, [i Eu îl voi învia pe el în ziua cea de apoi. C\ Trupul
Meu adev\rat este Mâncare, [i Sângele Meu adev\rat este
B\utur\” (In. 6, 54-55). Credinciosul ortodox tinde spre dumnezeire, spre a se face p\rta[ firii dumnezeie[ti a Domnului
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nostru, Iisus Hristos Mântuitorul (II Petru 1, 4), ceea ce nu poate
fi dobândit altfel decât împ\rt\[indu-ne prin Taine cu Hristos,
altfel spus cu Pâinea vie]ii, cea care pogoar\ din cer [i d\
lumii via]\ (In. 6, 33). Protestantul, care nu are aceast\ Pâine
a vie]ii, nu face decât s\ se lase cople[it de amintirea Ei.
Cum deci ar putea un ortodox s\ comunice cu el în Euharistie?
În fine, Potter aminte[te [i de recunoa[terea reciproc\ a
ierarhiilor. Ne întreb\m îns\, cum ar putea Bisericile Ortodoxe s\ recunoasc\ „ierarhia” protestant\, care înc\ de pe
timpul lui Luther s-a rupt din continuitatea apostolic\?
Recunoscând acest lucru, în[i[i ortodoc[ii s-ar lipsi de
pre]iosul dar al continuit\]ii apostolice, prin care se define[te
esen]a Ortodoxiei!
Cele trasate de fostul secretar general al C.E.B. în 1975
au c\p\tat în ultimul timp o realizare concret\ în documentul ecumenic elaborat [i adoptat în ianuarie 1982, la
reuniunea comisiei „Credin]\ [i organizare” (Faith and
Order) din Lima (Peru). Acest document - „Botezul. Euharistia. Slujirea”, în englez\ abreviat „B.E.M.” - are drept
scop elaborarea unui acord între toate „bisericile” membre
ale C.E.B., ;n chestiunea celor trei Taine> Botezul,
Euharistia [i Preo]ia, dintre care ultima (Preo]ia), este ;nlocuit\, ;n mod viclean, prin termenul mai general „Slujirea”
(Ministry). Aceast\ strategie mincinoas\ se face, probabil,
din cauza problemei delicate pentru protestan]i, privind
continuitatea apostolic\ a ierarhiei, care le lipse[te, de[i ei se
încumet\ s\ sus]in\ c\ documentul elaborat la Lima „se
bazeaz\ pe credin]a apostolic\”. În capitolul II al documentului la care ne-am referit se afirm\ propriu-zis urm\toarele> „Profesând în comun credin]a apostolic\, bisericile
ar fi ajuns la recunoa[terea reciproc\ deplin\ [i integral\ a
botezului, euharistiei [i slujirii”. A[adar, în acest document
sunt con]inute principalele teze ale articolului criticat mai
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sus al lui Potter, [i de aceea nu e de mirare c\ la adunarea a
VI-a a C.E.B. de la Vancouver, din 1983, documentul
B.E.M. a fost propus spre adoptare „bisericilor” reprezentante în C.E.B.
Cel mai trist e faptul c\, în timp ce bisericile reformiste
au adoptat o atitudine destul de re]inut\ fa]\ de B.E.M., în
rândul ortodoc[ilor acest document ecumenic [i-a g\sit
adep]i care de]in func]ii foarte înalte. Patriarhul ecumenic
Dimitrie s-a gr\bit, chiar ;nainte de momentul adun\rii (la 3
martie 1983), s\ fac\ o declara]ie, în care sus]ine c\ în
documentul cu pricina „Biserica Ortodox\ a descoperit, spre
satisfac]ia ei, numeroase teze ale înv\]\turii sale”. Pare
suspect c\ cel mai de vaz\ ierarh ai Bisericii Ortodoxe a
trecut sub t\cere importanta problem\ a succesiunii
apostolice, al c\rei purt\tor el este! Iar „dac\ sarea se va
strica, cu ce se va s\ra?” (Mt. 5, 13).
Dr. Alexandros Papaderos, un grec din Creta, care [i-a
pierdut orice ;n]elegere ortodox\, citând cuvintele elogioase
ale Patriarhului Dimitrie, care, de[i au fost spuse în numele
Bisericii Ortodoxe, nu sunt nicidecum obligatorii pentru
Ortodoxie, le opune ironic avertismentul adresat acum patru
secole de Patriarhul Constantinopolului, Ieremia II, teologilor
din Tübingen> „Merge]i pe calea voastr\ [i de acum înainte
s\ nu ne mai scrie]i despre dogme”... (v. mai sus). „Spre
deosebire de aceasta, scrie Papaderos, adunarea ecumenic\
reprezentativ\, care a avut loc la Lima (1982), a lansat alt
apel - de ast\ dat\, c\tre toate bisericile - în care a fost pus\
din nou problema Tainelor> botezul, euharistia [i slujirea...
Apelul nu reflect\ pozi]ii diferite, c\ci datorit\ voin]ei unice
coordonate (!) a fost adoptat un text convergent unic (v. explicarea termenului respectiv în articolul „Coexisten]\ sau convergen]\?” al
mitropolitului Nicodim al Leningradului, apar]in=nd de Patriarhia Moscovei).
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Acest text ne-a fost propus spre bucuria noastr\ comun\”.
Autorul g\se[te prilej de bucurie în ideea principal\ a B.E.M.,
care, dup\ p\rerea lui, „este recunoscut\ ast\zi de to]i, [i
anume c\ acordul principal în problema botezului, euharistiei [i slujirii... reprezint\ principala condi]ie preliminar\
a unit\]ii evidente a Bisericii... Astfel, B.E.M. constituie una
din cele mai importante etape pe calea ce duce spre o unire
evident\”.
Ar\tând c\ aceast\ cale nu este o linie dreapt\, ci un pas
înapoi, pentru o impulsionare înainte (procedeu iezuit!),
autorul declar\ cu v\dit\ satisfac]ie c\ „de ast\ dat\ este
eliminat\ - sper\m c\ pentru totdeauna - metoda scolastic\
(!) de gândire - prin intermediul întreb\rilor [i r\spunsurilor...” (prin aceast\ metod\, între altele, sunt alc\tuite
majoritatea catehismelor credin]ei ortodoxe)... „Mai mult
decât atât, continu\ el, a fost respins\ teologia «pur\»,
«obiectiv\» [i «[tiin]ific\», de[i rezultatele [tiin]ifice sunt în
linii mari recunoscute”. Cele trei epitete subliniate, atribuite
teologiei respinse de B.E.M., constituie trei lovituri fatale pe
care Papaderos [i le aplic\ lui însu[i. De vreme ce B.E.M.,
renun]\ la teologia pur\ a Ortodoxiei, e normal c\ el cade
într-o teologhisire necurat\, adic\ eretic\< de vreme ce
B.E.M., anihileaz\ teologia obiectiv\ a Adev\rului Dumnezeiesc, e evident c\ p\c\tuie[te interpretând Adev\rul ;n mod
subiectiv-p\rtinitor. :n sfâr[it, de vreme ce B.E.M. neag\ pân\
[i caracterul [tiin]ifico-academic al teologiei, atunci B.E.M. în
zadar î[i laud\ valoarea pseudo[tiin]ific\ a teoriilor sale
ra]ionaliste!
În cele din urm\, pentru a conferi o cât de mic\ nuan]\
de evlavie ra]ionamentelor sale, Papaderos declar\ c\ „esen]ial
este nu ceea ce teologii spun bisericilor, ci ceea ce le spune
Duhul”. Ultimele cuvinte reprezint\ o parodie hulitoare la
citatul des pomenit în Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul>
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„Cel ce are ureche aud\ ce Duhul zice bisericilor” (Apoc. 2,
Prin aceste cuvinte, Sfântul Duh arat\ voia lui
Dumnezeu [i hot\r=rea asupra bisericilor locale, care alc\tuiesc Biserica lui Hristos.
Papaderos, t\g\duind criteriul Adev\rului ortodox în
teologie, î[i permite s\ proclame, chipurile, în numele lui
Dumnezeu, ereziile ecumenice, camuflându-le cu numele
„Duhului”. Sf=ntul Apostol [i Evanghelist Ioan (Teologul)
ne înva]\ îns\> „Iubi]ilor, s\ nu crede]i pe tot duhul, ci s\
ispiti]i duhurile de sunt de la Dumnezeu< c\ mul]i prooroci
mincino[i au ie[it în lume. :ntru aceasta s\ cunoa[te]i Duhul
lui Dumnezeu< tot duhul care m\rturise[te pe Iisus Hristos
c\ au venit în trup, de la Dumnezeu este. {i tot duhul care
nu m\rturise[te pe Iisus Hristos c\ au venit în trup, de la
Dumnezeu nu este< [i acela este al lui antihrist, de care a]i
auzit c\ va veni< [i acum în lume este. Voi de la Dumnezeu
sunte]i, fiilor, [i a]i biruit pe aceia< c\ci mai mare este cel
ce este între voi, de cât cel ce este în lume. Aceia din lume
sunt< pentru aceea din lume gr\iesc, [i lumea pe dân[ii
ascult\. Noi din Dumnezeu suntem< cel ce cunoa[te pe
Dumnezeu, ascult\ pe noi< care nu este din Dumnezeu nu ne
ascult\ pe noi. Dintru aceasta cunoa[tem duhul adev\rului [i
duhul în[el\ciunii” (I In. 4, 1-6).
Acest „duh al r\t\cirii” a inspirat [i a definit planurile
expuse mai sus ale realiz\rii „unit\]ii” celor care fac fals\
filozofie [i a celor care filozofeaz\ în Ortodoxie. Tot el a
inspirat [i pe alc\tuitorii documentului ecumenic B.E.M.
7, 11, 3, 13).
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B) Jalnica situa]ie a ecumeni[tilor „ortodoc[i” în C.E.B.

S\ nu cread\ cumva ecumeni[tii „ortodoc[i” c\, atunci
când va suna ceasul unirii, „Consiliul Ecumenic al Bisericilor” va fi deosebit de binevoitor fa]\ de Biserica Ortodox\
[i va lua în seam\ dogmele [i canoanele ei! Dimpotriv\,
totul va fi relativizat [i sacrificat în numele unirii generale
(abaterii de la Ortodoxie)! Acest lucru îl adevere[te deja atitudinea hulitoare a majorit\]ii ecumeni[tilor occidentali, fa]\
de cererile ortodoc[ilor de a fi privi]i ca purt\tori ai adev\rului. Nimeni nu recunoa[te aceste preten]ii. Revistele ecumenice consider\ toate @bisericile”, inclusiv Biserica Ortodox\,
ca ni[te fenomene pur [i simplu istorice [i nimic mai mult.
Deopotriv\ cu alte „biserici”, Biserica Ortodox\ este pus\
în rândul valorilor relative. Dr. Lucas Fischer, fost pre[edinte al comisiei „Credin]\ [i organizare” a C.E.B., propune
tuturor @bisericilor” (deci [i celei Ortodoxe) s\ fie totdeauna
gata, de dragul unirii, „s\ moar\ [i s\ renasc\”...
Reprezentan]ii ortodoc[i din C.E.B., cu preten]iile lor c\
adev\rul nu rezid\ decât în Ortodoxie, sunt privi]i de
ecumeni[tii occidentali ca ni[te „confra]i” foarte ciuda]i,
care „le aduc în auz lucruri str\ine” (Fapte 17, 20).
Înc\ din 1937, la reuniunea „bisericilor” cre[tine din
Edinburg, s-a remarcat o atitudine asem\n\toare a reprezentan]ilor din Occident fa]\ de cei din R\s\rit, din care cauz\
ecumenistul rus din diaspora, prof. Lev Zander, scria> „La
ora actual\, mi[carea ecumenic\ continu\ s\ fie o organiza]ie
pan-protestant\ cu participarea ortodoc[ilor, care par foarte
str\ini [i exotici pentru ceilal]i”.
Dar oare aceast\ atitudine s-a observat numai în anii '30?
{i oare de-atunci încoace, ortodoc[ii [i-au înt\rit pozi]iile în
C.E.B.? Nicidecum! {i ast\zi spiritul protestant al ecumenismului este caracteristic pentru C.E.B. Acest lucru l-a
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recunoscut pân\ [i un ecumenist zelos ca Nicodim, mitropolitul Leningradului> „Pentru con[tiin]a ortodox\ a fost clar
de la bun început c\ încercarea de a colabora în C.E.B., [i
cu atât mai mult participarea la el, va însemna inevitabil
scufundarea în stihia protestantismului”.
Ortodoc[ii se confrunt\ în C.E.B. cu o total\ neîn]elegere
din partea protestan]ilor> „Este neîndoielnic c\ neortodoc[ii
depun în general prea pu]ine eforturi pentru a în]elege
Biserica Ortodox\”. Mai mult> ei ajung pân\ la a o învinui
de faptul c\ „se înc\p\]âneaz\” în fa]a „necesit\]ii înnoirii”.
Cu o astfel de atitudine a C.E.B. fa]\ de Biserica Ortodox\,
ecumeni[tii „ortodoc[i” nu au cum n\d\jdui la o influen]\
proprie pozitiv\. Ei sunt trata]i doar cu surâsuri indulgente, în
dorin]a de a-i afilia la spiritul protestantismului, ceea ce se
[i întâmpl\ în realitate.
Protestan]ii nu au nevoie de Ortodoxia noastr\< îns\[i
no]iunea de „Ortodoxie” a pierdut pentru ei acea ad=nc\ ;nsemn\tate dogmatic\, pe care o con[tientiz\m noi. Ei nu
recunosc Ortodoxia noastr\ ca fiind Adev\rul, c\ci, în opinia
lor, exist\ o mul]ime de „ortodoxii”. Dup\ cum am ar\tat
mai sus, protestan]ii denumesc f\r\ ezitare @bisericile”
monofizite ca fiind @biserici ortodoxe orientale”, manevrând
abil diferen]a aparent\ dintre cuvintele „oriental” [i „r\s\ritean”, care, de fapt, înseamn\ una [i aceea[i, cu scopul evident de a pune pe aceea[i treapt\ adev\rata Ortodoxie [i
erezia! Filipp Potter scria f\r\ echivoc> „Eforturile f\cute în
ultimele decenii î[i propuneau drept scop s\ cuprind\ mai
profund diferite „ortodoxii” în mi[carea ecumenic\ pentru
înnobilarea lor reciproc\ [i corectare (!)... Încercând s\
prezent\m lumii o m\rturie general\, noi descoperim aspecte noi, comune ale credin]ei, ce ne permit s\ form\m o
ortodoxie sau o m\rturisire mai plenar\ a credin]ei noastre”.
Dup\ cum reiese din acest text, pentru ecumeni[ti, „Orto185

doxia” ca atare nici nu exist\, ci abia se formeaz\!
Dup\ cum recunoa[te dr. Lucas Fischer (fost conduc\tor
al comisiei „Credin]\ [i organizare” a C.E.B.), protestan]ii
nu numai c\ nu pot accepta preten]iile ortodoc[ilor c\ doar
biserica lor este singura Biseric\ adev\rat\, ci, auzind de
acest lucru, se irit\ f\]i[, [i se irit\ pentru c\ î[i consider\
propriile asocia]ii protestante mai adev\rate decât Biserica
Ortodox\. Se sup\r\, la rândul lor, [i ortodoc[ii, reac]ionând
la aceast\ nervozitate, de[i lucrurile evolueaz\ spre nivelarea
treptat\ a confesiunilor. :n procesul acestei „nivel\ri”, Biserica Ortodox\ - atât de scump\ pentru noi - se va depersonaliza treptat în compania numeroaselor @biserici” din
cadrul C.E.B., toate urmând s\ fie recunoscute ca adev\rate,
c\ci sentimentul de „respect reciproc [i de acceptare a oricui
ca discipol al lui Hristos se dezvolt\ tot mai puternic”. În
felul acesta, va veni era general ereticei „una sancta” - a
super-bisericii la care viseaz\ ecumeni[tii occidentali! Aceasta
este „adunarea celor ce viclenesc” (Ps. 25, 5), prin care diavolul încearc\ s\ înlocuiasc\ adev\rata Biseric\ a lui Hristos!
Despre aceasta din urm\ încep a vorbi, din p\cate, [i
influen]i reprezentan]i „ortodoc[i” ai ecumenismului. De
exemplu, actualul mitropolit al Elve]iei, Damaschin
(reprezentant al Patriarhiei de Constantinopol), a declarat în
Sicilia, în ianuarie 1975, cu ocazia s\pt\mânii unit\]ii cre[tine> „A venit timpul s\ recunoa[tem existen]a „bisericii în
afara Bisericii” în puterea ei deplin\, biseric\ a c\rei unitate
rezid\ în esen]a credin]ei, îns\ f\r\ a lichida sau relativiza
propria noastr\ pozi]ie ecleziologic\”. Ultimele cuvinte ale
acestei fraze odioase au menirea, probabil, s\ lini[teasc\ pe
cre[tinii ortodoc[i, sugerându-le c\ defini]ia dogmatic\ a
Bisericii ar r\mâne ne[tirbit\. În realitate, îns\, nu este decât
un tertip, fiindc\ în alt loc mitropolitul Damaschin a declarat
în leg\tur\ cu dialogul sus]inut cu romano-catolicii> „În
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procesul dialogurilor noastre bilaterale [i multilaterale nu
trebuie s\ ne a[tept\m ca cealalt\ parte s\ înceteze a fi ceea
ce este< trebuie s-o accept\m ca pe o realitate obiectiv\”.
Prin urmare, deopotriv\ cu înv\]\tura ecleziologic\
ortodox\, mitropolitul Damaschin recunoa[te ca având
valoare egal\ orice alt\ concep]ie, fie [i cea mai eretic\,
despre Biseric\, de genul „bisericii din afara Bisericii”.
Îns\ de vreme ce aceast\ „biseric\” nou\, necunoscut\
de noi din istorie, nu este Biserica Ortodox\, ci se afl\ în
afara ei, atunci ea nu poate fi nimic altceva decât o „sinagog\ a satanei” despre care se vorbe[te în Apocalipsa
Sfântului Ioan Teologul (2, 9< 3, 9), cu care diavolul încearc\
s\ înlocuiasc\ adev\rata Biseric\ a lui Hristos!
Despre ea citim în Psaltire> „C\ Dumnezeu, Cel ce nu
voie[ti f\r\delege, Tu e[ti. Nu va locui lâng\ Tine cel ce
viclene[te. Nici vor petrece c\lc\torii de lege în preajma
ochilor T\i< urât-ai pe to]i cei ce lucreaz\ f\r\delege.
Pierde-vei pe to]i cei ce gr\iesc minciun\. Pe b\rbatul
sângiurilor [i vicleanul ur\[te Domnul” (Ps. 5< 4-6).
S\ ne fereasc\ Dumnezeu de participarea la aceast\
adunare a celor ce viclenesc [i de for]ele ecumenice
obscure care o preg\tesc!
Teologii anglicani, protestan]i [i romano-catolici aminti]i
mai sus, care au recunoscut în mod obiectiv c\ singur\
Biserica Ortodox\ nu s-a ab\tut de la adev\r, r\mânându-i
credincioas\ [i de neclintit, reprezint\ doar pu]inii r\ma[i
impar]iali. Oricât de mult ne bucur\ prin declara]iile ce le
fac, ei nu pot influen]a st\rile de spirit predominante în
cercurile ecumenice, antiortodoxe în esen]a lor. Chiar [i
cre[terea num\rului reprezentan]ilor Bisericilor Ortodoxe
oficiale în C.E.B. nu va aduce pe heterodoc[i la adev\r, dac\
ace[tia nu vor manifesta bun\voin]\. Cre[terea numeric\ a
ortodoc[ilor ;n C.E.B. nu va contribui decât la pieirea unui
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num\r [i mai mare de suflete ortodoxe! :n epoca noastr\
ateist\, satana este deja dezlegat [i îi este îng\duit s\ în[ele
toat\ lumea (Apoc. 12, 9< 20, 7). „Iat\, taina f\r\delegii se
lucreaz\< numai cel ce opre[te acum pân\ se va lua din
mijloc” (II Tes. 2, 7). Devine evident\ lep\darea de credin]\
(apostazia) acelora ce, dup\ spusa Sf=ntului Apostol Pavel,
„dragostea adev\rului n-au primit ei ca s\ se mântuiasc\”,
ci au g\sit pl\cere în nelegiuire (II Tes. 2, 10-12).
Sunt lipsite de temei presupunerile c\ într-o bun\ zi toate
societ\]ile eretice vor veni la adev\rata Biseric\ a lui Hristos,
neschimbat\ din vechime [i pân\ ast\zi. Protestan]ii, pentru
care Ortodoxia este un fenomen str\in [i exotic, comand\
dup\ bunul plac, domin\ [i guverneaz\ în C.E.B., iar reprezentan]ii ortodoc[i, colaborând pe teren ecumenic, sunt obliga]i s\ li se conformeze, sacrificând ast\zi canoanele ce
interzic rug\ciunea în comun [i p\rt\[ia cu ereticii, pentru
ca mâine, când va veni o genera]ie nou\, reeducat\ în spirit
ecumenic, s\ înceap\ a face compromisuri în ceea ce prive[te dogmele ortodoxe!

C) Primele abateri de la dogme

În ultima vreme, ecumeni[tii @ortodoc[i” insist\ tot mai
energic asupra abaterii de la dogme, ca o necesitate necondi]ionat\ pentru dep\[irea dezbin\rilor. :n raportul prezentat
la consf\tuirea din 1948 de la Moscova „Mi[carea ecumenic\
[i Biserica Ortodox\”, prof. preot I.G. Coman spunea c\ la
adun\rile ecumenice se subliniaz\ frecvent c\ „în cre[tinism
exist\ o realitate esen]ial\, în cadrul c\reia ne putem uni, [i
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exist\ realit\]i secundare, care ne separ\. Aceast\ realitate
esen]ial\ o reprezint\ via]a, devotamentul sufletesc fa]\ de
Hristos [i întrajutorarea fr\]easc\. Iar realit\]ile secundare
sunt dogmele, slujba religioas\ [i organiza]iile biserice[ti”.
A[adar, ecumenismul consider\ dogmele drept ceva secundar. Acest duh de dec\dere moral\ p\trunde pe nesim]ite
în con[tiin]a participan]ilor la mi[carea ecumenic\ l\sându[i de pe acum amprentele. Suntem personal în rela]ii cu ecumeni[ti „ortodoc[i” care consider\ c\ Ortodoxia ar trebui s\
adopte pseudoînv\]\tura occidental\ cu privire la „filioque”
în scopul unirii. Printre ei a fost [i r\posatul Nicodim, mitropolit al Leningradului (apar]in=nd de Patriarhia Moscovei).
Cel mai marcant ecumenist dintre ierarhi - r\posatul Patriarh
al Constantinopolului, Athenagor, a declarat deschis c\ este
gata, în numele unirii cu @cre[tinii” apuseni, „s\ le lase doctrina lor despre filioque”.

25.07.1967 - Papa Paul al VI-lea, aflat ;ntr-o vizit\ de dou\
zile ;n Turcia, este ;nt=mpinat ;n Istanbul [i felicitat c\lduros
de Athenagoras, Patriarhul Ecumenic al Constantinpolului.
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O declara]ie tr\d\toare de aceast\ natur\ este cu atât mai
jalnic\ [i absurd\, cu cât în ultima vreme unii teologi romano-catolici încep a renun]a la „filioque”. De pild\, iezuitul Paul
Anrie scrie> „Epoca este favorabil\ dispari]iei „filioque” din
Simbolul credin]ei... Personal, socot „filioque” un semiadev\r,
adic\ o semierezie”.
În realitate îns\, „filioque” nu este doar o erezie pe jum\tate, ci o erezie cras\, care denatureaz\ principial dogma
Sfintei Treimi, prin introducerea în ea a unui element ambiguu [i distrug\tor. Pentru a ne convinge de natura eretic\
a înv\]\turii despre „filioque”, e suficient s\ facem o mic\ trecere în revist\ a istoriei.
Biserica veche - atât R\s\ritean\, cât [i cea Apusean\ -,
ne-a înv\]at dintotdeauna, în temeiul Sfintei Scripturi (In. 15,
26), c\ Sfântul Duh purcede ve[nic doar din Tat\l, Carele este
Singurul :nceput în sânul Sfintei Treimi. P\rerea c\ Sfântul
Duh ar purcede „[i de la Fiul” transform\ pe Fiu în al doilea
început, al\turi de Tat\l [i introduce o divizare în Sfânta
Treime. Înv\]\tura Bisericii Ortodoxe este formulat\ în Simbolul credin]ei de la Niceea> „Cred... [i întru Duhul Sfânt,
Domnul de via]\ F\c\torul, Carele din Tat\l purcede”.
Invariabilitatea acestui Simbol al credin]ei este ferm condi]ionat\ de importante canoane ale câtorva Soboare a Toat\
Lumea (II, 1< III, 78< IV, 1).
Cu toate acestea, @biserica” apusean\ a introdus, în
neschimb\torul Simbol al Credin]ei doctrina despre purcederea Duhului Sfânt [i „de la Fiul” (filioque), ap\rut\ în
secolul al V-lea ca opinie particular\ în Apus. Sub presiunea
politic\ a Imperiului Franc, aceast\ înv\]\tur\ gre[it\ a fost
adoptat\ mai întâi în Spania, dup\ care s-a extins în tot
Apusul. Biserica Roman\, în persoana papilor ortodoc[i (de
exemplu, Leon al III-lea), a urmat dogma bisericeasc\
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veche, [i abia la începutul secolul al XI-lea (anul 1014) a
recunoscut oficial doctrina despre „filioque”. Mai apoi,
aceast\ fals\ înv\]\tur\ a trecut, prin tradi]ie, la protestan]i.
Neadev\rul ei dogmatic, care creaz\ dualitate de principii
Dumnezeului Treimii, a fost demonstrat gr\itor de Sfântul
Fotie, Patriarh al Constantinopolului (secolul al IX-lea) [i de
Sfântul Marcu, Mitropolit al Efesului (secolul al XV-lea),
;nv\]\tura despre „filioque” fiind întotdeauna considerat\ o
erezie.
Cu toate acestea, în vremea noastr\, în instan]e ortodoxe
oficiale superioare se sugereaz\ ideea compromisului în
aceast\ chestiune dogmatic\ important\ pentru facilitarea
apropierii @bisericilor”. Cei ce manifest\ disponibilitate nechibzuit\ pentru abateri dogmatice probabil c\ nu se tulbur\
câtu[i de pu]in, pentru obr\znicia nemai;nt=lnit\ de a se
ridica ;mpotriva Sfin]ilor P\rin]i, care au luptat pân\ la ultima suflare împotriva acestei false înv\]\turi, cu Soboarele
cele a Toat\ Lumea, care au ap\rat sfin]enia Simbolului
Credin]ei, iar mai mult dec=t orice - ;mpotriva Domnului
nostru, Iisus Hristos, Carele a descoperit nou\ c\ Duhul
Sfânt purcede de la Tat\l! (In. 15, 26)
Patriarhul de Constantinopol, Athenagor, cel dintâi care
a propus s\ se fac\ o concesie în chestiunea privind
„filioque”, nu putea vorbi în numele întregii Ortodoxii, c\ci
el nu reprezenta Biserica Universal\ a lui Hristos. Începând
cu anii '20 ai secolului XX, Patriarhia de la Constantinopol
a început s\ introduc\ în Ortodoxie duhul dec\derii, al
modernismului< [i, de aceea, în ciuda „primatului onorific”
formal, ea nu poate pretinde rolul de purt\tor de cuvânt al
Ortodoxiei. Ea a fost aceea care, în 1920, a lansat mesajul
nefast c\tre „toate bisericile cre[tine aflate în lumea întreag\”, mesaj în care se declara posibilitatea comuniunii
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reciproce a diferitelor „biserici cre[tine”, în pofida deosebirilor dogmatice existente între ele(1)! Ea a lansat catastrofala reform\ calendaristic\, promulgat\ de „congresul
panortodox” din 1923. În sfâr[it, în decembrie 1965, Patriarhul Athenagor a @anulat” cu de la sine putere, anatema
aruncat\ ;mpotriva @bisericii” romane înc\ din 1054, fapt
prin care - potrivit estim\rii personale a Patriarhului Ierusalimului, Benedict ($1980) - a dat o lovitur\ distrug\toare
Ortodoxiei în avantajul papismului.
P\rerea Patriarhului Athenagor referitoare la „filioque” a
dat un exemplu urât teologilor ortodoc[i nestatornici, care au
început a crede c\ „filioque” nu este o erezie. În paginile
revistei ortodoxe „Vestnik Russkogo zapadno-evropeiscogo
patriar[ego Ekzarhata” („Mesagerul Exarhatului Patriarhal
Rus vest-european”) s-a încins o discu]ie despre „filioque”
între doi europeni, care au trecut la Ortodoxie. Oliver
Clement, pasionat de concep]ia gre[it\ a unit\]ii Bisericii în
duhul ecumenismului, publicând în revista respectiv\ (1971,
nr. 73-74) articolul „Schisma între R\s\rit [i Apus [i tentativele de unire în Evul Mediu”, denatureaz\ grav înv\]\tura
ortodox\ clar\ despre Sfânta Treime, care exclude complet
falsa doctrin\ occidental\ despre „filioque”, [i sugereaz\
ideea c\, în numele apropierii de heterodoc[i, ar fi cazul s\
se fac\ o concesie mic\ pseudo-înv\]\turii privind
purcederea ve[nic\ a Sfântului Duh „[i de la Fiul”.
________
(1) :n @Enciclica de la 1920”, emis\ de Patriarhia de Constantinopol, ;n
care, printre altele, se recomand\ pentru prima dat\, schimbarea Calendarului
iulian, prin introducerea celui gregorian, de sorginte eretic\ (papist\),
recunosc=ndu-se c\ scopul f\]i[ al acestei inova]ii ecumenice este aducerea la
un @numitor comun a tuturor credincio[ilor” ;n ceea ce prive[te data
pr\znuirii s\rb\torilor biserice[ti.
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Sf=ntul Ierarh Marcu al Efesului (13921444, cunoscut [i sub numele de @Evghenicul”), unul dintre cei trei „St=lpi ai
Ortodoxiei” - al\turi de Sfin]ii Ierarhi
Fotie cel Mare [i Grigorie Palama -, r\pun=ndu-l sub picioare pe ereticul papa
Eugeniu al IV-lea al Romei, la Sinodul
tâlh\resc de la Ferrara-Floren]a, Italia
(1438-1439).
Acest tip de reprezentare iconografic\,
de[i la prima vedere poate p\rea neobi[nuit, este totu[i des ;nt=lnit ;n pictura
bizantin\, av=nd ca prototip chiar icoana
Sfintei :nvieri, ;n care Domnul [i M=ntuitorul nostru, Iisus Hristos Cel ;nviat din
mor]i, sf\r=m\ por]ile cele de aram\ ale
iadului [i le ]ine sub picioare, ;nviind [i
chem=nd la via]a cea ve[nic\ toate sufletele str\mo[ilor celor adormi]i, ;ncep=nd
cu protop\rin]ii no[tri, Adam [i Eva. De
asemenea, aceast\ tematic\ este reluat\ la
zugr\virea Sf=ntului M. Mucenic Gheorghe,
ce ]ine balaurul sub picioare, r\pun=ndu-l<
c=teodat\, Sf=ntul Mare Mucenic Mercurie
este ;nf\]i[at av=nd sub picioare pe
;mp\ratul Iulian Apostatul. Aceast\ tem\
iconografic\ este destul de des ;nt=lnit\ [i ;n icoanele sau frescele ce zugr\vesc Soboarele cele a Toat\ Lumea, ;n ceea ce prive[te ereziarhii ;mpotriva
c\rora Sfin]ii P\rin]i au luptat cu armele Duhului (de ex. Arie, Nestorie,
Eutihie, Dioscor, Sever, Macedonie [i, mai t=rziu, ereticii de dup\ 1054>
papista[ii, luteranii, calvinii), [i care sunt ;ntotdeauna ;nf\]i[a]i ;n ipostaze de
;nvin[i, sub picioarele binecredincio[ilor ierarhi, r\pu[i fiind de ace[tia.
:n icoana de mai sus, ;l vedem pe papa Eugeniu al IV-lea (reprezentat gol,
adic\ dezbr\cat de haina Botezului ;n dreapta Credin]\, pe care a lep\dat-o),
av=nd ;n m=ini cheile Bisericii, pe care [i le-a ;nsu[it cu nedreptate (uzurp=nd),
consider=ndu-se infailibilul vicar al lui Hristos [i urma[ul Sf=ntului Apostol
Petru, adev\ratul Verhovnic al Domnului (Mt. 16, 19). El este ;nfr=nt cu armele Duhului, adic\ prin Cuv=ntul Adev\rului, de c\tre Sf=ntul Ierarh Marcu
al Efesului.

Aceast\ propunere a st=rnit o aprig\ reac]ie monahului
ortodox olandez (în prezent ieromonah) Ilarion (van
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Epenhoisen), care a criticat abaterile dogmatice ale lui
Olivier Clement, opunându-i citate din lucrarea în limba
francez\ a prof. Vladimir Losski „Dup\ chipul [i asem\narea lui Dumnezeu” (Paris, 1976). La începutul
articolului s\u, inserat în aceea[i revist\, p\rintele Ilarion
afirm\ c\ Olivier Clement „se afl\ sub influen]a puternic\ a
patriarhului Athenagor, ce ar vrea parc\ s\ demonstreze prin atitudinea sa - c\ trebuie s\ sacrific\m teologia de
dragul apropierii ecumenice”. Aceast\ presupunere s-a
confirmat foarte curând - în anul urm\tor, 1972, când, cu
prilejul încet\rii din via]\ a lui Athenagor, Olivier Clement
a publicat într-o carte separat\ discu]iile avute cu el.
Ecumenismul ac]ioneaz\ extrem de perfid. Preg\tind cu
pruden]\ nimicirea adev\rului, el lanseaz\ ideea împ\r]irii
dogmelor în esen]iale [i „neesen]iale”. Ultimele, adic\, ar
putea fi sacrificate în scopul p\str\rii în credin]\ a „esen]ialului”. A[a gânde[te, de exemplu, prof. Liverie Voronov,
profesor de teologie la Academia Teologic\ din Petersburg
(aflat\ sub obl\duirea Patriarhiei Moscovei), care apreciaz\
ca fiind „ortodoc[i prin esen]\” pe actualii adep]i ai
@confesiunii” precalcedoniene, os=ndit\ la Sinodul IV
Ecumenic pentru erezie! El ra]ioneaz\ despre problemele
aparent „secundare ale credin]ei”, recomandând s\ proced\m pentru înlesnirea procesului de familiarizare reciproc\ cu ace[ti „ortodoc[i în esen]\”, la o „delimitare minu]ioas\ a dogmelor ecumenice necesare (@necessaria”) de
celelalte adev\ruri ale credin]ei, care fac parte din categoria
@dubia” (;ndoielnice). Divizarea tezelor dogmatice în „dogme
ecumenice necesare” [i „chestiuni secundare ale credin]ei”,
în rândul c\rora prof. Liverie a inclus [i problema purcederii
ve[nice a Sfântului Duh de la Tat\l, demonstreaz\ c\
teologul „ortodox” este influen]at de tendin]ele antiortodoxe.
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Sus-numitul a s\vâr[it un mare p\cat împotriva dogmaticii ortodoxe, plasând unele adev\ruri ale credin]ei în categoria celor @dubia”, de[i acestea, constituind un obiect al
înv\]\turii biserice[ti, reprezint\ incontestabil adev\ruri
revelate de Dumnezeu> dac\ îns\ ele sunt îndoielnice, nu-[i
au locul printre adev\rurile credin]ei. A vorbi îns\ despre
adev\ruri „îndoielnice”, înseamn\ a propaga în domeniul
dogmelor bacilul distrug\tor al îndoielii, ceea ce nu se cuvine nicidecum s\ fac\ unui profesor de teologie dogmatic\
ortodox\.
Sfântul Vichentie de Lerini scrie, în „Memoriul” s\u>
„De ajuns este ca numai o singur\ dat\ s\ la[i frâu liber
minciunii necredin]ei, c\... fric\ ;mi este a gr\i ce groaznic\
primejdie va urma, din pricina stric\rii [i nimicirii Credin]ei. De ne-am lep\da chiar [i de o f\r=m\ a Adev\rului
universal, atunci, ca [i cum din obi[nuin]\, vom începe a
lep\da, treptat, [i la celelalte p\r]i ale lui, una câte una. Iar
mai târziu, dup\ ce am lep\dat fiecare parte, una câte una,
ce va urma întru sfâr[it, dac\ nu tocmai respingerea total\ a
întregului?!”
Spusele prooroce[ti pline de temeri ale Sf=ntului Vichentie
de Lerini încep a se împlini în zilele noastre - [i, pe deasupra, în propor]ii înfrico[\toare -, c\ci influen]a degradant\
a ecumenismului asupra Ortodoxiei n-a cuprins numai pe
unii teologi aparte, ci [i autorit\]ile superioare ale Bisericilor
oficiale, ce sunt legate de C.E.B. prin calitatea lor de reprezentante în acest organism.
Nu trebuie s\ uit\m c\ hot\rârile celei de-a III-a adun\ri
a C.E.B., în timpul c\reia Bisericile Ortodoxe oficiale s-au
f\cut membre ale C.E.B., prev\d unirea tuturor confesiunilor
cre[tine tocmai pe calea concesiei multor principii biserice[ti. :n hot\rârea a treia se arat\ clar c\ realizarea unirii
implic\ „lichidarea [i regenerarea a numeroase forme ale
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vie]ii biserice[ti cunoscute nou\”. :n acela[i duh s-a pronun]at [i dr. Lucas, Fischer în @apelul c\tre biserici”, citat
mai sus, de a fi gata „totdeauna s\ moar\ [i s\ renasc\”.
Pentru noi, este lucru limpede c\ dispari]ia treptat\ a
formelor vie]ii biserice[ti, jinduit\ de ecumenism, este semnul prevestitor al distrugerii canoanelor [i dogmelor ortodoxe!

D) „Drept aceea, fra]ilor, sta]i, [i ]ine]i predaniile
care v-a]i înv\]at” (II Tes. 2, 15)

În vara anului 1968, amintitul dr. Fischer a subliniat, în
referatul prezentat la congres, c\ „unul din principalele
obstacole care stau în calea unirii bisericilor este strânsa
leg\tur\ a acestora cu trecutul lor, cu tradi]ia istoric\”. S-a
f\cut o aluzie delicat\, dar direct\, c\ [i Biserica Ortodox\
ar trebui s-o rup\ cu Sfânta Tradi]ie, adic\ cu dogmele [i
canoanele, s-o rup\ - în ierarhie ascendent\ - cu Sfin]ii
P\rin]i, cu Sfin]ii Apostoli, cu :nsu[i Domnul nostru, Iisus
Hristos, ceea ce este ;ntocmai cu autonimicirea Ortodoxiei!
Sf=ntul Apostol Pavel ne înva]\ cu t\rie> „Drept aceea,
fra]ilor, sta]i, [i ]ine]i predaniile care v-a]i înv\]at, ori prin
cuvânt, ori prin epistolia noastr\” (II Tes. 2, 15). „Cuvântul”
este predania prin viu grai, iar „epistolia” este Tradi]ia,
înscris\ în Sfânta Scriptur\. Sf=ntul Apostol Pavel apreciaz\
la fel de înalt pe am=ndou\. Este plin\ de ;nsemn\tate
expresia> „Sta]i”, care înseamn\> nu v\ mi[ca]i nici în
dreapta, nici în stânga! R\mâne]i fermi [i neclinti]i în predaniile ce vi s-au transmis! Cinsti]i înv\]\tura, f\r\ a face în
ea nici un fel de schimb\ri, dup\ cum s-a spus aceasta în
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Vechiul Testament> „Nu trece hotarele vechi, care le-au pus
p\rin]ii t\i” (Pilde 22, 28).
Aceea[i idee este exprimat\ de Sf=ntul Apostol Pavel [i
în alte locuri, ca de exemplu> „O! Timotee, lucrul cel încredin]at ]ie p\ze[te-l, dep\rtându-te de glasurile de[arte, cele
spurcate, [i de vorbele cele potrivnice ale [tiin]ei celei cu
nume mincinos” (I Tim. 6, 20). Sfântul Vichentie de Lerini
explic\ astfel aceste cuvinte> „P\ze[te Predania! Ce înseamn\ Predanie? - Ceea ce ]i s-a încredin]at s\ p\strezi, [i
nu s\ strici ceea ce ai primit< ceea ce trebuie s\ urmezi, nu
s\ întemeiezi”.
Ast\zi, militan]ii ecumeni[ti cer Bisericii Ortodoxe s\
renun]e la cele predanisite ei de c\tre Sfin]ii Apostoli [i
Sfin]ii P\rin]i - la dogme [i canoane, care alc\tuiesc Tradi]ia
ei sfânt\, principiile ei de veacuri.
Fostul secretar general al C.E.B. dr. Vissert-Houft, în prelegerea sa ]inut\ pe tema> „Iat\ toate s-au înnoit”, declar\ f\]i[,
c\ în viitoarea „biseric\” ecumenic\ nimeni nu va dispune
de „un hotar aparte pentru confesiunea sa”, c\ va fi greu „s\
intri în ea din punct de vedere al criteriilor oficiale” (adic\
al dogmelor [i canoanelor) [i c\ „bisericile care nu doresc
s\ accepte înnoirea nu vor putea servi cauza ecumenic\”.
Dac\ îns\ frunta[ii veterani ai ecumenismului se exprim\
cu suficient\ precau]ie, tinerii lor discipoli cheam\ cu mai
mult\ îndr\zneal\ s\ se atenteze la principiile sfinte ale
Bisericii. Stephen Roze, într-un articol introductiv publicat
în revista „Risk” (!) fondat\ de el în 1967 pe lâng\ sec]ia de
tineret a C.E.B., scrie> „Avem nevoie de câ]iva p\c\to[i
îndr\zne]i, care [i-ar sufleca mânecile pentru... a urni din
loc structurile biserice[ti (adic\ dogmele [i canoanele) [i a
forma con[tiin]a universal\”.
Un „p\c\tos îndr\zne]” s-a g\sit în persoana fostului
secretar al C.E.B., dr. Potter, care a declarat f\]i[, în august
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1973, cu ocazia jubileului de 25 de ani al C.E.B., c\ în
scopul unirii ecumenice, noi trebuie s\ fim gata pentru
„dispari]ia treptat\ a legilor [i structurilor istorice înapoiate,
care împiedic\ (chipurile!) planurile lui Dumnezeu fa]\ de
poporul S\u (!)... În acest proces - continu\ Potter -, nu e
neap\rat nevoie s\ c\ut\m un consens. Nu unanimitatea import\, ci comunicarea în cadrul colabor\rii [i al disputelor,
înso]it\ uneori de corect\ri reciproce [i împ\rt\[ire în comun”.
A[adar, ecumenismul protestant pretinde c\ ar realiza
planurile lui Dumnezeu, îns\ le realizeaz\ în chip antihristic,
chemând la abandonarea legilor [i structurilor biserice[ti,
negând necesitatea congl\suirii de credin]\ [i îndemnând pe
to]i membrii s\i la împ\rt\[irea în comun! Toate acestea sunt
absolut inadmisibile pentru cre[tinii ortodoc[i, care cunosc
foarte bine c\ unitatea în dreapta înv\]\tur\ reprezint\ una
dintre cele mai necesare condi]ii preliminare pentru
participarea la via]a deplin\ ;n har a Bisericii [i, în special,
pentru a fi admis la Sfânta Împ\rt\[anie. Sf=ntul Apostol
Luca m\rturise[te c\ „erau to]i Apostolii împreun\ aduna]i
la un loc” (Fapte 2, 1), iar credincio[ii „erau a[teptând întru
înv\]\tura apostolilor [i întru împ\rt\[irea [i întru frângerea
pâinii [i întru rug\ciuni” (2, 42). Dup\ cum vedem, mai întâi
este subliniat\ st\ruin]a în înv\]\tura apostolic\< dup\ aceea,
ca o urmare, participarea la împ\rt\[anie [i rug\ciuni.
Urmând Sfânta Scriptur\ [i Sfintele Predanii, Sfânta
Biseric\ Ortodox\ a respectat întotdeauna aceast\ rânduial\
plin\ de har, cerând mai întâi armonie [i congl\suire de
înv\]\tur\, adic\ în dogme [i în canoane, [i dup\ aceea
l\sând pe credincio[i s\ se împ\rt\[easc\ din acela[i Potir.
Ecumenismul, dimpotriv\, plaseaz\ pe locul întâi „cuminec\tura”, îndep\rtând pe plan secund cercetarea disensiunilor [i litigiilor dogmatice. În felul acesta, C.E.B. legalizeaz\, de fapt, f\r\delegea, adic\ „împ\rt\[ania” dreptcre198

dincio[ilor cu strâmbcredincio[ii, f\r\ a le cere ascultare [i
unanimitate în adev\r, dup\ cum cereau atât de categoric
Sfin]ii Apostoli (Rom. 2, 8, 14, 25< Gal. 3, 1< Petru l, 22). Sfânta
Biseric\ nu cunoa[te o asemenea practic\, condamnând-o
odat\ pentru totdeauna ca fiind vicioas\ [i inadmisibil\!
Pentru C.E.B., desigur, tradi]ia bisericeasc\ amintit\ este
inacceptabil\, împiedicând înf\ptuirea planurilor antiortodoxe. Pentru a submina statornicia Bisericii Ortodoxe în
respectarea Sfintei Tradi]ii, ecumenismul protestant vorbe[te
despre o „multitudine de tradi]ii”. În opinia lui, fiecare
asocia]ie bisericeasc\ are propria sa tradi]ie. {i toate aceste
„tradi]ii” sunt declarate egale ca valoare [i semnifica]ie în
cazul în care numeroasele „tradi]ii” sunt abil substituite [i
nivelate, Sfânta Tradi]ie a Bisericii Ortodoxe nu mai are în
ochii ecumeni[tilor nici o superioritate asupra „tradi]iilor”
altor „biserici”.
Proasp\t-inventata doctrin\ despre Tradi]ie [i „tradi]ii”
se afl\ în v\dit\ contradic]ie cu interpretarea ortodox\ de
veacuri a Sfintei Tradi]ii, atât de bine ar\tat\ [i ap\rat\ de
pururea-pomenitul mitropolit al Moscovei, Filaret.
Potrivit lui, „adev\rata [i Sfânta Tradi]ie nu înseamn\ doar
transmiterea scris\ [i oral\ a înv\]\turilor, canoanelor,
hot\rârilor, obiceiurilor, ci, de asemenea, [i transmiterea
nev\zut\ [i efectiv\ a harului [i sfin]irii”. De aceea, adev\rata
Tradi]ie este posibil\ doar în Biseric\, unde se revars\
necontenit harul Sfântului Duh, care dezv\luie adev\rul [i ne
îndrum\ c\tre el”.
În acest sens, Biserica î[i p\ze[te cu râvn\ Sfânta Tradi]ie
de confundarea ei cu tradi]iile omene[ti, gre[ite [i distrug\toare (comp. Col. 2, 8). Propunându-[i s\ submineze structurile biserice[ti [i s\ formeze o „con[tiin]\ mondial\”, ecumeni[tii îndr\znesc s\ impun\ Sfintei Biserici Ortodoxe
pozi]ia lor.
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Iat\ de ce este atât de
periculos pentru Bisericile
Ortodoxe locale s\ participe ca membri ai C.E.B.
Dup\ cum vom ar\ta mai
jos, C.E.B. începe treptat a
cere membrilor s\i supunere disciplinar\ pentru a[i atinge scopurile ecumenice, ce nu au nimic comun
cu ]elul credinciosului
cre[tin ortodox> mântuirea
ve[nic\ a sufletului (Mt. 16,
26< Petru l, 9). Referindu-se la
declara]ia celei de-a VI-a
adun\ri a C.E.B., în care
Sf=ntul Ierarh Filaret,
se afirm\ c\ acum se
Mitropolitul Moscovei
deschide „o pagin\ nou\ în
(pr\znuit la 19 noiembrie)
istorie”, secretarul general
al C.E.B., Potter, într-o scrisoare din 11.X.1983, adresat\
Patriarhului Moscovei, Pimen, aminte[te acestuia despre
„angajamentul [i leg\mântul ce ne une[te” (?!...).
Potrivit proorocirilor Mântuitorului [i ale Sfin]ilor Apostoli, lumea nu merge spre poc\in]\, ci spre pierderea credin]ei
(Lc. 18, 8)< nu spre primirea Adev\rului, ci spre o tot mai mare
abatere de la el (II Tes. 2, 2-12), prin ceea ce se [i preg\te[te
epoca viitoare a antihristului, care duce la pieirea ve[nic\.
Credincio[ii s-ar putea salva de la aceast\ pieire nu prin ecumenism, ci doar printr-o adânc\ poc\in]\, prin renun]area la
falsele înv\]\turi [i reîntoarcerea la Adev\rul descoperit de
Dumnezeu, pe care trebuie s\-l p\str\m [i s\-l p\zim ca pe
ochii din cap, a[a cum ne înva]\ Cuvântul lui Dumnezeu.
„Drept aceea, adu-]i aminte cum ai luat [i ai auzit, [i ]ine
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(Dumnezeiasca Tradi]ie), [i te poc\ie[te. Iar de nu vei priveghea, voi veni asupra ta ca furul, [i nu vei cunoa[te în care
ceas voi veni asupra ta” (Apoc. 3, 3).
E drept, Adev\rul dumnezeiesc, singur ;n sine, nu ne va
m=ntui, dac\ nu-l vom traduce în fapte. Sfântul Simeon
Noul Teolog, reluând gândul patristic „Ce folos e s\ fii cucernic în credin]\ [i p\c\tos în via]\”, îl parafrazeaz\> „Ce
folos e s\ crezi drept, dar s\ tr\ie[ti în f\r\delege”?
Aceast\ idee este întemeiat\ pe Cuvântul lui Dumnezeu,
c\ci Mântuitorul zice> „Nu tot cel ce îmi zice mie> %Doamne!
Doamne!^ va intra întru împ\r\]ia cerurilor, ci cel ce face
voia Tat\lui meu, care este în ceruri... dep\rta]i-v\ de la
Mine, cei ce lucra]i f\r\delegea!” (Mt. 7, 21-23). Cunoa[terea
duhovniceasc\ nu m=ntuie[te prin ea ;ns\[i pe nimeni, dac\
nu este înt\rit\ prin fapte. Din aceast\ axiom\ îns\ nu se
poate trage concluzia c\ nu ar avea importan]\ [i una [i alta.
Un cre[tin ortodox cultivat î[i d\ seama c\ o via]\ dreapt\,
pl\cut\ lui Dumnezeu nu este cu putin]\ f\r\ o credin]\
dreapt\. Nu poate fi t\g\duit\ însemn\tatea adev\rurilor
dogmatice în lucrarea mântuirii. Însu[i Mântuitorul spune în
Rug\ciunea Arhiereasc\ c\tre Dumnezeu-Tat\l> „{i aceasta
este via]a cea ve[nic\, ca s\ Te cunoasc\ pe Tine, Unul
Adev\ratul Dumnezeu [i pe Care ai trimis, pe Iisus Hristos”
(In. 17, 3). Despre Sf=ntul Apostol Ioan Teologul, supranumit
apostolul iubirii, se spune în Slujba lui> „a[a cum e plin el
de iubire, e plin [i de cuvântul lui Dumnezeu” (Vecernia, 26
septembrie, Slav\ la „Doamne, strigat-am...”).
În lumina Revela]iei dumnezeie[ti se vede c\ nu orice fapt\
„bun\” este pl\cut\ lui Dumnezeu, c\ci ea poate fi inspirat\ de
porniri p\c\toase. Doar Credin]a Ortodox\ dreapt\ ne înva]\
s\ în]elegem corect lumea [i, prin urmare, s\ facem fapte cu
adev\rat bune. „{i f\r\ de credin]\ nu este cu putin]\ a
binepl\cea lui Dumnezeu” (Evr. 11, 6). În lumea necredin]ei [i
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a nedreptei credin]e, credin]a cea dreapt\ este atât de necesar\,
încât cel care o va p\zi în sufletul s\u împotriva potrivnicelor vânturi ateiste ale veacului acestuia, acela va fi mântuit prin
ea, în ciuda tuturor încerc\rilor pierz\toare care vin asupra
acestei lumi, [i mai cu seam\ la Judecata de Apoi a lui Hristos,
a[a cum a f\g\duit Însu[i Mântuitorul> „Pentru c\ ai p\zit
cuvântul r\bd\rii Mele, [i Eu te voi p\zi pe tine de ceasul
ispitei, ce va s\ vie peste toat\ lumea, ca s\ ispiteasc\ pe cei ce
locuiesc pe p\mânt” (Apoc. 3. 10). Acela[i ;n]eles au [i cuvintele Domnului [i M=ntuitorului nostru, Iisus Hristos> „Deci,
tot cel ce va m\rturisi pe Mine înaintea oamenilor, voi m\rturisi [i Eu pe dânsul înaintea Tat\lui Meu, Care este în ceruri”
(Mt. 10, 32). Pentru a dobândi mântuirea prin dreapta credin]\,
credinciosul trebuie s\ aib\ grij\ de cur\]ia ei [i s-o p\zeasc\
de falsific\ri. Sfântul Ierarh Teofan Z\vorâtul zice> „Credin]a,
fiind de origine nep\mânteasc\, nu poate fi supus\ schimb\rilor p\mânte[ti. În ea nimic nu poate fi înl\turat sau schimbat>
nici în m\rturisire, nici în legile vie]ii, nici ;n modul de
s\vâr[ire a Tainelor, nici în tipicul [i structura bisericeasc\.
Sfânta noastr\ credin]\, în întreaga ei alc\tuire, este vindec\toarea noastr\, con]inând diferite feluri de doctorii pentru toate
neputin]ele noastre. Dar a[a cum
leacurile materiale au putere doar
atunci când con]in toate materiile
alc\tuitoare cerute de re]et\, la
fel [i sfânta noastr\ credin]\ este
t\m\duitoare pentru noi doar atunci când o p\zim în ;ntregimea
ei, f\r\ nici o [tirbire [i schimbare. Lua]i dintr-o materie oareSfântul Ierarh Teofan
Z\vorâtul
care sau înlocui]i-o cu alta, [i ea
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î[i va pierde puterea de vindecare< înl\tura]i ceva din
alc\tuirea Credin]ei [i Bisericii, sau ad\uga]i (de pild\,
„filioque”), sau schimba]i, sau transforma]i, [i ea va înceta
s\ mai fie pentru voi t\m\duitoare [i mântuitoare. F\r\
;ntregimea ei, noi nu avem mântuire. De aceea, :nsu[i
Domnul o p\ze[te ca ochii din cap. În lume totul e în mi[care [i schimbare, îns\ sfânta noastr\ credin]\ st\ [i va sta
neschimbat\! Vr\jma[ul mântuirii noastre [tie c\ toat\ „t\ria
[i puterea de t\m\duire a credin]ei depinde de invariabilitatea ei sau ;n aceast\ neclintire f\r\ preget, [i de aceea
încearc\ în fel [i chip s\ o trag\ în v=rtejul schimb\rilor
omene[ti> pl\smuie[te erezii, a]â]\ ambi]ii de[arte... - se
folose[te de orice pentru a introduce oarecare schimb\ri în
r=nduiala ei dumnezeiasc\ [i a-i nimici astfel puterea”.
În cuvântul rostit cu prilejul jubileului a 50 de ani ai
Academiei Teologice din Petersburg, Sfântul episcop Teofan,
rector al acestei Academii, subliniaz\ conving\tor principala
deosebire dintre Adev\rul insuflat de Dumnezeu [i
cunoa[terea [tiin]ific\ omeneasc\> „{tiin]ele omului... toate
tind spre ceva nou, cresc, se dezvolt\ - [i e firesc, fiindc\ ele
nu au adev\rul, ci doar îl caut\... Pentru noi îns\, [i
Adev\rul, [i c\ile spre adev\r au fost stabilite pentru totdeauna. Noi de]inem adev\rul, [i toat\ truda noastr\ este
îndreptat\ spre a-l însu[i, [i nu spre a-l descoperi. Acolo a
devenit lege> înainte, înainte! Iar în ce prive[te înv\]\tura
noastr\, ni s-a spus de sus> „Sta]i neclinti]i!” (comp. 2 Tes 2,
15). Ceea ce ne r\mâne de f\cut e s\ ne afirm\m [i s\
afirm\m pe al]ii. În acest sens [i înv\]\tura noastr\ se
caracterizeaz\ prin mi[care-extindere< îns\ nu în domeniul
adev\rului, ci în domeniul celor care sunt p\trun[i de adev\r
[i ascult\ de el. Datoria noastr\ e s\ transmitem [i s\
insufl\m Adev\rul lui Dumnezeu fiec\rei genera]ii noi!”
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Aceasta este atitudinea ortodox\ fa]\ de Adev\rul revelat
de Dumnezeu. El ne-a fost dat odat\ pentru totdeauna (Iuda
1, 3). El este de neschimbat. Nimic nu se poate scoate din
El (Apoc. 22, 19) [i nu i se poate ad\uga (Gal. 1, 8). Noi trebuie
s\ tr\im potrivit lui (Mt. 7, 24), c\ci „cel ce va face [i va
înv\]a, acela mare se va chema întru împ\r\]ia cerurilor”
(Mt. 5, 19).

Ecumenismul nu împ\rt\[e[te aceasta concep]ie ortodox\
despre adev\r. El nu-l pre]uie[te drept mântuitor, ci încearc\
s\-l minimalizeze, propagând vederi de compromis în rândul
adep]ilor s\i despre a[a-zisa „mobilitate a structurilor
biserice[ti”, ceea ce este egal cu tr\darea! Mitropolitul
Leningradului, Nicodim, a fost el însu[i ecumenist, îns\ a
remarcat „acel fapt trist din punct de vedere ortodox, c\ în
Constitu]ia rev\zut\ a C.E.B., în care se acord\ mult\
aten]ie enumer\rii func]iilor acestui organ, nu se vorbe[te
nimic despre unitatea credin]ei ca scop al mi[c\rii ecumenice”. Ecumenismul încearc\ s\ realizeze unirea pe
ruinele Ortodoxiei, [i nu pe temelia Adev\rului Ortodox! O
astfel de „unire” îns\ nu poate fi pl\cut\ lui Dumnezeu,
„Care voie[te ca to]i oamenii s\ se mântuiasc\ [i la
cuno[tin]a adev\rului s\ vie” (I Tim. 2, 4).
Pacea ecumenic\ declarat\ la conferin]e [i adun\ri se
dovede[te mincinoas\ [i lipsit\ de har. Sfin]ii P\rin]i os=ndesc o astfel de pace. Sfântul Ioan Gur\ de Aur zice> „Dup\
mine, pacea nu este aceea care se ]ine pe saluturile [i mesele
comune f\r\ rost, ci pacea întru Dumnezeu este cea care
vine de la unirea duhovniceasc\. Mul]i stric\ ast\zi tocmai
aceast\ unire, când, dintr-o râvn\ nechibzuit\, neluând în
seam\ hot\rârile noastre [i dând mai mult\ importan]\ celor
iudaice, socotesc pe iudei drept înv\]\tori care merit\ o
încredere mai mare decât P\rin]ii no[tri”.
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Sfântul Maxim M\rturisitorul
(anul 662), fost martor al unor
;nsp\im=nt\toare inova]ii eretice [i
compromisuri ru[inoase în Credin]\, f\cute, chipurile, în numele
p\cii, a rostit cuvinte de o ;n]elepciune cu adev\rat dumnezeiasc\ în fa]a trimi[ilor împ\r\te[ti,
veni]i la el în temni]a din Vizia
pentru a-l determina s\ fac\ concesii în favoarea ereziei monofizite> „Cercetând inova]iile ap\Sf=ntul Cuvios Maxim M\rturisitorul, din Constantinopol - dasc\l în
Cartagina, mare ap\r\tor al Ortodoxiei la al VI-lea Sinod Ecumenic [i
scriitor filocalic. A vie]uit ;ntre anii 580-662 d. Hr. Pr\znuirea sa se
face la 21 ianuarie.

rute în vremurile noastre, noi g\sim c\ ele au atins cea din
urm\ m\sur\ a r\ului. Vede]i ca nu cumva, sub pretextul
p\cii, s\ ne pomenim molipsi]i de acea lep\dare de credin]\,
despre care Apostolul lui Hristos a spus (II Tes. 2, 3, 4) c\ va
cuprinde lumea înainte de venirea antihristului!”
Cât de actuale par aceste cuvinte ale marelui m\rturisitor, care a suferit pân\ la sânge pentru Credin]a Ortodox\! Compromisurile pe t\r=mul Credin]ei, f\cute în
numele oric\ror „idealuri” p\mânte[ti, n-au dat niciodat\
rezultate bune, întrucât ele reprezint\ un grav p\cat fa]\ de
Adev\rul mântuitor pe care ni l-a descoperit Dumnezeu.
E) Sfântul Vichentie de Lerini - lupt\tor pentru
statornicia credin]ei

Potrivit ideologiei ecumenismului, religia trebuie s\ slujeasc\
omenirii pentru atingerea scopurilor p\mânte[ti ale acesteia,
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pe când, dup\ cum gr\ie[te Sfântul Vichentie de Lerini, „datoria
noastr\ e s\ urm\m religia încotro ne conduce ea, [i nu s\
conducem religia încotro vrem noi”< [i iar\[i> „Trebuie s\ avem
mare team\ de p\catul greu al tr\d\rii credin]ei [i abaterii de
la Ortodoxie! Niciodat\ n-a fost îng\duit, nu este îng\duit [i
nu va fi îng\duit s\ li se întoarc\ cre[tinilor ortodoc[i ceea
ce ei nu au primit anterior!” - m\rturise[te el.
Caracterizând inova]iile eretice contemporane, potrivnice
dogmelor [i canoanelor ortodoxe, Sfântul Vichentie le asemuie[te unei „alodoxii”, c\ci „ereticii î[i venereaz\ concep]iile întocmai cum p\gânii venerau pe zeii lor”.
A[a cum în Vechiul Testament Dumnezeu se mânia pentru
cinstirea „altor zei”, la fel [i ast\zi El se mânie pentru abaterea de la adev\rurile dogmatice ale Ortodoxiei [i pentru adoptarea diferitelor inova]ii propuse în abunden]\ de C.E.B.
„Cu adev\rat ortodox e cel ce este
legat cu tot sufletul de Biseric\, de
trupul lui Hristos< ce nu pune nimic
mai presus de credin]a universal\ în
Dumnezeu - nici autoritatea, nici dragostea, nici talentele, nici elocven]a,
nici filozofia cuiva - ci, dispre]uind
toate acestea, st\ în credin]\ ferm,
statornic [i neclintit, socotind de datoria sa s\ respecte [i s\ cread\ doar
în ceva despre care se [tie c\ a fost cu
des\v=r[ire cinstit [i urmat de c\tre
to]i cei din vechime< de c\tre întreaga
Biseric\ Universal\. Iar dac\ afl\ c\
un lucru necunoscut a fost introdus
mai apoi, de c\tre cineva, din propria
Sf=ntul Cuvios Vichentie de Lerini. voie a aceluia, f\r\ acordul
Pr\znuirea sa se face la 24 mai. celorlal]i, sau chiar împotriva
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voin]ei tuturor sfin]ilor, atunci el nu prime[te [i nu m\rturise[te acest lucru, c\ci nu face parte din credin]a cea
adev\rat\, ci este doar o ispit\... Fericitul Apostol Pavel, în
Epistola întâi c\tre Corinteni, scrie> „C\ trebuie s\ fie [i
eresuri întru voi, ca cei l\muri]i s\ se fac\ ar\ta]i întru voi”
(I Cor, 11, 19). Spusa Apostolului se t=lcuie[te a[a> „Cei
vinova]i de erezii nu sunt stârpi]i îndat\ de Dumnezeu,
tocmai ca s\ ias\ la iveal\ cei vrednici, adic\ s\ se vad\ cât
de mult, de adev\rat [i de neclintit iube[te fiecare Credin]a
soborniceasc\. {i de bun\ seam\, de îndat\ ce apare vreo
inova]ie, se vede dintr-o dat\ greutatea boabelor [i u[urin]a
plevei. Atunci foarte u[or se spulber\ de pe arie tot ceea ce
nu graviteaz\ spre ea> unii î[i iau zborul nu se [tie încotro,
al]ii sunt atât de tulbura]i, încât se tem ca nu cumva s\ piar\>
le este ru[ine, [i sunt încurca]i, nefiind nici mor]i, nici vii,
c\ci au primit în ei otrav\ atât cât s\ nu-i omoare, dar nici
nu le-o mistuie stomacul> nu le provoac\ moartea, dar nici
nu-i las\ s\ tr\iasc\. Vai, e o stare vrednic\ de pl=ns!”
Prin cuvintele mai sus citate, Sfântul Vichentie de Lerini
prooroce[te despre starea actualilor ecumeni[ti „ortodoc[i”.
Ei au înghi]it atâta otrav\ ecumenic\ încât stau r\stigni]i între
Ortodoxie [i ecumenism, c\ci ei în[i[i nu [tiu ce s\ fac\ - s\
apere valorile de veacuri ale credin]ei str\bune sau s\ alunece tot mai jos pe calea compromisurilor! Sfântul Vichentie
le arat\ acestora c\, însu[indu-[i inova]iile, de[i la vedere ]in
credin]a cea veche, totu[i treptat se abat de la ea [i, pe neobservate, se desprind de la Ortodoxie. „Dac\ ei vor începe a
amesteca ce e vechi cu ce e nou, ce e sfânt cu ce e str\in,
necurat, acest obicei se va extinde sigur asupra întregii Biserici, astfel încât în ea nu va mai r\mâne nimic neatins, nimic nev\t\mat, nimic întreg, nimic neîntinat, iar acolo unde
alt\dat\ era chivotul Adev\rului curat [i nep\tat, acolo în
cele din urm\ se va face o cas\ necurat\ a r\t\cirilor mâr207

[ave [i p\c\toase. S\ dea Domnul ca harul Lui s\ abat\
aceast\ murd\rie de la min]ile noastre! Fie ca aceast\ nesocotin]\ s\ r\mân\ celor p\c\to[i! Biserica lui Hristos îns\,
cea care p\ze[te cu grij\ [i trezvie dogmele încredin]ate ei
spre p\strare, niciodat\ nimic nu schimb\ în ele, nimic nu
reduce, nimic nu adaug\, ce-i apar]ine nu înl\tur\, ce e de prisos
nu al\tur\, ce e al ei nu pierde, ce e str\in nu-[i însu[e[te!”
Acest cuget al Sfântului Vichentie despre caracterul
neschimb\tor al Bisericii lui Hristos în înv\]\tura ei dogmatic\ este drept [i important pentru toate vremurile. Biserica
st\ acolo unde a fost pus\ de Dumnezeiescul ei Întemeietor.
Ea nu se schimb\, îns\ multe m\dulare ale ei, atrase fiind de
ispita lumii acesteia, se schimb\ [i o tr\deaz\ spre propria
lor pieire. Ace[ti oameni cred c\ procedeaz\ uman, „nobil”,
progresist, c\lcând neschimbatele tradi]ii [i m\rturisirea
Bisericii. Ei ;nlocuiesc tradi]ionalismul cu progresul, f\r\ a
se gândi c\ adev\ratul progres al Bisericii [i al sfintei ei
cauze st\ tocmai în conservarea s\n\toas\ a Tradi]iei sale.
Oricine distruge principiile de veacuri [i neschimb\toare
ale credin]ei ortodoxe, sap\, de fapt, la temelia Bisericii,
pun=nd cap\t misiunii ei mântuitoare în genera]iile viitoare.
Nedându-[i seama de acest lucru [i aflându-se sub influen]a
literaturii ecumenice „progresiste” [i mai ales a reeduc\rii
ecumenice desf\[urate sistematic de C.E.B., tinerii teologi
ortodoc[i se îndep\rteaz\ pe neobservate de Sfânta Biseric\
Ortodox\, începând s\ vad\ în nedorin]a ei de apropiere
ecumenic\ de confesiunile heterodoxe o înapoiere distructiv\, necorespunz\toare duhului vremii.
Un exemplu gr\itor în aceast\ privin]\ este urm\torul> în
1966, un doctorand al Academiei Teologice a fost trimis ca
stagiar pe un an la Institutul Ecumenic din Bossey. Întorcându-se, a prezentat Consiliului Academiei un raport asupra stagiului, în finalul c\ruia promitea s\ trudeasc\ pentru
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binele ecumenismului, subliniind c\ sarcina acestuia este
„atenuarea înapoierii confesionale”. Astfel sunt educa]i tinerii ecumeni[ti recruta]i din rândurile Bisericii Ortodoxe, a
c\rei fermitate dogmatic\ ei o numesc „înapoiere” confesional\, c\utând s-o înl\ture de dragul compromisurilor ;n
materie de Credin]\, care duc pe calea larg\ la pieire (Mt. 7, 13).
C.E.B. acord\ o aten]ie sporit\ tinerilor ecumeni[ti. În
decembrie 1975, de educa]ia [i instruirea tineretului se
ocupa sec]ia a 4-a a Adun\rii Generale a C.E.B. de la
Nairobi (Kenya). În opinia Bisericii Ortodoxe Ruse, „aceast\
problem\, ce vizeaz\, în fond, chipul omului cre[tin... nu [ia g\sit la Adunare o solu]ionare cre[tin\. Documentul final
arat\ c\ autorii lui în]eleg prin educa]ie, mai pu]in ca orice
altceva, formarea omului nou, „cel dup\ chipul lui Dumnezeu zidit întru dreptate [i în sfin]enia adev\rului” (Ef. 4, 24).
E regretabil c\ în document lipse[te chipul lui Hristos,
C\ruia trebuie s\ ne asemuim în educa]ia personalit\]ii cre[tine, dar se dau recomand\ri neavând leg\tur\ cu Revela]ia
dumnezeiasc\.
Duhul lumesc al educa]iei, ce const\ în înstr\inarea de
Sfânta Scriptur\, cultivat de C.E.B. în Adun\rile sale generale, determin\ tineretul ecumenist s\ se abat\ de la dogme,
ducând, în cele din urm\, la pierderea credin]ei în Hristos!
În acest spirit, tineretul „cre[tin” este reeducat în Institutele
Ecumenice din Bossey, Hewston (SUA), Bielefeld [i în alte
locuri, unde se elaboreaz\ a[a-numita „teologie ecumenic\”, care are drept scop s\ înlocuiasc\ Teologia Ortodox\
prin spiritul oportunismului de compromis, de dragul tuturor
religiilor din lumea aceasta!
O astfel de activitate a C.E.B. în rândul tineretului contravine categoric înv\]\turii Sfântului Vichentie de Lerini,
care vrea s\ ne fereasc\ de orice inova]ii în materie de
Credin]\ - „ceea ce odat\ s-a dat sfin]ilor” (Iuda 1, 3).
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F) Sfin]ii P\rin]i împotriva mic[or\rii rolului Ortodoxiei

Duhul ecumenic, care ac]ioneaz\ foarte presant asupra
ortodoc[ilor contemporani, conduce la o diminuare tot mai
crescând\ a rolului Credin]ei Ortodoxe în lucrarea mântuirii,
ceea ce se remarc\, din p\cate, chiar în paginile organului
oficial al Patriarhiei Moscovei - „Jurnal Moskovskoi Patriarhii”, în care, în leg\tur\ cu Judecata Înfrico[\toare a lui
Hristos, sunt scrise, negru pe alb, urm\toarele> „Judec\torul
Ceresc nu va întreba în nici un chip pe om de care credin]\,
care biseric\ sau confesiune apar]ine... Domnul va judeca pe
om doar dup\ faptele sale, [i nu dup\ criteriul exterior”.
O astfel de interpretare m\rginit\ a Sfintei Scripturi este
v\dit neortodox\. Mai întâi c\ imaginea Judec\]ii de Apoi,
înf\]i[at\ de Sf=ntul Apostol [i Evanghelist Matei (25, 31- 6),
nu descrie întreaga desf\[urare a Judec\]ii de Apoi a lui
Hristos asupra neamului omenesc, ci doar sf=r[itul ei, care
corespunde ultimei (a 20-a) V\mi a v\zduhului, când vor fi
cercetate faptele de milostenie, precum [i nemilostivirea
potrivnic\< potrivit Sf=ntului Apostol Iacov, „judecat\ f\r\
de mil\ este aceluia ce nu face mil\” (Iacov 2, 13).
Înainte îns\ de aceast\ ultim\ încercare a moralit\]ii
oamenilor de c\tre Judecata lui Dumnezeu, va fi cea de la
Vama a 19-a, în care vor fi cercetate p\catele împotriva
credin]ei [i, înainte de toate, ereziile [i înv\]\turile false.
Prin urmare, cel ce n-a trecut peste a 19-a Vam\ nu va fi
l\sat pân\ la a 20-a (ultima Vam\). În felul acesta, cei care
se împotrivesc dreptei Credin]e nu vor fi îndrept\]i]i, în
temeiul faptelor lor de milostenie, nici la Judecata de ob[te
a lui Hristos. Cât de bine ;nt\re[te arhiepiscopul Serafim în
cuvântul s\u despre înfrico[\toarea Judecat\> „Ne va mântui
adev\rata dragoste ([i nu cea sentimental\, nici umanist\)
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fa]\ de cei apropia]i, care vine din dragostea noastr\ pentru
Hristos”. Iar dragostea pentru Hristos este cu neputin]\ f\r\
de adev\rata credin]\ în El, ce se na[te din harul Sfântului
Duh [i este m\rturisit\ de Biserica Ortodox\. Prin urmare,
ne va mântui acea dragoste fa]\ de semeni, care este înso]it\
de o via]\ cre[tineasc\ [i bisericeasc\ plin\ de har - adic\
acea dragoste despre care Sf=ntul Apostol Pavel gr\ie[te>
„Iar peste toate acestea, îmbr\ca]i-v\ întru dragoste, care
este leg\tura s\vâr[irii” (Col. 3, 14).
Dragostea îns\, ca virtute cre[tin\ ;nalt\, este cu neputin]\ f\r\ virtutea cre[tineasc\ de c\p\t=i, [i anume Credin]a.
Însu[i Domnul Iisus Hristos ;nt\re[te porunca pentru
Credin]\, în cuvintele> „Cel ce va crede [i se va boteza se
va mântui< iar cel ce nu va crede se va osândi” (Mc. 16, 16),
iar în convorbirea avut\ cu Nicodim, El spune> „Cel ce
crede întru El nu se judec\< iar cel ce nu crede, iat\, este
judecat, c\ n-a crezut întru numele Celui Unuia-N\scut
Fiului lui Dumnezeu” (In. 3, 18). Bineîn]eles c\ faptele sunt
esen]ial necesare, c\ci, f\r\ fapte, credin]a nu te mântuie[te
(Iac. 2, 14-17). Dar, pentru a fi mântui, mai e nevoie s\ m\rturise[ti [i adev\rata Credin]\ Ortodox\, despre care scrie
Sf=ntul Apostol Pavel> „Cu gura se m\rturise[te spre mântuire” (Rom. 10, 10), afirmând la sfâr[itul vie]ii sale p\mânte[ti>
„Lupta cea bun\ m-am luptat, c\l\toria am s\vâr[it, credin]a am p\zit. De acum mi s-a g\tit mie cununa drept\]ii,
care îmi va da mie Domnul, Judec\torul Cel Drept, în ziua
aceea< [i nu numai mie, ci [i tuturor celor ce au iubit
ar\tarea Lui” (II Tim. 4, 7-8). Sfântul Fotie, Patriarh al Constantinopolului, a explicat foarte bine leg\tura dintre credin]a cea
dreapt\ [i faptele pl\cute lui Dumnezeu> „Virtu]ile trebuie s\
fie ocrotite de credin]\> cu ajutorul acestora trebuie s\ se
formeze adev\ratul om, c\ci dogmele cele drepte fac vrednic\ via]a, iar faptele curate arat\ dumnezeirea credin]ei”.
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Patriarhul Constantinopolului, Ieremia al II-lea (secolul
al XVI-lea), subliniaz\ gr\itor necesitatea [i a credin]ei, [i a
faptelor pentru mântuire în epistola sa c\tre luterani> „Noi
spunem c\ înainte st\ credin]a, dup\ ea faptele... R\splata [i
cinstirile în via]a ve[nic\ le primesc cei ce împlinesc cum se
cuvine [i una, [i alta. E nevoie doar ca aceste fapte s\ fie
bune [i nedesp\r]ite de adev\rata Credin]\... A[adar, s\
credem cu dreptate în slava lui Hristos [i s\ tr\im în sfin]enie
întru slava Lui, pentru c\ una f\r\ alta este f\r\ de folos”.
To]i Sfin]ii P\rin]i au pre]uit înalt Credin]a Ortodox\ ca
for]\ d\t\toare de har [i de mântuire, socotind drept un mare
p\cat gre[eala împotriva ei. „Nu p\c\tui în credin]\ - ne pov\]uie[te Sfântul Antonie cel Mare, ca s\ nu se mânie pe tine
Ziditorul nostru. Cel ce nu ]ine credin]a cea dreapt\... sufletul lui nu va avea parte de via]a ve[nic\< el este un vânz\tor
declarat al lui Dumnezeu”.
Sfântul Marcu, mitropolitul Efesului, ne înva]\ cu în]elepciune despre Ortodoxie> „Credin]a noastr\ este dreapta
m\rturisire a P\rin]ilor no[tri. Cu ea noi n\d\jduim s\ ne
înf\]i[\m înaintea Domnului [i s\ primim iertarea p\catelor<
iar f\r\ de ea, nu [tiu ce fel de cuvio[ie ne-ar putea izb\vi
de chinul cel ve[nic”.
Preacuviosul Maxim Grecul ne previne> „{tim, cu siguran]\ [tim, [i din Dumnezeie[tile Scripturi am înv\]at c\ a
înlocui sau a schimba ceva, cât de pu]in, în înv\]\tura credin]ei, este o mare crim\ [i pierderea vie]ii ve[nice”.
Însu[i Preacuviosul Maxim Grecul reproduce în scrierile
sale cuvintele Sfântului Ioan Damaschin> „Toate câte ne sunt
date prin lege [i prooroci, [i prin Evanghelie, le vom înv\]a
[i cu cinstire le vom p\stra, [i nu vom mai c\uta nimic! C\ci
Dumnezeu, bunul D\t\tor de orice har, ne-a descoperit ce
trebuia s\ [tim, iar ce nu am fi putut în]elege, a trecut sub
t\cere. S\ iubim dar ceea ce ne-a dat El, [i s\ r\mânem în
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acestea, f\r\ a muta hotarele cele ve[nice (comp. Pilde 22, 28) [i
f\r\ a c\lca Tradi]ia Dumnezeiasc\. C\ci cine va c\lca o
porunc\ a lui Dumnezeu - mai mare sau mai mic\ -, acela
a c\lcat toat\ legea (Iac. 2, 10) [i este osândit împreun\ cu
c\lc\torii de lege”.
Sfântul Paisie Velicikovski (de la Neam]) scrie> „Sfin]enia
adev\ra]ilor b\rba]i sfin]i... nu se cunoa[te musai dup\
minuni (c\ci [i p\gânii, [i ereticii pot face minuni cu ajutorul
diavolului), ci dup\ adev\rata Credin]\ Ortodox\, dup\ felul
în care p\ze[te cu grij\ dogmele dumnezeie[ti, urmeaz\
toate canoanele apostole[ti [i sobornice[ti [i tradi]iile Bisericii Ortodoxe [i dup\ vie]uirea f\r\ de prihan\, urmând
toate poruncile evanghelice [i patristice”.
Sfântul Serafim de Sarov, dezv\luind lui Motovilov scopul vie]ii cre[tine, se exprim\ minunat despre lucrarea mântuitoare a Credin]ei Ortodoxe> „Cel care are harul Sfântului
Duh pentru dreapta credin]\ întru Hristos, chiar dac\ a [i
murit cu sufletul, din sl\biciune omeneasc\, din pricina unui
anume p\cat, nu va pieri în veci, el va fi înviat prin harul
Domnului nostru, Iisus Hristos, Care iart\ p\catele lumii [i
d\ruie[te tuturor har peste har (In. 1, 16)... Pentru Dumnezeu,
pre]uie[te dreapta credin]\ în El [i în Fiul S\u Cel UnulN\scut, c\ci tocmai pentru aceasta se d\ de sus în plin\tate
harul Sfântului Duh”.
Iat\ cât de mult pre]uiau to]i cuvio[ii lui Dumnezeu
Adev\rul revelat de Dumnezeu, p\strat în deplin\tate [i
ne[tirbit de c\tre Sfânta Biseric\ Ortodox\! Ei în]elegeau
clar însemn\tatea uria[\ a Adev\rului, pentru primirea [i
sporirea harului în noi, f\r\ de care este cu neputin]\ s\
începem f\r\ de gre[eli [i s\ urm\m cu bine via]a duhovniceasc\ în Hristos.
Unirea ecumenic\ a „bisericilor”, realizat\ împotriva
Adev\rului, va duce la pierderea Adev\rului. Noi nu avem
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nevoie de o asemenea „unire”, f\r\ Adev\rul mântuitor,
despre care Proorocul David zice> „Cu arm\ te va înconjura
adev\rul Lui” - Adev\rul lui Dumnezeu! (Ps. 90, 5)
Adev\rul e atât de important, încât f\r\ el omul se
pierde, [i Mântuitorul a spus despre el> „{i ve]i cunoa[te
adev\rul, [i adev\rul v\ va slobozi pe voi” (In. 8, 32), adic\
v\ va cur\]i de p\cate, dup\ cum foarte bine t=lcuie[te
Fericitul Teofilact.
Adev\rul sfin]e[te (In. 17, 17)< el e atât de trebuincios
pentru via]a noastr\, încât Însu[i Fiul lui Dumnezeu S-a
pogorât din cer, pentru a ni-l descoperi, [i a ne m\rturisi
despre el (In. 18, 37). Fiind El :nsu[i Adev\rul întrupat (In. 14,
6), Hristos roste[te cuvinte ale Adev\rului, care sunt duh [i
via]\ (In. 6, 63). Credinciosul este dator s\ asculte de acest
Adev\r (I Petru, 1, 22) [i s\ nu i se împotriveasc\ (Rom. 2, 28),
fiindc\ to]i cei ce n-au crezut Adev\rul vor fi osândi]i la
pieire ve[nic\ (II Tes. 2, 12).
Dar „cre[tinii” de orientare ecumenic\ de ast\zi nu se
prea intereseaz\ de adev\r. Ceea ce îi inspir\ este ideea
trufa[\ a „unirii”, pe care o râvnesc cu tot dinadinsul, în
ciuda diferen]elor dogmatice [i amestec\rii limbilor (comp.
Fac. 11, 7). În fapt, ei creeaz\ un nou Turn Babel. :ntrucât
aceast\ crea]ie se înf\ptuie[te f\r\ binecuvântarea lui
Dumnezeu, turnul se va pr\bu[i, fiind întemeiat pe nisipul
r\t\cirilor omene[ti, iar nu pe stânca Adev\rului lui Dumnezeu (Mt. 7, 24-27). Despre aceasta s-a spus foarte bine în
„Declara]ia c\tre to]i cre[tinii lumii”, adoptat\ la Conferin]a
Bisericilor Ortodoxe autocefale, convocat\ la Moscova, în
iulie 1948> „Dup\ p\rerea noastr\, mi[carea ecumenic\
reprezint\ o nou\ încercare de zidire a Turnului Babel, ca
semn al unei noi r\t\ciri a omenirii... Suntem îndrept\]i]i s\
consider\m ecumenismul drept o r\t\cire ispititoare, izvor=t\ din patima m=ndriei. Principiul lui este> %uni]i-v\, uni]i214

v\, cu orice pre], pe orice temei, dar uni]i-v\!^ Este un
principiu al unionismului for]at, dup\ care nu poate urma
decât totalitarismul bisericesc”.
În prima variant\ a aceleia[i declara]ii se subliniaz\> „E
o unificare de natur\ cu totul diferit\ de cea a unicei organiza]ii cere[ti-pp\mânte[ti, care se nume[te Biseric\... Tinzând
spre unitatea bisericii, vom re]ine pentru totdeauna caracterul distinct, de excep]ie, inedit al acestei unit\]i [i nu vom
aplica fa]\ de ea criteriile proprii altor organiza]ii... Mi[carea
ecumenic\ este str\in\ de chipul unirii biserice[ti adev\rate.
Ea a înlocuit sarcina unirii organice interioare prin unirea
mecanic\ exterioar\.
A merge în întâmpinarea mi[c\rii ecumenice ar însemna
s\ renun]\m la adev\rata unire a Bisericii... în spa]iu [i în
timp... s\ rupem lan]ul neîntrerupt al harului care leag\
Biserica Ortodox\ cu Sfin]ii Apostoli, prin continuitatea
apostolic\... s\ vindem comoara Credin]ei pe care o p\zim,
pentru un „blid” de false avantaje p\mânte[ti [i s\ lu\m
parte la vânarea sufletelor omene[ti prin aceste avantaje.
Calea cea dreapt\ spre restabilirea adev\ratei unit\]i biserice[ti este cea a revenirii r\t\ci]ilor la înv\]\tura vechii
Biserici nedesp\r]ite (adic\ a Bisericii Ortodoxe). {i cu cât
mai departe [i cu mai mult spor vor merge pe aceast\ cale
confesiunile occidentale, cu atât mai aproape vor fi ele de
Biserica Ortodox\ [i cu atât mai u[or vor restabili adev\rata
unitate cu ea. C\ci Biserica Ortodox\ consider\ drept cea dintâi datorie sfânt\ a sa p\strarea cu credincio[ie [i scump\tate
a înv\]\turii vechii [i nedesp\r]itei Biserici a lui Hristos.
C r e [ t i n u l o r t o d o x n u p o a t e p a r t i c i p a l a m i [ c a re a
ecumenic\, c\ci ea relativizeaz\ [i minimalizeaz\ Adev\rul
Ortodox, preg\te[te pe cre[tinii ortodoc[i pentru abateri
dogmatice, determinându-ii s\ tr\deze Credin]a Ortodox\,
singura Credin]\ mântuitoare!
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Principiul 9
Argumentele ;n favoarea unirii prin ecumenism sunt
extrem de nesatisf\c\toare

Eventual, ca r\spuns la acuza]ia noastr\ - c\ adev\rul nu
intereseaz\ ecumenismul -, adep]ii lui ar putea r\spunde c\
ei nu doresc o unire mecanic\, ci realizarea unei anumite
unit\]i în credin]\. Tocmai în acest scop a fost creat\,
chipurile, comisia „Credin]\ [i organizare” pe lâng\ C.E.B.
[i a fost elaborat cunoscutul „minim dogmatic”, în baza
c\ruia ar fi posibil\ viitoarea unire.
Ce reprezint\ dar acest „minim dogmatic”? Potrivit expresiei potrivite a lui A. Vedernikov, este „o diminuare a
credin]ei, o reducere a plin\t\]ii ei, înf\]i[at\ în Ortodoxie,
pân\ la nivelul unui oarecare unitarism, pragmatism [i
modernism”. Cu alte cuvinte, ni se propune o denaturare
(deformare) a Credin]ei, ne;ng\duit\ de c\tre Sfintele Soboare
a Toat\ Lumea [i anatemizat\ de Sfin]ii P\rin]i> [tirbirea
plin\t\]ii m\rturisirii Uneia, Sf=nt\, Soborniceasc\ [i
Apostoleasc\ Biseric\ [i reducerea adev\rurilor de m\rturisire [i crez dogmatic, obligatorii pentru cre[tinii ortodoc[i, la câteva dogme esen]iale, celelalte fiind privite ca
lipsite de ;nsemn\tate, dispre]uite [i chiar l\sate deoparte.
Ecumenismul îns\ nu poate ac]iona altfel. Urm\rindu-[i
scopurile f\r\delege, el se vede nevoit, din pricina esen]ei
sale lipsite de lege, s\ recurg\ la mijloace imorale precum
diminuarea credin]ei, reducerea ei la un oarecare „minim”.
@Biserica” anglican\, înc\ în anul 1920, a proclamat acest
„minim” ca fiind ;nsu[i Simbolul credin]ei de la Niceea, definindu-l drept „o expunere suficient\ a credin]ei cre[tine”.
Ecumeni[tii „ortodoc[i” ar dori, desigur, adoptarea Simbolului de la Niceea, pentru a se justifica cumva în fa]a propriei con[tiin]e, simulând c\ nu renun]\ la adev\r [i c\ lupt\
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pentru Ortodoxie. La ora actual\ îns\ nu se poate realiza o
adev\rat\ unire doar în baza Simbolului Credin]ei. De ce?
La sinodul tâlh\resc din anul 449 de la Efes, care a fost
condus de patriarhul eretic Dioscor din Alexandria, ereticul
Eutihie a fost iertat în temeiul Simbolului Credin]ei de la
Niceea, ceea ce nu l-a împiedicat s\-[i urmeze cu înd\r\tnicie convingerile r\t\cite, deoarece ele dep\[eau cadrul
acestui Simbol, alc\tuit cu mult înainte de apari]ia lor. Deci,
po]i m\rturisi pe deplin vechiul Simbol ortodox al Credin]ei,
fiind îns\ eretic, [i nu ortodox. Pentru aceasta, este de neap\rat\ trebuin]\ - mai ales în vremurile noastre universaleretice - ]inerea cu scump\tate nu numai a Simbolului Credin]ei de la Niceea-Constantinopol, alc\tuit la primele dou\
Sinoade Ecumenice (anul 325 [i 381), ci [i a tuturor defini]iilor dogmatice formulate ca adev\ruri de net\g\duit la
celelalte Sinoade Ecumenice. Pentru a fi un adev\rat cre[tin,
trebuie s\ m\rturise[ti „tot ceea ce a hot\r=t [i îmbr\]i[at
Sfânta Biseric\ Ortodox\”, dup\ cum spune Sfântul Serafim
de Sarov, c\ci altminteri se petrece un amestec mincinos din
punct de vedere dogmatic, în care adev\rurile ortodoxe sunt
deformate de amestecarea nelegiuit\ cu înv\]\turile eretice!
Asemeni lui Eutihie, ereticul Apolinarie socotea c\
m\rturise[te credin]a de la Niceea, îndreptat\ împotriva
ereziei lui Arie, cu toate c\ „minimul dogmatic” propov\duit de el nu l-a ferit de o alt\ erezie, potrivnic\ arianismului. Ar\tându-[i ad=nca sa p\rere de r\u în leg\tur\ cu
aceasta, Sfântul Vasilie cel Mare scrie despre Apolinarie>
„El m\ întristeaz\ cu atât mai mult cu cât la început era,
pare-se, de partea noastr\”. Prin urmare, Biserica Ortodox\
în nici un caz nu trebuie s\ accepte „unirea” în[el\toare
numai în baza Crezului de la Niceea, ci trebuie s\ urmeze
c\rarea deplin\t\]ii con[tiin]ei dogmatice!
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A) Primul temei

Primul temei al Constitu]iei C.E.B., adoptat la adunarea
întâia de la Amsterdam [i confirmat la adunarea a doua de
la Evanston (anul 1954), spune> „Consiliul Mondial al Bisericilor reprezint\ o comunitate a bisericilor care recunosc pe
Domnul nostru, Iisus Hristos, ca Dumnezeu [i Mântuitor”.
De ce acest prim temei pune la temelia credin]ei ceva mai
pu]in important chiar decât Crezul de la Niceea? În pofida
formul\rii ciuntite, [i acest argument s-a dovedit de neacceptat pentru numeroase comunit\]i „cre[tine”, membre în
C.E.B., ceea ce a provocat o fraz\ de compromis a @arhiepiscopului” de Cantebury, Williams Temple> „E clar c\ e de
dorit s\ ne folosim de temeiul „Credin]ei [i organiz\rii”, dar
e necesar, totodat\, s\ ]inem u[a deschis\ pentru colaborare,
într-o oarecare form\, cu cei care nu pot (!) s\-l accepte”.
O declara]ie de acest gen, venit\ de la tribuna oficial\ a
C.E.B., v\de[te dou\ metehne dezastruoase ale acestei
organiza]ii> 1) incapacitatea C.E.B. de a realiza sarcina
unirii dogmatice a „bisericilor” reprezentate în el< 2) nesinceritatea în c\utarea unui temei comun, c\ci pentru C.E.B.
este posibil\ colaborarea cu cei ce resping temeiul respectiv.
Ne întreb\m> de ce a trebuit, în general, s\ se g\seasc\
un temei „comun”? Probabil, pentru a arunca praf în ochii
ortodoc[ilor, care nu-[i pot imagina credin]a cre[tin\ f\r\
dogme [i canoane! {i altceva> de vreme ce chiar [i elementarul minim dogmatic - care con]ine doar dogma despre credin]a în Iisus Hristos ca Dumnezeu [i Mântuitor -, este „inacceptabil\” pentru unii membri ai C.E.B., iar colaborarea
practic\ cu ei, în ciuda acestui fapt, continu\ de dragul unirii,
atunci care e scopul final al unirii reale? Mântuirea sufletelor
prin credin]a în Hristos Mântuitorul? (In. 20, 31< I Petru 1, 9)
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S\ examin\m acest temei în esen]\. Chiar dac\ el ar fi
fost acceptat de to]i membrii C.E.B., Biserica Ortodox\ nu
ar fi putut ca, ;n temeiul lui, s\ se uneasc\ cu alte confesiuni. Pentru cre[tinii ortodoc[i, acest temei este inacceptabil, c\ci este formulat f\r\ preciz\rile caracteristice hristologiei(1) ortodoxe, hot\r=te la Soboarele Ecumenice. În el nu
sunt tratate ereziile nestorienilor, apolinarienilor, monofizi]ilor, monoteli]ilor [i altor eretici, care recunosc ;ntr-un
mod propriu pe Iisus Hristos ca Dumnezeu [i Mântuitor,
deosebindu-se ;ns\ în mod radical de Ortodoxie. Dup\ cum
se [tie îns\, în probleme de credin]\ este suficient\ o singur\
idee eretic\ sus]inut\ cu perseveren]\, ca toate pun]ile de
leg\tur\ s\ se pr\bu[easc\! Între ei [i credin]a ortodox\ se
interpun o serie de elemente desp\r]itoare de natur\ hristologic\, soteriologic\(1), ecleziologic\, sacramental\ etc.

________
(2) Soteriologie (gr. sotiria - m=ntuire [i logos - cuv=nt)> Capitol al dogmaticii
ortodoxe, ce cuprinde ;nv\]\tura despre m=ntuire, adus\ omului de c\tre
Domnul [i M=ntuitorul nostru, Iisus Hristos - Fiul [i Cuv=ntul lui Dumnezeu.

B) Al doilea temei

Primul temei al C.E.B. a fost criticat de reprezentan]ii
ortodoc[i ca fiind prea general, cer=nd a se include în el
credin]a în Sf=nta Treime, deoarece Domnul Iisus Hristos
reprezint\ al Doilea Ipostas Întruchipat al Treimii Dumnezeie[ti! Aceast\ revendicare a fost sus]inut\ mai cu seam\
de mitropolitul Samosului, Irineu, ierarh al Bisericii din
Grecia, cu care ne-am aflat în coresponden]\.
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La cea de-a III-a Adunare General\ a C.E.B., care a avut
loc în decembrie 1961, la Delhi, a fost adoptat al doilea
temei al unirii, constituind articolul 2 al Constitu]iei C.E.B.>
„Consiliul Ecumenic al Bisericilor este o comunitate a
Bisericilor care m\rturisesc pe Domnul Iisus Hristos ca
Dumnezeu [i Mântuitor dup\ Scripturi [i, ca urmare, caut\
s\ respecte împreun\-m\rturisirea lor comun\, întru slava
Dumnezeului Cel Unul - Tat\l, Fiul [i Sfântul Duh”.
Primul temei, care exprim\ credin]a în Domnul Iisus
Hristos, a fost inacceptabil pentru unele organiza]ii liberale
reprezentate în C.E.B., [i cu atât mai de neacceptat s-a
dovedit a fi pentru ele temeiul precizat cu credin]a în Sfânta
Treime, pe Care ele în general o contest\!
În procesul elabor\rii temeiurilor unu [i doi se [tia deja
c\ ele nu vor fi acceptate de mai mul]i membri de atunci [i
viitori ai C.E.B. De aceea a [i fost l\sat\, pe furi[, „u[a
deschis\” pentru colaborarea cu ei. Dup\ aceea îns\, în
C.E.B. au început a p\trunde numeroase organiza]ii
nebiserice[ti, încât chiar [i Patriarhia ecumenizat\ a Constantinopolului a protestat împotriva faptului c\ în C.E.B. sunt
admise în calitate de membri nu numai „bisericile”, ci [i
unele mi[c\ri [i grup\ri care nu au caracter bisericesc. Acest
lucru nu face decât s\ demonstreze c\ organiza]ia numit\
@Consiliul Ecumenic al Bisericilor”, devine, tot mai mult, o
organiza]ie nebisericeasc\!
S\ examin\m cel de-aal doilea temei al C.E.B. Pentru
credincio[ii cu adev\rat ortodoc[i, nici acest temei nu poate
fi ;ng\duit, fiindc\ în el se aminte[te oarecum timid [i doar
spre sfâr[it de credin]a în Treimea Dumnezeirii, f\r\ a se
defini cum anume trebuie s\ crezi în Dumnezeu Cel Unul în
Trei Ipostasuri [i f\r\ o leg\tur\ reciproc\ direct\ cu credin]a
în Domnul Iisus Hristos, ca al Doilea Ipostas Întrupat al lui
Dumnezeu. Dup\ eforturi atât de mari, depuse pentru pre220

cizarea [i dezv\luirea Credin]ei Ortodoxe în Sfânta Treime eforturi îndreptate împotriva tuturor ereziilor antitrinitare [i
hristologice -, ar fi trebuit s\ propov\duim înv\]\tura Bisericii
lui Hristos despre Sfânta Treime în mod clar, îndr\zne] [i
inspirat, [i nu atât de confuz, plat [i anemic!
Noul temei nu contest\ ereziile antitrinitarilor, nestorienilor, apolinarienilor, subordina]ioni[tilor etc. [i, fiind
formulat vag [i confuz, el poate fi contrasemnat de to]i
urma[ii contemporani ai acestor erezii vechi! Dinami[tii
monarhieni vorbesc [i ei despre Tat\l, Fiul [i Sfântul Duh,
îns\ nu în sensul ortodox al Dumnezeului Unic în Trei
Ipostasuri, ci în sens antitrinitar, afirmând ca @Tat\l, Fiul [i
Duhul Sfânt nu sunt Persoane Dumnezeie[ti de sine
st\t\toare, ci doar for]e dumnezeie[ti ale unuia [i aceluia[i
Dumnezeu”. Modali[tii-monarhieni se folosesc de numele
Tat\lui, Fiului [i Duhului Sfânt, considerându-I drept
modusuri (chipuri), în care se descoper\ succesiv Dumnezeul Unic, de[i ei în[i[i sunt du[mani învetera]i ai dogmei
despre Sfânta Treime, admi]ând doar Trinitatea revela]iei,
dar nu Treimea Ipostasurilor.
Ne d\m seama foarte clar c\ acest principiu „triadologic” este formulat special atât de confuz [i vag pentru a
deveni o punte de leg\tur\ între adev\r [i minciun\. De
altfel, Potter, secretarul general al C.E.B., a declarat c\
pentru a fi acceptate în calitate de membri ai C.E.B., nu se
cere @bisericilor” decât s\ accepte „baza” respectiv\< alte
condi]ii în acest sens nu se vor pune.
S\ admitem neverosimilul> toate comunit\]ile religioase,
reprezentate în C.E.B., accept\ pe nea[teptate acest temei.
Se va produce oare, atunci, o adev\rat\ unire a lor în
credin]\? Nicidecum! Ne putem imagina câte alte erezii [i
heterodoxii va scoate la iveal\ acest temei schematic [i
confuz! În afar\ de temeiul însu[i, care va na[te o mul]ime
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de dispute, vor r\mâne nenum\rate divergen]e confesionale
[i se vor ivi [i altele noi. Dup\ cum a remarcat, pe bun\
dreptate, protestantul antiecumenist Roth> „Nu r\mâne nici
o îndoial\ în privin]a flexibilit\]ii „confesionale” a noii
organiza]ii (adic\ a C.E.B.). Ea este de natur\ s\ cuprind\
toate r\t\cirile, toate ereziile, ce submineaz\ credin]a cre[tin\, ;nlocuind-o printr-o filozofie cu lustru cre[tin, necesar
pentru ademenirea mul]imii!”
Biserica Ortodox\ are Crezul s\u statornic, alc\tuit la
cele {apte Soboare Ecumenice. Ea nu poate fi de acord cu
ideea ecumenic\ a „minimului dogmatic”, c\ci în Ortodoxie, tot ce este consfin]it prin Duhul Sfânt la cele {apte
Sinoade Ecumenice este sfânt, de mult pre] [i necesar pentru
mântuire. A porni pe calea unui oarecare „minim dogmatic”
înseamn\, pentru Biserica Ortodox\, a renega numeroase
dogme de c\p\t=i ale credin]ei> cinstirea icoanelor, cinstirea
Maicii Domnului [i a sfin]ilor lui Dumnezeu, rug\ciunile
Bisericii pentru cei adormi]i etc., pentru care o mare mul]ime de cuvio[i ai lui Dumnezeu [i-au v\rsat sângele lor!
Din punct de vedere ortodox, însu[i termenul „minim
dogmatic” este inacceptabil în calitate de principiu al unirii,
c\ci presupune concesii în afara cadrului s\u, [i anume
compromisuri în materie de credin]\, ceea ce Ortodoxia nu
trebuie s\ fac\! Ne;n]elegerile r\mase dincolo de „minimul
dogmatic” vor duce iar\[i la dezbinare< [i ce vom face atunci
cu unitatea în adev\rata deplin\tate a credin]ei? În felul
acesta, este real\ doar o „unitate” mecanic\, fals\ [i nesigur\!
De la Adunarea a III-a a C.E.B. (1961), la care a fost
adoptat al doilea temei, pân\ la Adunarea a IV-a, care a avut
loc la Vancouver (1983), au trecut 22 de ani. Ar fi fost de
a[teptat ca în acest r\stimp C.E.B. s\ se conduc\ dup\ al
doilea temei, iar credin]a în Sfânta Treime s\ creasc\ tot mai
mult, s\ fie explicat\ [i precizat\ în rândul cre[tinilor
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heterodoc[i reprezentan]i în C.E.B. Între timp, ce am
constatat noi? La Vancouver s-au întâmplat o mul]ime de
obr\znicii scandaloase, a fost legalizat\ „preo]ia feminin\”,
iar mai mul]i participan]i la adunare „îndemnau pe femei s\
;nlocuiasc\ ideea despre Dumnezeu-Tat\l prin ideea unei
zei]e-mam\ (!)”.
O asemenea nemai;nt=lnit\ hul\ ;mpotriva înv\]\turii
descoperite de Dumnezeu despre Treimea lui Dumnezeu,
care dovede[te o extrem\ destr\b\lare a cercurilor conduc\toare ale C.E.B., ar fi trebuit s\ determine pe ortodoc[ii
participan]i la adunare s\ se revolte [i s\ dema[te cu toat\
puterea neru[inata erezie. Ce rost are ca Biserica Ortodox\
s\ participe la afacerile obscure ale C.E.B., dac\ nimeni nu
aude [i nu ia în seam\ argumentele [i protestele ei?
La începutul secolului XX, „teologii” ru[i, preo]ii Pavel
Florenski [i Serghei Bulgakov, au creat, sub influen]a
gnosticismului, o nebuloas\ erezie - erezia sofianist\, potrivit c\reia „în Dumnezeu s-ar afla o fiin]\ de sex feminin,
a[a-numita „sofia”, care a fost mijlocitoarea între Dumnezeu
[i univers, la crearea acestuia. Aceast\ fiin]\ feminin\ s-ar fi
aflat în „adâncul” Sfintei Treimi, ca fiin]\ „inseparabil\” de
Dumnezeu. Înc\ din 1937, Biserica Ortodox\ Rus\ a os=ndit
cu hot\r=re erezia sofianismului, înl\turând din trupul
Bisericii gangrena eretic\ abia ap\rut\.
Ast\zi, sub ochii no[tri, desfrânata apocaliptic\, ap\rut\
în persoana Consiliului Mondial al Bisericilor, [i numit\ în
Apocalips\ „Babilon” - „loca[ dracilor [i paz\ a tot duhul
necurat, [i paz\ a toat\ pas\rea necurat\ [i urât\” (Apoc. 18, 2),
încearc\ s\ introduc\ erezii în înv\]\tura revela]iei dumnezeie[ti despre Dumnezeul Cel în Treime. Ce ar trebui s\ fac\
în acest caz ecumeni[tii „ortodoc[i”? Dac\ ei ]in câtu[i de
pu]in la numele lor de cre[tini ortodoc[i, ar trebui s\ p\r\seasc\ neîntârziat consiliul eretic al „bisericilor” întru îm223

plinirea poruncii lui Dumnezeu> „Ie[i]i dintr-însa, norodul
Meu, ca s\ nu v\ împ\rt\[i]i cu p\catele ei [i ca s\ nu lua]i
din b\t\ile ei” (Apoc. 18, 4).
Un cre[tin ortodox nu poate s\ ia parte la mi[carea
ecumenic\, deoarece prin teoria ei despre „minimul
dogmatic”>
1) î[i mascheaz\ scopurile potrivnice lui Dumnezeu de
a uni, cu orice pre], toate ereziile<
2) submineaz\ principiile dogmatice ale Sfintei Biserici
Cre[tine Ortodoxe<
3) încearc\ s\ introduc\ principiul feminin în
Dumnezeul Treimic, substituind pe Dumnezeu-T
Tat\l cu o
„zei]\-m
mam\” satanic\!

C) C.E.B. propune ([i impune) recunoa[terea
reciproc\ a Tainelor (B.E.M.)

Cercetând în principiul 8 diferite proiecte ecumenice de
unire, ne-am referit succint la documentul B.E.M., adoptat
de comisia „Credin]\ [i organizare” de la Lima, document
care constituie efectiv baza dogmatic\ [i liturgic\ minim\ a
unirii cre[tinilor. S\ examin\m acum, mai pe larg, con]inutul
acestui plan de unificare a înv\]\turii despre Taine> Botezul,
Euharistia, Slujirea (Preo]ia).
Ideea acestui minim descinde înc\ din anul 1888, când în
Anglia au fost elaborate a[a-numitele „Hot\râri cvadripartite” de la Lambeth, în care sunt amintite cele trei Taine
men]ionate. În anul 1920, Conferin]a de la Lambeth a propus din nou acest minim, ca baz\ pentru unirea bisericilor.
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De atunci încoace, timp de peste jum\tate de secol,
ecumeni[tii au lucrat intens la elaborarea unui „document al
unirii”, care a fost adoptat, în varianta sa definitiv\, de
comisia „Credin]\ [i organizare” de la Lima, în ianuarie
1982, iar în anul urm\tor a fost propus bisericilor participante la Adunarea a VI-a C.E.B. de la Vancouver.
S\ ne oprim mai întâi asupra num\rului Tainelor
men]ionate în B.E.M. Din cele [apte Taine biserice[ti
rânduite de Dumnezeu, au fost alese doar trei, subliniindu-se
în special c\ acordul comun al bisericilor pentru adoptarea
lor reprezint\ „una din pietrele de încercare ale unific\rii
Bisericii”, urmând s\ conduc\ la o „cotitur\ hot\râtoare”. În
preambulul B.E.M. se arat\ c\ „tendin]a spre unitate a unor
biserici [i tendin]a spre consens general sunt strâns legate
reciproc”.
La aceasta, am putea obiecta c\ un consens, construit pe
o baz\ minim\ nu poate însemna un consens întru adev\r, ci
doar un oportunism de compromis cu erezia. :nsu[i faptul c\
în B.E.M. nu sunt men]ionate patru Taine biserice[ti>
Mirungerea, Spovedania (Poc\in]a), Cununia [i Sfântul
Maslu - denot\ c\ acest document în general nu le recunoa[te drept Taine [i c\ e alc\tuit de pe pozi]ii pur protestante.
Sfântul Simeon, arhiepiscop de Solunsk ($ 1430), scria,
în opera sa clasic\ „Despre Taine”> „Exist\ [apte daruri ale
Duhului Sfânt, dup\ cum arat\ Isaia (11, 2-3), [i exist\ [apte
Taine biserice[ti, prin care lucreaz\ Duhul. Acestea sunt>
Botezul, Mirungerea, Împ\rt\[ania, Hirotonia, Cununia,
Poc\in]a [i Sfântul Maslu”. Patriarhul Constantinopolului,
Ieremia al II-lea, enumera acelea[i [apte Taine [i în aceea[i
succesiune, în capitolul 7 al primului s\u r\spuns la întreb\rile teologilor luterani din Wittenberg în 1567, dând
urm\toarele explica]ii> „Taina... este un ritual de slujbe biserice[ti [i ceea ce se s\vâr[e[te prin ele [i în ele este de
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trebuin]\ pentru fiecare> adic\ Botezul, Mirungerea, Împ\rt\[ania, iar pentru cei care [i-au ;nchinat via]a lui Dumnezeu
- Hirotonia< precum [i pentru mireni - Cununia, iar pentru
cei care au p\c\tuit dup\ botez - Poc\in]a [i ungerea cu
untdelemn sfin]it. Ele d\ruiesc iertarea p\catelor [i cur\]\
;ntin\ciunile suflete[ti. Se numesc Taine pentru c\ presupun,
în semnele lor sensibile (adic\, materiale), o ac]iune
duhovniceasc\ [i nerostit\. Fiecare din aceste Taine ;[i are
temeiul în Scriptur\, av=nd o anumit\ materie [i form\”.
Motivul reducerii num\rului Tainelor pân\ la dou\ la
protestan]i const\ în în]elegerea ra]ionalist\ gre[it\ a înse[i
Tainelor rânduite de Dumnezeu.
Sunt luate în seam\ numai Tainele stabilite direct dup\
porunca Mântuitorului, [i anume Botezul (Mt. 28, 19) [i
Împ\rt\[ania (Mt. 26, 26-28), de[i, dac\ lucrurile sunt abordate
astfel, ar trebui recunoscut\ ca Tain\ [i Poc\in]a (Spovedania), despre care Mântuitorul a vorbit apostolilor dup\
:nvierea Sa> „Lua]i Duh Sfânt< c\rora ve]i ierta p\catele se
vor ierta lor, [i c\rora le ve]i ]ine, vor fi ]inute”. [i „Oricâte
ve]i lega pe p\mânt, vor fi legate în cer< [i oricâte ve]i
dezlega pe p\mânt, vor fi dezlegate în cer” (In. 20, 22-23< comp.
Mt. 18, 18). Dar în ciuda poruncii concrete a Mântuitorului,
protestan]ii nu au aceast\ Tain\!
Dup\ cum arat\ arhiepiscopul Serafim (Sobolev),
„întemeietorul celor [apte Taine a fost însu[i Domnul - fie
prin predicarea înv\]\turii dumnezeie[ti, care a slujit drept
temelie pentru introducerea în via]a bisericeasc\ de c\tre
apostoli a Mirungerii, Poc\in]ei [i Cununiei (In. 7, 37-39< 20, 2123< Mt. 18, 3-12), fie prin transmiterea direct\ a poruncii de
rânduire a Tainelor Botezului [i Împ\rt\[aniei (Mt. 28, 19< 26,
26-28)< sau, în sfâr[it, prin porunca de a p\zi tot ce le-a
poruncit El (Mt. 28, 20). E de remarcat c\ aceast\ porunc\ a
lui Hristos cu caracter general - „de a p\zi toate c=te am
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poruncit vou\” - urmeaz\ imediat dup\ cuvintele de instituire a primei dintre Taine - Botezul (Mt. 28, 19), [i ea, incontestabil, cuprinde [i toate celelalte Taine. De îndeplinirea
acestei porunci dumnezeie[ti generale ]ine neap\rat [i
;ntemeierea, de c\tre Sfin]ii Apostoli, a Tainelor Hirotonirii
[i Sfântului Maslu..., ca [i a altor cinci Taine”.
Iat\ de ce în art. 10 al Simbolului Credin]ei este amintit
doar „Un Botez întru iertarea p\catelor”, prin el în]elegându-se îns\ [i celelalte [ase Taine, care se studiaz\
deopotriv\ în catehism.
În excelenta sa lucrare „Erezia ecumenismului”, teologul
grec A. Delybasy, referindu-se la „minimalismul dogmatic
al hot\rârilor cvadripartite din 1888 de la Lambeth”, care
stau la baza B.E.M., scrie> „Cele [apte sfinte Taine ale
Bisericii, prin care se transmite în ea Harul dumnezeiesc
sfin]it, sunt reduse la dou\> Botezul [i Euharistia. Iar din
cele trei trepte ierarhice... este aprobat\ numai cea episcopal\”, [i aceea nu ca un rang ierarhic suprem instituit de
Hristos în Biseric\, ci ca o tradi]ie, care poate fi adaptat\ la
fa]a locului, în func]ie de nevoile poporului”. Tainele nu sunt
tratate ca Taine, prin care se transmite Harul dumnezeiesc,
ci ca simple ceremonii simbolice, cu aceea[i însemn\tate ca
[i predica sau chiar una mai mic\”. Astfel, „prin minimalismul dogmatic, cerin]ele credin]ei sunt reduse pân\ la cea
mai mic\ posibilitate, urm\rindu-se lichidarea lor”.
În continuarea preambulului B.E.M., alc\tuitorii documentului, printre care figureaz\ prof. Nisiotis, ecumenist
„ortodox” de trist\ faim\, l\udându-se cu apari]ia @societ\]ii
fr\]e[ti ecumenice”, care deseori dep\[e[te cadrul confesional (adic\ masoneria), subliniaz\ c\, în B.E.M., „disensiunile de alt\dat\ sunt tratate într-o nou\ lumin\”, [i se
atrage aten]ia asupra unor „coinciden]e mult-promi]\toare”
în înv\]\tura diferitelor biserici.
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„Bisericile trebuie s\ dezvolte aceste coinciden]e, pas cu
pas, în înv\]\tura lor despre credin]\”, ceea ce le va conduce, chipurile, la „comunicare reciproc\ în succesiunea
apostolic\ [i la continuitate cu înv\]\tura bisericii ecumenice”. Un adept înfl\c\rat al B.E.M., Papaderos, se gr\be[te
s\ împ\rt\[easc\ bucuria fra]ilor protestan]i, care ar fi ajuns
la Lima, „aproape la nivelul credin]ei apostolice” (!)
Anticipând în continuare analiza problemei importante a
succesiunii apostolice, am vrea s\-i întreb\m pe prof. Nisiotis
[i pe dr. Papaderos, în care temei protestan]ii se laud\ cu credin]a apostolic\, dac\ ei nu au cel pu]in inclus\ în ea succesiunea ierarhic\ apostolic\ [i dac\ ei nu vor s\-l primeasc\
de la Biserica Ortodox\ a lui Hristos, care o posed\?
În finalul preambulului B.E.M., alc\tuitorii, încânta]i de
unanimitatea f\r\ precedent a teologilor de diferite tradi]ii în
privin]a celor trei Taine, declar\ în mod surprinz\tor c\ „nu
trebuie s\ ne a[tept\m, în B.E.M., la o interpretare teologic\
deplin\ a botezului, euharistiei [i preo]iei”, c\ci aceasta, dup\
p\rerea lor, „în cazul dat, este neadecvat\ [i chiar nedorit\”.
În aceste cuvinte se dezv\luie complet orientarea antiteologic\ a alc\tuitorilor, în ciuda înaltelor titluri de profesori [i
doctori!
Respingând chiar [i ideea abord\rii pur teologice a
Tainelor biserice[ti, ei se dau de gol, în cele din urm\, c\
„textul coordonat al B.E.M. este concentrat în mod con[tient
asupra acelor aspecte care au fost direct sau indirect legate
de problema recunoa[terii reciproce care conduce spre unire.
Aceast\ recunoa[tere a tendin]ei spre „unirea” de compromis demonstreaz\ elocvent de ce tenden]iozitatea ecumenic\
a B.E.M. este incompatibil\ cu analiza teologic\< de aceea,
are perfect\ dreptate Delybassy, când afirm\ c\ ideile
ecumenice nu sunt inspirate de „credin]a în Dumnezeu”, ci
doar de „interese egoiste”.
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D) Taina Botezului

În primele dou\ capitole ale compartimentului B.E.M.
despre instituirea [i însemn\tatea acestei Taine sunt reproduse principalele texte dogmatice ale Sfintei Scripturi, texte
prezentate în orice manual ortodox de dogmatic\. Dup\
aceea îns\, în mod con[tient [i inten]ionat, de hatârul protestantismului, Taina Botezului este amestecat\ cu Taina
Mirungerii, care, de[i se s\v=r[e[te imediat dup\ Botez,
reprezint\ o Tain\ aparte [i de sine st\t\toare. B.E.M. îns\
(capitolul 5 -„Darul Duhului”) raporteaz\ Taina d\t\toare de
har a Mirungerii - „pecetea [i arvuna Sfântului Duh” (II Cor.
1, 21-22< Ef. 1, 13-14) - la Taina Botezului. :n capitolul 19 citim>
„Darul Sfântului Duh în botez poate fi exprimat [i în mod
suplimentar, de exemplu prin punerea mâinilor pe cap [i
ungere sau miruire”, adic\ Taina Mirungerii este depersonalizat\ [i redus\ la un ritual suplimentar [i neobligatoriu,
pentru a se justifica lipsa la protestan]i a mirungerii dup\
botez. În comentariul la capitolul 14 se exprim\ pân\ [i
nedumerirea> „Ce sens ar avea un ritual aparte între botez [i
admiterea la împ\rt\[anie?”.
În timpul Botezului, ca [i în orice alt\ Tain\, se transmit,
bineîn]eles, darurile Sfântului Duh, [i de aceea Însu[i Domnul
îi vorbe[te lui Nicodim de Botez, ca de o na[tere „din ap\ [i
din Duh” (In. 3, 5). Dar ac]iunea harului Sfântului Duh în
timpul Botezului const\ în cur\]irea de p\catul originar al Iui
Adam (Rom. 6, 4-6-11), iar în timpul Mirungerii se dau darurile
Sfântului Duh pentru înt\rirea nou-botezatului în fericita
via]\ duhovniceasc\ [i în virtu]ile cre[tine, a[a cum spune
despre aceasta Sf=ntul Apostol Pavel> „Harul lui Dumnezeu,
care aduce mântuire pentru to]i oamenii, [i ne înva]\... s\
tr\im cu cump\tare, dreptate [i evlavie (Tit 2, 11-12). T\lm\cind
aceste cuvinte, Sântul Ierarh Teofan Z\vorâtul scria> „Cump\tarea, dreptatea [i evlavia cuprind întreaga via]\ sfânt\ [i
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unesc toate poruncile [i toat\ voin]a lui Dumnezeu, pe care
î[i vor lua obliga]ia s-o împlineasc\ cei ce vin la Dumnezeu
în credin]a cea adev\rat\”, adic\ cei care s-au botezat. Aici
e vorba de Taina Mirungerii, s\vâr[it\ dup\ Botez, ceea ce
se arat\ evident din cuvintele Sf=ntului Apostol Ioan
Teologul c\tre cre[tinii boteza]i> „{i voi ungerea care a]i luat
de la Dânsul, întru voi s\ r\mân\, [i nu ave]i trebuin]\ ca
s\ v\ înve]e pe voi cineva< ci precum aceea[i ungere v\
înva]\ pe voi pentru toate, [i adev\rat\ este, [i nu este
mincinoas\, [i precum v-a înv\]at pe voi, r\mâne]i întru
aceea” (I In. 2, 27). Se [tie c\
Taina Sfintei Mirungeri se
s\vâr[ea la început prin
punerea mâinilor apostolilor
(Fapte 8, 17< 19, 6)< de aceea, tot
pe timpul lor, pe m\sura
r\spândirii cre[tinismului, a
început a se face prin ungere cu
mir, pentru care fapt apostolii, dup\ cum m\rturise[te
Sfântul Dionisie Areopagitul
(ucenic al Sf=ntului Apostol
Pavel), numeau aceast\ Tain\
- Taina Mirului. Necesitatea
Mirungerii cre[tinilor boteza]i (corespunz\toare punerii
Sf=ntul Ierarh Dionisie
peste ei a mâinilor apostoliAreopagitul (pr\znuit la 3
octombrie). Fresc\ din biserica
lor) este evident\ din botezul
M\n\stirii Protaton din Athos.
samaritenilor de c\tre Sf=ntul
Apostol [i diacon Filip (Fapte 8, 12). Singur botezul nu era
suficient pentru mântuirea lor. Autorul Faptelor continu\>
„Iar auzind apostolii cei din Ierusalim, cum c\ a primit Samaria cuvântul lui Dumnezeu, au trimis c\tre dân[ii pe
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Petru [i pe Ioan. Care, pogorându-se, s-au rugat pentru ei, ca
s\ ia Duh Sfânt. Pentru c\ înc\ nici peste unul dintru ei nu
se pogorâse, ci numai boteza]i erau întru numele Domnului
Iisus. Atunci puneau mâinile peste ei, [i luau Duh Sfânt”
(Fapte 8, 14-17).

A[adar, nu avem nici un temei s\ consider\m, (dup\ cum
se se consider\ în B.E.M.), c\ Botezul ar cuprinde [i Mirungerea. Ea este o Tain\ de sine st\t\toare, urmând dup\
Botez, lucru pe care îl confirm\ practica str\veche a Bisericii, m\rturisit\ de Sfin]ii P\rin]i. Astfel, mai sus-amintit
Sfântul Dionisie Areopagitul scrie> „Aceast\ Ungere des\vâr[itoare cu mir d\ruie[te pogorârea Duhului lui Dumnezeu
celui sfin]it prin sfânta slujb\ na[terii din nou întru
Dumnezeu” (adic\ Botezul).
Sfântul Chiprian din Cartagina (secolul III), cunoscut
adept al rebotez\rii ereticilor, scria papei de la Roma, {tefan>
„Ei se vor putea sfin]i pe deplin [i vor putea deveni fii ai lui
Dumnezeu numai atunci când se vor rena[te prin ambele
Taine (sacramento utroque nascantur). Cel botezat trebuie s\
mai fie [i uns, pentru ca, primind Mirul, adic\ Ungerea, s\
se fac\ uns al Domnului [i s\ aib\ în el harul lui Hristos”.
Sfântul Ambrozie al Mediolanului (secolul IV), în
lucrarea „Despre Taine” (cartea III, cap. 2), definind Mirungerea drept „pecete a Duhului”, scrie> „Dup\ botez urmeaz\
pecetea Duhului”, c\ci dup\ cristelni]\ r\mâne înc\ de
împlinit des\vâr[irea, când prin chemarea preotului se insufl\ Duhul Sfânt - Duhul în]elepciunii [i al în]elegerii, Duhul
sfatului [i al t\riei, Duhul cump\t\rii [i al evlaviei, Duhul
temerii de Dumnezeu - cele [apte virtu]i ale Duhului”.
Fericitul Augustin (secolul V) face o delimitare între cele
dou\ Taine, zicând> „Ungerea duhovniceasc\ este însu[i
Duhul Sfânt, iar Taina Lui e în ungerea v\zut\... Taina
Mirului este o Tain\ ca [i însu[i Botezul”.
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Sfântul Efrem Sirul (secolul IV) compar\ alegoric potopul
cu botezul, iar porumbelul având o frunz\ de m\slin în cioc
(Facerea 8, 11) - cu Mirungerea> „Corabia lui Noe vestea c\ va
veni Acela Care va zidi Biseric\ pe ape, f\când slobozi copiii
ei în numele Sfintei Treimi< iar porumbelul închipuia
Sfântul Duh, Care va s\vâr[i Ungerea - Taina mântuirii”.
Sfântul Chiril al Ierusalimului (secolul IV), dup\ cuvântul
s\u adresat celor ce urmau s\ primeasc\ Taina Botezului cu
ap\, ;nchin\ un cuvânt similar [i Mirungerii, începând cu
stihul din Sf=ntul Apostol Ioan Teologul> „{i voi ungere
ave]i de la Cel Sfânt, [i [ti]i toate” (I In. 2, 20). Adresându-se
cre[tinilor proasp\t boteza]i [i un[i cu mir, Sfântul Ierarh
face urm\toarea compara]ie între Botezul Mântuitorului [i
Botezul lor> „A[a cum Hristos, sp\lându-se în râul Iordan [i
dând apelor mireasma Dumnezeirii, a ie[it din ap\ plin de
Sfântul Duh... la fel [i tuturor celor care au ie[it din cristelni]a apelor sfin]ite li s-a dat Mirul, care este acela[i cu care
e uns Hristos... Trupul se unge cu mir însufle]itor... De
aceea, cei un[i cu acest mir sfânt, p\zi]i în voi acest lucru
neîntinat [i f\r\ prihan\, f\când fapte bune [i fiind pl\cu]i
Domnului mântuirii noastre Hristos Iisus!”.
Acela[i sfânt ierarh din Ierusalim, în cuvântul al 18-lea
(cap. 33), spune celor boteza]i> „Domnul v-a cur\]it de p\cate
„cu baia apei prin cuvânt” (Ef. 5, 26)... [i vi s-a dat pecetea leg\turii Sfântului Duh... Iar în cele din urm\ vi se va spune cum
urmeaz\ s\ v\ purta]i în continuare potrivit harului, ca to]i
s\ v\ pute]i bucura de via]a ve[nic\”. Prin ultimele cuvinte,
Sfântul Chiril al Ierusalimului subliniaz\ clar c\ cre[tinii
boteza]i [i mirui]i trebuie s\ m\rturiseasc\ harul dumnezeiesc
primit în aceste Taine prin fapte potrivite evlaviei cre[tine, la
care îl oblig\ mai cu seam\ sfânta Tain\ a Mirungerii.
Acum e clar de ce în B.E.M. se minimalizeaz\ importan]a
Tainei Mirungerii fa]\ de Taina Botezului> întrucât protestan232

tismul, ;nc\ de la apari]ia sa, neag\ însemn\tatea faptelor
cre[tine pentru mântuire< el nesocote[te Taina Mirungerii,
care ;ndeamn\ pe cre[tini la fapte, c\ci protestan]ii nici n-o
pot avea, fiindc\ le lipse[te continuitatea apostolic\. Prin
urmare, [i aici B.E.M. porne[te de la premise pur protestante gre[ite, de neacceptat pentru Ortodoxie.
Din aceast\ pricin\, Patriarhul Constantinopolului,
Ieremia II, r\spundea la întreb\rile luteranilor> „Mirungerea
pune pe suflet prima pecete [i îi red\ ceea ce el avea dup\
chipul (lui Dumnezeu) [i puterea pe care noi am pierdut-o
prin neascultare, iar în afar\ de aceasta, [i harul pe care l-am
primit cândva în suflet prin suflarea lui Dumnezeu (Facerea 2,
7). De aceea, Mirungerea aduce cu sine puterea Duhului, [i
îmbog\]e[te sufletul cu mireasma lui, fiind semnul [i pecetea
lui Hristos”.
În canonul 48 al Sinodului din Laodiceea (anul 343) se
spune> „Acei ce se sfin]esc prin Botez urmeaz\ a fi un[i cu
Mir ceresc, pentru a se face p\rta[i împ\r\]iei lui Dumnezeu”.

E) Taina Poc\in]ei

B.E.M. nesocote[te [i trece sub t\cere [i Taina Poc\in]ei
(Spovedaniei), care aminte[te Taina Botezului prin faptul c\
ne cur\]\ de p\cate. Dac\ îns\ ;n timpul Botezului sufletul
celui botezat se cur\]\ o singur\ dat\ de p\catul primar [i de
toate p\catele f\cute pân\ la botez, în timpul Tainei Poc\in]ei,
p\catele f\cute dup\ botez se cur\]\ de multe ori. În acest
sens, Poc\in]a se nume[te „cel de-al doilea Botez”. Sfântul
Ioan Sc\rarul î[i începe cel de-al 5-lea Cuvânt al s\u astfel>
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„Poc\in]a este înnoirea Botezului”.
Protestan]ii, care, chipurile, pre]uiesc mult Sfânta
Scriptur\, ar trebui s\ recunoasc\ Poc\in]a ca Tain\, întrucât
ea este adeverit\ în repetate rânduri în Evanghelie, ca fiind
rânduit\ nemijlocit de c\tre Hristos [i prin cuvintele Lui,
adresate Apostolilor (Mt. 18, 18< In. 20, 20-23). Cu toate acestea,
în B.E.M. nu se spune nici un cuvânt despre Taina Poc\in]ei
- nici în leg\tur\ cu Botezul, nici chiar în leg\tur\ cu Euharistia, pentru care Taina Poc\in]ei serve[te drept o preg\tire
preliminar\ prin spovedanie obligatorie înainte de
împ\rt\[anie!
O asemenea trecere sub t\cere se explic\ prin faptul c\
ecumeni[tilor le este str\in\ starea de poc\in]\ a sufletului,
condi]ia necesar\ pentru începerea Tainei Spovedaniei propriilor p\cate [i osândirii de sine în poc\in]\ pentru ele la
Sf=nta Tain\ a Spovedaniei. Consiliul Mondial al Bisericilor
cere tuturor confesiunilor poc\in]\ pentru p\catul schismei,
atribuind acest p\cat [i Bisericii Ortodoxe, deopotriv\ cu
toate celelalte organiza]ii ale C.E.B. În acela[i timp, ecumenismul nu se intereseaz\ [i nu cere nici o poc\in]\ sfin]itoare
personal\ omului care a p\c\tuit!
Dar poc\in]a personal\ a sufletului în fa]a lui Dumnezeu
reprezint\ temelia [i începutul dreptei credin]e în Hristos
Mântuitorul, Care [i-a început propov\duirea public\ prin
chemarea> „Poc\i]i-v\ [i crede]i în Evanghelie!” (Mc. 1, 15) [i
a încheiat-o prin cuvintele> „Cel ce va crede [i se va boteza
se va mântui< iar cel ce nu va crede se va osândi”. (Mc. 16, 16).
Sf=ntul Apostol Petru, în prima zi a Cincizecimii cre[tine,
a adresat poporului îndemnul> „Poc\i]i-v\ [i s\ se boteze
fiecare dintru voi întru numele lui Iisus Hristos spre iertarea
p\catelor, [i ve]i lua darul Duhului Sfânt” (Fapte 2, 38). Aceste
cuvinte ale Apostolului con]in trimiterea la trei Taine
biserice[ti principale> Botezul - ca început al vie]ii cre[tine>
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Poc\in]a - nu numai ca o condi]ie preg\titoare pentru Botez,
ci [i ca o înnoire, ce urmeaz\ statornic prin Sf=nta Tain\ a
Spovedaniei. Apoi, prin Sf=nta Tain\ d\t\toare de har a Mirungerii, se face îmbr\carea în omul cel nou, ce „se înnoie[te spre cuno[tin]\, dup\ Chipul Celui ce l-au zidit pe el”
(Col. 3, 10) cu ajutorul Sfântului Duh, s\ se aduc\ roadele Duhului „întru toat\ bun\tatea [i dreptatea [i adev\rul” (Ef. 5, 9).
Aceast\ plin\tate, dat\ de Dumnezeu, a vie]ii pline de har
a omului care a crezut în Hristos, e str\in\ ecumenismului, care
nu [tie [i nu recunoa[te poc\in]a personal\, ca stare a sufletului ortodox, ;nf\]i[at\ în Taina m\rturisirii propriilor p\cate
personale, în fa]a slujitorilor bisericii, care sunt împuternici]i
de Dumnezeu cu harul de a le lega [i dezlega (Mt. 18, 18).
Despre o asemenea neîn]elegere a Spovedaniei ortodoxe
ca Tain\ din partea ortodoc[ilor vorbe[te arhiepiscopul Pitirim
(ast\zi mitropolitul de Volokolamsk [i Iurevsk), redactor de
mul]i ani al revistei „Jurnal Moskovskoi Patriarhii”> „Uneori
nou\, ortodoc[ilor, ni se repro[eaz\ c\, prin poc\in]\ permanent\, ne sl\bim duhul... Nu, nu este a[a. Oamenii credincio[i [i ortodoc[i se îngrijesc înainte de toate de cur\]ia sufletului. E greu s\ tr\ie[ti o zi f\r\ a c\lca poruncile lui Dumnezeu, f\r\ a ne împov\ra con[tiin]a, a nu avea mustr\ri de
con[tiin]\, iar uneori trecem cu vederea, uit\m de ceea ce
am f\cut în timpul zilei împotriva voin]ei lui Dumnezeu...
Nou\ ni se pare c\, dorind s\ tr\im ziua în sfin]enie, întradev\r nu facem nimic r\u. Dumnezeu îns\ judec\ pe om nu
numai dup\ ac]iunile v\zute, ci [i dup\ sim]irile [i gândurile
inimii (Evr. 4, 12). Poate c\, f\r\ a ne da seama de aceasta, am
c\lcat o porunc\ a lui Dumnezeu, am f\cut o fapt\ sau am
avut un gând împotriva con[tiin]ei, pricinuind în felul acesta
o pagub\ material\ sau moral\ celor apropia]i [i nou\ în[ine”.
Aceast\ priveghere duhovniceasc\ [i veghe asupra mi[c\rilor interioare ale omului, ;n ascunsul inimii sale (trezvia),
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„;ntru nestric\ciunea duhului celui blând [i lin, care este înaintea
lui Dumnezeu de mult pre]” (I Petru, 3 4), este reprezentativ\
pentru Ortodoxie [i este str\in\ de ecumenism, care e ocupat
de o activitate exterioar\ febril\, din al c\rui punct de vedere
poc\in]a ortodox\ i se pare un fel de „sl\bire” a duhului. :ns\
poc\in]a ca stare a sufletului, ar\tat\ mai cu seam\ în Taina
Spovedaniei, nu sl\be[te nicidecum, ci înt\re[te cu har sufletul celui ce se poc\ie[te. „În Taina Poc\in]ei, sufletul omului
se cufund\ ca [i în cristelni]a milosteniei lui Dumnezeu,
pentru a muri din nou pentru p\cat [i a se ridica la chemarea
Împ\r\]iei lui Dumnezeu [i a neprih\nirii Lui (Mt. 6, 83) [i a
reg\si calea spre mântuire”.
Nevoia spovedirii prin poc\in]\ a p\catelor personale a
fost propov\duit\ din cele mai str\vechi timpuri cre[tine. În
Canonul 52 apostolic, este prev\zut\ depunerea din treapt\
a episcopului sau preotului „care nu va primi, ci va respinge
pe cel ce se leap\d\ de p\cat”, c\ci un astfel de episcop sau
preot sup\r\ pe Hristos, Care a spus> „A[a va fi bucurie în
cer de un p\c\tos ce se poc\ie[te, decât de nou\zeci [i nou\
de drep]i, c\rora nu le trebuie[te poc\in]\” (Lc. 15, 7).
Sfântul Chiprian al Cartaginei trimite credincio[ilor urm\toarea pova]\ înduio[\toare> „V\ rog, iubi]ii mei fra]i, ca
fiecare dintre voi s\-[i m\rturiseasc\ p\catul s\u, pân\ când
cel care a p\c\tuit se mai afl\ înc\ în aceast\ via]\ p\mânteasc\, când m\rturisirea mai poate fi primit\ [i când iertarea (p\catelor), s\vâr[it\ de slujitorii bisericii, este înc\
pl\cut\ lui Dumnezeu”.
Sfântul Atanasie cel Mare face urm\toarea compara]ie
între Botez [i Spovedanie> „A[a cum omul, botezat de preot,
este sfin]it prin harul Sfântului Duh, la fel [i cel ce î[i
m\rturise[te în poc\in]\ p\catele prime[te iertarea lor prin
preot, dup\ harul lui Hristos”.
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Sfântul Ioan Cassian aseam\n\ Poc\in]a cu Botezul>
„Recunoa[te Tainele mântuirii tale, prin care ai fost înnoit,
ren\scut... Ast\zi, prin Poc\in]\, tu te na[ti din nou, a[a cum
alt\dat\, prin cristelni]\ (adic\ prin Botez), te-ai n\scut”.
Sfântul Vasilie cel Mare ;nchin\ prima din „Regulile
morale”, alc\tuite de el, poc\in]ei [i m\rturisirii p\catelor>
„Credincio[ii în Domnul trebuie mai întâi de toate s\ se
poc\iasc\... dup\ porunca Însu[i Domnului nostru Iisus
Hristos> „Poc\i]i-v\, c\ s-a apropiat împ\r\]ia cerurilor (Mt.
4, 17). Acum este vremea poc\in]ei [i a iert\rii p\catelor...”
„Deci anii ne[tiin]ei acesteia trecându-i cu vederea Dumnezeu, acum porunce[te tuturor oamenilor pretutindenea s\
se poc\iasc\” (Fapte 17, 30). „Pentru cei ce se poc\iesc nu este
îndeajuns ca s\ fie mântui]i doar prin l\sarea p\catelor”, ci
trebuie s\ aduc\ [i „roduri vrednice de poc\in]\” (Mt. 3, 8).
În ale sale „Reguli, ar\tate pe larg în întreb\ri [i r\spunsuri”, la întrebarea> „Care sunt roadele vrednice de poc\in]\?”, Sfântul Vasilie cel Mare r\spunde> „Sunt faptele de
dreptate, potrivnice p\catului, pe care trebuie s\ le rodeasc\
cel ce se poc\ie[te, împlinind cele spuse> „;ntru tot lucrul
bun f\când road\” (Col. 1, 10< comp. Fapte 26, 20).
La întrebarea 288> „Cel ce se poc\ie[te, cui trebuie s\-[i
m\rturiseasc\ p\catele?”, Sfântul Vasilie r\spunde astfel>
„P\catele trebuie s\ le m\rturise[ti în fa]a celor c\rora li s-a
încredin]at s\ fie iconomi ai Tainelor lui Dumnezeu” (I Cor. 4,
1). Astfel afl\m c\ [i în vechime cei ce se poc\iau f\ceau
aceasta în fa]a sfin]ilor (adic\ a persoanelor sfinte). C\ci în
Evanghelie e scris c\ oamenii î[i m\rturiseau p\catele în fa]a
lui Ioan Botez\torul (Mt. 3, 6) [i în Fapte - în fa]a Apostolilor,
care botezau (19, 18).
Sfântul Ambrozie al Mediolanului, în lucrarea „Despre
poc\in]\”, arat\ c\ Dumnezeu a dat dreptul de a ierta
p\catele „doar acelor preo]i ce iart\ în numele Tat\lui [i
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Fiului [i Sfântului Duh, [i nu în numele lor”. Sfântul
Grigorie Teologul, în „Teofania”, spune c\ ;mpreun\ cu
Taina Sfântului Botez exist\ [i alt botez - „al lacrimilor”,
prin care sfântul ierarh subîn]elege Taina Poc\in]ei
(Spovedania), dup\ cum se vede din cuvintele sale ce vor
urma> „M\rturisesc c\ omul este o fiin]\ schimb\toare [i,
prin natura sa, nestatornic\< de aceea primesc cu hot\râre
acest ultim botez, m\ închin Celui Ce mi l-a d\ruit [i :l
propov\duiesc altora [i prin mil\ îmi voi r\scump\ra mila”.
Într-un fel asem\n\tor vorbe[te despre Taina Poc\in]ei [i
Sfântul Ioan Sc\rarul, în cuvântul al 7-lea al „Sc\rii” sale>
„Lacrimile v\rsate dup\ botez înseamn\ mai mult decât
botezul, cu toate c\ aceste cuvinte par oarecum prea îndr\zne]e. C\ci botezul ne cur\]\ de relele cele vechi, iar
lacrimile cur\]\ p\catele f\cute [i dup\ botez. Noi to]i cei ce
am primit botezul în copil\rie mai târziu îl pâng\rim, îns\
prin lacrimile noastre îl cur\]im din nou. {i dac\ dragostea
lui Dumnezeu pentru oameni nu ni le-ar d\rui, ar fi de
mirare s\ mai g\se[ti oameni care s\ se m=ntuiasc\!” De aici
reiese c\ Taina Poc\in]ei este de cea mai mare trebuin]\!
Sfântul Ioan Gur\ de Aur, în tratatul s\u „Despre
preo]ie”, scrie despre preo]i> „Oamenii tr\itori pe p\mânt...
sunt pu[i s\ se bucure de cele cere[ti [i li s-a d\ruit o putere
pe care Dumnezeu n-a dat-o nici îngerilor, nici arhanghelilor... Cei ce st\pânesc pe p\mânt au puterea de a lega,
dar numai trupul< iar aceste leg\turi leag\ însu[i sufletul [i
p\trund în ceruri< ceea ce preo]ii s\vâr[esc pe p\mânt,
Dumnezeu des\vâr[e[te în cer, [i St\pânul Cel Atotputernic
înt\re[te p\rerea slugilor Sale”. Spre deosebire de preo]ii
vechi-testamentari, care aveau puterea s\ depun\ m\rturie
pentru cei cur\]i]i de lepr\ (Lev. 14, 2< comp. Mt. 9, 4), „preo]ii
no[tri (ai Noului Testament) au primit puterea nu doar s\
m\rturiseasc\ t\m\duirea, ci s\ cure]e cu des\vâr[ire - nu
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lepra trupului, ci necur\]enia sufletului”.
Sfântul Simeon al Tesalonicului, în lucrarea sa „Despre
Taine”, arat\> „Poc\in]a des\vâr[e[te ridicarea noastr\ din
c\dere. {i a[a cum dup\ botez nu exist\ o refacere binef\c\toare îndelungat\ decât prin rug\ciune [i lacrimi, prin
m\rturisirea p\catelor noastre, prin ab]inerea de la rele, de
aceea ne [i este dat acest mare dar al Poc\in]ei”.
Patriarhul Constantinopolului, Ieremia II, r\spundea teologilor luterani> „Cel ce se poc\ie[te trebuie s\ m\rturiseasc\ tot> cât poate [i cât î[i aduce aminte, spovedindu-se
în toate cu inim\ înfrânt\ [i smerit\ (Ps. 50, 17). El î[i g\se[te
t\m\duirea, lucrând împotriva p\catelor pe care le-a f\cut”.
Sfântul Leon cel Mare, pap\ al Romei, arat\ însemn\tatea preg\titoare a Tainei Poc\in]ei pentru primirea cu
vrednicie a Tainei Sfintei Împ\rt\[anii> „Mijlocitorul între
Dumnezeu [i oameni este Omul - Domnul Iisus Hristos (I
Tim. 2, 5), care a d\ruit Bisericii puterea de a da sfin]ire de
poc\in]\ celor ce se poc\iesc [i, prin u[a împ\c\rii (adic\ a
Spovedaniei), a-i face p\rta[i Sfintelor Taine”.

F) Taina Euharistiei

Pentru con[tiin]a ortodox\ f\r\ idei preconcepute este
evident\ lipsa de substan]\ a felului ;n care B.E.M. ;n]elege
Euharistia. De pe pozi]iile înv\]\turii descoperite de Dumnezeu [i ale celei patristice despre Sf=nta Tain\ a Euharistiei
[i experien]ei duhovnice[ti a Bisericii Ortodoxe, întreaga
concep]ie a acestei sec]iuni, construit\ pe principiile pluralis239

mului modernist, minimalismului dogmatic [i oportunismului
de compromis, este lipsit\ de miez, sco]=nd în eviden]\
spiritul protestant laicizat. Mâna]i de tendin]a spre oportunism, autorii ecumeni[ti ai B.E.M. fac eforturi de a se
ridica la un nivel supraconfesional, cutezând s\-[i prezinte
opusul lor drept un „dar al Duhului Sfânt”, de[i în realitate
nu fac decât s\ falsifice adev\rul, respingând [i denaturând
limbajul clasic [i terminologia teologiei patristice.
Despre esen]a Tainei Euharistiei se vorbe[te prea confuz
[i inconsecvent, f\r\ a se neglija modul de tratare protestant
al acestei probleme, cu un singur scop evident> cu ajutorul
„imagina]iei creatoare” s\ caute „o coinciden]\ teologic\ de
compromis” în înv\]\tura despre Euharistie între Ortodoxie
[i confesiunile heterodoxe, iar dup\ aceea, [i „recunoa[terea
reciproc\”, care conduce la falsa unitate de credin]\ [i împ\rt\[irea comun\ cu Sfintele Taine. Aceste inten]ii [i planuri
distructive pentru Ortodoxie sunt camuflate prin fraze privind „afirmarea credin]ei euharistice comune”, realizarea
„unui grad mai înalt de comunicare euharistic\” între biserici, privind „unirea vizibil\ a poporului scindat al lui
Dumnezeu în jurul tronului lui Dumnezeu”.
În ciuda ac]iunilor sale „unificatoare”, B.E.M. trateaz\
Euharistia în spiritul doctrinei protestante, ceea ce se
manifest\ deosebit de evident la analiza a dou\ momente
excep]ional de importante ale Tainei>
1) transformarea pâinii [i vinului oferite în Trupul [i
Sângele lui Hristos<
2) însemn\tatea Euharistiei ca jertf\<
În capitolul 13 al B.E.M. despre Euharistie citim> „Cina
euharistic\ reprezint\ Taina Trupului [i Sângelui lui Hristos,
Taina prezen]ei Sale reale”. Aceast\ defini]ie just\ î[i pierde
îns\ semnifica]ia pozitiv\ în contextul altor fraze prea
generale [i difuze, de genul> „Euharistia reprezint\ o cin\ de
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tain\, ce ne ini]iaz\, prin intermediul unor simboluri v\zute,
în dragostea pentru Domnul Iisus Hristos”< sau, iar\[i>
„Euharistia reprezint\ o mare jertf\ de laud\, prin care
Biserica vorbe[te în numele tuturor f\pturilor”.
B.E.M. nu vorbe[te nimic despre momentul central [i cel
mai esen]ial al Tainei Euharistiei - transformarea Sfintelor
Daruri în Trupul [i Sângele lui Hristos. Dup\ cum se [tie,
luteranii, reformatorii [i numeroasele secte protestante neag\
înv\]\tura ecleziastic\ despre transformarea, la Sf=nta
Liturghie, a pâinii [i vinului în Trupul [i Sângele lui Hristos,
Mântuitorul nostru Cel ;nviat. Iar autorii ecumeni[ti ai
B.E.M. reduc la zero acest moment central al Tainei Euharistiei, afirm=nd c\ „anamneza (reamintirea) despre Hristos
constituie principala esen]\ a cinei euharistice”.
Pe de o parte, în B.E.M. se postuleaz\ c\ „Biserica m\rturise[te prezen]a real\, vie [i activ\ a lui Hristos în Euharistie”,
dar în comentariul de la capitolul 13 declar\> „Unele biserici,
cu toate c\ m\rturisesc prezen]a real\ a lui Hristos în Euharistie”, nu leag\ aceast\ prezen]\ în mod clar de imaginea
pâinii [i vinului. Bisericilor li se rezerv\ dreptul s\ hot\rasc\
dac\ aceast\ deosebire ar putea fi adoptat\ (!), continuând s\
existe în cadrul coinciden]ei opiniilor formulate în text.
Propunând un compromis nelegiuit privind cea mai mare
Tain\ bisericeasc\, ecumenismul î[i dezv\luie adev\rata sa
natur\. Specularea evident\ cu „prezen]a abstract\ a lui
Hristos”, care nu este în mod atât de necondi]ionat legat\ de
imaginea pâinii [i a vinului, reprezint\ o minimalizare
inacceptabil\ [i o negare în fapt a înv\]\turii de inspira]ie
dumnezeiasc\ [i patristic\ despre transformarea liturgic\,
mai presus de minte, a pâinii [i vinului euharistic în Trupul
[i Sângele Mântuitorului nostru, în care El este prezent
„prin esen]a Sa, adic\ cu sufletul [i Dumnezeirea sau ca
Dumnezeu des\vâr[it [i ca Om des\vâr[it”.
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Înv\]\tura despre transformarea Sfintelor Daruri, constituind momentul central al Sfintei Euharistii, este bazat\ pe
m\rturii din Noul Testament - mai întâi de toate, pe cuvintele f\r\ echivoc ale Mântuitorului (In. 6, 48-58< Mt. 26, 26-28<
Mc. 14, 22-24< Lev. 22, 19, 20< comp. I Cor 11, 23-25). Ea a fost mereu
vie în con[tiin]a Bisericii Ortodoxe înc\ de pe timpurile
apostolilor.
În vechile liturghii ale Sf=ntului Apostol Iacov, Sfântului
Vasilie cel Mare [i Sfântului Ioan Gur\ de Aur, rug\ciunea
c\tre Dumnezeu-Tat\l precede sfin]irii Cinstitelor Daruri<
prin ea, Dumnezeu este rugat ca, prin d\ruirea Sfântului
Duh, s\ prefac\, s\ preschimbe, s\ transforme pâinea [i
vinul în Trupul [i Sângele lui Hristos. „Faptul c\ toate
vechile liturghii aveau aceea[i în]elegere deplin\ a unui
obiect atât de important al înv\]\turii despre Taina
Euharistiei demonstreaz\ incontestabil - arat\ mitropolitul
Macarie - c\ aceasta a fost tradi]ia apostolic\ cu privire la
Euharistie, [i astfel a crezut de-a pururi Sfânta Biseric\
Soborniceasc\. Sfin]ii P\rin]i [i înv\]\tori ai Bisericii ne
înva]\, de asemenea, c\ în Taina Euharistiei pâinea [i vinul
se preschimb\, se transform\ în Trupul [i Sângele lui
Hristos. Sfântul Iustin Filozoful (secolul II) ne spune c\
„acea hran\ (Euharistia), asupra c\reia s-au rostit cuvinte de
mul]umire cu rug\ciune... [i care, dup\ preschimbarea ei,
hr\ne[te sângele [i trupul nostru, este Trupul [i Sângele
Aceluia[i Iisus Hristos întrupat”. Sfântul Chiril al
Ierusalimului (secolul IV) scrie> „Hristos, pe când se afla în
Cana Galileei a f\cut din ap\ vin asem\n\tor sângelui” (In. 2,
1-10). Nu putem oare s\ credem c\ [i vinul se face sânge? În
s\vâr[irea Tainei, pâinea se preface în Trupul lui Hristos, iar
vinul - în Sângele lui Hristos”.
Sfântul Grigorie de Nyssa (secolul IV) m\rturise[te> „Cu
adev\rat gândesc [i cred c\ [i ast\zi pâinea, sfin]it\ prin
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cuvântul lui Dumnezeu, se preface în Trupul lui DumnezeuCuvântul. La Sfântul Ambrozie al Mediolanului citim> „De
fiecare dat\ când primim Tainele, care prin Taina sfintei
rug\ciuni se preschimb\ în Trupul [i Sângele lui Hristos,
vestim moartea Domnului (I Cor. 11, 26).
Teodor din Heracleea (secolul IV) face urm\toarea l\murire> „Acesta este, a spus Hristos, Trupul Meu, [i acesta este
Sângele Meu, ca tu s\ nu crezi c\ e vorba doar de chipul lor,
dar c\ pâinea este însu[i trupul Domnului, iar vinul - sângele
Domnului, pref\cându-se în Trupul [i Sângele Domnului
nostru prin lucrarea Sfântului Duh.
Sfântul Ioan Damaschin (secolul VIII) m\rturise[te>
„Pâinea [i vinul cu ap\, prin chemarea [i pogorârea Duhului
Sfânt, se transform\ în chip mai presus de fire în Trupul [i
Sângele lui Hristos”. Pâinea [i vinul nu sunt o închipuire a
Trupului [i Sângelui Domnului (s\ nu fie!), ci sunt însu[i
Trupul Dumnezeiesc al Domnului, c\ci El a spus> „Acesta
este Trupul Meu - nu închipuire a trupului< e Sângele Meu
- nu închipuire a lui”.
Cât de departe este B.E.M. de aceast\ înv\]\tur\ a
Sfin]ilor P\rin]i, când propune urm\toarea defini]ie pur
protestant\> „Prin puterea cuvântului viu al lui Hristos [i
prin puterea Sfântului Duh, pâinea [i vinul devin simbolurile
sacramentale ale trupului [i sângelui lui Hristos!”
Or, Sfin]ii P\rin]i ai Sinodului VII Ecumenic au m\rturisit ;ntr-un glas> „Niciodat\ nimeni dintre trâmbi]ele Duhului,
sfin]ii apostoli, sau din preasl\vi]ii P\rin]i ai no[tri, n-a numit
Jertfa noastr\ f\r\ de sânge, adus\ în amintirea Patimii Dumnezeului nostru [i a întregii iconomii a Lui, chip al trupului
Lui< pentru c\ ei n-au primit (porunc\) de la Domnul s\
vorbeasc\ sau s\ m\rturiseasc\ astfel, îns\ au auzit pe El
zicând, în Evanghelia Sa, urm\toarele> „Dac\ nu mânca]i
Trupul Fiului Omului, [i dac\ nu be]i Sângele Lui, n-ave]i
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via]\ în voi în[iv\” (In. 6, 53). {i înc\> „Lua]i, mânca]i< acesta
este Trupul Meu” (Mt. 26, 26)... El n-a spus> „Lua]i, mânca]i<
acesta este chipul Trupului Meu”. Le arat\ clar, deci, c\ nici
Domnul, nici Apostolii, nici Sfin]ii P\rin]i niciodat\ n-au
numit chip Jertfa f\r\ de sânge adus\ de iereu, ci au numito însu[i Trupul [i însu[i Sângele (lui Hristos).
Aceast\ clar\ înv\]\tur\ patristic\ [i bisericeasc\ despre
esen]a Sfintei Euharistii este respins\ [i substituit\ în B.E.M.
prin formul\ri oportuniste. Negând ca atare transformarea
pâinii [i vinului euharistic, autorii B.E.M. pun la îndoial\ [i
adev\rul evident c\ Sfintele Daruri preschimbate r\mân
Trupul [i Sângele lui Hristos nu numai în momentul
împ\rt\[irii credincio[ilor, ci [i dup\ aceea. O aluzie perfid\
în acest sens transpare din urm\toarele cuvinte> „Unele
biserici subliniaz\ c\ prezen]a lui Hristos în elementele
sfin]ite continu\ [i dup\ serviciul divin. Altele îns\ pun
accentul principal pe însu[i actul s\vâr[irii Euharistiei [i
împ\rt\[irii cu elemente în timpul cuminec\rii... Cât prive[te p\strarea elementelor, fiecare biseric\ trebuie s\ respecte
practica [i evlavia celorlalte”.
A[adar, B.E.M. admite, în chip hulitor, c\ Sfintele
Daruri devin dup\ cuminecare pâine obi[nuit\ [i vin obi[nuit, f\r\ a fi cel pu]in „simboluri” ale Trupului [i Sângelui
lui Hristos< [i de aceea nu e nevoie s\ le p\str\m cu evlavie,
ca fiind Trupul [i Sângele Mântuitorului nostru. Bisericile
Ortodoxe locale, în calitatea lor de membri ai C.E.B., sunt
îndemnate s\ „respecte” aceast\ „practic\” [i „evlavie”,
prin care se nimice[te, de fapt, credin]a în puterea de
preschimbare a Sfintelor Daruri [i î[i pierde sensul îns\[i
Taina Sfintei Euharistii. Cu adev\rat, obr\znicia ecumenic\
întrece orice m\sur\!
În opozi]ie cu aceasta, Patriarhii R\s\riteni, în „Epistola
cu privire la Credin]a Ortodox\”, redactat\ în 1723, declar\
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cu t\rie> „Credem, de asemenea, c\ aceast\ Jertf\ (adic\ Sfânta
Euharistie), atât înainte de întrebuin]area ei (imediat dup\
sfin]irea Sfintelor Daruri), cât [i dup\ întrebuin]are (adic\
dup\ împ\rt\[irea cu ele), fiind p\strat\ în vase sfin]ite pentru împ\rt\[irea cre[tinilor afla]i pe moarte, este adev\ratul
Trup al lui Hristos... a[a încât [i pân\ la întrebuin]area de
dup\ sfin]ire [i în momentul întrebuin]\rii ca atare, [i dup\
aceasta este de-a pururi adev\ratul Trup al Domnului”.
Principiul ecumenic al oportunismului de compromis,
propagat de autorii B.E.M., nu este în m\sur\ s\ ascund\
deosebirea profund\ dintre textul ecumenic [i înv\]\tura
biblic\ [i patristic\ cu privire la Sfânta Euharistie ca jertf\.
:ntr-o manier\ protestant\, B.E.M. opune acestei no]iuni
dogmatice principale concep]ia Euharistiei ca pomenire> „:n
lumina concep]iei biblice despre pomenire, toate bisericile
ar putea s\ revad\ disputele vechi cu privire la „jertf\” [i s\[i aprofundeze propria în]elegere a motivelor pentru care alte
tradi]ii... au renun]at la acest termen”.
Desigur, Euharistia reprezint\ o jertf\ de pomenire,
potrivit cuvintelor Mântuitorului Însu[i> „S\ face]i lucrul
acesta spre pomenirea Mea” (Lc. 22, 19), care urmeaz\ imediat
dup\ cuvintele de rânduire a acestei Taine> „Lua]i, mânca]i<
acesta este Trupul Meu, Care se frânge pentru voi” (comp.
Cor. 11, 24). Dup\ cuvintele analoage despre pahar (I Cor. 11, 25),
Mântuitorul generalizeaz\ în încheiere> „C\ci de câte ori
ve]i mânca aceast\ pâine [i ve]i bea acest pahar, moartea
Domnului vesti]i” (I Cor. 11, 26). Ultimele cuvinte arat\ clar
caracterul de jertf\ al Tainei Sfintei Euharistii ca Jertf\ de
milostivire „spre iertarea p\catelor” (Mt. 26, 28), care se aduce
pentru to]i membrii vii [i mor]i ai Bisericii lui Hristos „pentru via]a lumii” (In. 6, 51).
Autorii B.E.M. îns\, devota]i principiilor lor protestantecumenice, trec sub t\cere aceast\ calitate principal\ a
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Jertfei euharistice, care e legat\ direct de caracterul de
pomenire al Sfintei Euharistii. Or, însemn\tatea Euharistiei
ca Jertf\ a fost subliniat\ de Biseric\ înc\ din vechime.
Sfin]ii P\rin]i ai Sinodului I Ecumenic m\rturisesc> „Pe
sfânta mas\ se afl\ Mielul lui Dumnezeu, „Cel ce ridic\
p\catul lumii” (In. 1, 29), [i pe Care preo]ii îl aduc jertf\ f\r\
v\rsare de sânge”.
În rug\ciunea de tain\, pe care preotul o roste[te în
timpul cânt\rii Heruvicului în liturghiile Sfântului Vasilie cel
Mare [i Sfântului Ioan Gur\ de Aur, se subliniaz\> „Dar,
pentru iubirea Ta de oameni cea negr\it\ [i nem\surat\,
nemutat [i neschimbat te-ai f\cut om, [i Arhiereu Te-ai
numit nou\ d=ndu-ne lucrare de sfin]enie a slujbei acesteia
[i a Jertfei celei f\r\ de s=nge, ca un St\p=n al tuturor”.
Sfântul Chiprian al Cartaginei (secolul III) spune> „Iisus
Hristos, Domnul [i Dumnezeul nostru, El Însu[i este Preotul
lui Dumnezeu-Tat\l [i este Cel dintâi Care S-a adus pe Sine
Însu[i jertf\ Tat\lui [i ne-a poruncit s\ facem acela[i lucru
întru pomenirea Lui”.
Sfântul Chiril al Ierusalimului (secolul IV), definind
Euharistia „Jertf\ de îndurare”, m\rturise[te clar> „Pentru
cei adormi]i... În\l]ând lui Dumnezeu rug\ciuni, Îl aducem
jertf\ pe Hristos, r\stignit pentru p\catele noastre, cerând lui
Dumnezeu Cel Iubitor de oameni îndurare pentru ei [i
pentru noi”. S\ încheiem cu m\rturisirea Patriarhilor
R\s\riteni> „Credem c\ aceasta este o adev\rat\ Jertf\ de
îndurare, adus\ pentru to]i cei care tr\iesc [i care au murit
în evlavie, [i, a[a cum s-a spus în rug\ciunile acestei Taine,
a fost dat\ Bisericii de c\tre apostoli la porunca Domnului
spre mântuirea tuturor”. Contradic]iile principale dintre
B.E.M. [i înv\]\tura Noului Testament [i a Sfin]ilor P\rin]i
cu privire la transformarea Sfintelor Daruri în Trupul [i
Sângele lui Hristos [i cu privire la esen]a Jertfei euharistice,
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contradic]ii pe care le-am expus mai sus, nu epuizeaz\ toate
caren]ele teologice ale B.E.M. Vom aminti [i altele.
1) În conformitate cu spiritul ecumenismului contemporan, Euharistia este privit\ sub aspect laic, str\in revela]iei Noului Testament> „Cinele, despre care s-a scris c\
Iisus a luat parte la ele în timpul slujirii Sale pe p\mânt,
vestesc [i arat\ apropierea Împ\r\]iei> un semn evident al
acestei împ\r\]ii este starea de sa]ietate a poporului”. Din
acestea transpare evident ideea, sus]inut\ energic de
ecumenism, despre „Împ\r\]ia lui Dumnezeu” pe p\mânt,
care nu are nimic comun cu Vestea cea Bun\ a Mântuitorului despre Împ\r\]ia lui Dumnezeu ca realitate
necreat\, imaterial\, ca „har l\untric ren\sc\tor al Sfântului
Duh cu roadele [i manifest\rile lui des\vâr[ite” (comp. Gal. 5,
22-23). Explica]ia pe care o dau ecumeni[tii „s\tur\rii
poporului” este absolut ne;ndrept\]it\. Însu[i Mântuitorul
adreseaz\ poporului, hr\nit de El în chip minunat,
urm\toarea mustrare> „Amin, amin, gr\iesc vou\> M\
c\uta]i pe Mine, nu pentru c\ a]i v\zut semne, ci pentru c\
a]i mâncat din pâini, [i v-a]i s\turat. Lucra]i nu pentru
mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea aceea care
r\mâne spre via]\ ve[nic\, care Fiul Omului va da vou\” (In.
6, 26-27). Dup\ aceste cuvinte clare, pe ce s-ar putea întemeia
afirma]ia precum c\ „s\turarea poporului” ar fi un „semn al
Împ\r\]iei lui Dumnezeu”? {i Sf=ntul Apostol Pavel declar\
categoric> „C\ nu este împ\r\]ia lui Dumnezeu mâncare [i
b\utur\< ci dreptate [i pace [i bucurie întru Duhul Sfânt”
(Rom, 14, 17).

2) În capitolul 2 al B.E.M. despre Euharistie citim>
„Dup\ f\g\duin]a lui Hristos, fiecare membru botezat al
Trupului lui Hristos prime[te prin Euharistie asigurarea de
iertare a p\catelor (Mt. 26, 28) [i chez\[ia vie]ii ve[nice” (In. 6,
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O asemenea formulare î]i creeaz\ impresia c\ orice
cre[tin botezat, prin intermediul Euharistiei, î[i asigur\ în
mod automat iertarea p\catelor sale. Este evident caracterul
protestant al acestui gând. Potrivit cuvintelor Apostolului (I
Cor. 11, 27-28), în cazul unei împ\rt\[iri nevrednice, Sfânta
Euharistie nu serve[te la iertarea, ci la înmul]irea
distrug\toare a p\catelor omului, care în felul acesta osând\
î[i m\nânc\ [i bea, atr\gând asupra lui judecata lui
Dumnezeu (I Cor. 11, 29).
Protestan]ii îns\, negând Taina Poc\in]ei (Spovedaniei),
au pierdut în general no]iunea de împ\rt\[ire nevrednic\. De
aceea, ei contest\ necesitatea m\rturisirii p\catelor personale în fa]a preotului, ca o condi]ie obligatorie pentru Sfânta
Împ\rt\[anie. Este bine cunoscut c\ spovedania înainte de
împ\rt\[anie s-a practicat în Biseric\ înc\ din vechime.
Chiar [i un ra]ionalist ca teologul protestant Adolf Garnack
recuno[tea> „Noi am eliminat Taina Spovedaniei< în locul ei
am pus con[tiin]a personal\ despre c\in]\... Dar con[tiin]a
noastr\ personal\ a c\in]ei nu înseamn\ nimic”.
3) E cazul s\ clarific\m problema de mare importan]\ a
s\vâr[itorului legal al Tainei Euharistiei. În B.E.M. se
spune> „:n timpul s\vâr[irii Euharistiei, Hristos adun\, înva]\ [i alimenteaz\ Biserica. Hristos este Acela Care cheam\
la mas\ [i st\ în capul mesei. El este P\storul Care conduce
poporul lui Dumnezeu, Proorocul Care veste[te cuvântul lui
Dumnezeu, P\rintele Care s\vâr[e[te Taina lui Dumnezeu.
În majoritatea bisericilor, aceast\ conducere a mesei este
pus\ în seama unui preot hirotonit. Cel care conduce slujirea
euharistic\ în numele lui Hristos face s\ se în]eleag\ c\
Euharistia se ofer\ ca un dar al lui Hristos, Care tr\ie[te în
Biserica Sa”.
În aceste cuvinte, dup\ cum se vede, B.E.M. încearc\, de
pe pozi]iile pluralismului, s\ justifice [i s\ unifice toate
51-58).
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felurile de practic\ euharistic\. Baz=ndu-se doar pe adev\rul
mistic neîndoielnic c\ Domnul Iisus Hristos este „Cel Care
aduce [i este adus, Care prime[te [i este împ\r]it”, dup\
cum m\rturise[te preotul în rug\ciunea de tain\ la Heruvic,
B.E.M. diminueaz\ problema s\vâr[itorului p\mântesc al
Tainei, afirmând c\ Euharistia ar putea fi s\vâr[it\, chipurile, [i de „un preot hirotonit”, a[a cum se face „în majoritatea bisericilor”, [i de un mirean obi[nuit, dup\ cum se
practic\ în mai multe secte protestante.
Prin „cel care conduce slujirea euharistic\” poate fi
în]eles oricine - atât un episcop sau preot ortodox legal, cât
[i un pastor luteran sau o femeie - „preoteas\” anglican\ etc.
Aceast\ deplasare de no]iuni nu are nimic comun cu
con[tiin]a soborniceasc\ a Bisericii Ortodoxe, care înc\ de
pe timpul apostolilor p\streaz\ [i propov\duie[te adev\rul c\
„puterea de a înf\ptui Taina Euharistiei apar]ine numai
episcopilor în calitate de urma[i ai apostolilor, iar prin
episcopi se transmite [i preo]ilor. Patriarhii R\s\riteni, în
„Epistola cu privire la Credin]a Ortodox\”, m\rturisesc>
„Credem, de asemenea, c\ aceast\ Tain\ a Sfintei Euharistii
nu este s\vâr[it\ de oricine, ci numai de un iereu dreptcredincios, care a primit preo]ia de la un episcop
dreptcredincios canonic”.

G) Taina Preo]iei (slujirea)

Pentru noi, este deosebit de important\ partea a treia a
B.E.M. consacrat\ Tainei Preo]iei, deoarece de validitatea
acestei Taine depinde validitatea celorlalte, în special a
Tainei Euharistiei, c\ci cea dintâi condi]ie a autenticit\]ii ei
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este faptul s\v=r[irii ei de c\tre un preot care a fost ridicat în
cinul respectiv prin hirotonirea oficial\ de un episcop legal.
Ecumeni[tii acord\, de asemenea, o mare importan]\
problemei preo]iei, în scopul recunoa[terii reciproce a ierarhiilor, lucru pe care ei îl pretind la negocierile privind unirea
diferitelor confesiuni. În acest sens, s-a pronun]at f\]i[
@episcopul” anglican Gloucester la conferin]a de la Ripon,
care a avut loc la 31 octombrie 1983> „Unirea real\ se va
face atunci când vom unifica preo]ia. În acest sens, noi
ac]ion\m [i în Biserica Ortodox\ R\s\ritean\. Acolo, situa]ia
evolueaz\ mai încet, îns\, în cele din urm\, va conduce la o
unire efectiv\”.
Aceea[i trufa[\ încredere de sine, atingerea scopului final
- recunoa[terea reciproc\ a ierarhiilor - se resimte în fiecare
rând al documentului ecumenic vizat, ceea ce ar trebui s\
îndemne pe to]i cre[tinii ortodoc[i, purt\tori ai binef\c\toarei continuit\]i apostolice în Biseric\, la o lupt\ hot\râtoare împotriva insisten]elor ostentative ale ecumeni[tilor!
S\ ne oprim la însu[i titlul p\r]ii a treia. Spre deosebire
de Tainele Botezului [i Euharistiei, marcate prin vechile lor
denumiri patristice, Taina Preo]iei este consemnat\ în B.E.M.,
în limba englez\ prin denumirea general\ Ministry, care se
traduce literalmente „slujire”. Potrivit enciclopediei britanice, în limba englez\ exist\ o denumire special\ pentru
preo]ie, [i anume Priesthood, care red\ fidel termenul
grecesc tradi]ional [i cel latin - sacerdotium. Ministry este
foarte greu de tradus, c\ci cuvântul cuprinde toate genurile
de slujire bisericeasc\. Acest ;n]eles multiplu confer\ un caracter confuz con]inutului bine definit al Tainei rânduite de
Dumnezeu, care este Preo]ia, mo[tenit\ prin succesiune de
la Sfin]ii Apostoli. Denumirea indefinit\ a Tainei Preo]iei
are drept scop s\ înglobeze în no]iunea de slujire „bisericile”
care intr\ în componen]a C.E.B. [i nu au de fapt preo]ie!
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O interpretare la fel de confuz\ a problemei preo]iei se
întâlne[te adesea în cercurile protestante. De exemplu, secretarul general al C.E.B., Potter, în discursul inaugural rostit
la cea de a VI-a adunare din Vancouver, interpretând eronat
cuvintele Sf=ntului Apostol Petru despre cre[tini ca „preo]ie
împ\r\teasc\” (I Petru, 2, 9), a declarat c\ „unul din marile merite ale Reformei, pe care îl datoreaz\ lui Martin Luther, este
descoperirea (!)... c\ fiecare - fie femeie sau b\rbat - este preot
în fa]a Domnului... indiferent de este el hirotonit sau mirean”.
În B.E.M. se strecoar\ acela[i amestec al preo]iei
sfin]itoare legale [i al „preo]iei împ\r\te[ti” generale a
mirenilor cu un scop anume - de a minimaliza rolul preo]iei
sfin]itoare [i a [terge hotarul dintre preo]ime [i mireni.
De remarcat c\ în B.E.M. pretutindeni se întrebuin]eaz\
termenul „preo]ime hirotonit\”, ceea ce reprezint\ un nonsens b\t\tor la ochi, c\ci nu poate exista preo]ime nehirotonit\. În Capitolul 7 citim> „Termenul preo]ime hirotonit\
se refer\ la persoanele care au primit harisma [i pe care
biserica îi nume[te (!) pentru slujire prin hirotonisire, cu invocarea Sfântului Duh [i punerea mâinilor asupra lor”. Îns\
chiar în punctul urm\tor se spune> „Multe din biserici (deci nu
toate - n.a.) utilizeaz\ cuvântul „preot” pentru desemnarea
anumitor slujitori ai altarului hirotoni]i. Deoarece aceasta nu
reprezint\ un obicei general, respectiva problem\ esen]ial\
se examineaz\ în Capitolul 17 al prezentului document”.
Indicatul §17 este intitulat în englez\ „Ordained
Ministry&Priesthood”, adic\ „Slujirea hirotonit\&Preo]ia”<
în plus, termenul „Preo]ia” este raportat la Hristos [i poporul Bisericii, iar cel dintâi termen, „Slujirea” - la „Preo]ia
hirotonit\”, care particip\, ca to]i „ cre[tinii, [i în preo]ia lui
Hristos, [i în preo]ia Bisericii” (adic\ a poporului bisericii).
Astfel, în B.E.M., în ciuda terminologiei atestate în Enciclopedia Britanic\, ambii termeni sunt folosi]i ;n sens gre[it>
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prin termenul comun Ministry, care înseamn\ „slujirea” în
genere, este desemnat\ preo]imea hirotonit\, iar prin termenul specific Priesthood (preo]imea hirotonit\) -„preo]ia”
general\ a poporului bisericii. Se creeaz\ impresia c\ preo]ia
sfin]itoare nu este decât o emana]ie a „preo]iei” poporului
bisericii, care prin intermediul „hirotonirii” simbolice desemneaz\ el însu[i pe slujitorii altarului. O viziune asem\n\toare, pur protestant\, asupra ierarhiei ecleziastice, care contest\ împuternicirea ei de c\tre Hristos pe linia continuit\]ii
apostolice, reprezint\ o grav\ eroare dogmatic\, însemnând
negarea caracterului apostolic al Bisericii lui Hristos.
În comentariul la §17, utilizarea gre[it\ mai sus amintit\
a termenilor se argumenteaz\ prin faptul c\, zic ei, „în Noul
Testament niciodat\ nu sunt folosi]i termenii „Preo]ie” sau
„preot” (iereu) pentru desemnarea preo]imii hirotonite sau a
preotului hirotonit”. Potrivit B.E.M., „;n Noul Testament
acest termen este aplicat, pe de o parte, pentru preo]ia unic\
a lui Iisus Hristos [i, pe de alta, pentru slujirea împ\r\teasc\
[i profetic\ a tuturor boteza]ilor”.
Iat\ îns\ cum arhimandritul (;n prezent, arhiepiscop de
New York) Pierre Lullie, în articolul deja citat, explic\
deosebirea în folosirea termenilor> „Vechea Biseric\ evita,
pentru desemnarea func]iilor preo]e[ti, ambiguitatea posibil\
atunci, care ar fi putut rezulta din omonimie. Tocmai de
aceea, termenii nu sunt întrebuin]a]i în Noul Testament
pentru desemnarea func]iilor preo]e[ti”.
Dreptul canonic r\mâne fidel terminologiei vechi
cre[tine [i utilizeaz\ în locul lor termenii „episcop” [i
„preot”. O asemenea pozi]ie a Bisericii în etapa sa primar\
se explic\ simplu> „în raport cu iudaismul, ea a sus]inut
abolirea unei mul]imi de jertfe, ca fiind pur arhetipice fa]\
de unica Jertf\ perfect\, adus\ o dat\ pentru totdeauna de
Hristos - Unicul adev\rat Arhiereu. În privin]a p\gânilor
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converti]i, termenul ar fi putut fi interpretat la fel de
ambiguu, deoarece el desemna vr\jitorii cultelor p\gâne.
Odat\ îns\ cu dispari]ia treptat\ a p\gânismului, pe de o
parte, [i cu separarea definitiv\ a iudaismului de cre[tinism
- pe de alta, pericolul confund\rii termenilor a disp\rut. În
felul acesta, s-a r\spândit folosirea termenilor arhiereus [i
iereus în lumea elen\ [i pontifex [i sacerdos la latini”.
Chiar înc\ la cel mai timpuriu dintre p\rin]ii bisericii Sfântul Mucenic Climent, Pap\ al Romei ($101, pr\znuit la
24 noiembrie) -, termenii „arhiereu” [i „iereu” desemneaz\
pe preo]ii cre[tini. Prin urmare, în B.E.M. Arhieria suprem\
a lui Hristos este opus\ în mod tenden]ios preo]iei slujitoare
încredin]ate clericilor din Biseric\. Preo]ia p\mânteasc\
provine de la Arhieria cereasc\ a lui Hristos, a[a cum este
foarte bine spus în rug\ciunea de tain\ rostit\ de preot în
timpul Heruvicului la Sfânta Liturghie. În ciuda acestui fapt,
în comentariul la §11, B.E.M. declar\, în chip nelegiuit, c\
„bisericile trebuie s\ evite a atribui propriile forme deosebite
de hirotonire a preo]imii voin]ei directe a lui Iisus Hristos [i
a le considera ca fiind rânduite de Iisus Hristos!” Autorii
(între care figureaz\ [i „ortodoc[i”) î[i declar\ f\]i[, cu o
nemaipomenit\ obr\znicie ecumenic\, necredin]a în preo]ie
ca Tain\ rânduit\ de Mântuitor, reducând totul la „numirea”
preo]ilor „prin hirotonire” bisericeasc\.
În B.E.M. nu se vorbe[te nic\ieri despre hirotonire ca
fiind o Tain\ d\ruit\ cu har, oficiat\ de episcop ca urma[
apostolic, ci doar despre „numire” prin impersonala „punere
a mâinilor” (de c\tre cine?). O astfel de negare evident\ a
continuit\]ii apostolice ;n calitate de condi]ie a realit\]ii preo]iei se întâlne[te foarte des nu numai la protestan]i, ci [i la
anglicani. De exemplu, dr. Hedlom, cunoscut teolog
anglican [i profesor al Universit\]ii din Oxford, considera
c\, în Biserica cre[tin\ veche, episcopii erau urma[i ai
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apostolilor „nu fiindc\ ar fi primit harul transmis de apostoli, ci pentru c\ au fost desemna]i de Biseric\ s\ îndeplineasc\ îndatoririle pe care le îndeplineau apostolii”. Aceast\
viziune extrem de gre[it\ asupra preo]iei nu l-a împiedicat
pe dr. Hedlom s\ devin\ curând „episcop” anglican, ceea ce
vorbe[te despre solidaritatea cu el a bisericii lui.

Barbara Clementine Harris (centru), prima femeie „episcop”, cu
ocazia „hirotoniei” sale, ;n 1980. Opt ani mai t=rziu, ;n 1989,
avea s\ fie numit\ „episcop-sufragan” de Boston.

Iar în iulie 1988, la conferin]a din Lambeth a @episcopilor” anglicani, a fost adoptat\ hot\rârea de hirotonire a
femeilor nu numai ca „preotese”, ci [i ca „episcopi”! Curând,
ea a fost adus\ la îndeplinire> la 12 februarie 1989, la Boston
(SUA) a fost oficiat\ „hirotonirea” Barbarei Harris ca
„episcop”. Iat\ la ce f\r\delege strig\toare la cer duce renun]area la principiul continuit\]ii apostolice! Dup\ aceasta
devine cu neputin]\ participarea ortodoc[ilor la Consiliul
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Mondial al Bisericilor, care întotdeauna a sus]inut ideea
„preo]iei” feminine.
În partea a III-a a B.E.M.,
„Formele preo]iei hirotonite”, se promoveaz\ insistent ideea c\ „Noul Testament nu indic\ un singur
tip de preo]ie, care ar putea
servi drept model sau
drept o norm\ invariabil\
pentru întreaga preo]ie
viitoare în Biseric\”. În
Noul Testament, noi mai
curând întâlnim o varietate de forme, careau existat
în diferite locuri [i în di:n cadrul aceluia[i eveniment
(1980), Barbara Harris @liturghiferite timpuri, în ultimele
se[te” pentru prima oar\ ;n via]a cuvinte se exprim\ nu
ei [i a @bisericii” Episcopale.
numai necredin]a ra]ionalist\ în ierarhia neo-testamentar\, ci se contest\ chiar
autenticitatea c\r]ilor sfinte ale Noului Testament, care ar fi
ap\rut, chipurile, „în diferite timpuri”. Urmând ra]ionalismului protestant, alc\tuitorii B.E.M. declar\ deschis, dup\
aceea, c\ abia „în secolele doi [i trei a fost stabilit\ forma
cu trei trepte - episcop, preot [i diacon - ca form\ general\
a preo]iei hirotonite în întreaga Biseric\”. O astfel de viziune
asupra provenien]ei celor trei trepte ale ierarhiei biserice[ti
reprezint\ o negare f\]i[\ a rânduirii lor de c\tre Sfin]ii
Apostoli [i, implicit, a desfiin]\rii no]iunii de continuitate
apostolic\ a ierarhiei.
Între altele, în „Faptele Sfin]ilor Apostoli”, alc\tuite de
Sf=ntul Apostol [i Evanghelist Luca (comp. Lc. 1, 3 [i Fapte 1, 6)
se arat\ clar c\ Sfin]ii Apostoli au hirotonit personal pe
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primii cinci diaconi (Fapte 6, 6). Tot de c\tre apostoli au fost
hirotoni]i Sf. Ap. Pavel [i Sf. Ap. Varnava (Fapte 13, 3), care,
la rândul lor, au hirotonit preo]i pentru toate bisericile
întemeiate de ei (Fapte 14, 33). Iar Sf=ntul Apostol Pavel a hirotonit pe ucenicul s\u Timotei în cinul de episcop al Efesului
(I Tim. 4, 14< II Tim. 1, 6), iar pe alt ucenic al s\u, Tit, l-a f\cut
episcop al Cretei, poruncindu-i s\ hirotoneasc\ preo]i pentru
toate ora[ele de acolo (Tit 1, 6).
În afar\ de indica]iile directe ale c\r]ilor sfinte ale Noului
Testament, existen]a a trei trepte ierarhice este m\rturisit\
înc\ din vremea apostolilor, de c\tre urma[ii lor direc]i>
Sfântul Climent, episcop al Romei [i Sfântul Ignatie, Purt\torul de Dumnezeu, episcop al Antiohiei ($107). În Epistolele lor c\tre Magnezieni (6, 1< 3, 1-2) [i c\tre Tralieni (3, 1),
sunt enumerate direct cele trei trepte ale ierarhiei biserice[ti.
În B.E.M. îns\, m\rturiile acestor trei b\rba]i apostolici
sunt opuse una alteia în mod artificial. În comentariul la §36
citim> „:n vechea Biseric\, leg\tura dintre episcopat [i comunitatea apostolic\ era conceput\ în dou\ chipuri. Pe de o
parte, se recunoa[te c\ „Sfântul Climent se interesa înainte
de toate de mijloacele cu ajutorul c\rora continuitatea istoric\ a prezen]ei lui Hristos s\ fie asigurat\ în Biseric\ datorit\ continuit\]ii apostolice, iar pe de alta - se subliniaz\ c\
„Sfântul Ignatie din Antiohia vedea în comunitatea cre[tin\,
strâns\ în jurul preotului [i în mijlocul preo]ilor [i diaconilor, o manifestare real\ a duhului în comunitatea apostolic\”. De aici, se trage concluzia c\ „simbolul succesiunii
apostolice nu arat\ doar continuitatea istoric\, ci [i adev\rata
realitate duhovniceasc\”. De fapt, continuitatea istoric\ a succesiunii apostolice, sus]inut\ de Sfântul Climent Romanul,
st\ la baza realit\]ii duhovnice[ti, despre care vorbe[te Sfântul
Ignatie Purt\torul de Dumnezeu [i care nu reprezint\ decât
continuitatea apostolic\ la momentul dat. Prin urmare, am=n256

doi P\rin]ii Apostolici vorbesc de unul [i acela[i fenomen,
care garanteaz\ succesiunea apostolic\ în Biserica Cre[tin\.
Ocolind problema extrem de nepl\cut\ pentru protestan]i, care vizeaz\ succesiunea apostolic\ ca transmitere a
harului ierarhic printr-un lan] continuu de hirotoniri din
vremea apostolilor pân\ în zilele noastre, lan] care a fost
curmat de Luther (secolul XVI), B.E.M. introduce o nou\
îmbinare de termeni> „Succesiunea în Tradi]ia Apostolic\”.
Scopul acesteia este de a sustrage aten]ia de la principalul
obiect - succesiunea apostolic\ ierarhic\, reducând
problema la o no]iune mai larg\ - Tradi]ia Apostolic\, care,
datorit\ posibilit\]ii de interpretare, convine mai mult
protestan]ilor.
Aceast\ expresie, în favoarea B.E.M., este ;nsu[it\ [i de
ecumeni[tii „ortodoc[i”. Unul din autorii B.E.M., protoiereul Vitalie Borovoi, în referatul s\u „Evaluarea documentelor de la Lima despre Botez, Euharistie [i Preo]ie”,
vorbe[te de „succesiunea organic\ a Tradi]iei Apostolice a
vie]ii harice [i sacramentale în Vechea Biseric\ a epocii
Sinoadelor Ecumenice (comun\ pentru noi to]i înc\ pân\ la
perioada sciziunilor noastre)”. Pe atunci îns\ protestan]ii nu
existau! Mai departe, Borovoi scrie despre necesitatea rena[terii „unit\]ii cre[tine prin eforturile fr\]e[ti comune ale
întregii comunit\]i ecumenice pornind de la principiile [i urmând principiile succesiunii istorice a Tradi]iei Apostolice...”
O problem\ deosebit de dificil\ este aceea a a[a-numitei
„preo]ii” a femeilor. P. Borovoi, în loc s\ elimine aceast\
problem\ „delicat\” ca neexistând în genere pentru Biserica
Ortodox\, consider\ [i aici necesar ca, „la rezolvarea acestei
probleme de c\tre celelalte biserici, s\ se ]in\ seama de
perspectivele ecumenice ale solu]ion\rii lor pentru unitatea
tuturor cre[tinilor [i pentru în]elegerea identic\ a p\str\rii
fidelit\]ii fa]\ de Tradi]ia Apostolic\, a[a cum este ea atestat\
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în istoria Bisericii”. Din cuvintele subliniate ale p. Borovoi
rezult\ c\ no]iunea privind Tradi]ia Apostolic\, chiar [i întro chestiune „delicat\”, mai urmeaz\ a fi dezb\tut\ în virtutea „perspectivelor ecumenice... ale unit\]ii tuturor cre[tinilor”! Acest lucru îns\ demonstreaz\ caracterul confuz al
no]iunii de Tradi]ie Apostolic\, pe care ecumeni[tii o speculeaz\ în scopuri egoiste.
S\ evoc\m îns\ no]iunea de Tradi]ie Apostolic\, a[a cum
este ea explicat\ în B.E.M. Cit\m> „Tradi]ia Apostolic\ în
Biseric\ înseamn\ succesiunea în calit\]ile distinctive stabile
ale Bisericii Apostolilor> m\rturisirea credin]ei apostolice,
propov\duirea [i interpretarea înnoit\ (!) a Evangheliei, oficierea Botezului [i Euharistiei, transmiterea responsabilit\]ii preo]e[ti”. Dup\ evocarea celor dou\ Taine> Botezul [i
Euharistia, ar fi trebuit numit\ cea de a treia Tain\ - Preo]ia,
care constituie un obiect de cercetare în B.E.M. În loc s\ se
vorbeasc\ de „transmiterea harului preo]iei, se men]ioneaz\
doar transmiterea responsabilit\]ii, ca de un act formal de
r\spundere juridic\, prin care pentru B.E.M. se epuizeaz\
întreaga esen]\ a „preo]iei”!
În comentariul la acela[i §34 se arat\> „În cadrul acestei
Tradi]ii Apostolice, exist\ o anumit\ succesiune apostolic\ a
slujirii, care serve[te pentru sus]inerea continuit\]ii [i
succesiunii cuvintelor [i ac]iunilor lui Iisus, transmise nou\
de c\tre Apostoli. Preo]ii sunt desemna]i (!) de Apostoli.
Dup\ aceea, episcopii Bisericii au fost primii custozi ai
acestei continuit\]i a tradi]iei apostolice< ei au fost martori ai
succesiunii apostolice a slujirii, care a fost continuat\ [i
p\strat\ prin episcopii vechii Biserici împreun\ cu preo]ii [i
diaconii din comunitatea cre[tin\”.
A[adar, în comentariu nu se spune nimic despre continuitatea haric\ în hirotonire - de la Apostoli prin episcopi,
inclusiv pân\ în zilele noastre. Referitor la Apostoli se spune
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doar c\ ei „numeau” pe preo]i, care se deosebesc totu[i de episcopi. Iar episcopii sunt numi]i doar „custozi” ([i nu promotori) [i „martori” (dar nu purt\tori) ai continuit\]ii apostolice
a slujirii. Nic\ieri îns\ nu se arat\ c\ aceast\ continuitate a
slujirii se transmite pe linia hirotonirilor în Taina Preo]iei.
În încheierea comentariului se subliniaz\ c\ „se impune
s\ se fac\ o distinc]ie între Tradi]ia Apostolic\ a întregii
Biserici [i continuitatea slujirii apostolice”. Cu alte cuvinte,
sunt separate artificial dou\ lucruri unite unul cu altul printr-o
leg\tur\ de nezdruncinat> „Tradi]ia Apostolic\” [i „slujirea
apostolic\”. Dovada cea mai gr\itoare a acestei leg\turi o
aduce culegerea de Pravile Apostolice, ce începe cu dou\ condi]ii> hirotonirea episcopului de c\tre doi sau trei episcopi,
iar a preotului sau diaconului - de un episcop. Prin urmare,
slujirea apostolic\ este cuprins\ în Tradi]ia Apostolic\.
În §36 continuitatea episcopilor apare definit\ doar ca
„unul din mijloacele... cu ajutorul c\ruia este exprimat\
Tradi]ia Apostolic\ în Biseric\. Aceast\ continuitate este
interpretat\... ca fiind un însemn simbolic [i p\strarea succesiunii credin]ei [i leg\turii apostolice”. La fel ca [i în Tainele
Botezului [i Euharistiei, B.E.M. nici de ast\ dat\ nu iese din
cadrul în]elegerii protestante a Tainelor sub form\ de simboluri, trec=nd cu vederea faptul c\ Tainele sunt necesare
pentru p\strarea continuit\]ii ierarhice rânduite de Iisus
Hristos, prin care se transmite negre[it credincio[ilor harul
lui Dumnezeu.
În §38 se spune c\ „bisericile care nu [i-au p\strat episcopatul privesc succesiunea episcopal\ ca un simbol, nu ca
o garan]ie a continuit\]ii [i unit\]ii Bisericii”. Iar mai departe
se arat\ c\ ele nu pot (ceea ce ar însemna c\ nu vor - n.a.)
s\ accepte... c\ preo]ia, adoptat\ în propria lor tradi]ie,
trebuie s\ fie considerat\ ca nevalabil\ pân\ la momentul în
care nu va adera la linia existent\ a succesiunii episcopale”.
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Aceea[i preten]ie concret\ a fost formulat\ de pastorul dr.
Jurghen Roloff, profesor la Universitatea din Erlangen, în
referatul „Evaluarea documentului de la Lima”, prezentat la
cea de a 10-a conferin]\ a reprezentan]ilor Bisericii Ortodoxe
Ruse [i Bisericii Evanghelice a Germaniei, care a avut loc la
Kiev în 25-29 septembrie 1984. El a declarat categoric>
„Pentru bisericile noastre este hot\râtor faptul c\ partenerii
ecumenici (adic\ ortodoc[ii) nu au pus recunoa[terea afl\rii
noastre în Tradi]ia Apostolic\ în func]ie de acest fel de
succesiune (adic\ apostolic\)”. Prin aceste cuvinte, teologul
protestant recunoa[te el însu[i c\ protestan]ii nu au succesiune apostolic\!
Astfel, B.E.M. introduce no]iunea de succesiune episcopal\ în mod protestant, ca ceva neobligatoriu pentru
cre[tini [i independent, chipurile, de succesiunea apostolic\,
care este ;nlocuit\ prin no]iunea de „continuitate în Tradi]ia
Apostolic\”, de[i nu exist\ succesiune episcopal\ f\r\ continuitate apostolic\. Aceste dou\ no]iuni sunt absolut
echivalente [i în aceasta rezid\ temelia principal\ a Bisericii
Ortodoxe ca Biseric\ Apostolic\!
Ultimul capitol al B.E.M. este intitulat> „Spre recunoa[terea reciproc\ a preo]imii hirotonite”< în el este dezv\luit
scopul ecumenic final - recunoa[terea reciproc\ a ierarhiilor
confesiunilor aderente la C.E.B. În §21 se arat\ direct c\
„bisericile trebuie s\ fie gata s\-[i modernizeze concep]ia [i
practica privind hirotonirea preo]ilor”. În §53 autorii B.E.M.
îndr\znesc s\ cear\ „bisericilor care au p\strat succesiunea
episcopal\ s\ recunoasc\ fondul apostolic al preo]iei
hirotonite existent în bisericile care n-au p\strat aceast\
succesiune, precum [i existen]a în aceste biserici a serviciului de „episcope” (în greac\) sub diverse forme”.
Nu se precizeaz\ ce fel de „forme diverse” de episcopat
exist\ în afara ierarhiei din trei trepte rânduite de Dumnezeu,
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c\ci astfel de „forme” nu exist\ [i nu pot exista! Este doar
o adun\tur\ de[art\ de cuvinte despre o oarecare „ierarhie”,
având drept scop s\ arunce praf în ochii cititorilor.
În §54 citim> „Unele biserici hirotonesc numai b\rba]i.
Disensiunile în aceast\ privin]\ împiedic\ recunoa[terea
reciproc\ a preo]iei. Acest lucru îns\ nu trebuie s\ fie
considerat un impediment esen]ial pentru eforturile de mai
departe spre realizarea recunoa[terii reciproce”. Dup\ cum
am mai ar\tat, C.E.B. sus]ine ideea „preo]iei” feminine,
încercând îns\, în cazul dat, s\ elimine acest obstacol de
dragul recunoa[terii reciproce a „bisericilor” [i „preo]ilor”
lor, încheind de aceea paragraful cu fraza> „Ideile ecumenice
trebuie s\ încurajeze, [i nu s\ frâneze dezbaterea
nestingherit\ a acestei probleme”.
În sfâr[it, în ultimul §55 al B.E.M. se presupune, ca
expresie suprem\ a „recunoa[terii reciproce a bisericilor [i
preo]iilor lor”, celebrarea Liturghiei Euharistice în comun
cu punerea reciproc\ a mâinilor!!!
Arhiereii ortodoc[i - purt\torii pre]iosului dar al continuit\]ii apostolice - vor în]elege clar c\, în cazul în care ei, din
anumite considerente (desigur, de natur\ ecumenist\, diplomatic\, [i nu bisericeasc\!), vor accepta parodia ecumenic\
descris\, va însemna c\ ei se lipsesc în mod automat de
harul ierarhic ca atare, c\p\tat în timpul hirotonirii, pierzându-[i în felul acesta succesiunea apostolic\, c\ci potrivit
Canonului apostolic 45> episcopul, presviterul sau diaconul
care se roag\ împreun\ cu ereticii trebuie s\ fie caterisit< iar
dac\ le va îng\dui s\ slujeasc\ ca preo]i în biseric\, trebuie
s\ fie depu[i din treapt\.
Fie ca aceasta s\ nu se întâmple!
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Principiul 10
Ecumenismul nu admite misionarismul ortodox ;n
mijlocul heterodoc[ilor< el confirm\ comunit\]ile
protestante în calitate de „biserici”< începe a-[[i impune
voin]a [i în Biserica Ortodox\, contaminând-o
o de spiritul
principial str\in al laiciz\rii
A) Participarea Bisericii Ortodoxe în C.E.B. este complet
nejustificat\

Observatorii heterodoc[i occidentali g\sesc extrem de
contradictorie [i ilogic\ participarea în C.E.B. a Bisericii
Ortodoxe, care pretinde a fi unica adev\rat\ Biseric\ a lui
Hristos, precum [i este.
Ce caut\ deci cre[tinii ortodoc[i în Consiliul Ecumenic
(C.E.B.), a c\rui ideologie se ;mpotrive[te cu totul Ortodoxiei? Ce folos poate avea Ortodoxia participând la mi[carea ecumenic\, al c\rei scop nu este acela de a uni toate
confesiunile av=nd ca temelie Adev\rul revelat de Dumnezeu
[i p\zit [i transmis de Ortodoxie, ci de a crea o comuniune
suprabisericeasc\, sau, mai exact, una antibisericeasc\, unde
nimeni nu va avea „o grani]\ aparte pentru confesiunea sa”
(dup\ expresia lui Vissert-Houft) [i unde nu va fi „Biseric\
Ortodox\ - în sensul distinct al acestui cuvânt” (potrivit
expresiei lui Haus).
Ecumeni[tii „ortodoc[i” r\spund de obicei c\ frecventeaz\ adun\rile ecumenice cu scopul de a „m\rturisi” despre
Ortodoxie [i a atrage spre ea aten]ia heterodoc[ilor. Astfel,
reprezentan]ii @tineretului ortodox”, la Congresul Ecumenic
din Bossey (în apropiere de Geneva) din ianuarie 1949, au
declarat între altele> „Ortodoc[ii particip\ la mi[carea
ecumenic\ cu profunda con[tiin]\ a responsabilit\]ii lor
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cre[tine de a fi martori vii [i activi ai Ortodoxiei, hot\râ]i s\
explice dogmele ortodoxe cu care al]i cre[tini nu sunt suficient familiariza]i, [i în special locul Preasfintei Fecioare,
Maica Domnului, în via]a Bisericii”.
S-au împlinit îns\ aceste frumoase aspira]ii, exprimate la
mijlocul secolului nostru? Nicidecum! C\ci ecumenismul
sus]ine doar în aparen]\ c\ ar c\uta adev\rul! :n fapt, îns\,
nu încearc\ s\-l g\seasc\. El caut\ unirea tuturor bisericilor
nu av=nd ca temelie adev\rul ortodox, noua ideologie,
pentru care [i Ortodoxiei i se cer anumite compromisuri dogmatice, deoarece, potrivit convingerii care persist\ în mediul
ecumenic, nici una din „biserici” nu posed\ adev\rul deplin.
De aici [i apelul c\tre toate „bisericile”, inclusiv cea ortodox\, de a se poc\i pentru unitatea pierdut\.
Înc\ în prima jum\tate a secolului nostru, în mediul
ecumeni[tilor s-a conturat tendin]a de a cere Bisericii Ortodoxe s\ se poc\iasc\ pentru anumite p\cate (nu cumva
dogmatice?), de unde rezult\ c\ ei n-o consider\ drept
„stâlpul [i temelia adev\rului”! Protestantul-ecumenist Fr.
Lybs scria deschis în 1929> „O adev\rat\ întâlnire a Protestantismului reformist [i Ortodoxiei R\s\ritene, dictat\ de voin]a
spre unitate întru Hristos, determin\ pe ambele s\ se
spovedeasc\ [i s\ se poc\iasc\ în fa]a lui Dumnezeu”.
Cu toate acestea, ecumeni[tii „ortodoc[i” se fac pân\
acum a crede în iluzia c\ ei pleac\ la Geneva pentru a propov\dui Ortodoxia. De-ar avea ei con[tiin]a curat\ [i liber\,
în[i[i reprezentan]ii „ortodoc[i” în C.E.B. ar recunoa[te c\
nimeni dintre militan]ii ecumeni[ti nu are de g=nd s\ ;[i
;nsu[easc\ cre[tinismul! Dimpotriv\! A[a cum Biserica
Ortodox\ cinste[te cu credin]\ Sfânta Tradi]ie, la fel [i toate
denomina]iile protestante î[i promoveaz\ propriile „tradi]ii”,
socotind c\ fiecare „biseric\” trebuie s\ se îmbog\]easc\ pe
contul tradi]iilor celorlalte „biserici”. A[a cum Biserica Orto263

dox\ are pe ai s\i Sfin]i P\rin]i [i se refer\ cu dragoste la
scrierile lor, la fel [i militan]ii ecumeni[ti fac referiri insistente la „p\rin]ii” mi[c\rii ecumenice ca la „p\rin]ii lor”,
de[i ace[tia nu au nimic comun cu Sfin]ii P\rin]i ortodoc[i>
aceia salvau Credin]a Ortodox\, iar ace[tia o nimicesc!
Biserica Ortodox\ exprim\, prin termenul „catholiceasc\”
(soborniceasc\), devotamentul s\u fa]\ de Hristos [i Adev\rul mântuitor revelat de Dumnezeu al Credin]ei celei Una
a lui Hristos, menit a fi propov\duit în lumea întreag\, pe
când activi[tii ecumeni[ti folosesc acest termen în sens
contrar [i denaturat, cu scopul de a deforma con]inutul lui
ortodox. Ei în]eleg prin „catolicism” unitatea ecumenic\ în
stare dezmembrat\ [i în forma pluralist\, criticat\ de noi.
„Catolicismul - declar\ Adunarea IV a C.E.B. din Upsala
(1968) - reprezint\ contrariul oric\rei autoadmira]ii [i spirit
izola]ionist!” La Adunarea a V-a a C.E.B. din Nairobi (1975)
a fost adoptat\ urm\toarea accep]ie a no]iunilor „catolicism”
[i „caracter sobornicesc”> „Biserica unitar\ trebuie s\ reprezinte o confrerie (comunitate) soborniceasc\ a bisericilor
locale... În aceast\ confrerie soborniceasc\ fiecare biseric\
local\ posed\, în comuniune cu celelalte, deplin\tatea catolicismului, m\rturise[te una [i aceea[i credin]\ apostolic\,
fapt prin care recunoa[te apartenen]a [i a celorlalte biserici
la una [i aceea[i Biseric\ a lui Hristos... Ele sunt reciproc
legate, pentru c\ au primit unul [i acela[i botez [i au una [i
aceea[i euharistie. Ele recunosc calitatea de membru [i
ierarhia (!) celorlalte!”
În felul acesta, în dic]ionarul ecumenic, „catholicismul”
(caracterul sobornicesc) înseamn\ nu credin]a în unicul
Adev\r, ci recunoa[terea tuturor ereziilor< nu unitatea, ci
@pluralismul”, adic\ polidoxia, cu recunoa[terea reciproc\ a
„euharistiei” [i „ierarhiei” tuturor celorlalte „biserici”.
L\udându-se cu un asemenea „catolicism”, „biserica” ecu264

menic\ se autodeclar\, cu seme]ie, drept „stindard al viitoarei omeniri unitare”. În consecin]\ îns\, ecumenismul,
dup\ cum se dovede[te, renun]ând la adev\ratul catolicism
(caracter sobornicesc) sub pretinsul pretext al „autoadmira]iei”, creeaz\ o proprie accep]ie a termenului „catolicism”,
plin\ de o cumplit\ trufie fariseic\ [i autoadmira]ie ecumenic\!
A[a stând lucrurile, nici nu poate fi vorba de misionarism
ortodox la Geneva. Dimpotriv\, ecumeni[tilor „ortodoc[i”
le este practic interzis\ orice propov\duire a Ortodoxiei [i
m\rturisire a adev\rului ortodox. În acela[i timp, protestan]ii [i al]i ecumeni[ti heterodoc[i m\rturisesc liber despre
„tradi]iile” lor, impunându-le ortodoc[ilor pentru „îmbog\]irea” acestora. În consecin]\, m\rturisirea ortodox\ r\mâne „glasul celui ce strig\ ;n pustie”. Mai mult decât atât,
ortodoc[ilor li se sugereaz\ din toate p\r]ile c\ ei trebuie s\
ias\ din închistarea lor confesional\ [i s\ se deschid\ influen]ei ecumenice, pe care le-o impun tot mai insistent ecumeni[tii @ortodoc[i”. În consecin]\, nu Ortodoxia câ[tig\ pe protestan]i, ci duhul protestant cucere[te inimile ortodoc[ilor.
Acest fenomen atât de trist se remarc\ în via]a Bisericilor
Ortodoxe locale, în care a p\truns influen]a ecumenic\, lucru despre care a m\rturisit protoiereul rus Vsevolod Spiller
(fost preot în Bulgaria între anii 1934-1950) la Conferin]a
panortodox\ de la Moscova (1948).
Iat\ ce relateaz\ el despre consecin]ele p\gubitoare ale
contactelor Bisericii Ortodoxe Bulgare cu ecumenismul>
„Pentru Biserica Bulgar\, întâlnirea cu ecumenismul a însemnat în cercurile ecumenice, subminarea sentimentului
ecleziastic, con[tiin]a zdruncinat\ a unicei Biserici
mântuitoare. Dup\ care a urmat secularizarea Bisericii, pe
calea adapt\rii la ecumenism. S-a produs o sc\dere a
nivelului vie]ii duhovnice[ti, îndep\rtarea de la tradi]iile
patristice - atât în teologie, cât [i în via]a laic\. A fost
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zguduit pân\ la temelie ata[amentul fa]\ de ritualul Sfintei
Liturghii. Tocmai datorit\ întâlnirii cu ecumenismul, în
Bulgaria a ap\rut nu numai teoria, ci [i lozinci împotriva
caracterului d\un\tor, a hipertrofiei ritualismului (adic\ tendin]a spre reducerea ritualului liturgic)”.
În anii din urm\, în mediul ecumenic circula ideea a[anumitei „convergen]e”, devenit\ sinonim al ecumenismului.
În dic]ionarul politic, acest termen este folosit pentru
definirea apropierii reciproce a dou\ sisteme social-politice
contrare [i chiar fuziunea lor într-un singur sistem, pe calea
influen]ei mutuale. În mod analog, în timpul reuniunilor [i
dialogurilor ecumenice, convergen]a î[i pune drept scop
„apropierea unor confesiuni separate prin influen]a lor
reciproc\”.
În referatul „Coexisten]\ sau convergen]\?”, ]inut la
Mainz la 23 octombrie 1970, mitropolitul Leningradului,
Nicodim, un ecumenist notoriu, se declara adversar al convergen]ei politice, care „se transform\ într-o varietate a
luptei active împotriva socialismului [i comunismului, în
n\zuin]a de a dizolva socialismul în capitalism, ceea ce
provoac\ iminent o reac]ie invers\ fireasc\, ducând la
„divergen]\” [i ascu]irea luptei politice. Criticând netemeinicia teoriei convergen]ei politice, mitropolitul Nicodim
trage urm\toarea concluzie> „confruntarea ideologic\ nu este
sus]inut\ de anumi]i factori pur subiectivi sau de intoleran]a
trainic înr\d\cinat\, ci de condi]iile reale ale structurii
social-economice principial diferite din cadrul celor dou\
sisteme mondiale [i de antagonismele ce rezult\ din aceste
deosebiri”.
Dac\ aceasta este atitudinea fa]\ de convergen]\ în
domeniul politic, de ce nu i s-ar recunoa[te Bisericii Ortodoxe dreptul de a se opune tendin]ei ecumenice de a „retopi”
Ortodoxia în cazanul protestantismului? În fizic\, un astfel
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de fenomen este numit „osmoz\” [i înseamn\ „difuzarea
uneia sau a mai multor substan]e (dintr-o solu]ie) printr-o
membran\ permeabil\ sau semipermeabil\”.
E un proces cu care poate fi comparat\ comuniunea
ecumenic\ dintre ortodoc[i [i heterodoc[i> Sfânta Biseric\
Ortodox\ reprezint\ apa transparent\ precum cristalul, iar
diferitele curente protestante sunt asem\n\toare unor solu]ii
tulburi otr\vitoare. În timpul comunic\rii ortodoc[ilor cu
ecumeni[tii heterodoc[i, se produce inevitabil un schimb
reciproc, dezavantajos îns\ Ortodoxiei, pentru c\ nu
p\trunde în ea decât ce e r\u, otr\vitor. Prin porii canoanelor înc\lcate de ecumeni[ti, canoane care interzic rug\ciunea în comun cu ereticii, [i prin membrana sub]ire a
compromisurilor dogmatice deja începute, veninul protestant p\trunde în con[tiin]a cre[tinilor ortodoc[i. Prin urmare,
„convergen]a” este absolut inacceptabil\ pentru Ortodoxie,
care nu trebuie s\ se amestece cu r\t\cirile (II Cor. 14, 27).
În leg\tur\ cu declara]iile naive ale unor ecumeni[ti
„ortodoc[i”, cum c\ la reuniunile ecumenice ei ar m\rturisi
despre adev\rul lui Hristos, sperând s\ converteasc\ pe
heterodoc[i la Ortodoxie, multe gânduri lucide a exprimat
mitropolitul Samosului, Irineu ($1963). El scrie, în bro[ura
„Biserica Ortodox\ R\s\ritean\ [i a[a-numita mi[care
ecumenic\ cre[tin\”, editat\ în 1959, la Atena, c\ una sau
dou\ lu\ri de cuvânt ortodoxe la conferin]ele ecumenice, în
cadrul c\rora oratorii heterodoc[i întotdeauna predomin\
numeric asupra ortodoc[ilor, nu vor convinge pe protestan]i
de adev\rul Ortodoxiei [i nu-i vor întoarce de la falsele lor
înv\]\turi.
În schimb, pentru reprezentan]ii „ortodoc[i”, care de
dragul „amabilit\]ii” ecumenice se roag\ împreun\ cu
protestan]ii, însu[indu-[i pe nesim]ite unele vederi protestante, este inevitabil\ o urmare cu totul contrar\. Partici267

pan]ii la congresele ecumeniste, dup\ cum a recunoscut pre[edintele lor, Potter, î[i formeaz\ un anume limbaj ecumenist
comun, o mentalitate ecumenic\ comun\, pe care le vine
greu s\ le explice coreligionarilor atunci când se întorc
acas\. De hatârul apropierii ecumenice de heterodoc[i,
ecumeni[tii @ortodoc[i” încalc\, de asemenea, sfintele
canoane ale Bisericii-Mam\, intrând în conflict cu fra]ii
ortodoc[i care evit\ ecumenismul, se înstr\ineaz\ treptat de
Sfânta Ortodoxie [i se pronun]\ - în articolele, discursurile
[i referatele pe care le prezint\ - în favoarea ecumenismului
[i în detrimentul Sfintei Ortodoxii.

B) Misionarismul ortodox este interzis

Ecumenismul exclude principial misionarismul ortodox,
f\r\ a mai vorbi s\-l favorizeze. Dup\ cum se [tie, unii
ecumeni[ti „ortodoc[i” declar\ direct c\ Biserica Ortodox\
este destinat\ doar cre[tinilor din R\s\rit [i c\ cei din Apus
nu au nevoie s\ adopte Ortodoxia. S\ ne amintim de cazul
nostim al mitropolitului grec Ghenadie (Zervos), reprezentant al Patriarhiei Constantinopolului la Neapole, care a
elaborat [i a publicat o întreag\ „teorie”, potrivit c\reia
„ortodox te na[ti, nu devii”! Acest defetism nemaipomenit
al ierarhului „ortodox” a fost demascat cu indignare de
ieromonahul sârb Amfilohie (actualmente episcop de Raska
[i Prizren) în articolul „Misionar sau gropar”.
Arhim. Varnava (Barton), fost preot anglican, convertit la
Ortodoxie [i hirotonit în 1960 de exarhul Patriarhiei de la
Paris, spunea c\ Nicolai Zernov, ecumenist „ortodox” rus
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din Anglia, îi repro[a trecerea la Ortodoxie! Zernov scrie, în
cartea sa „R\s\ritul cre[tin”, ap\rut\ la Londra în 1956, c\
„statutul (organizarea) Bisericii Ortodoxe R\s\ritene este
foarte asem\n\tor cu cel anglican”. E curios, ar fi scris el o
asemenea absurditate dup\ ce, la conferin]a de la Lambeth
din iulie 1988, femeilor li s-a permis s\ fie nu numai
„preotese”, dar [i „episcopi”?
În documentul ecumenic, „M\rturisirea comun\ [i
prozelitismul” se condamn\ trecerea de la o confesiune la
alta, inclusiv trecerea la Ortodoxie, prev\zându-se pe viitor
propov\duirea supraconfesional\ comun\ a Evangheliei,
prin ceea ce se asigur\ predica pur ecumenic\ [i dispare
posibilitatea pentru m\rturisirea Adev\rului Ortodox, care
este blamat\ drept un „prozelitism negativ”.
Acest punct de vedere poate fi contestat printr-un citat
din „Epistola oficial\ a Bisericii Ortodoxe Ruse în leg\tur\
cu Adunarea a V-a a C.E.B. [i rezultatele ei”, semnat\ de
Patriarhul Moscovei, Pimen, [i de membrii Sfântului Sinod>
„E cunoscut c\ misionarismul [i „m\rturisirea în comun”,
f\r\ a se ajunge la unitate în credin]\ [i în principiile
organiz\rii canonice, nu numai c\ nu contribuie la adev\rata
unitate, ci pot s\ constituie [i o piedic\ în calea spre aceasta,
sacrificând lenta unitate râvnit\ unor efecte aparente, când
în mod artificial sunt trecute sub t\cere deosebirile
confesionale în fa]a lumii externe”.
{i iat\ c\, în ciuda interdic]iei ecumenice a activit\]ii
misionare în duh ortodox, unii reprezentan]i ai Bisericilor
Ortodoxe locale fac declara]ii defetiste [i iau hot\râri
p\gubitoare pentru Ortodoxie! Protestantul Lucas Fischer, în
cuvântul introductiv rostit la consultarea teologilor pretins
„ortodoc[i”, organizat\ de secretariatul comisiei „Credin]\
[i organizare” a C.E.B. din insula Creta (7-14.03.1975), s-a
exprimat elogios c\ „Biserica Ortodox\ nu cere altor cre[tini
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s\ se converteasc\ la Ortodoxie prin aderarea la ea. Teologii
„ortodoc[i” prezen]i n-au ripostat cu nici un cuvânt obr\zniciei ecumenice a reprezentantului heterodox, solidarizându-se slugarnic cu o lep\dare atât de revolt\toare de
misiunea mântuitoare a Ortodoxiei.
O ilustrare str\lucit\ a unei atari situa]ii triste este faptul
c\ patriarhul de Constantinopol, de orientare ecumenic\, a
refuzat s\ primeasc\ sub jurisdic]ia sa un grup de catolici
italieni care au solicitat insistent acest lucru. Urmând
exemplul Constantinopolului, Patriarhia Moscovei, în persoana exarhului ei în Europa de Vest - mitropolitul
Leningradului, Nicodim, a refuzat [i ea, în 1974, s\ treac\
sub jurisdic]ia sa câteva parohii, cuprinzând circa 2000 de
italieni ortodoc[i în insula Sardinia. Sardinienii ortodoc[i,
exclu[i din exarhat, au cerut, împreun\ cu preo]ii lor,
protec]ie la Bisericile Ortodoxe locale, peste tot fiind trata]i
cu refuz! Dup\ îndelungi chinuri au fost primi]i în comuniune canonic\ de vechi-calendari[tii greci (p\str\tori ai
calendarului iulian), care au hirotonit pe superiorul dintre
preo]ii sardinieni ca episcop de Sardinia cu titlul de exarh al
Italiei. Comentând acest caz, revista ortodox\ greac\ „Kali
Omologhia” (1982, nr. 38) se întreab\ pe drept> „Oare
Bisericile Ortodoxe oficiale n-au putut face ceea ce au f\cut
vechi-calendari[tii din Grecia?” [i î[i r\spunde> „Au putut,
dar s-au speriat. De ce? De frica papofiliei [i din lips\ de
dragoste misionar\”, încheindu-[i comentariul cu cuvintele>
„Ceea ce s-a întâmplat nu este doar un p\cat. Este o ru[ine
mondial\!”
Pentru a fi pe placul ecumenismului, ecumeni[tii
„ortodoc[i” ajung pân\ acolo c\ propun catolicilor converti]i
la Ortodoxie „s\ se întoarc\ la biserica lor mam\” (!), iar pe
doritorii de a adopta Ortodoxia îi resping, declarându-le c\
„ortodoc[ii nu vor s\ aib\ neofi]i”! Prin declara]ii defetiste
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de acest gen, f\cute, chipurile, în numele întregii (!)
Ortodoxii „reprezentantul” amintit mai sus al Patriarhiei
Constantinopolului în Italia [i ecumeni[tii asem\n\tori lui,
pe de o parte, deschid larg u[ile Bisericii Ortodoxe pentru
influen]a [i p\trunderea ecumenic\, iar pe de alt\ parte,
închid u[ile ei în fa]a heterodoc[ilor care vor sincer s\ vin\
la adev\rata biseric\! În felul acesta „se neag\ misionarismul Bisericii, misiunea ei limitându-se la simpla conservare a statu-quo-ului istoric”. În consecin]\, sunt neglijate
esen]a Bisericii lui Hristos [i misiunea ei - „de a m\rturisi
despre Hristos oricând [i oriunde, [i de a primi în bra]ele
sale mântuitoare pe to]i doritorii de a se mântui”!
Acum câ]iva ani, c\lug\rii uneia din m\n\stirile benedictine din Germania de Vest, dezam\gindu-se de papism,
au adresat tuturor Bisericilor Ortodoxe locale rug\mintea s\
fie primi]i la Ortodoxie. Una din Bisericile locale i-a refuzat
sub pretextul c\ nu ar avea „o astfel de practic\!” Da, din
p\cate, mul]i arhierei @ortodoc[i”, în locul practicii misionare apostole[ti [i patristice, [i-au f\cut o „practic\” bogat\
de a se îngriji de lini[tea personal\, f\r\ a-[i atrage
„nepl\ceri” cu papa, primind la Ortodoxie pe cei decep]iona]i de romano-catolici ce î[i doresc cu adev\rat mântuirea! În vreme ce misionarii Vaticanului cutreier\ lumea în
lung [i în lat, recrutând, prin diferite procedee necuvenite,
adep]i (Mt. 23, 15), ierarhii ortodoc[i se mul]umesc lini[ti]i
doar cu enoria[ii lor, de parc\ prin asta s-ar epuiza
îndatoririle lor ca urma[i ai Apostolilor. Mai mult decât atât,
aceast\ pasivitate infamant\ ei mai c\ o socot de „virtute”,
[i atitudine ecumenic\ „loial\” fa]\ de heterodoc[i!
De remarcat c\ un astfel de comportament a devenit
caracteristic tocmai ecumeni[tilor „ortodoc[i”, spre
deosebire de al]ii care, în ciuda tuturor, se ocup\ zelos de
prozelitism în interesele „bisericilor” lor. Numai Una
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Biserica Ortodox\ este exploatat\ în mod tr\d\tor de propriii
„reprezentan]i” oficiali, care o vând de dragul unor avantaje
materiale personale, cochetând cu heterodoc[ii la forurile
ecumenice! Iat\ ce caracteristic\ plin\ de indignare d\
ecumeni[tilor „ortodoc[i” ap\r\torul contemporan al Ortodoxiei, Marios Pylawakys, de la Fr\]ia ortodox\ @Sfântul
Atanasie cel Mare” din Londra, de unde urm\re[te cu
aten]ie activitatea lor> „Majoritatea membrilor reprezentan]elor noastre sunt oameni care de mult au rupt-o cu
spovedania, postul [i rug\ciunea. Unicul lor interes în via]\
sunt cazarea în hoteluri de lux [i distrac]iile...”
De aceea, nu e deloc de mirare c\ astfel de „reprezentan]i” ai Ortodoxiei sunt dispu[i, ploconindu-se în fa]a
ecumenismului, s\ împiedice orice propagare a Credin]ei
Ortodoxe în rândul heterodoc[ilor! Conduita lor revolt\toare
pricinuie[te un r\u dublu> pe de o parte, ei interzic heterodoc[ilor care caut\ adev\rul [i harul dumnezeiesc s\ le
primeasc\ în Sfânta Biseric\ Ortodox\, lucru pe care îl arat\
Însu[i Mântuitorul> „Vai vou\, C\rturarilor [i Fariseilor
f\]arnici! C\ închide]i împ\r\]ia cerurilor înaintea
oamenilor< c\ voi nu intra]i, nici pe cei ce vor s\ intre nu-i
l\sa]i” (Mt. 23, 13)< pe de alta - în felul acesta, ei constrâng pe
cei ce caut\ sincer adev\rul s\ primeasc\ ereziile altor
confesiuni, care asta [i a[teapt\!
Prozelitismul este un fenomen negativ, care abate
oamenii de la calea adev\rului, ducându-i în eroare. {i
dimpotriv\, este un fenomen pozitiv atunci când salveaz\ de
r\t\cire [i conduce spre adev\r. În cazul din urm\ este o
fapt\ mare, l\udat\ de cuvântul lui Dumnezeu> „Fra]ilor, de
se va r\t\ci cineva întru voi de la adev\r [i îl va întoarce
cineva pe el, s\ [tie c\ cel ce a întors pe p\c\tos de la
r\t\cirea c\ii lui va mântui suflet din moarte [i va acoperi
mul]ime de p\cate” (Iac. 5, 19-20). Astfel f\ceau Sfin]ii
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Apostoli, Sfin]ii P\rin]i [i to]i drep]ii lui Dumnezeu, dând
mâna tuturor celor ce c\utau mântuirea!
Ast\zi, îns\, în cercurile ecumenice domin\ o în]elegere
absolut gre[it\ a prozelitismului. Pentru ecumeni[ti, prozelitism „negativ” înseamn\ tendin]a adev\ra]ilor ortodoc[i de
a trage la adev\rul ortodox pe cei ce-l caut\< iar prozelitism
pozitiv - doar misionarismul patronat de C.E.B., care
încearc\ s\ uneasc\ pe to]i în noua sa „confesiune”, în care
adev\rul este vecin cu r\t\cirea, proclamându-se sus [i tare
„libertatea religioas\” gre[it în]eleas\!
Prin urmare, Bisericile Ortodoxe locale, fiind membri ai
C.E.B., nu pot s\-[i duc\ activitatea misionar\ ortodox\ în
rândul ne[tiutorilor [i r\t\ci]ilor, angajându-se s\ ac]ioneze
numai la voin]a C.E.B. [i sacrificându-[i principiile ortodoxe biserice[ti, dogmatice [i canonice. În acest context
devine clar de ce mitropolitul Leningradului, Nicodim referindu-se în referatul „Tradi]ia [i contemporaneitatea”,
prezentat la 18 septembrie 1972 la Debrecen (Ungaria) despre restabilirea unit\]ii cre[tine, o reprezint\ în manier\
ecumenic\> „Cât prive[te readucerea cre[tinilor desp\r]i]i la
o credin]\ unic\, nu trebuie s\ ne-o imagin\m exclusiv ca o
„unire”. Deci, în ciuda rânduielii stabilite de Sfin]ii P\rin]i
[i consfin]ite în Molitfelnicul Mare al Bisericii Ortodoxe în
„Ritualul primirii ereticilor [i heterodoc[ilor la Ortodoxie”,
poate exista unire ecumenic\ f\r\ ca heterodoc[ii [i ereticii
s\ se lepede de înv\]\turile lor gre[ite - „unirea” în baza
compromisului dogmatic.
În vreme ce Bisericile Ortodoxe locale au f\cut „leg\mânt” cu C.E.B. s\ nu practice misionarismul în rândul
altor confesiuni, catolicii [i tot soiul de sectan]i î[i continu\
f\r\ piedici prozelitismul lor p\gubitor, alungând, ca ni[te
„lupi r\pitori” (Fapte 20, 29), oile din turma Bisericii Ortodoxe
[i f\cându-le p\rta[e ale lor! Papista[ii, tinzând, chipurile,
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c\tre „unirea” cu Biserica Ortodox\, nu [i-o imagineaz\
altfel decât propagând unia]ia în rândul ortodoc[ilor. La 19
aprilie 1970, papa Paul VI a declarat f\]i[> „Noi nu putem
crede c\ restabilirea unit\]ii sincere (!) între Biserica
romano-catolic\ [i Biserica Ortodox\ de R\s\rit se poate
realiza în detrimentul bisericilor catolice din Est!”
{i de bun\ seam\, în ultimul timp - mai ales în
pontificatul papei Ioan Paul al II-lea, polonez de origine -, a
început încurajarea unia]iei, considerat\ „nu numai o
mo[tenire istoric\ a trecutului, ci care se dezvolt\ [i în
prezent> Vaticanul îndeamn\ pe fo[tii unia]i ucraineni s\ se
reîntoarc\ la unie” (v. protestul Patriarhului Moscovei Pimen,
c\tre papa Ioan Paul II în leg\tur\ cu sinodul unia]ilor
ucrainieni de la Roma). Un grup de studen]i greci din Italia
a adresat redac]iei „Orthodoxos Thypos” o scrisoare, care a
fost publicat\ sub titlul> „Unia devine un prigonitor crunt al
Ortodoxiei noastre!” În scrisoare sunt expuse fapte revolt\toare, dezv\luind cum unia]ii italieni îi împiedic\ pe preo]ii
ortodoc[i, care deservesc minoritatea greac\, s\-[i fac\
datoria preo]easc\ [i cum unia]ii, mascându-se în „ortodoc[i”, ademenesc pe mirenii creduli în mrejele lor. La
sfâr[itul scrisorii se pune întrebarea> „Ce sens are s\ se ]in\
dialoguri între ortodoc[i [i romano-catolici, dac\ Unia nu
numai c\ nu se reduce, ci, dimpotriv\, se extinde!” Pân\ [i
un uniat, într-o scrisoare la aceea[i redac]ie, scrie cu
nedumerire> „Din partea ortodox\ se remarc\ o indiferen]\
stranie. Ortodoc[ii protesteaz\ împotriva particip\rii unia]ilor la dialog, dar o fac numai verbal, c\ci în cele din urm\
converseaz\ cu unia]ii!”. A[adar, papi[tii ac]ioneaz\ plini de
încredere în sine de pe pozi]iile for]ei, [tiind c\ ortodoc[ii,
în ciuda drept\]ii lor principiale, vor ceda totu[i!
În aceast\ privin]\, este caracteristic\ scrisoarea
preotului ortodox grec p. Antonie (Atanisiadis) din Montreal
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(Canada), care scrie> „...La festivit\]ile prilejuite de
împlinirea a 1000 de ani de la cre[tinarea Rusiei a fost invitat
celebrul teolog ortodox p. Meyendorf, c\ruia un cardinal,
venind vorba de dialogul teologic, i-a spus aceste cuvinte
remarcabile> „Prin dialog noi, romano-catolicii, încerc\m s\
facem ca ortodoc[ii s\ în]eleag\ necesitatea unirii în jurul
Fanarului (adic\ al Patriarhiei Constantinopolului). {i când
vom ajunge treptat la aceasta, ortodoc[ii î[i vor da seama c\
au nevoie de Roma ca centru al Bisericii!”.
Dup\ o declara]ie atât de frontal\ privind adev\ratele
scopuri ale „dialogului”, drep]ii cre[tini ortodoc[i ar fi trebuit s\ se întoarc\ cu spatele la Fanar, care joac\ rolul
„calului troian” în Biserica Ortodox\, [i s\ înceteze
„dialogul dragostei”, ce le este inspirat în favoarea heterodoxismului. Ar trebui s\ ne aplec\m urechea la în]eleptele
avertiz\ri ale Patriarhului de Alexandria, Nicolae VI ($1986)>
„În ciuda tuturor cuvintelor [i asigur\rilor scrise, „dialogul
dragostei” nu este sincer. Noi nu credem într-o „dragoste”
ce se demonstreaz\ în culise. C\ci dac\ e s\ lu\m în seam\
închiderea l\ca[urilor ortodoxe în Cehoslovacia, în Polonia
[i alte ac]iuni, vom vedea c\ a[a-numitul „dialog al dragostei” nu este decât o curs\ pentru ortodoc[i. Fiul r\t\cit n-ar
trebui s\ vorbeasc\ de iubire, ci doar de poc\in]\”.

C) Autoafirmarea comunit\]ilor protestante în calitate de
„biserici”

Participarea ortodoc[ilor în C.E.B. nu numai c\ nu duce
la convertirea heterodoc[ilor la Ortodoxie, ci este folosit\ de
ei pentru autoafirmare. Iat\ o dovad\. Jean Jacques von
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Allement, profesor la facultatea din Neuchatel, Elve]ia,
apar]inând comunit\]ii reformate, [i-a exprimat speran]a c\
Biserica Ortodox\, membru în C.M.B., le va ajuta bisericilor reformate s\ demonstreze c\ ele sunt „membre ale
Bisericii lui Hristos” - fapt cu care nu sunt de acord teologii
catolici, având în vedere, întâi de toate, lipsa la reforma]i a
succesiunii apostolice. „Noi îns\, reforma]ii - continu\
Allemens -, putem dovedi deplin\tatea credin]ei, a vie]ii
sacramentale, demnit\]ii cre[tine a celor boteza]i [i legalitatea slujirii preo]e[ti existente în biserica reformat\. În
ceea ce prive[te caracteristicile tradi]ionale ale Bisericii
cre[tine, va trebui, desigur, s\ s\p\m mai adânc, dar [tiu c\
le avem... Nu avem temeiuri s\ credem c\ suntem atât de
neputincio[i, încât s\ nu putem redescoperi harul deplin al
Bisericii în biserica noastr\”.
Cu alte cuvinte, reforma]ii sunt p\trun[i de con[tiin]a c\
[i ei reprezint\ adev\rata Biseric\ a lui Hristos. Întâlninduse cu ortodoc[ii, ei nicidecum nu caut\ adev\rul, ci a[teapt\
ca Biserica Ortodox\ s\ recunoasc\ c\ [i ei sunt „biseric\”,
pentru a-[i revendica acest „drept” în fa]a catolicilor [i
trebuie spus c\ aceste speran]e nu sunt lipsite de logic\> de
vreme ce Bisericile Ortodoxe locale sunt membre ale
Consiliului Mondial al „Bisericilor” [i particip\ la [edin]e
al\turi de „bisericile” reformate, în felul acesta ele recunosc,
tacit, preten]iile reforma]ilor pentru numele de biseric\ [i
chiar pentru „succesiunea apostolic\!”...
Continuând s\ ra]ioneze în acela[i context, prof.
Allemens recunoa[te în continuare c\ papista[ii au fost
îngrijora]i [i alerta]i de intrarea ortodoc[ilor în C.E.B.
Intrând în comuniune cu comunit\]ile protestante, ortodoc[ii
au supus parc\ încerc\rii preten]iile catolicilor la dreptul de
a se numi unica [i adev\rata biseric\ a Occidentului.
Bisericile Ortodoxe parc\ ar spune Romei, prin participarea
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lor la C.E.B.> „Occidentul cre[tin nu reprezint\ numai
Roma, ci Roma [i protestantismul< Roma [i bisericile care au
reformat cre[tinismul occidental, [i în acest caz Reforma
este, în ochii ortodoc[ilor, o parte din istoria Bisericii lui
Dumnezeu în Occident”.
Iat\ ce concluzii eronate [i umilitoare trag protestan]ii
sprijinindu-se pe participarea Bisericilor Ortodoxe în C.M.B.!
Mai mult decât atât, Allemens estimeaz\ participarea ortodoc[ilor în mi[carea ecumenic\ drept „un temei pentru a
reconsidera atitudinea fa]\ de Reforma din secolul al XVIlea, ca aceasta s\ înceteze a mai fi socotit\ o tragedie pus\ la
cale de c\tre vicleanul... ci s\ devin\... o important\ [i apreciabil\ etap\ a c\ii Bisericii, care determin\ definitiv sensul
evolu]iei istoriei biserice[ti. Participarea ortodoc[ilor la Consiliul Ecumenic oblig\ Biserica roman\ s\ stea la îndoial\>
nu trebuie oare s\ înceteze a mai nega c\ protestan]ii constituie o biseric\, [i nu e cazul oare ca Roma s\ primeasc\ pe
reforma]i, [i pe luterani, [i pe anglicani ca eventuale biserici,
ale c\ror aspira]ii merit\ întrucâtva alt\ atitudine decât aceea
condi]ionat\ de negarea succesiunii lor apostolice?”...
Astfel, f\când un bilan], putem spune> spre deosebire de
catolicism, care î[i ap\r\ cu zel autonomia în a[teptarea
momentului potrivit când papa va putea conduce C.M.B. (nu
întâmpl\tor locul pre[edintelui r\mâne deocamdat\ vacant!),
Bisericile Ortodoxe locale s-au aruncat f\r\ chibzuin]\ în
stihia protestant\ tulbure a C.M.B., chipurile, cu scopul de
a „m\rturisi” despre Ortodoxie (!), dar a reie[it c\ au f\cut-o
pentru a servi afirm\rii lor ca „biserici” de real\ valoare.
Aceasta ne demonstreaz\ c\ protestan]ii-ecumeni[ti aspir\
spre autoafirmare, nu spre Ortodoxie, [i c\ ecumeni[tii
„ortodoc[i” nu sunt chema]i în C.M.B. pentru misionarism,
ci pentru a contribui la recunoa[terea organiza]iilor
heterodoxe în calitate de „biserici”.
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D) Geneva începe a dicta condi]ii Bisericii Ortodoxe

Ecumenismul nu mai dore[te s\ devin\ o simpl\ „uniune
a bisericilor”, ci devine treptat o institu]ie legislativ\ care î[i
extinde puterea asupra membrilor s\i, inclusiv a Bisericilor
Ortodoxe locale. Pân\ acum, o astfel de putere o aveau
pentru noi doar Sinoadele Ortodoxe Universale [i locale.
Autoritatea lor îns\ este, încetul cu încetul, minimalizat\ din
pricina noii for]e ofensive a Consiliului Ecumenic al Bisericilor care, ca un adev\rat organ general-bisericesc, înl\tur\
treptat Sinoadele Ortodoxe, impunându-[i propriile viziuni
în domeniul dogmatic [i cel canonic. Desigur c\ acest lucru
se face treptat [i metodic. Superiorii ecumeni[ti î[i permit
deja s\ fac\ în mod f\]i[ declara]ii de genul celei rostite de
dr. Vissert-Houft în timpul vizitei sale oficiale, la 24
noiembrie 1964, la Academia Teologic\ din Sofia> „Geneva
este locul care are o anumit\ putere [i care ar vrea s\ devin\
centrul jurisdic]iei”.
În încheierea „Epistolei c\tre biserici”, difuzat\ de
pre[edintele C.E.B. (dup\ [edin]a din Utrecht din august
1972), se spune> „Cea mai mare încercare a colabor\rii
noastre se rezum\ la m\sura realiz\rii în bisericile noastre a
în]elegerii încheiate în confreria noastr\”. Sensul acestei
expresii obscure este urm\torul> @bisericilor” membre în
C.E.B. li se cere s\ promoveze în teritorii hot\rârile adoptate
în C.E.B., ca organ bisericesc suprem, în diverse probleme
canonice, dogmatice, sociale etc.
Urmând sentimentul de autoconservare, reprezentan]ii
Ortodoxiei în C.E.B. nu se hot\r\sc s\ recunoasc\ c\ C.E.B.
are putere asupra Bisericilor Ortodoxe locale. Dup\ p\rerea
lor, chiar [i hot\rârile adun\rilor generale ale C.E.B., care
sunt convocate o dat\ la 7 ani [i care definesc programul [i
politica C.E.B., nu au caracter obligatoriu pentru parti278

cipan]i. Potrivit statutului C.E.B., Consiliul nu poate impune
membrilor s\i s\ fie de acord cu hot\rârile lui, cu excep]ia
cazurilor în care hot\rârea are caracter de îns\rcinare „benevol\” (?). Ce se întâmpl\ îns\ în realitate?
1. C.E.B. cere „bisericilor” asociate impun\toare cotiza]ii b\ne[ti. Bisericile Ortodoxe locale sunt obligate [i ele s\
ajute C.E.B., care, cu mijloacele lor, submineaz\ Ortodoxia!
2. C.E.B., prin distribuirea burselor, înc\tu[eaz\
con[tiin]a bursierilor ortodoc[i „ferici]i” de el. Se acord\
burse nu numai pentru instruirea ortodoc[ilor în a[ez\mintele ecumenice, dar - ce este mai curios - [i în alte ]\ri
ortodoxe. În felul acesta, C.E.B. se amestec\ în rela]iile
Bisericilor Ortodoxe locale, de parc\ acestea n-ar fi în stare,
ele însele, s\-[i între]in\ studen]ii, cu scopul evident de a-i
ata[a la C.E.B.
3. C.E.B. contribuie intens la promovarea reformei
calendaristice în Bisericile Ortodoxe locale. În 1965-1966 au
fost difuzate câteva scrisori c\tre bisericile reprezentate în
C.E.B., în care se insist\ ca acestea s\ schimbe calendarul
bisericesc. :n consecin]\, datorit\ amestecului insistent al
C.E.B. în via]a intern\ a Bisericilor locale, a devenit posibil\
trecerea la noul stil a Bisericii Ortodoxe Bulgare, la sfâr[itul
anului 1968.
4. La cererea C.E.B., în toate „bisericile” reprezentate
în Consiliu, se organizeaz\ anual, între 18 [i 25 ianuarie, o
s\pt\mân\ de rug\ciune pentru „unitatea cre[tinilor”. În acest
context, C.E.B. a difuzat o circular\ Bisericilor Ortodoxe locale, în care au fost evitate cu abilitate tendin]ele ortodoxe [i
s-au pus întreb\ri perfide, pentru a sustrage con[tiin]a de la
vechi [i a o orienta c\tre nou... De pild\> „Nu e cazul oare
s\ abandon\m ceea ce ne-a devenit scump?... Angajamentul
nostru (probabil, fa]a de C.E.B.) nu înseamn\ oare un
renun] radical la tradi]ie?”
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Prin aluzii de acest gen, C.E.B. preg\te[te cre[tinii
ortodoc[i pentru a renun]a la Sfânta Tradi]ie, care îi ap\r\,
ca un zid salvator, de r\t\cirile heterodoxe. Epistola C.E.B.,
neamintind prin nici un cuvânt de harul lui Dumnezeu, încearc\ s\ sugereze ideea c\ omul ar putea dep\[i nenorocirile [i suferin]ele cu ajutorul [tiin]ei, al tehnicii etc. În
circular\ se subliniaz\ c\, în r\stimpul s\pt\mânii rug\ciunii
pentru „unitatea cre[tin\”, credincio[ii trebuie s\ se ocupe
de probleme pur politice, economice [i comerciale, adic\
laice. {i nu se spune nimic despre modul în care cre[tinii
urmeaz\ s\ se uneasc\ în adev\r, s\-[i înt\reasc\ credin]a,
s\ ridice nivelul moralit\]ii c\zute cu ajutorul adev\ratei
credin]e... De parc\ aceste probleme actuale nici n-ar exista
pentru Biseric\!
Am vorbit deja despre inadmisibilitatea rug\ciunii cre[tinilor ortodoc[i în comun cu heterodoc[ii... În timpul unei
astfel de rug\ciuni „tradi]ionale” a reprezentan]ilor tuturor
confesiunilor, care a avut loc la 30 ianuarie 1987 în biserica
ortodox\ a Tuturor Sfin]ilor din Moscova, a fost oficiat ritualul rug\ciunii ecumenice, elaborat de Consiliul Ecumenic
al Bisericilor împreun\ cu Secretariatul Bisericii romanocatolice în numele unit\]ii cre[tine”! Astfel, ortodoc[ii, fiind
lega]i de angajamentele ecumenice, se v\d nevoi]i s\ se supun\ slugarnic instruc]iunilor [i poruncilor st\pânilor lor de
la Geneva, care ac]ioneaz\ de comun acord cu Roma! Pân\
când vom tolera aceast\ dictatur\ ecumenic\ umilitoare
pentru Ortodoxie?
5. Patriarhul ortodox din Ierusalim este cu deplin temei
îngrijorat de soarta locurilor sfinte din Ierusalim [i Palestina
aflate sub protec]ia sa. Ca membru al C.E.B., el spera s\-i
fie sus]inute drepturile sale istorice asupra l\ca[urilor sfinte
cre[tine. Îns\ la [edin]a Comitetului central al C.E.B. din
august 1974, în aceast\ problem\ a fost adoptat\ urm\toarea
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rezolu]ie> „Ierusalimul este ora[ul sfânt a trei religii monoteiste> iudaismul, cre[tinismul [i islamul. E necesar s\ se evite
încerc\rile de a diminua importan]a Ierusalimului pentru
oricare din aceste trei religii”. În loc de sprijinul a[teptat,
Consiliul Ecumenic „cre[tin” a pus pe aceea[i treapt\ Patriarhatul cu reprezentan]ele locale ale iudaismului [i islamului [i
l-a adus la acela[i numitor cu „religiile monoteiste”, uitând
de caracterul de inspira]ie divin\ al credin]ei lui Hristos!
Decep]ia Patriarhului din Ierusalim în urma acestei lu\ri
de pozi]ie a C.E.B. s-a r\sfrânt în declara]ia f\cut\ de Patriarhul Diodor I corespondentului ziarului grecesc „Orthodoxos
Typos”. Exprimându-[i profunda îngrijorare în leg\tur\ cu
C.E.B. [i subliniind c\ „Biserica noastr\ Ortodox\ este umilit\ prin prezen]a sa în Consiliu, al\turi de 400 de confesiuni
„cre[tine”, Patriarhul a declarat în continuare c\ „participarea
Patriarhatului din Ierusalim nu este decât o formalitate [i c\
el însu[i a f\cut Sfântului Sinod propunerea s\ ias\ din C.E.B”.

E) Duhul laic al mi[c\rii ecumenice

Am criticat deja opozi]ia artificial\ a no]iunilor „ortodoxie” (gândire dreapt\) [i „ortopraxie” (fapt\ dreapt\), pe
care o cultiv\ ecumenismul, preferând fapta dreapt\ dreptei
gândiri. Ocupându-se de sarcini sociale [i politice, C.E.B.
s-a transformat într-o organiza]ie f\]i[ laic\. Dup\ cum a
remarcat într-o discu]ie particular\ doamna Claudine
Nebelle (elve]ian\ ortodox\ din Geneva), C.E.B. este o organiza]ie pur lumeasc\, care nu are nimic comun cu Biserica”.
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Acela[i lucru îl demonstreaz\ activitatea tuturor adun\rilor ecumenice, începând cu cea din Amsterdam (1948). La
cea dintâi au fost abordate chestiuni care caut\ „doar temeiuri social-economice pentru interven]ia Bisericii în problemele lume[ti [i în via]a interna]ional\ cu scopul abaterii Bisericii de la adev\rata cale spre împ\r\]ia lui Dumnezeu”, [i
s-a vorbit nu despre „împ\r\]ia lui Dumnezeu în\untrul vostru” (Lc. 17, 21), ci „despre organizarea lucrurilor lumii acesteia”. În timp ce pentru cre[tinism via]a p\mânteasc\ nu este
un scop în sine, ci o preg\tire pentru via]a ve[nic\!
La Adunarea general\ a V-a C.E.B. din Nairobi (1975),
care, dup\ p\rerea unor martori obiectivi, a fost mai curând
politic\ decât religioas\, chiar de la începutul ei s-a conturat
o renun]are la chestiunea privind adev\rul. „Crizele noastre
sunt atât de amenin]\toare, încât nu se poate ca un grup
politic, cultural sau religios s\ se mul]umeasc\ cu propriul
adev\r [i propria puritate”.
Aceste cuvinte au fost îndreptate împotriva participan]ilor
ortodoc[i la adunare, care îndr\zniser\ s\ sus]in\ c\ Ortodoxia
este unica m\rturisire a Credin]ei lui Hristos. La aceea[i adunare au fost abordate problemele vizând drepturile omului în
Angola, în Orientul Apropiat, în America Latin\ [.a., a[a
cum se face de obicei la congresele pentru ap\rarea drepturilor.
La Adunarea a VI-a de la Vancouver (1983) au fost de asemenea adoptate hot\râri împotriva discrimin\rii rasiale în
Angola, împotriva regimurilor militare dictatoriale în America Central\ (Guatemala, Salvador etc.), nici un cuvânt îns\
n-a fost spus despre oprimarea revolt\toare a drepturilor credincio[ilor în Albania, unde, începând din 1967, puterea de
stat a depus eforturi pentru dezr\d\cinarea total\ a religiei.
În consecin]\, Biserica Ortodox\ Albanez\ n-a existat oficial
pân\ în 1990, fiind scoas\ în afara legii. Din 1907 încoace,
au avut loc trei adun\ri generale ale C.E.B. (în 1968, 1975
282

[i 1983) [i, la nici una dintre ele, nimeni n-a pomenit, cel
pu]in în treac\t, de prigonirea credin]ei în Albania!!! {i asta
în ciuda eforturilor energice ale Bisericii Ortodoxe a Greciei,
care ducea o lupt\ activ\ în ap\rarea a 400.000 de greci
ortodoc[i, locuitori ai Epirului de Nord (în Albania), care
suportau cu b\rb\]ie deten]ia, chinurile [i moartea pentru
credin]a lor în Hristos!
Iar „cre[tinescul” Consiliu Ecumenic al „Bisericilor”, care
ia ap\rarea heterodoc[ilor din lumea întreag\, a r\mas surd
la gemetele mucenicilor ortodoc[i pentru Hristos! T\cerea
prevestitoare de r\u a C.E.B. arat\ partea perfid\ a activit\]ii
lui, lucru despre care va fi vorba în partea a doua a prezentei
lucr\ri, intitulat\ „Ecumenismul [i esen]a lui anticre[tin\”.
Deocamdat\, îns\, vom spune doar c\ ne îngrijoreaz\ activitatea social\ a C.E.B., orientat\ spre îndep\rtarea Bisericii de
la îndatoririle ei propriu-zise, de dragul intereselor lume[ti.
Mântuirea sufletului este cu putin]\ în orice condi]ii sociale
exterioare [i Însu[i Mântuitorul Domnul Iisus Hristos a spus>
„Ci c\uta]i mai întâi împ\r\]ia lui Dumnezeu [i dreptatea
Lui, [i acestea toate se vor ad\uga vou\” (Mt. 6, 33), refuzând
categoric s\ rezolve disputele materiale> „Omule, cine M-a pus
pe Mine judec\tor sau împ\r]itor peste voi?” (Lc. 12, 14).
Iar Martei i-a zis cu dojan\> „Marto, Marto, te grije[ti [i
spre multe te sile[ti. Ci un lucru trebuie[te”, dându-i drept
pild\ pe sora ei, Maria, care „partea cea bun\ [i-a ales, care
nu se va lua de la dânsa” (Lc. 10, 41-42) în veci.
Pentru mul]i, duhul lumesc al ecumenismului devine de
nesuportat, [i chiar un ecumenist consacrat precum arhiepiscopul de Tiatira, Athenagor, a obiectat> „Nu e treaba noastr\
s\ particip\m în calitate de Consiliu al Bisericilor la congrese [i în comitete ce au drept scop s\ studieze problemele
de ecologie, viitorul tehnicii etc... Toate acestea sunt de
competen]a O.N.U. [i a [tiin]elor ecologice. Ocupându-se de
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acestea, Biserica se îndep\rteaz\ de adev\rata sa misiune propov\duirea lui Hristos”. Prin urmare, cre[tinul ortodox
nu poate fi ecumenist, din pricina>
1) atitudinii dispre]uitoare a C.E.B. fa]\ de adev\rul lui
Hristos, p\strat de Biserica lui Hristos<
2) interzicerii de c\tre C.E.B. a misionarismului ortodox<
3) încerc\rilor C.E.B. de a impune voin]a sa Bisericii
Ortodoxe<
4) duhului lumesc al C.E.B., care caut\ s\ abat\
Biserica de la îndatoririle ei duhovnice[ti directe, de dragul
de[ert\ciunilor lumii acesteia!

Principiul 11
Ecumenismul poart\ un v\dit caracter de apostazie. A[azisele mici abateri de la adev\r duc la abateri mult mai
stra[nice. Impunând Bisericii Ortodoxe s\ se poc\iasc\,
împreun\ cu comunit\]ile heterodoxe, pentru p\catul
„schismei bisericilor”, C.E.B. o acuz\ de p\catul r\t\cirii
pe care ea nu-ll are, negând astfel calitatea ei de „stâlp [i
temelie a adev\rului”.
A) Dovezi de apostazie a C.E.B. dup\ revista „Risk”

În unul din numerele revistei ecumenice pentru tineret
„Risk” g\sim noi dovezi ale apostaziei mi[c\rii ecumenice.
În publica]ie citim, în special> „Biserica trebuie s\ propov\duiasc\ despre lumea aceasta, [i nu despre cea viitoare” (adic\
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despre lumea de dincolo de mormânt).
În acela[i num\r este inserat un nou Crez, care ar urma
s\ înlocuiasc\ Simbolul Credin]ei de la Niceea, care nu mai
satisface pe tinerii ecumeni[ti. Pân\ acum eram siguri c\ noi
(cre[tinii) avem nevoie de Hristos pentru mântuirea noastr\.
Ast\zi îns\, tinerii ecumeni[ti scriu> „Hristos are nevoie de
noi pentru revolu]ia Sa!”
Acest Crez este p\truns exclusiv de duhul lumii acesteia
[i de scopurile sale p\mânte[ti, el ne înf\]i[eaz\ un chip
complet denaturat al lui Iisus Hristos [i sfânta Sa menire pe
p\mânt. Astfel, citim în el> „Cred în Iisus Hristos, pentru c\
El a avut dreptate când, fiind unicul individ, Care, neputând
face nimic (?), a trudit pentru a schimba starea de lucruri existent\ [i pentru aceasta a murit”.
Înainte de toate, este o hul\ s\ vorbe[ti despre Iisus
Hristos ca despre un @individ care „nu putea face nimic”!
Pentru noi, cei ce credem în Hristos, El nu este un „individ”
obi[nuit, ci Atotputernicul Fiu întruchipat al lui Dumnezeu,
Care, înconjurat de vr\jma[i în Gr\dina Ghetsimani, ar fi
putut s\ se apere nu numai cu ajutorul sabiei lui Petru, ci s\
roage pe Tat\l S\u Ceresc s\-I trimit\ mai mult de dou\sprezece legiuni de îngeri (Mt. 26, 52-53)< [i într-adev\r [i-a
ar\tat pentru o clip\ puterea Sa dumnezeiasc\ asupra solda]ilor înarma]i, trimi[i dup\ El, care f\r\ nici un motiv v\dit
„s-au întors ei înapoi [i au c\zut jos” (In. 18, 6)!
Dac\ îns\ Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, n-a
f\cut nimic pentru schimbarea revolu]ionar\ a condi]iilor
p\c\toase ale acestei lumi, potrivit cu ideile ecumeni[tilor,
asta nu pentru c\ El n-a putut s-o fac\, ci pentru c\ aceasta
nu intra în Planul dumnezeiesc. Scopul lui Hristos Mântuitorul a fost s\ schimbe lumea, care @toat\ întru cel r\u zace”
(I In. 5, 19), s\ schimbe sufletul fiec\rui om pentru mântuirea
ve[nic\ a acestuia, în ciuda mediului plin de p\cate în care
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se afl\! Este îns\ de-a dreptul o necuviin]\ s\ se spun\ c\
Iisus Hristos a murit! Mântuitorul nu „a murit”, ci El însu[i
S-a predat de bun\voie mor]ii pentru mântuirea noastr\,
având putere s\ pun\ sufletul s\u [i putere iar\[i s\-l ia” (In.
10, 18) prin învierea din mor]i!
În continuare, în „Crezul” ecumenic e scris> „Eu zilnic m\
îngrozesc de gândul c\ El (Iisus Hristos) a murit în zadar, întrucât bisericile noastre nu L-au primit, c\ci noi I-am tr\dat revolu]ia, alegând s\ ascult\m de cei de la putere [i având
team\ de ei”. A admite c\, poate, Hristos a murit în zadar este
o neîn]elegere de tip ateist a universalei Sale cauze isp\[itoare. C\ci datorit\ acestei cauze isp\[itoare a lui Hristos s-au
mântuit, se mântuiesc [i se vor mântui de p\cat, blestem [i
moarte milioane de suflete care au crezut în Hristos [i care
vor mo[teni :mp\r\]ia Cerurilor f\r\ nici o revolu]ie
ecumenic\!
În sfâr[it, în „Crezul” ecumenic se spune> „Eu cred în
lumea dreapt\ la care se poate ajunge, în posibilitatea unei
vie]i ra]ionale pentru to]i oamenii, în viitorul întregii lumi a
lui Dumnezeu. Amin”. Nu este nevoie s\ ar\t\m cât de mult
sfâr[itul acestui „Crez” difer\ de Simbolul nostru de credin]\,
care îndreapt\ ultima noastr\ privire nu asupra acestei lumi
p\mânte[ti, care trece (I Cor. 7, 31) [i curând îi vine sfâr[itul (II
Petru 3, 10), ci asupra „vie]ii veacului viitor”, adic\ asupra
:mp\r\]iei Cere[ti a lui Hristos, care este ve[nic\!
În acela[i num\r al revistei „Risk”, vedem cum sunt interpretate în manier\ ecumenic\ Fericirile din Predica de pe
Munte a lui Hristos (Mt. 5, 3-10) în timpul „serviciilor divine
politice serale” de la catedrala din Koln. Fericirile erau
examinate sub aspect pur laic, p\mântesc, în afara profundului lor context duhovnicesc, deoarece erau tratate în spirit
politic-social. Unei t\lm\ciri la fel de hulitoare a fost expus\
rug\ciunea Domnului „Tat\l nostru”. Înse[i bisericile în care
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au fost ]inute aceste „servicii divine politice serale” au fost
transformate în s\li de conferin]\> cei aduna]i, în a[teptarea
„serviciului divin”, discutau zgomotos, se comportau degajat,
ca la restaurant, citeau ziare [.a.m.d.
La pagina 46 a num\rului vizat al „Risk”-ului este imprimat cu litere mari deformate, f\r\ orice comentarii, urm\toarea idee anticre[tineasc\> „The Incarnation has not yet taken place”, adic\ „:ntruparea înc\ nu a avut loc”. Ce vrea
s\ spun\ cu asta redac]ia „Risk”-ului? Reiese c\ trebuie s\
a[tept\m un alt „mesia”?! Pentru noi, cre[tinii, adev\rul st\
în afirma]ia invers\> :ntruparea lui Dumnezeu s-a s\vâr[it
deja! Potrivit Sfintei Scripturi> „Cuvântul Trup S-au f\cut”
(In. 1, 14), „Dumnezeu S-au ar\tat în trup” (I Tim. 3, 16), [i a
a[tepta o nou\ „întrupare” înseamn\ a te lep\da de Iisus
Hristos, Fiul întrupat al lui Dumnezeu, [i a primi pe
antihristul ce va veni - ca pe „mântuitorul lumii”.
În ultimul timp, în mediul teozofic-ocultist se face mult
pentru substituirea lui Hristos prin antihrist. De pild\,
teozoafa Alice Bailey a publicat o serie de opusuri, inclusiv
o carte cu semnificativul titlu „:ntoarcerea lui Hristos”,
unde, în loc de cea de a Doua Venire a lui Hristos, cititorilor
li se propune venirea antihristului în chip de oarecare „reîntrupare” a lui Hristos! Recunoscând pe Hristos drept „conduc\tor spiritual al Occidentului”, autoarea plaseaz\ al\turi
de El pe Buda ca „conduc\tor spiritual al Orientului”, strecurând ideea c\ „acel care va veni dup\ Hristos va uni
întreaga lume sub puterea sa”. Revenirea [i ac]iunile lui nu
se vor mai produce într-o ]ar\ mic\ sau într-o singur\ regiune,
necunoscut\ majorit\]ii, cum s-a întâmplat în trecut.
Radioul, presa, difuzarea rapid\ a [tirilor vor face venirea sa
alta decât venirile trimi[ilor anteriori. Mijloacele de locomo]ie rapide> navele, trenurile, avioanele îl vor face accesibil
pentru mii de oameni care tr\iesc departe de el. Datorit\
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televiziunii, figura lui se va apropia de toat\ lumea, [i cu
adev\rat> „ori[ice ochi îl va vedea”...
„Nimeni nu [tie c\rei na]iuni va apar]ine el> va fi englez
sau rus, negru sau latino-american, turc, hindus sau de alt\
na]ionalitate? Nu se poate spune c\ el va fi cre[tin, hinduist
sau budist, sau va fi de o credin]\ cu totul aparte. El va veni
nu pentru a restaura vreuna din vechile religii, inclusiv cre[tinismul...” În cele din urm\, autoarea-teozoaf\ î[i scoate
masca, declarând c\ „Hristosul care va veni nu va sem\na
cu Hristos, Care, dup\ cum se vede, ne-a p\r\sit”, [i în
încheiere deduce> „Dac\ oamenii îl caut\ pe Hristos, Care
[i-a p\r\sit ucenicii cu multe secole în urm\, ei nu-l vor
recunoa[te pe Hristos care trebuie s\ se întoarc\ în curând”.
Cât prive[te ultima afirma]ie, suntem pe deplin de acord cu
ea [i noi, cre[tinii ortodoc[i, fiindc\, într-adev\r, în persoana
antihristului nu vom recunoa[te pe Hristos, c\ci El nu are
nimic comun cu antihristul! „Ce împ\rt\[ire are dreptatea cu
f\r\delegea? Sau ce împreunare are lumina cu întunericul?
Sau ce unire are Hristos cu veliar?” (II Cor. 6, 14-15).
Dar s\ revenim la revista „Risk”. În num\rul vizat al acesteia scrie> „La împ\care se poate ajunge prin reestimarea
anumitor valori atât materiale, cât [i spirituale... Rugândune împreun\ [i participând la slujbele altei confesiuni cu absolut alt\ tradi]ie, treptat ne vom obi[nui cu tradi]ia str\in\,
ca [i cum ar fi a noastr\... Principala condi]ie îns\ pentru
împ\care e s\ încet\m a percepe propria confesiune [i propria biseric\ drept cea mai bun\ [i cea mai perfect\, continuând s\ apar]inem ei pân\ la pacificarea definitiv\ a tuturor
în biserica universal\”.
Ce ar însemna aceasta pentru un cre[tin ortodox? Ar
însemna c\, participând la mi[carea ecumenic\, el trebuie s\
înceteze a mai vedea în Ortodoxie credin]a infailibil\ cea
Una [i a nu mai considera Biserica Ortodox\ drept „stâlp [i
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înt\rire a adev\rului” (I Tim. 3, 15), ci s\-[i plece urechea la
alte tradi]ii „biserice[ti”, s\ accepte - în calitate de ipoteticadev\rate - [i concep]iile ne-ortodoc[ilor în speran]a de a-[i
„îmbog\]i” credin]a sa ortodox\ [i, în cele din urm\, s\ trateze cu „în]elegere” pe eretici, s\ se accepte rug\ciunea [i
euharistia împreun\ cu ei! Toate acestea sunt de neacceptat
din punct de vedere ortodox, c\ci adev\rul nu poate fi „completat” cu neadev\ruri, întrucât în acest caz ar înceta s\ mai
fie adev\r!
Astfel, ecumenismul încearc\ s\ înlocuiasc\ Biserica
Ortodox\ cu „biserica” sa universal\, distrugând îngr\ditura
Ortodoxiei, pentru a înlesni tr\darea adev\rului, care s-ar
amesteca definitiv cu minciuna [i s-ar îneca în ea! Acestea
sunt planurile lep\d\rii ecumeniste de adev\r (comp. II Tes. 2, 3),
c\reia cad prad\ tot mai mul]i ecumeni[ti „ortodoc[i”,
tr\dând Biserica Ortodox\ mam\.

B) Abaterile mici de la adev\r duc la altele mai mari

Unii sunt de p\rere c\ pericolul unirii ecumenice a tuturor într-o „biseric\ universal\” ar fi ireal, deoarece ecumeni[tii „ortodoc[i” contemporani lupt\, în majoritatea lor,
pentru p\strarea dogmelor [i nu fac abateri de la ele. O astfel
de opinie îns\ este nemotivat\ [i nelini[titoare! Dac\ deocamdat\ abaterea (apostazia) nu s-a înf\ptuit iremediabil,
aceasta o va face neap\rat tân\ra genera]ie de ecumeni[ti
„ortodoc[i”, c\reia i s-a implantat acest virus. Analizând
adun\rile generale ale C.E.B. pân\ la cea de-a VI-a din
1968, se poate vedea cât de repede se dezvolt\ evenimentele.
R\ul devine tot mai insolent, [i cel ce particip\ la ac]iunile
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ecumeni[tilor de ast\zi preg\te[te terenul pentru triumful
aposta]ilor viitori, [i mai infami.
Sf=ntul Apostol Pavel, descriind pe Antihrist ca pe un om
al nelegiuirii... potrivnic, care se înal]\ mai presus de tot ce
se nume[te Dumnezeu (II Tes. 2, 3-4), subliniaz\ c\ el î[i va
face apari]ia înainte de sfâr[itul lumii, odat\ cu a Doua
Venire a lui Hristos (II Tes. 2, 8). Sf=ntul Apostol Ioan Teologul
scrie despre antihri[tii din vremea sa, care, de[i mai m\run]i
decât principalul antihrist, sunt totu[i ;naintemerg\torii acestuia, preg\tindu-i calea< ace[ti ademenitori vicleni propov\duiesc, chipurile, pe Hristos, dar o fac în chip mincinos< ei
au p\r\sit adev\rata Biseric\, pentru a o submina [i a o
scinda (I In. 2, 18-19). Oare se poate afirma c\ ;naintemerg\torii
lui antihrist nu sunt primejdio[i [i doar antihristul propriuzis va fi „fiul pierz\rii” (II Tes. 2, 3)? Desigur c\ nu!
R\spunderea noastr\ pentru cele mai mici abateri prin
care noi înlesnim calea ecumenismului pentru atingerea
scopurilor sale obscure nu este nicidecum mai mic\ decât
r\spunderea genera]iilor viitoare de ecumeni[ti „ortodoc[i”,
care vor duce pân\ la cap\t crearea „adun\rii celor ce
viclenesc” (Ps. 25, 5), adic\ a „adun\rii necredincio[ilor”, pe
temelia pus\ de p\rta[ii „ortodoc[i” de ast\zi ai mi[c\rii
ecumeniste! Mâna celui care trage cu arma nu trebuie s\
tremure, altfel nu va nimeri în ]int\. Nimeni nu trebuie s\ se
mângâie cu gândul c\ n-a nimerit în ]int\, fiindc\ i-a
tremurat pu]in mâna! Dac\ mâna î]i tremur\, abaterea la
început poate fi mic\, mai pe urm\ îns\ ea va cre[te [i va
putea ajunge la câ]iva metri [i chiar kilometri, în func]ie de
distan]a pân\ la ]int\.
Când în 1920 Patriarhia din Constantinopol a început s\
colaboreze cu ecumenismul, nu s-a ab\tut în aparen]\ decât
foarte pu]in pentru „binele” omenirii - de la Ortodoxie< mai
târziu, îns\, acest proces s-a intensificat, [i, dup\ cum arat\
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experien]a, abaterea se face tot mai mare, iar viitorii ecumeni[ti „ortodoc[i” se vor lep\da cu des\vâr[ire de Biserica
Ortodox\, dac\ vor continua s\ urmeze aceast\ cale. Din
aceast\ cauz\, r\spunderea primilor p\rta[i ai ecumenismului, care au f\cut abateri pretins „neînsemnate” de la canoane [i dogme, nu numai c\ nu este mai mic\, ci, posibil,
este mult mai mare (datorit\ „imperceptibilit\]ii” ei) decât
r\spunderea genera]iilor viitoare de ecumeni[ti „ortodoc[i”
care le urmeaz\ exemplul! Accelerarea procesului de abatere
de la Ortodoxie apare pronun]at la o comparare a declara]iilor f\cute de reprezentan]ii ortodoc[i în C.E.B. la sfâr[itul secolului nostru.
30.11.2006 (stil nou).Vizit\ ecumenic\ la nivel ;nalt> Papa Benedict al
XVI-lea „;ntoarce” vizita Patriarhului Ecumenic Bartolomeu, cu ocazia
serb\rii hramului Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol, ;nchinat\
Sf=ntului Apostol Andrei.

Salutul [i „binecuv=ntarea” comun\ a mul]imii
Aceste vizite ecumenice, devenite deja evenimente cu „tradi]ie” pentru
cele dou\ centre religioase, se fac ;n scopul continu\rii „dialogului dragostei”
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[i a „recunoa[terii [i ;nt\ririi” rezolu]iilor evenimentului nefast, ce a avut loc
;n anul 1965, la data de 7 decembrie, cu participarea Patriarhului Ecumenic
de atunci, Athenagoras (1886-1972), [i a papei Paul al VI-lea, care s-a transpus ;n practic\ prin a[a-zisa ridicare a anatemelor reciproce, date ca urmare
a Schismei din anul 1054, c=nd catolicismul (papismul) [i-a ;nceput alunecarea pe o pant\ a ereziei, din ce ;n ce mai v\dit\. Este deja lucru obi[nuit
ca [i Patriarhul ecumenic s\ participe la missele papale solemne, ]inute cu
ocazia celebr\rii hramului Basilicei catolice San Pietro (Sf. Petru) din Vatican
(re[edin]a scaunului pontifical), la data serb\rii Sfin]ilor Apostoli Petru [i
Pavel conform calendarului gregorian.
Chiar dac\, la nivel oficial, vizita se anun]a a fi una politic\, Papa ;nt=lnindu-se [i cu [eful statului turc, totu[i accentul vizitei a fost pus pe manifest\rile ecumenice, care, prin amploarea lor, au eclipsat aspectele politice [i
diplomatice ale acestui eveniment. Trebuie amintit faptul c\ Papa, prin prerogativele sale, este nu numai liderul religios al catolicismului ([i autointitulat
„Vicarus Fili Dei”, adic\
loc]iitorul lui Hristos pe
p\m=nt), ci [i lider politic [i de stat, ;ndeplinind
cumulativ func]ia de pre[edinte al statului Vatican).
La sosirea ;n Fanar
(zona reziden]ial\ a Patriarhului ecumenic Bartolomeu [i locul unde este
amplasat\ Catedrala Patriarhal\, cu hramul @Sf=ntul
Mare Mucenic Gheorghe”), Papa Benedict a
fost ;nt=mpinat dup\ tot
tipicul primirii [i ;nve[m=nt\rii arhiereului ortodox(!)... Pe tot parcursul
slujbei, ]inut\ ;n prima zi
a vizitei, respectiv Vecernia praznicului Sf=ntului
Apostol Andrei (dup\
calendarul nou, gregorian, aflat ;n uz at=t la
Vatican, c=t [i la Constantinopol [i ;n Biserica Or-
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todox\ Rom=n\, Bulgar\ [i Greac\), el nu s-a limitat la rolul de simplu
observator, ci a partcipat activ la slujb\, intervenind ;n momentele ;n care
tipicul ritului bizantin (ortodox) erau asem\n\toare cu cele ale ritului latin!
A doua zi, cu ocazia celebr\rii Liturghiei ortodoxe, Papa a citit Evanghelia praznicului [i a dat @binecuv=nt\ri”. Pe toat\ durata slujbei, el a stat
;ntr-un jil], aflat ;n partea st=ng\ a catapetesmei bisericii ortodoxe, l=ng\
U[ile :mp\r\te[ti, fa]\ ;n fa]\ cu Patriarhul Bartolomeu. De asemenea, cei doi
s-au ;mbr\]i[at [i s-au s\rutat „fr\]e[te”, la ;nceperea slujbei, cer=ndu-[i [i
obi[nuita iertare (!), dup\ ;ntreg tipicul liturgic ortodox...
Mai jos, alte ipostaze evenimentului ecumenic.

:nt=mpinarea Papei Benedict [i intrarea sa ;n Catedrala ortodox\ a
Patriarhiei Ecumenice

Printre invita]ii la Catedrala Patriarhal\ din Fanar, s-au num\rat [i
reprezentan]i ai altor culte heterodoxe, [i anume episcopi monofizi]i
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„S\rutul p\cii” [i aprinderea lum=n\rilor

Citirea alternativ\ a Evangheliei

294

Dineul oficial ]inut la salonul de protocol al Patriarhiei
ortodoxe. Catoliciilor li se acord\ dreptul de a rosti
„rug\ciunea pentru mas\”.

Missa solemn\ papal\, ]inut\ ;n l\ca[ul catolic din
Constantinopol
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La aceast\ liturghie papal\, la care au participat membri ai comunit\]ii
catolice din ;ntreaga Turcie, a participat, ;n semn de prietenie [i recunoa[tere,
[i o delega]ie ortodox\, ;n fruntea c\reia s-a aflat ;nsu[i patriarhul Bartolomeu, ;nve[m=ntat ;n mantia arhiereasc\. Acest lucru, banal la prima vedere
(sau, mai degrab\, banalizat prin obi[nuin]\), are o semnifica]ie foarte important\, deoarece mantia arhiereasc\, conform tipicului Ortodox, nu poate fi
;mbr\cat\ ;n nici o ;mprejurare, afar\ de slujba ;n biserica ortodox\. Faptul
c\ Patriarhul a participat la slujba catolic\ ;mbr\cat ca pentru o ierurgie
ortodox\ arat\ faptul c\ el recunoa[te „biserica” papist\ drept Biseric\. De
asemenea, [i purtarea celorlalte ;nsemne arhiere[ti distinctive (engolpionul [i
c=rja episcopal\) atest\ calitatea oficial\ (cea de Patriarh Ecumenic), ;n care
a luat parte la acest eveniment ecumenic;ntrist\tor.

În Declara]ia alc\tuit\ de participan]ii ortodoc[i la
a[a-numita „Reuniune de la Evanston” (1954), se spun urm\toarele> „:ntreaga credin]\ cre[tin\ este unitar\ [i indivizibil\. De aceea, nu pot fi adoptate doar unele p\r]i ale dogmei... Din punct de vedere cre[tin, restaurarea unit\]ii Bisericii, ce constituie obiectivul n\zuin]elor C.E.B., poate fi
realizat\ doar pe baza dogmei integrale a fostei Biserici
nescindate, f\r\ orice simplific\ri [i schimb\ri... În credin]\
nu este loc pentru spirit împ\ciuitor!” A[adar, potrivit
acestei Declara]ii, credin]a este de neatins.
Peste numai 16 ani îns\, profesorul de dogmatic\ L.
Voronov de la Academia Teologic\ din Leningrad a declarat,
într-un referat ]inut la Conferin]a interna]ional\ a teologilor
ortodoc[i de la Brooklyn (SUA), c\ „aggiornamento”
(reînnoirea) „trebuie s\ ating\ [i domeniul cel mai sensibil domeniul credin]ei [i dogmaticii, unde se obi[nuie[te s\ se
sublinieze în fel [i chip invariabilitatea [i intangibilitatea<
unde se obi[nuie[te, în sfâr[it, ca din start s\ se exclud\
orice gând privind posibilitatea de a activa dup\ principiul
iconomiei”.
Sub influen]a spiritului ecumenic, ecumeni[tii „ortodoc[i”
contemporani au ajuns s\ considere c\ sfera credin]ei fixat\
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o dat\ pentru totdeauna de Soboarele Ecumenice urmeaz\ s\
fie revizuit\, deocamdat\ îns\ numai sub aspectul exterior al
formul\rilor dogmatice pentru a ob]ine o oarecare apropiere
de heterodoc[i.
Inadmisibilitatea oportunismului în credin]\ cedeaz\
treptat locul ideii despre posibilitatea de a proceda potrivit
cu principiul „iconomiei”, de care se abuzeaz\ f\r\ scrupule.
Acest lucru conduce, în primul rând, la conflictul cu Soboarele Ecumenice, ce nu admit nici un fel de inova]ii [i schimb\ri în domeniul intangibil al dogmei (Pravila l a Sinodului
VI), [i, în al doilea rând, în contrazicere cu Sfin]ii P\rin]i,
care excludeau cu des\vâr[ire din dogmatic\ principiul
iconomiei biserice[ti. Sfântul Marcu Efeseanul (Evghenicul),
care, la Sinodul din Floren]a, ]inea sus stindardul Ortodoxiei
statornice, a declarat> „Chestiunile credin]ei nu admit iconomia. Asta ar fi egal cu a spune> taie-]i capul [i du-te unde
vrei!”
În Declara]ia de la Evanston se declar\ drept inadmisibil\
„divizarea credin]ei în p\r]i esen]iale [i neesen]iale”, iar
prof. Voronov proclam\ deja „delimitarea dogmelor universal obligatorii (necessaria) de restul adev\rurilor credin]ei”,
raportate la categoria celor „îndoielnice” (dubia) (!), vorbind deschis despre „chestiunile secundare ale credin]ei”.
În Declara]ie e scris> „Nu putem fi de acord c\ Sfântul
Duh ne-ar vorbi doar prin Sfânta Scriptur\. Sfântul Duh este
prezent în via]a integral\ [i în experien]a integral\ a Bisericii
[i m\rturise[te prin ele. Sfânta Scriptur\ ne este dat\ în
componen]a Tradi]iei Apostolice integrale. Tot în ea este
dat\ [i t\lm\cirea [i explicarea corect\ a Cuvântului lui
Dumnezeu. :n credin]a fa]\ de Tradi]ia Apostolic\ st\ garan]ia caracterului real [i continuit\]ii Unit\]ii Bisericii”.
Voronov îns\, în articolul citat, încearc\ s\ submineze
Sfânta Scriptur\, înf\]i[ând-o ca având un caracter „divers”
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[i urmând, chipurile, a fi revizuit\. „O atare revizuire - scrie
el - nu trebuie, desigur, s\ devin\ o sfidare a con[tiin]ei
ecleziastice generale. Ea trebuie s\ se fac\ în spiritul
în]elegerii smerite a necesit\]ii de a înl\tura, prin discern\mânt sobornicesc, acele inexactit\]i sau rezultatele gândirii teologice care - se prea poate -, f\când un bun serviciu
cauzei ap\r\rii Ortodoxiei în trecut, devin ast\zi un fel de
piedici în calea realiz\rii de c\tre Biseric\ a nobilei sale
misiuni lumin\toare în lume”.
Ultima fraz\, repetat\ cuvânt cu cuvânt de mitropolitul
Nicodim în discursul rostit la 18 septembrie 1972 la deschiderea simpozionului Bisericilor ortodox\ [i reformat\ de la
Debre]in, încearc\ în modul cel mai necuviincios s\ anihileze rezultatele de net\g\duit ale activit\]ii teologice patristice de l\murire a adev\rurilor Ortodoxiei, raportând-o la
„trecut” [i transformând-o dialectic în „obstacol” pentru activitatea Bisericii în perioada actual\ a negocierilor [i compromisurilor actuale. Cu ajutorul unei astfel de metode, aposta]ii ar
putea renun]a la toate hot\rârile dogmatice [i canonice ale
Sinoadelor Ecumenice care au avut loc în trecutul îndep\rtat,
uitând c\ Adev\rul Domnului, exprimat de ele, „r\mâne în
veac” (Ps. 116, 2), fiind cuvântul adev\rului (In 17, 17< II Tim. 2, 15).
În declara]ia de la Evanston se arat\ ferm c\ „Sfânta
Biseric\ Ortodox\ este singura care a p\strat în deplin\tate
[i stare intact\ @credin]a ceea ce odat\ s-a dat sfin]ilor” (Iuda,
1, 3), de unde rezult\ cerin]a fireasc\ din partea ortodoc[ilor<
în numele unirii, s\ fie adoptate „toate dogmele, rânduite de
Sinoadele Ecumenice, [i înv\]\tura integral\ a Bisericii
primare”. Potrivit Declara]iei, numai Biserica Ortodox\ are
temeiul s\ sus]in\ c\ este Una, Sfânt\, Soborniceasc\ [i
Apostoleasc\ Biseric\, [i dac\ alte a[a-numite „biserici”
pretind aceste calit\]i, trebuie s\ se al\ture ei.
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Imagini de la ;ntruniri ecumenice, organizate sub egida
Consiliului Mondial al Bisericilor
(World Council of Churches - W.C.C.).
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Iar prot. prof. Voronov îndr\zne[te s\ scrie c\ „reunirea
cre[tinilor scinda]i nu poate fi imaginat\ exclusiv ca o „al\turare” la Ortodoxie”< adic\, în loc de al\turare la Adev\rul
Ortodox, el propov\duie[te oportunismul [i compromisurile.
În alt articol al s\u, „Confesionalismul [i ecumenismul”, autorul vizat ajunge [i mai departe [i, folosind expresii preluate
de la Bolotov, vorbe[te de hot\rârea ferm\ de a uni pe ereticii rascolnici (iar uneori, poate, de a-i uni, a[a zicând, pe principii fr\]e[ti) în condi]ii avantajoase, cu riscul „de a primi în
sânul Ortodoxiei elemente de o puritate îndoielnic\”, în
schimb cu perspectiva „de a dep\[i (dizolva) r\ul ereziei” prin
ac]iunea „for]elor s\n\toase ale organismului bisericesc”.
Din fericire, Bolotov nu a ajuns s\ tr\iasc\ pân\ la formele
perverse ale ecumenismului de ast\zi, altfel, f\r\ îndoial\, sar fi cutremurat cunoscându-le. Cum se poate îns\ ca, în
timpul nostru, un profesor de dogmatic\ ortodox\, fiind
martor al unor formidabile abateri de la Ortodoxie, s\ dea
sfaturi atât de primejdioase [i de-a dreptul în[el\toare?
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În acela[i spirit ne;ncrez\tor se pronun]\ acum nu numai
unele persoane, ci [i conferin]e ortodoxe „de anvergur\”.
Dup\ cum am mai men]ionat, ;ntre 7 [i 14 martie 1975,
comisia „Credin]\ [i organizare” pe lâng\ C.E.B. a ]inut în
Creta a[a-numita consulta]ie teologic\ „ortodox\”, al c\rei
raport a fost publicat în Revista Patriarhiei de la Moscova
(1975, nr. 9, p. 46)> „Când ortodoc[ii vorbesc despre via]a [i
continuitatea Uneia, Sfinte, Sobornice[ti [i Apostole[ti Biserici - se arat\ în raport -, nu înseamn\ c\ ei î[i declar\ izolarea, ci î[i afirm\ adeziunea deplin\ la comuniunea apostlic\, care în mod permanent se impune subliniat\ mai plenar, [i neap\rat împreun\ cu to]i ceilal]i cre[tini. Ortodoc[ii
sunt convin[i de posibilitatea de a aduce o contribu]ie
important\ la mi[carea ecumenic\ în scopul unirii cre[tinilor
[i a lumii, pentru c\ ei se simt drept exponen]i ai unit\]ii”.
Pu]in mai departe, citim urm\toarele cuvinte> „Cât prive[te
problema unirii general-cre[tine, la consulta]ie s-a remarcat
c\ Biserica Ortodox\ nu pretinde ca ceilal]i cre[tini s\ se
converteasc\ la Ortodoxie prin intrarea în Biserica Ortodox\, ci face apel ca toate bisericile [i tradi]iile s\-[i aprofundeze cât mai mult posibil plin\tatea credin]ei apostolice”.
Iat\ cum publica]ia bulgar\ „Mesagerul bisericesc”
(„}erkovnîi Vestnik” 1975, nr. 24, p. 7) comenteaz\ aceast\
declara]ie, în articolul „Conferin]a inter-ortodox\ a teologilor”> „Participan]ii la aceast\ reuniune, în loc s\ sublinieze
natura Unicei, Sfinte, Sobornice[ti [i Apostole[ti Biserici [i
identitatea ei cu Biserica Ortodox\, [i-au dat toat\ silin]a s\
pun\ în eviden]\ componentele ecumenice ale concep]iei
ortodoxe de unitate. Aceast\ unitate cuprinde în totalitate
comuniunea apostolic\, ce trebuie s\ se înf\ptuiasc\ cu
cre[tinii din întreaga lume... Principalul efect al unei astfel
de interpret\ri este acela c\ Biserica Ortodox\ nu mai îndeamn\ pe heterodoc[i s\ adopte Ortodoxia... Îns\[i Biserica
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Ortodox\ trebuie s\ revin\ zi de zi la adev\rata Ortodoxie”.
Ultimele dou\ fraze - culmea autoumilirii teologilor pretins „ortodoc[i” - exprim\ esen]a hot\rârilor adoptate în
Creta> Biserica Ortodox\ nu are dreptul s\ cear\ aderarea la
ea a celorlal]i cre[tini, fiindc\ ea îns\[i trebuie mereu s\ se
întoarc\ la nu se [tie care „adev\rat\” ortodoxie din afara ei!
Iat\ pân\ unde au împins Biserica Ortodox\ reprezentan]ii
ei oficiali, participând la mi[carea ecumenic\!

C) Ecumeni[tii cer Bisericii Ortodoxe s\ se poc\iasc\
deopotriv\ cu heterodoc[ii, pentru schisma cre[tinilor

Pân\ acum, numai teologii heterodoc[i cereau [i Bisericii
Ortodoxe poc\in]\ pentru p\catul schismei cre[tinilor, lucru
la care teologii ortodoc[i întotdeauna au obiectat energic,
dup\ cum se vede [i din Declara]ia de la Evanston, unde e
scris> „Referatul sec]iei pentru probleme de teologie se
bazeaz\ pe presupunerea c\ Biserica trebuie s\ vin\ la unire
pe calea poc\in]ei. Noi recunoa[tem c\ în via]a [i m\rturia
cre[tinilor credincio[i au fost [i exist\ imperfec]iuni [i lipsuri, dar refuz\m s\ admitem c\ Biserica - cea care este
Trupul lui Hristos [i tezaurul adev\rului revelat de Dumnezeu - ar putea fi depreciat\ de p\catele oamenilor. De
aceea, nu putem vorbi de o poc\in]\ a Bisericii, deoarece
prin îns\[i esen]a sa, Ea este Sfânt\ [i f\r\ cusur. C\ci „precum [i Hristos au iubit Biserica, [i pe Sine S-au dat pentru
Dânsa. Ca pe ea s\ o sfin]easc\ cur\]indu-o cu baia apei prin
cuvânt. Ca s\ o pun\ înainte pe Ea Lui[i sl\vit\ Biseric\,
neavând întin\ciune, nici prihan\, sau altceva de acest fel<
ci ca s\ fie Sfânt\ [i f\r\ de prihan\” (Ef. 5, 25-27). În felul
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acesta, Dumnezeu - Unic [i Sfânt - a creat pe veci trupul lui
Hristos. Sfin]enia Bisericii nu se p\teaz\ cu p\catele [i gre[elile membrilor ei. Ei nu sunt în stare s\ [tirbeasc\ [i s\
sec\tuiasc\ sfin]enia inepuizabil\ a vie]ii dumnezeie[ti, pe
care Capul Bisericii o r\spânde[te în tot trupul ei.
Aceste cuvinte au fost scrise în 1954. Ast\zi a ajuns ceva
de neconceput ca adep]ii ortodoc[i ai mi[c\rii ecumenice s\
exprime astfel de p\reri. În scurt timp, C.E.B. a izbutit s\
„cizeleze” min]ile ecumeni[tilor „ortodoc[i” în a[a m\sur\
încât unul din ace[tia - Nikos Nissiotis - declar\ f\r\ jen\,
f\]i[ ([i înc\ în numele Bisericii Ortodoxe)> „Poc\in]a sincer\ a ambelor p\r]i este premisa necesar\ pentru dialogul
privind problemele dogmatice între cre[tinii scinda]i”.
Ce înseamn\ îns\ poc\in]a? Înseamn\ schimbarea gândurilor, a ideilor. Gândurile Bisericii Ortodoxe au fost fixate
în dogme [i canoane< [i cum ar putea ea s\-[i schimbe formul\rile dogmatice [i hot\rârile canonice, r\mânând totodat\ ortodox\? Desigur c\ nu poate! C\ci schimbându-le, ea
[i-ar tr\da menirea de a fi „Biserica Dumnezeului Celui viu,
stâlp [i înt\rire a adev\rului” (I Tim. 3, 15). Fiindc\ Biserica a
fost întemeiat\ de Domnul nostru, Iisus Hristos, ca unic
sprijin de n\dejde al adev\rului pentru cei care î[i doresc din
tot sufletul mântuirea. S\ ceri îns\ Bisericii poc\in]\, adic\
schimbare, înseamn\ s\ ceri distrugerea f\cliei adev\rului de
revela]ie dumnezeiasc\, ce ne arat\ calea mântuirii!
Aceast\ cerin]\ îns\ con]ine [i alte inep]ii hulitoare. Cei
care impun Bisericii Ortodoxe s\ se „poc\iasc\” deopotriv\
cu „alte biserici” admit c\ nu mai exist\ Biseric\ care ar fi
r\mas fidel\ lui Hristos [i care ar fi p\strat intact\ plin\tatea
adev\rului, în felul acesta acuzându-L pe Hristos c\ în zadar
a f\g\duit El c\ Biserica întemeiat\ de El va sta neclintit\ în
fa]a încerc\rilor iadului de a o birui (Mt. 16, 18). Reiese c\
Sf=ntul Apostol Pavel nu are dreptate atunci când zice c\
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Biserica, având ca temelie pe Iisus Hristos (I Cor. 3, 11), este
„stâlp [i înt\rire a adev\rului” (I Tim. 3. 15).
Chemarea la poc\in]\ este minunat\ atunci c=nd este
dreapt\, adic\ atunci când cre[tinul ortodox se poc\ie[te
pentru p\catele sale personale, [i nu Biserica Ortodox\.
Noi, m\dulare nevrednice ale Sfintei Biserici Ortodoxe, trebuie s\ ne poc\im sincer pentru p\catele noastre morale [i
pentru p\catele f\cute împotriva credin]ei [i a dogmelor Bisericii. Noi trebuie s\ ne cur\]im mereu, s\ tindem spre
sfin]enie [i neprih\nire, spre cuno[tin]a adev\rului [i mântuire (I Tim. 2, 4) pentru „zidirea trupului lui Hristos< pân\ ce
vom ajunge to]i la unirea credin]ei [i a cuno[tin]ei Fiului lui
Dumnezeu, întru b\rbat des\vâr[it, la m\sura vârstei plinirii
lui Hristos. Ca s\ nu mai fim prunci, înv\luindu-ne [i purtându-ne de tot vântul înv\]\turii, întru am\gitura oamenilor, întru vicle[ug spre me[te[ugirea în[el\ciunii” (Ef. 4, 12-14).
Iat\ ce fel de poc\in]\ ar fi cuvenit\ [i la locul ei, c\ci ea
ne izb\ve[te [i de p\catele noastre morale, [i de r\t\cirile
noastre dogmatice, aducându-ne la sfin]enie, al c\rei suport
principal este o moral\ dreapt\, întemeiat\ pe o dogmatic\
dreapt\. A impune îns\ poc\in]\ Bisericii, care ea îns\[i
prime[te poc\in]a p\c\to[ilor, îi scald\ în harul dat ei de la
Dumnezeu [i mântuie[te cu adev\rul ce se p\streaz\ în ea,
este un lucru nelalocul s\u [i blasfemiator! Ideea poc\in]ei
Bisericii are un scop viclean - acela de a o face s\ se îndoiasc\
de înalta sa chemare. Pentru atingerea scopului, în cercurile
protestante ecumenice se vehiculeaz\ expresia viclean\ „trufie
confesional\”, v\dit îndreptat\ împotriva reprezentan]ilor
Ortodoxiei, care ap\r\ dreptatea unic\ a confesiunii ortodoxe. Dar oare se poate vorbi despre o „trufie confesional\”
la cre[tinii cu adev\rat ortodoc[i?
Dimpotriv\, ar putea fi vorba despre o bucurie confesional\ [i recuno[tin]\ fa]\ de Dumnezeiasca Pronie pentru
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c\ ne-am n\scut cre[tini ortodoc[i, de[i pu]ini dintre noi sunt
vrednici de un titlu atât de înalt. C\ci Adev\rul Ortodox pe
care îl m\rturisim ne este dat pentru a ne înfrâna seme]ia [i
a ne mântui, [i nu a ne duce la pierzare prin trufie v\t\m\toare. C\ci adev\rul dat nou\ de Hristos trebuie s\ ne
sfin]easc\ (In. 17, 17), dac\ tr\im potrivit cu înaltele sale prescrip]ii, [i tot el ne va judeca dac\ ne vom abate de la el!
Potrivit Sfin]ilor P\rin]i, autorul oric\rei erezii este diavolul. El este acela care a împ\r]it lumea în mii de false
teorii [i erezii. Acela[i diavol, care de-a lungul secolelor nu
a putut distruge Biserica Ortodox\ a lui Hristos prin dezbin\rile lui eretice, în zilele noastre, ascunzându-se în spatele
unei cucernicii pref\cute [i condamnând, chipurile, dezbinarea pus\ la cale de el însu[i, încearc\, prin intermediul
ecumenismului, s\ uneasc\ pe to]i ereticii în temeiul r\t\cirilor lor [i s\ ademeneasc\ Biserica Ortodox\ în mrejele sale.
Tocmai de aceea o îndeamn\, prin mijlocirea C.E.B., s\ se
„poc\iasc\”. Dar poate oare diavolul s\ înve]e pe cineva
„poc\in]a”? Iar dac\ înva]\, cu ce scop o face?
Domnul nostru, Iisus Hristos, propov\duind adev\rata
poc\in]\, vrea s\ ne izb\veasc\ de p\cat, iar diavolul, recurgând la o fals\ „poc\in]\”, vrea s\ duc\ în p\cat Sfânta
Biseric\ Ortodox\ a lui Hristos. C\ci dac\ adev\rata Biseric\,
sfânt\ [i f\r\ de prihan\, se va poc\i ca „vinovat\” în dezbinarea cre[tinilor, asta ar însemna s\ regrete c\ pân\ acum
a ap\rat un adev\r ce aduce sabie [i dezbinare (Mt. 10, 34< Lc.
12, 51) între cei care îl primesc [i cei care îl resping. Reiese
c\ Biserica trebuie s\ caute împreun\ cu alte comunit\]i ce
se „poc\iesc” un nu se [tie ce nou „adev\r” - ce une[te, [i
nu dezbin\ - un „adev\r” în afara canoanelor celor {apte
Sinoade Ecumenice, care au desp\r]it odat\ pentru totdeauna
adev\rul de minciun\. Aceasta ar fi egal cu a recunoa[te c\
Biserica „a gre[it” în categoricele sale defini]ii dogmatice
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împotriva ereziilor [i a admite - în spiritul respectului fa]\ de
un „crez” str\in - c\ [i arienii ar fi avut o anumit\ aspira]ie
legitim\ c\tre adev\r, Biserica îns\ n-a remarcat-o la timpul
respectiv, din care cauz\ i-a [i condamnat pe arieni la
Sinodul I Ecumenic. Ceea ce înseamn\ c\ Biserica ar trebui
s\-[i revizuiasc\ hot\rârile Sinodului V Ecumenic referitor
la calitatea divin\ a Sfântului Duh, prin care au fost excomunica]i de la Ortodoxie ereticii-duhobori! De dragul comuniunii generale, ea ar trebui s\ capituleze [i în fa]a nestorienilor,
care nu sunt de acord cu hot\rârile Sinodului III Ecumenic,
s\ se „poc\iasc\” în fa]a lor [i s\ le cear\ iertare pentru faptul
de a-l fi declarat eretic pe Nestor. Condamnându-se singur\
[i poc\indu-se, Biserica ar fi nevoit\ s\ îndrept\]easc\ pe
precalcedonieni [i monofizi]i pentru negarea înd\r\tnic\ de
c\tre ei a crezului dogmatic a Sinodului IV Ecumenic
privind modul de contopire a dou\ esen]e în Persoana Unic\
a Domnului Iisus Hristos [i a reabilita, spre propria
dezmin]ire, pe ereticii Eutihie, Dioscor, Sevir [.a. (vezi
canoanele 1 [i 95 ale Sinodului VI Ecumenic).
Dac\ Biserica ar urma unei atari logici ecumeniste, atunci ar trebui s\ trateze la fel [i pe to]i ceilal]i eretici,
condamna]i de respectivele Sinoade Ecumenice [i locale.
Numai în acest caz ea ar îndeplini cerin]ele ecumeniste ale
C.E.B. de transform\ri profunde, reorganizare a structurilor
biserice[ti [i distrugere definitiv\ a zidului desp\r]itor. Acesta
ar însemna îns\ sfâr[itul adev\ratei Biserici a lui Hristos!
Numai dându-ne seama clar c\ Biserica nu este o institu]ie creat\ de om, putem în]elege de ce Biserica nu poate [i
nu trebuie s\ se poc\iasc\. De[i, pe p\mânt, Biserica este
alc\tuit\ din oameni, [i în majoritatea lor oameni p\c\to[i,
ea este un organism divino-uman, din care mai fac parte, în
afar\ de tr\itorii p\mânteni, oamenii f\r\ de prihan\ trecu]i
în ve[nicie, precum [i îngerii cere[ti care nu au p\c\tuit.
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Despre aceasta scrie Sf=ntul Apostol Pavel evreilor care au
crezut în Hristos> „Ci v-a]i apropiat de muntele Sionului [i
de cetatea Dumnezeului Celui viu, Ierusalimul cel ceresc, [i
de zeci de mii de îngeri, [i de adunarea celor întâi n\scu]i
care sunt scri[i în ceruri, [i de Judec\torul tuturor
Dumnezeu [i de duhurile drep]ilor celor des\vâr[it, [i de
Iisus, mijlocitorul a[ez\mântului de lege celui nou”. (Evr. 12,
22-24). Aceasta este, potrivit Cuvântului lui Dumnezeu, componen]a Bisericii nou-testamentare. Ea e alc\tuit\ din oameni p\mânteni, care au crezut drept în Hristos [i au atins,
în temeiul acestei credin]e, des\vâr[irea moral-spiritual\,
dup\ asem\narea „:ncep\torului mântuirii lor” (Evr. 2, 10) Hristos, Care a pogorât din ceruri pentru a a[eza pe tr\itorii
p\mântului în s\la[ul ceresc al îngerilor. A[a se concepe pe
Ea îns\[i Sfânta Biseric\ Ortodox\.
În canonul pentru s\rb\toarea Sfântului Arhistrateg Mihail
[i a celorlalte Cere[ti [i netrupe[ti Puteri (8 noiembrie), în
troparul întâi al cânt\rii a 9-a citim> „Pe Tine, Cel ce negr\it
ai unit cerul cu p\mântul, Hristoase, [i Biserica cea Una care
pe îngeri [i pe oameni i-a des\vâr[it neîncetat, Te sl\vim!”
A pretinde ast\zi Bisericii Ortodoxe s\ se poc\iasc\ înseamn\ a pretinde poc\in]\ [i îngerilor care nu au p\c\tuit!
Întrucât Capul Bisericii este Însu[i Domnul Iisus Hristos,
Care a unit într-un singur trup toate cele din ceruri [i cele
de pe p\mânt (Ef. 1,10, 22-23), oare într-adev\r ecumeni[tii vor
cere poc\in]\ [i lui Hristos? Biserica este nedesp\r]it\ de
Hristos. Un trup f\r\ cap este un cadavru. Biserica îns\ nu
este un cadavru, ci un organism divino-uman viu. A[a cum
un organism viu este în leg\tur\ indisolubil\ cu capul s\u, la
fel [i Biserica se afl\ în leg\tur\ indisolubil\ cu Capul s\u
Hristos, alc\tuind cu El un tot unitar. Pentru credincio[i,
acest lucru se manifest\ deosebit de perceptibil în timpul
împ\rt\[irii cu Trupul [i Sângele lui Hristos (I Cor. 10, 16-17).
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Tocmai în aceasta const\ temelia adânc\ a sfin]eniei [i
infailibilit\]ii Bisericii lui Hristos. Prin urmare, a acuza
trupul lui Hristos de p\cate [i a-i cere poc\in]\ înseamn\ a
trage [i Capul acestui trup la r\spundere colectiv\ pentru
p\catele lui. A acuza îns\ de p\cate pe Hristos Cel f\r\
prihan\ este culmea nelegiuirii! (comp. In. 8, 46).
Puterea sfin]itoare a Bisericii, care face din p\c\to[ii ce
se poc\iesc sfin]i, este harul Sfântului Duh, Mângâietorul [i
Sfin]itorul omenirii r\scump\rate de Hristos. Începând cu
ziua primei Cincizecimi cre[tine, harul Sfântului Duh s\l\[luie[te neîncetat în Biseric\, pentru a înv\]a pe membrii ei
s\ tr\iasc\ în adev\r (In. 16, 13), cu dreptate [i cucernicie (Tit
2, 12). Sfântul Duh va fi în Biseric\ în veci (In. 14, 16-17), pentru
a rev\rsa har asupra oric\rui om care î[i dore[te din toat\
inima mântuirea. Duhul Sfânt Care se afl\ în Biseric\ a unit
întotdeauna pe credincio[i în jurul adev\rului, în timp ce
satan, dimpotriv\, introduce r\zmeri]\ în rândul cre[tinilor
(Lc. 22, 31).

Din aceast\ pricin\, a cere ca Biserica îndrumat\ [i
ocrotit\ de Sfântul Duh s\ se poc\iasc\ pentru dezbinarea
cre[tinilor este echivalent cu a afirma precum c\ nu diavolul,
ci Sfântul Duh e „vinovat” de aceasta, pentru c\ n-a sugerat
formule de compromis, care ar uni, [i nu ar dezbina! A face
îns\ cea mai mic\ aluzie de acuzare a Celui de-al Treilea
Ipostas al Sfintei [i Dumnezeie[tii Treimi de p\catul dezbin\rii, care a fost o uneltire a diavolului, este un p\cat de
neiertat de hul\ asupra Duhului Sfânt! Iat\ cum vorbe[te
despre aceasta Însu[i Domnul> „Amin gr\iesc vou\> toate
p\catele se vor ierta fiilor oamenilor, [i hulele ori câte vor
huli. Iar cine va huli împotriva Sfântului Duh, n-are iertare
în veac, ci este vinovat judec\]ii de veci” (Mc. 3, 28-29).
Astfel, având în vedere caracterul potrivnic lui Dumnezeu al ecumenismului, orientarea lui antiortodox\, având
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în vedere c\ ecumenismul începe cu mici abateri de la
Adev\r [i duce la abateri tot mai mari [i mai mari, atr\gând
pe cre[tinii ortodoc[i în „biserica celor ce viclenesc”, adic\
în viitoarea biseric\ universal\ a antihristului ce va veni< în
sfâr[it, ]inând minte c\ „poc\in]a” impus\ Bisericii Ortodoxe acuz\ de p\catul schismei Capul Bisericii - Domnul
Iisus Hristos, [i Duhul Sfânt Care o îndrumeaz\, cre[tinul
ortodox trebuie s\ se opun\ cu hot\râre ecumenismului,
pentru a nu fi p\rta[ la hulirea de neiertat a Duhului Sfânt!

Principiul 12
Despre influen]a p\gubitoare a ecumenismului asupra
Ortodoxiei
A) Obiec]ii ortodoxe împotriva ecumenismului

Într-un interviu acordat ziarului atenian „Orthodoxos
Thypos” (1972, nr. 170), Patriarhul Alexandriei, Nicolae VI
(1968-1986) s-a pronun]at foarte categoric împotriva
mi[c\rii ecumenice> „Eu condamn ecumenismul [i îl consider nu doar o erezie, ci o pan-erezie - un cuib al tuturor
ereziilor [i relelor credin]e. Cunoa[tem bine for]ele anticre[tine care dirijeaz\ din culise ecumenismul... Ecumenismul
este îndreptat împotriva Ortodoxiei. El reprezint\ ast\zi cel
mai mare pericol, deopotriv\ cu necredin]a epocii noastre,
divinizând afec]iunile [i pl\cerile materiale”.
În timp ce toate Bisericile Ortodoxe locale particip\ la
ac]iunile C.E.B., ap\r\torii fermi ai Ortodoxiei sunt încuraja]i în zelul lor de aceste cuvinte pline de b\rb\]ie ale
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ierarhului din Alexandria> „Salut [i binecuvântez pe to]i clericii [i mirenii care lupt\ împotriva ecumenismului!” Patriarhul a adresat, de asemenea, Sfântului Sinod al Bisericii din
Grecia apelul de a ie[i din C.E.B. Aceea[i urare ar trebui adresat\ tuturor Bisericilor Ortodoxe locale, c\ci, dac\ ele nu vor
face acest pas hot\râtor acum, cât timp mai sunt ierarhi cu gândire ortodox\ [i mireni devota]i Ortodoxiei, mâine - cu noua
genera]ie reeducat\ în spirit ecumenic - va fi prea târziu!
Din fericire, o astfel de propunere a fost f\cut\, în zilele
noastre, de Biserica-Mam\ - Sfânta Patriarhie din Ierusalim,
în persoana destoinicului ei Întâist\t\tor - Prea Fericitul
Patriarh al Ierusalimului, Diodor, care, împreun\ cu Sfântul
Sinod, a hot\rât s\ întrerup\ participarea Bisericii din
Ierusalim la dialoguri cu heterodoc[i [i în cadrul C.E.B.
În raportul prezentat Sfântului Sinod, el a declarat direct>
„Biserica din Ierusalim, ca „Biseric\-Mam\”, trebuie s\ dea
exemplu demn de urmat în problemele credin]ei [i s\ p\streze întreag\ credin]a, a[a cum a primit-o de la Domnul
nostru, Iisus Hristos, Care a întemeiat-o prin cinstitul S\u
Sânge. De aceea ast\zi, când întreaga lume tr\ie[te vremuri
grele [i s-a pomenit fa]\ în fa]\ cu eforturile propagandei
contemporane de revizuire a valorilor morale [i tradi]iilor,
Biserica din Ierusalim este datoare s\-[i ridice vocea pentru
a-[i p\zi p\stori]ii de influen]e str\ine [i a lupta pentru
ap\rarea Credin]ei Ortodoxe.
Biserica noastr\ Ortodox\ crede ferm c\ în ea este con]inut\ deplin\tatea adev\rului, c\ ea este Una, Sfânt\, Soborniceasc\ [i Apostoleasc\ Biseric\ [i Vistieria Harului [i Adev\rului... în care sunt cuprinse, în toat\ cur\]enia [i spiritul
mântuitor, toate dogmele Credin]ei noastre [i Sfânta Scriptur\.
Participarea Bisericii Ortodoxe la dialoguri este d\un\toare
[i periculoas\. Dialogurile teologice sunt folosite de heterodoc[i în dauna Bisericii noastre Ortodoxe.
310

Ar\tând în continuare dauna pe care prozelitismul heterodox o aduce enoria[ilor ortodoc[i (mai ales în Orientul
Mijlociu), Patriarhul Diodor încheie> „Dorin]a noastr\ de a
p\stra nev\t\mat\ Credin]a noastr\ Ortodox\ [i tradi]iile de
ac]iunile primejdioase ale heterodoc[ilor ne-a determinat s\
încet\m dialogurile nu numai cu anglicanii, care au introdus
de pe acum hirotonirea femeilor, dar [i dialogurile cu papi[tii, precalcedonienii, luteranii [i confesiunile reformate, la
care Biserica din Ierusalim nu a participat de la bun început”.
Ecumenismul [i C.E.B. sunt supuse unei critici drastice
[i de alte Biserici Ortodoxe locale. De pild\, în 1973 Sinodul
Bisericii Ortodoxe Autocefale din America a publicat o
ampl\ Epistol\ regional\ vizând problemele unit\]ii cre[tine
[i ale ecumenismului (Vestnik Russkogo zapadno-evropeiskogo Patriar[ego Ekzarhata, 1973, nr. 83-84, 163-181,
239-256). Mesajul con]ine gânduri excep]ionale despre
unitatea Bisericii ca unitate în Adev\r, dragoste [i sfin]enie,
subliniind în mod aparte c\ „Biserica Ortodox\ este adev\rata Biseric\”. Ea este „unica Biseric\ a lui Hristos”,
deoarece din timpul Domnului Iisus Hristos [i a apostolilor
S\i, Biserica Ortodox\ n-a acceptat nici un fel de înv\]\turi
gre[ite [i nici un fel de idealuri de via]\ false. Biserica
Ortodox\ este unica Biseric\ nedesp\r]it\ a lui Hristos, nu
datorit\ faptelor omene[ti, ci pentru c\, gra]ie harului lui
Dumnezeu, manifestat prin sângele martirilor [i prin
m\rturisirea sfin]ilor, Biserica Ortodox\ [i-a p\strat pân\
acum misiunea dat\ ei de Dumnezeu - de a fi pentru lume
„trupul Lui (al lui Hristos), împlinirea Celui ce împline[te
toate întru to]i” (Ef. 1, 23).
În Epistol\ este ar\tat limpede pericolul relativismului,
adic\ pericolul transform\rii cu ajutorul ecumenismului a
adev\rurilor dogmatice ale credin]ei în ceva relativ, [i primejdia seculariz\rii, adic\ a laiciz\rii Bisericii prin efor311

turile ecumenice „de a uni pe oameni în baza ideologiei
laice”. În mesaj este demascat\ de asemenea convingerea
ecumenic\ gre[it\ precum c\ structura dogmatic\ a Bisericii
[i idealurile morale sunt relative [i ar putea fi schimbate
pentru anumite scopuri pragmatice, [i c\ „rânduiala cre[tin\
sacramental\, ierarhic\ a Bisericii, ce ne parvine de pe timpurile apostolilor, nu ar fi esen]ial\ pentru credin]a cre[tin\
[i unitatea Bisericii”. Episcopii ortodoc[i americani au declarat cu b\rb\]ie> „Noi consider\m drept o datorie sfânt\ a
noastr\ s\ respingem toate metodele false de unire a Bisericii
[i afirm\m cu consecven]\ c\ toate compromisurile dogmatice, etice [i sacramentale, care schimb\ rânduiala Bisericii... nu vor conduce în nici un caz la unitatea tuturor oamenilor întru Hristos [i nu vor putea uni pe cre[tini într-o
singur\ Biseric\. Urmând acestei logici, inter-comuniunea
este respins\ în mod categoric ca mijloc de realizare a unit\]ii cre[tine, c\ci „în afara unit\]ii credin]ei în Biserica Unic\
a lui Hristos, care nu poate fi împ\r]it\, nu poate exista nici
comuniune sacramental\, nici serviciu liturgic comun”.
Arhiereii Bisericii Ortodoxe Autocefale Americane au condamnat de asemenea „încercarea de a transforma ecumenismul într-o biseric\ universal\”, adic\ într-o super-biseric\,
opus\ Bisericii Ortodoxe.
În 1973, când a fost publicat\ aceast\ Epistol\ [i când
ecumenismul înc\ nu-[i manifestase antiortodoxismul s\u,
Biserica Ortodox\ Autocefal\ American\ nu intra, din
considerente ideologice, în C.E.B. [i critica drastic tendin]ele vicioase din ecumenism. S-ar fi putut a[tepta c\ aceast\
atitudine critic\ va continua [i se va aprofunda dup\ cele
dou\ adun\ri ale C.E.B., mai ales dup\ cea din Vancouver,
în cadrul c\reia au ie[it la iveal\ inova]iile antiortodoxe
extremiste ale ecumenismului. Aceast\ Biseric\ îns\ nu
numai c\ n-a adresat un nou protest, ci dimpotriv\> devenind
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membru al C.E.B., a luat parte la adunarea amintit\,
f\cându-se p\rta[\ la ac]iunile ecumenice obscure denigrate
anterior, despre care Sf=ntul Apostol Pavel scrie> „{i s\ nu
v\ amesteca]i cu faptele cele f\r\ de road\ ale întunericului,
ci mai vârtos s\ le def\ima]i” (Ef. 5, 11).
Mult mai consecvent ac]ioneaz\ Sinodul Bisericii
Ortodoxe Ruse din afara Rusiei, care în august 1983, imediat
dup\ Adunarea de la Vancouver, a predat anatemei ecumeAnatema - celor care se ridic\ împotriva Bisericii
nismul. „A
Ortodoxe [i sus]in c\ Biserica lui Hristos s-a împ\r]it în a[azise „ramifica]ii”, ce difer\ una de alta dup\ doctrin\ [i
modul de via]\, sau c\ Biserica nu a existat în chip v\zut, ci
se va constitui abia în viitor, când toate „ramifica]iile”, sau
p\r]ile, sau confesiunile [i chiar toate religiile se vor uni
într-un singur trup. Anatema - [i celor care nu deosebesc
Preo]ia [i Tainele Bisericii de „preo]ia” [i „tainele”
ereticilor, dar afirm\ c\ botezul [i euharistia ereticilor ar fi
suficiente pentru mântuire. De aici anatema - [i celor ce
comunic\ în mod con[tient cu ereticii aminti]i sau sus]in,
propag\ [i iau ap\rarea ereziei ecumeniste proasp\t ap\rute
a acestora sub pretextul pretinsei iubiri fraterne sau
presupusei uniri a cre[tinilor scinda]i!” Textul anatemei,
de[i succint, este destul de clar, a[a încât nu are nevoie de
comentarii. Este, pân\ acum, unica anatem\ pronun]at\ la
nivel oficial împotriva ereziei ecumenice contemporane!
Se cuvine de remarcat c\ la timpul respectiv s-a pronun]at în acela[i sens [i Patriarhia Moscovei, care a convocat, în
iulie 1948, Conferin]a Bisericilor Ortodoxe Autocefale, cu
scopul de a respinge oficial invita]ia primit\ de a participa la
Adunarea I General\ din august 1948 de la Amsterdam,
când a [i fost fondat Consiliul Ecumenic al Bisericilor.
La amintita consf\tuire de la Moscova au fost prezentate
numeroase referate despre pericolul ecumenismului. S-a
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reliefat mai cu seam\ referatul arhiepiscopului rus din
Bulgaria, Serafim (Sobolev), care a calificat ecumenismul ca
o erezie împotriva dogmei despre Una, Sfânt\, Soborniceasc\ [i Apostoleasc\ Biseric\, formulat\ în articolul 9 al
Simbolului Credin]ei. Arhiepiscopul Serafim, cercetând
succesiv aceste patru însu[iri ale Bisericii, a demonstrat c\
ecumenismul le denatureaz\, pentru a-[i crea propria
„biseric\” ecumenic\, care va reuni pe to]i ereticii împreun\
cu cre[tinii ortodoc[i.
„Ecumeni[tii
ortodoc[i - scria el falsific\, încât nu mai
poate fi recunoscut
articolul 9 al Simbolului credin]ei. În consecin]\, rezult\ un fel
de amestec artificial
al adev\rului cu minciuna, al Ortodoxiei
cu ereziile, ceea ce
duce pe ecumeni[tii
ortodoc[i la o denaturare extrem\ a no]iunii adev\rate de Biseric\, [i mai cu seam\
pentru faptul c\ ei,
Sfin]ii Trei Ierarhi, M\rturisitori [i
ap\r\tori ai Ortodoxiei Sfin]ilor P\rin]i> fiind membri ai BiSf. Ier. Ioan Maximovici, Episcop de sericii Ortodoxe, sunt
Shanghai [i San Francisco, Glicherie în acela[i timp [i
M\rturisitorul de la Sl\tioara, Serafim
membri ai bisericii
Sobolev, Arhiepiscop al Sofiei
ecumenice< mai exact,
ai unui soi de comunitate eretic\ universal\ cu nenum\ratele
sale erezii. Ei ar fi trebuit s\ re]in\ pentru totdeauna cuvin314

tele lui Hristos> „Iar de nu-i va asculta pe ei, spune-l
soborului< [i de nu va asculta nici de sobor, s\-]i fie ]ie ca
un p\gân [i vame[“ (Mt. 18, 17).
Arhiepiscopul Serafim [i-a încheiat referatul cu cuvintele
Psalmistului> „Fericit b\rbatul, care n-a umblat în sfatul necredincio[ilor!” (Ps. 1, 1), cuvinte ce r\spund la întrebarea pus\ în
titlul referatului> „Se cuvine oare ca Biserica Ortodox\ Rus\
s\ ia parte la mi[carea ecumenic\?” În ciuda acestui referat
excep]ional, rezolu]ia definitiv\ a Conferin]ei în problema
ecumenismului, de[i era îndreptat\ împotriva lui, n-a fost
întru totul satisf\c\toare, având mai degrab\ un caracter de
conjunctur\> în finalul documentului se sublinia c\ „participan]ii la prezenta Conferin]\ sunt nevoi]i s\ refuze de a participa la mi[carea ecumenic\, în condi]iile propuse de aceasta la
ora actual\”. Ultimele cuvinte l\sau s\ se întrez\reasc\ posibilitatea recunoa[terii ecumenismului în alte împrejur\ri.
Nu au trecut nici zece ani dup\ Conferin]a de la Moscova,
[i în mai 1958, la solemnit\]ile prilejuite de împlinirea a 40
de ani de la restabilirea Patriarhatului, mitropolitul Nicolai
Kruti]ki a formulat pentru prima dat\, în discursul „Ortodoxia
[i contemporaneitatea”, „noua” atitudine a Patriarhiei moscovite fa]\ de ecumenism. Amintind despre Epistola regional\
a Patriarhiei Ecumenice din 1920, care ar fi „definit pozi]ia
Bisericii fa]\ de mi[carea ecumenic\”, el a explicat refuzul
Conferin]ei de la Moscova din 1948 de a participa la Adunarea de la Amsterdam prin faptul c\ în acea vreme, în ecumenism, ideile social-economice dominau asupra sarcinii
unit\]ii dogmatice, iar organizarea p\mânteasc\ era pus\ mai
presus decât mântuirea cereasc\. Rezolu]ia Conferin]ei de la
Moscova din 1948 ar fi contribuit la dep\[irea acestor
dificult\]i, astfel încât, „în ultimii zece ani, în mi[carea ecumenic\ s-au produs schimb\ri esen]iale ce v\desc evolu]ia lui în
sens bisericesc pozitiv”. În concluzie, „aprobând Declara]ia
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participan]ilor ortodoc[i la Adunarea de la Evanston”, Biserica Ortodox\ Rus\ s-a declarat de acord s\ se întâlneasc\ cu
conduc\torii C.E.B., deocamdat\ îns\ cu unicul scop de
„familiarizare reciproc\ cu punctele de vedere asupra ra]ionalit\]ii [i formelor rela]iilor de mai departe”.
Dup\ aceea, întâlnirile oficiale cu reprezentan]ii ecumenici ai C.E.B. au devenit frecvente, [i peste trei ani, în decembrie 1961, ele au condus la primirea oficial\ a Bisericii
Ortodoxe a Rusiei în calitate de membru al C.E.B. la Adunarea a III-a general\ de la Delhi. Dup\ cum se [tie, acest
proces s-a produs sub presiunea puterii sovietice, care a
impus Sinodului Patriarhiei moscovite decizia de aderare la
C.E.B. deja la 30 martie 1961 [i tot atunci acesta a expediat
la Geneva cererea respectiv\. Hot\rârea Sinodal\ urma îns\
s\ fie confirmat\ de Soborul Arhieresc, care a fost convocat
abia la 18 iulie 1961, aprobând-o post factum. La 14 iunie
1961, cu o lun\ înainte de Soborul Arhieresc, Conferin]a general cre[tin\ pentru ap\rarea p\cii, care a avut loc la Praga,
a expediat C.E.B. un mesaj de salut, în care se spunea> „Noi
consider\m aderarea deja declarat\ a Bisericii Ortodoxe Ruse
la Consiliul Mondial al Bisericilor drept unul din cele mai
importante evenimente în istoria Bisericii”. Face s\ comentezi oare aceast\ declara]ie extrem de transparent\?
Chiar [i sub presiunea ecumenic\, Biserica Ortodox\ Rus\
[i-a exprimat, în repetate rânduri, nemul]umirea [i dezacordul cu linia C.E.B. Dup\ Conferin]a de la Bangkok, pe
tema „Mântuirea ast\zi” (ianuarie 1973), Sinodul Patriarhiei
de la Moscova, în frunte cu Patriarhul Pimen a expediat
C.E.B. un mesaj, în care declar\> „:nainte de toate, provoac\
nedumerire [i un mare regret faptul c\ în „Epistola c\tre
Biserici” lipse[te cu des\vâr[ire referirea excep]ional de
important\, mai ales din punctul de vedere al p\storilor, la
acel aspect al procesului mântuirii, f\r\ de care îns\[i no316

]iunea mântuirii î[i pierde sensul esen]ial. Se trece sub t\cere
scopul final al mântuirii, adic\ via]a ve[nic\ întru Dumnezeu,
[i nu se pomene[te suficient de clar de îndreptarea [i des\vâr[irea moral\ ca o condi]ie necesar\ a mântuirii”.
În continuare, protestând împotriva sublinierii aproape
excep]ionale a „orizontalismului” în cauza mântuirii cre[tine, Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse scrie> „:n Epistol\ nu
[i-a g\sit loc esen]ialul - dimensiunea „vertical\”, care arat\
c\ mântuirea cere des\vâr[irea personalit\]ii ca parte a
organismului ob[tesc, chemat\ s\ lupte cu p\catul în sine [i
în jurul s\u, pentru a se ajunge la o plin\tate a vie]ii în
leg\tura vie cu Dumnezeu [i în condi]iile p\mânte[ti, [i în
ve[nicie”. În scrisoarea sinodal\ se arat\ c\ „sublinierea
aproape excep]ional\ a „orizontalismului” în cauza mântuirii
poate produce asupra a numero[i cre[tini care ]in la sfintele
tradi]ii ale Vechii Biserici impresia c\ în ecumenismul contemporan ia na[tere o nou\ ispit\ a timidit\]ii fa]\ de
propov\duirea despre Hristos Cel r\stignit [i :nviat din mor]i
- puterea lui Dumnezeu [i în]elepciunea lui Dumnezeu (I Cor.
1, 23-24), drept care se trece sub t\cere îns\[i esen]a Evangheliei Lui, din neîntemeiata team\ a oamenilor de a p\rea
retrograzi [i a-[i pierde popularitatea”.
La fel de biciuitoare a fost o scrisoare a Sinodului Patriarhiei moscovite, adresat\ C.E.B. dup\ cea de a V-a adunare
a acestuia, care a avut loc la Nairobi, în decembrie 1975. În
ea este supus\ criticii trecerea artificial\ sub t\cere, în fa]a lumii
exterioare, a deosebirilor confesionale< este subliniat pericolul transform\rii C.E.B. într-un fel de „super-biseric\”< este
respins\ în mod categoric propunerea ecumenic\ de a îng\dui
„preo]ia” femeilor. În sfâr[it, în document se exprim\ surpriza
nepl\cut\ avut\ de delega]ii ortodoc[i în leg\tur\ cu „excluderea din elementele decorative exterioare a Adun\rii C.E.B.
a simbolurilor general-cre[tine”, [i, înainte de toate, a Sfintei
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Cruci! De[i toate aceste fapte regretabile ar fi trebuit s\
determine ie[irea imediat\ din C.E.B. ca dintr-o adun\tur\
necre[tin\, în scrisoarea sinodal\ se trage, în mod surprinz\tor, o concluzie diametral opus\> „Biserica Ortodox\ Rus\,
în ciuda dezacordului s\u cu aspectele negative ale adun\rii,
apreciaz\ ca [i mai înainte participarea sa la aceast\ comuni-

Acatistul Sfintei Cruci, Icosul 1 („Îngerii din cer ;n chip
nev\zut ;nconjoar\ cu fric\ Crucea cea de via]\
purt\toare...”) Fresc\ din Biserica M\n\stirii Decani,
Serbia).

tate ecumenic\ a Consiliului Ecumenic al Bisericilor. Drept
care, în urma particip\rilor la Adunarea I general\ a C.E.B.
de la Amsterdam, vrem s\ repet\m, adresându-ne surorilor [i
fra]ilor no[tri din Consiliul Ecumenic al Bisericilor> „Noi am
hot\rât s\ r\mânem împreun\!” Aceast\ reluare ilogic\, dup\
28 de ani, a cuvintelor participan]ilor la Adunarea de la Amsterdam rupe orice leg\tur\ cu pozi]ia ortodox\ a Consf\tuirii din 1948 de la Moscova, care a refuzat s\ participe la
amintita adunare din ra]iuni principiale, dup\ care ar fi trebuit
s\ se c\l\uzeasc\ Biserica Ortodox\ Rus\, mai cu seam\ dup\
Nairobi. Ne întreb\m> ce rost au avut protestele vehemente
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adresate Consiliului Ecumenic, dac\ toate s-au sfâr[it prin
reîntoarcerea la noroiul mocirlei ecumenice (II Petru, 2, 22)?
Intrarea în C.E.B. a fost hot\rât\ concomitent [i în paralel cu înl\turarea preo]imii de la administrarea parohiilor. La
Sinodul local al Bisericii Ortodoxe Ruse din iunie 1988,
aceast\ ac]iune a fost declarat\ drept nelegal\, [i statutul preotului de conduc\tor al parohiei biserice[ti a fost restabilit. Ar
fi fost logic [i firesc ca problema ader\rii Bisericii Ortodoxe
Ruse la C.E.B. s\ fie rev\zut\ de asemenea în 1961, acest
lucru rezultând din „dificult\]ile situa]iei în care s-a pomenit
Biserica Ortodox\ Rus\ la sfâr[itul anilor 1990 [i începutul
anilor 1960.
Ecumenismul a fost supus unei critici dure în referatul
„Cu privire la principiile interpret\rii ortodoxe a ecumenismului”, prezentat de profesorul Academiei Teologice din
Moscova, Alexei Osipov, la Congresul II al teologilor ortodoc[i, care a avut loc în august 1976, la Atena. Chiar în
introducere, autorul subliniaz\ c\, potrivit concep]iei ortodoxe, cre[tinii trebuie s\ aspire la realizarea „nu a unit\]ii în
genere, ci a unit\]ii în Biseric\”, [i „nu a unit\]ii într-o biseric\ oarecare, ci în Biserica cea adev\rat\, adic\ în aceea
care r\spunde tuturor cerin]elor interpret\rii ortodoxe a
Bisericii ca trup al lui Hristos” (Ef. 1, 23), „stâlp [i temelie a
adev\rului” (I Tim. 3, 15). În continuare, se subliniaz\ c\ ecumenismul î[i pune drept obiectiv primordial unitatea secularizat\ (laicizat\) a cre[tinilor, neglijând ]elul principal al cre[tinismului - mântuirea ve[nic\ a sufletului. Criticând scrisoarea sinodal\ privind Conferin]a de la Bangkok, Osipov
întreab\, pe bun\ dreptate> „La ce poate duce pe cre[tinii [i
bisericile care particip\ la mi[carea ecumenic\ aceast\ subliniere a „orizontalismului, atât de frecvent întâlnit\ în documentele [i discu]iile ecumenice?”, [i r\spunde> „F\r\ a mai
vorbi c\, în acest caz, mi[carea ecumenic\ pierde din cali319

tatea eclezial\ [i chiar din religiozitate, faptul ca atare poate
servi drept arm\ de preg\tire ideologic\ a multora, adic\ s\
am\geasc\, de va fi cu putin]\, [i pe cei ale[i”. (Mt. 24, 24),
pentru asumarea unui ideal diametral opus lui Hristos. Aceste
din urm\ cuvinte, confirmate de proorocirea lui Hristos, c\
înainte de sfâr[itul lumii vor fi „am\gi]i” [i cei drep]i, arat\
limpede c\ „idealul” contrar lui Hristos, spre care conduce
ecumenismul, este o evanghelie mincinoas\ a lui antihrist
(comp. Gal. 1, 6-7< 2 In. 1,7).

Autorul condamn\, de asemenea, manifest\rile moderniste extravagante de misticism nes\n\tos la conferin]ele ecumenice, pe care - în spiritul misticii ortodoxe - le define[te
ca fiind o r\t\cire duhovniceasc\, o stare „identic\ lep\d\rii
de Biseric\”. În acela[i context, d\ un citat din Epistola Patriarhiei întocmit\ în leg\tur\ cu Adunarea a V-a C.E.B.> „La
Adunare, în momentele... rug\ciunilor publice, se resim]ea
o atmosfer\ artificial creat\ de exaltare, pe care unii sunt
înclina]i s-o interpreteze ca fiind o ac]iune a Duhului Sfânt.
Din punct de vedere ortodox, acest lucru poate fi calificat ca
o revenire la misticismul religios necre[tin”. În finalul primei
p\r]i critice a raportului, autorul rezum\> „Nici baza secularist\ a dimensiunii orizontale, nici misticismul spontan...
nu pot fi calificate ca semne pozitive ale unit\]ii cre[tinilor.
La aceasta din urm\ se poate ajunge numai pe temei pur
bisericesc [i numai în Biseric\”.
În partea a doua a raportului a fost supus\ criticii „teoria”
ecumenic\ a ramifica]iilor, opunându-i-se compara]ia evanghelic\ a Bisericii cu vi]a [i ml\di]ele (In. 15, 1-6)> „A[a cum
nici o ml\di]\ a vi]ei, dup\ cuvântul lui Hristos, nu poate
aduce road\, dac\ nu r\mâne în vi]\, la fel [i bisericile aflate
în dezbinare nu au alt\ alternativ\ decât s\ caute adev\rata
Biseric\ [i s\ se reîntoarc\ la ea”. Aplicând acest principiu
la Biserica Ortodox\, autorul trage urm\toarea concluzie>
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„Dac\ Biserica Ortodox\ contemporan\ d\ dovad\ de fidelitate [i devotament fa]\ de Tradi]ia Bisericii Universale [i
îndeamn\ la aceasta [i alte biserici cre[tine, acest lucru nu
poate fi calificat drept un confesionalism îngust sau egocentrism. Ortodoc[ii cheam\ pe to]i cre[tinii nu la propria confesiune, ci la unitate cu acel Adev\r unic pe care îl de]ine [i
pe care îl poate afla oricine caut\ acest Adev\r... Adev\rul
poate fi [i într-o singur\ Biseric\. {i în acest caz ea este acea
Una, Sfânt\, Soborniceasc\ [i Apostoleasc\ Biseric\, în
comuniune cu care pot dobândi adev\rata unitate [i toate
celelalte biserici cre[tine. Biserica Ortodox\, fiind cea care
a p\strat intact\ Tradi]ia Apostolic\, este expresia real\, vizibil\ a organismului divino-uman al Bisericii”.
Acuzând ecumenismul c\ acesta face uz în mod frecvent
de termeni ortodoc[i, atribuindu-le un sens departe de con]inutul lor ortodox, [i „poate s\ dizolve ace[ti termeni sacri
în marea polisemantismului [i s\ duc\ la completa lor devalorizare”, autorul disociaz\ strict termenul ortodox „caracter
catolic” (sobornicesc) al Bisericii de substituirea lui ecumenic\ prin no]iunea pur laic\ de „comunitate conciliar\”, instituit de Adunarea a V-a C.E.B., [i deduce> „Caracterul catolic, sau sobornicesc, înseamn\ integritatea întregului trup al
Bisericii, p\strat\ de unitatea spiritual\, dogmatic\, sacramental\, moralizatoare, institu]ional\ [i care î[i g\se[te
plin\tatea [i caracterul final în unitatea Potirului Domnului”.
Pronun]ându-se atât de îndr\zne] referitor la abuzurile
ecumenice fa]\ de no]iunea ortodox\ a Bisericii [i alte
no]iuni ortodoxe, prof. Osipov [i-ar fi putut încheia în chip
str\lucit raportul, dac\ nu ar fi f\cut, din p\cate, în chiar
finalul lui, o piruet\ ecumenic\, care depreciaz\ toate cele expuse pân\ acolo. De teama, probabil, a unor atacuri ecumenice asupra adev\rurilor enun]ate, el citeaz\ în încheiere
articolul mai sus amintit al prof. prot. L. Voronov „Confesio321

nalism [i ecumenism”> „Credin]a c\ anume Biserica Ortodox\ este Una, Sfânt\, Soborniceasc\ [i Apostoleasc\ Biseric\ din Simbolul universal al credin]ei nu înseamn\ o negare principial\ la toate celelalte biserici sau comunit\]i
cre[tine a comuniunii într-o m\sur\ sau alta [i, cel pu]in, a
apropierii de o asemenea comuniune în via]a Unicei, Sfinte,
Sobornice[ti [i Apostole[ti Biserici a lui Hristos”. Glasul
adev\rului ortodox, gata s\ r\sune, a fost stins [i în\bu[it,
din p\cate, printr-oo fraz\ confuz\ [i nebuloas\!
O contribu]ie valoroas\ a adus la studierea psihologiei
vicioase a ecumenismului arhimandritul Constantin, profesor de teologie la Seminarul teologic rus pe lâng\ m\n\stirea
„Sfânta Treime” din Jordanville (SUA), care apar]ine Bisericii Ortodoxe Ruse din diaspora. În cursul s\u, „Teologia
pastoral\”, autorul cerceteaz\ procesul lep\d\rii (apostaziei)
treptate de la credin]\, care va duce în cele din urm\ la
antihrist (II Tes. 2, 3). În acest proces sunt reliefate dou\ etape.
1. În prima etap\, se pune începutul „reneg\rii treptate a
Unicei Biserici Adev\rate, care a continuat s\ tr\iasc\ neab\tut în dreptatea sa de la începuturi”, renegare ce se remarc\
în Biseric\ înc\ din vremurile apostolice pân\ în ultimul
timp sub forma lep\d\rii de la Biserica lui Hristos a unor
comunit\]i eretice, care contest\ sau denatureaz\ anumite adev\ruri dogmatice. „În acest sens - scrie arhimandritul Constantin -, în mod logic, nu exist\ decât o singur\ cale pentru
restabilirea comuniunii confesionale> reîntoarcerea tuturor în
sânul Bisericii primare. Adev\rul este Adev\r, [i cel ce s-a
lep\dat de adev\rata credin]\ nu are alt\ cale de a reveni la
adev\rata Biseric\ decât aceea a întoarcerii prin poc\in]\, la
orice treapt\ a lep\d\rii s-ar afla el”.
2. A doua etap\ a lep\d\rii de credin]\ are loc în zilele
noastre, [i „se caracterizeaz\ prin aspira]ia spre unire - nu
îns\ prin felul întoarcerii aposta]ilor la Unica Biseric\
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Adev\rat\, p\r\sit\ de ei, ci prin felul c\ut\rii de limbaj
comun, de ac]iuni comune, chiar de comuniune în rug\ciune... a tuturor participan]ilor la un soi de unitate colectiv\, care doar conven]ional poate fi numit\ „cre[tin\” [i, în
orice caz, nicidecum „Trup al lui Hristos”, a[a cum este în
Unica Biseric\ Adev\rat\”.
Astfel, „apari]ia unei aspira]ii generale spre unire pe un fel
de orizontal\ nedefinit\, în schimbul ideii îns\[i de reîntoarcere prin poc\in]\ în sânul adev\ratei Ortodoxii pe verticala
gradat\ (în trepte) a apostaziei - iat\ ce anume determin\
esen]a noii faze a vie]ii cre[tin\t\]ii mondiale. Pân\ acum a
decurs procesul îndep\rt\rii treptate de la Adev\rata Biseric\... dar aflarea cre[tinilor pe anumite trepte ale sc\rii „apostaziilor” nu a dezr\d\cinat Credin]a... Ast\zi îns\ se constat\
dispari]ia treptat\ a acestui sentiment viu al leg\turii cu
Dumnezeul Cel Viu... Ast\zi sufletul duhovnice[te pustiit
este tras nu spre Dumnezeul Cel Viu, ci spre intercomuniune
în atrac]ia vis\toare pentru ceva necunoscut. Cre[tinul nu-[i
mai îndreapt\ ochiul l\untric c\tre Dumnezeu, ca s\ cunoasc\
pe toate prin credin]\, ci î[i arunc\ dezorientat privirea de jurîmprejur, c\utând ceva nou... Întreaga energie a activit\]ii
bisericii se consum\ în ac]iuni de ordin bisericesc-ob[tesc...
în detrimentul, spre s\r\cirea, sl\birea, spre în\bu[irea propriei
vie]i intime a fiec\rei biserici. E un lucru îngrozitor, ce ne
arat\ c\ a secat însu[i izvorul vie]ii duhovnice[ti - Biserica.
Tocmai aceasta este „apostazia”, „lep\darea de credin]\”, în
sensul ei concret, a[a cum a prevestit-o Sf=ntul Apostol Pavel
în Epistola a doua c\tre tesaloniceni (2, 3)... El are în vedere
prin „lep\darea de credin]\> nu procesul de lung\ durat\, pe
care l-am tr\it, ci anume sfâr[itul lui, la care noi am ajuns ast\zi.
Este vorba de preg\tirea real\ pentru primirea antihristului”.
Autorul descrie în chip am\nun]it influen]a pe care o
exercit\ apostazia asupra unor confesiuni aparte. În pro323

testantism, „visul ecumenismului a înlocuit realitatea Bisericii, care era cât pe ce s\ p\trund\ în con[tiin]a protestant\”, mai ales dup\ primul r\zboi mondial, când, în
persoana emigra]iei ruse care n\p\dise Occidentul, protestantismul a venit în strâns contact cu Ortodoxia. Anume
atunci „s-a produs întâlnirea nemijlocit\ în mas\ a europeanului cu Ortodoxia. A fost... un fel de „descoperire” de
c\tre Occidentul cre[tin a patriei noastre, în esen]a ei ortodox\... ce p\trundea acum în con[tiin]a occidental\ ca o
f\clie salvatoare a Adev\rului cre[tin... De îndat\ îns\, cât ai
clipi din ochi, se procedeaz\ la substituirea solu]iei corecte
din punct de vedere duhovnicesc, evident g\sit\ deja, a
problemei unde s\ afl\m mântuirea? - printr-un surogat
otr\vitor al ei> „în nici una din biserici, ci numai într-o
biseric\ comun\” (adic\ în biserica ecumenic\). Un rol fatal
a jucat în acest sens a[a-numitul modernism rus... - acel
curent teologic dominant în patria noastr\, care a orientat
[coala sa din Occident c\tre o interpretare corespunz\toare
a Ortodoxiei [i, fire[te, a g\sit afinitate cu tendin]a occidental\ de tratare a Ortodoxiei, dând astfel Occidentului posibilitatea facil\ s\ cunoasc\ nu adev\rata Ortodoxie, ci una
adaptat\ deja pentru con[tiin]a apusean\... Din articolul
introductiv al prot. Serghei Bulgakov la culegerea
„Reunificarea cre[tin\”, intitulat „Problema ecumenic\ în
con[tiin]a ortodox\”, se poate afla în ce m\sur\ orientarea
occidental\ [i ecumenic\ a con[tiin]ei constituie o sugestie a
gândirii teologice ruse moderniste. Este caracteristic în acest
sens chiar subtitlul acestui articol> „Despre unitatea real\ a
Bisericii scindate în credin]\, rug\ciune [i Taine”... Ne putem lesne imagina ce rezonan]\ au avut aceste cuvinte în
con[tiin]a protestantismului cu atrac]ia trezit\ în el c\tre
Biseric\! Aceast\ atrac]ie cap\t\ aici posibilit\]i reale care
îng\duie s\ nu renun]e la r\t\ciri, ci s\ le aduc\ în tezaurul
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comun al avutului bisericesc. Astfel, sabotorii „ortodoc[i”,
de tipul ereticului Bulgakov [i altor liber-cuget\tori filozofi
[i „teologi” ru[i din str\in\tate, au ab\tut protestantismul râvnitor de adev\r de la aspira]ia sa fireasc\ spre Ortodoxie,
orientându-l spre ideea utopic\ a „pancre[tinismului nuan]at,
care îmbin\ în sine toate culorile posibile” sub forma de
ecumenism protestant!
O asemenea nemaipomenit\ înfrângere a ecumeni[tilor
„ortodoc[i” în Occident, ajuns\ s\ fie cauza înstr\in\rii
heterodoc[ilor de la Ortodoxie, vine în contradic]ie cu ecumenismul catolic, ce caut\ s\ subordoneze pe oricine puterii
papale, folosind în acest scop toate mijloacele posibile, dintre care unul este crearea unui „rit oriental”, pentru atragerea ortodoc[ilor la papism.
Între cele dou\ genuri de ecumenism - protestant [i
papal, în care fiecare st\ruie asupra propriului avantaj,
„ortodoxia” ecumenic\ joac\ un rol umilitor de mediator,
propunându-[i apropierea [i unirea cu ambele genuri [i cu
orice pre], „l\sând f\r\ nici o aten]ie pentru esen]a ortodox\
de la care a pornit”.
În lec]ia a 15-a, autorul cerceteaz\ cauzele acestei situa]ii
a Ortodoxiei. Subliniind c\ apostazia contemporan\ în
Biserica Ortodox\ se datoreaz\ influen]ei p\gubitoare a
liberei gândiri din Occident, el constat\ c\, din cauza acesteia, Ortodoxia î[i pierde treptat ideea despre bunul de
nepre]uit care i-a fost dat ca mo[tenire ce descinde chiar de
la apari]ia Bisericii nou-testamentare. „Ortodoxia a încetat
s\ mai pre]uiasc\ semnifica]ia sa istoric\ ca Trup al lui
Hristos, care ocup\ un loc concret aparte în timp [i în spa]iu.
Unele biserici î[i pierd con[tiin]a faptului c\ existen]a lor
este determinat\ de efectiva lor apartenen]\ la Una, Sfânt\,
Soborniceasc\ [i Apostoleasc\ Biseric\, consfin]it\ în
Simbolul credin]ei”.
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A[a se face c\, „încetul cu încetul, Bisericile Ortodoxe
locale - ace[ti stâlpi ai Adev\rului lui Hristos, pe care nici
un fel de puteri ale iadului nu sunt în stare s\-i d\râme -, ele
însele, cu o total\ nep\sare [i necugetare, au apucat calea
autosuprim\rii... Ele lunecau pe platforma comun\ a lumii
„cre[tine” în interpretarea eronat\ a esen]ei cre[tinismului,
în consecin]\ pierzându-[i caracterul bisericesc f\r\ îndoial\
individual, istorice[te dat [i... respectul fa]\ de propriul trecut, care cuprinde în neclintita sa continuitate doar adev\rul
[i întreg adev\rul ecleziologiei ortodoxe< ele se transformau,
din unicul [i irepetabilul stâlp [i temelie a adev\rului, întrun soi de variant\ a cre[tinismului - precum multe altele.
Toate aceste variante „cre[tine” î[i tr\iesc înc\ via]a lor istoric\, c\reia îns\ trebuie s\-i pun\ cap\t pentru a se uni într-un
fel de conglomerat colectiv, care întruchipa, pentru con[tiin]a ortodox\ neafectat\, apostazia în maturizare, în timp
ce pentru con[tiin]a ortodox\ înce]o[at\ devine unica „biseric\” adev\rat\. E o stare jalnic\! Care duce, în apropierea
de heterodoxie pe platforma ecumenismului, la pierzare...
Aceasta [i este ceea ce definim noi ca „ecumenism ortodox”.
Astfel, „Ortodoxia, aruncându-[i de pe umeri înc\rc\tura
nepre]uit\ a trecutului s\u sfânt, ce tr\ie[te în ea [i o face un
bun al fericitei Ve[nicii, se las\ atras\ de concep]ia ecumenic\ despre lume - un fel de produs final al Apostaziei”,
care „ucide înv\]\tura Ortodoxiei, dogma, ata[amentul fa]\
de Scriptur\ [i Tradi]ie [i îns\[i ideea infailibilit\]ii Bisericii
[i statorniciei ei... omoar\ însu[i Trupul Bisericii, în unicitatea lui istoric\, transformând forma]iile biserice[ti ortodoxe, absolut independent de calitatea lor bisericeasc\ obiectiv\, elemente ale unui soi de colectivitate, care se autoorganizeaz\ liber în „denomina]iuni”.
Ca urmare a activit\]ii distructive a ecumenismului,
„ortodoxia” ecumenic\ ajunge la „autodistrugere”, care
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literalmente nu las\ piatr\ pe piatr\ din starea ei neclintit\ în
Adev\r de alt\dat\... Se v\de[te, pretutindeni, un proces de
degradare spiritual\, care cuprinde în chip spontan toat\
lumea, dezv\luind o înrudire a sufletelor - dup\ caracterul
molipsirii de otrava lep\d\rii de credin]\!
Un lupt\tor consecvent
împotriva ereziei ecumenice a
timpului nostru a fost arhimandritul sârb Iustin Popovici
($1979), profesor de dogmatic\ la facultatea de teologie la
Universitatea din Belgrad, autor a numeroase lucr\ri teologice, în special al c\r]ii „Biserica Ortodox\ [i ecumenismul”, tradus\ [i editat\ în
1974 în limba greac\ de elevii
s\i la Salonic.
Ieromonahul (pe atunci) Iustin Popovici, ;n anul 1935.

Ieromonahul Iustin Popovici cu studen]ii, ;n anul 1928.
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Cartea este alc\tuit\ din dou\ p\r]i, dup\ cum arat\ [i
titlul< în partea întâi autorul cerceteaz\ înv\]\tura ortodox\
despre Biseric\ (ecleziologia), st\ruind în special asupra celor patru caracteristici fundamentale ale Bisericii - „Una, Sfânt\, Soborniceasc\ [i Apostoleasc\”, dup\ aceea asupra „Cincizecimii” [i „Harului”, care a fost dat atunci Bisericii ca putere dumnezeiasc\ lucr\toare în ea, transmis\ prin „Sfintele
Taine biserice[ti”, un rod al ac]iunii binef\c\toare ce constituie „sfintele virtu]i”. Reflec]iile autorului subliniaz\ ideea
general\ c\ „toate cele existente în Biseric\ sunt de natur\
divino-uman\, pentru c\ provin de la Dumnezeu-Omul”.
În cea de a doua parte a c\r]ii, esen]a divino-uman\ a
Bisericii este opus\ caracterului uman al ecumenismului în
urm\toarele capitole>
1. Procesul uman [i divino-uman<
2. Civiliza]ia uman\ [i divino-uman\<
3. Societatea uman\ [i divino-uman\<
4. Cultura uman\ [i divino-uman\<
În penultimul capitol, „Omul [i Dumnezeu-Omul”, principiului umanist, intitulat „omul este m\sura tuturor
lucrurilor”, îi este opus Dumnezeu-Omul Iisus Hristos,
Care s-a f\cut „o dat\ pentru totdeauna valoarea universal\
suprem\ [i m\sura principal\ pentru neamul omenesc”.
În ultimul capitol, „Ecumenismul uman”, autorul rezum\> „Ecumenismul este numele comun al pseudocre[tinismului, al falselor biserici din Occident. El înglobeaz\ în
sine întreaga umanitate european\, în frunte cu papismul.
Pseudocre[tinismul [i pseudobisericile nu sunt altceva decât
o erezie peste erezie. Numele lor comun este pan-erezie. De
ce? Pentru c\ de-a lungul istoriei diferite erezii au negat sau
au depreciat anumite calit\]i ale Dumnezeului-Om Iisus
Hristos, iar aceste erezii îndeob[te înl\tur\ pe DumnezeuOmul, punând în locul lui omul. În aceast\ privin]\ nu exist\
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o diferen]\ esen]ial\ între papism, protestantism, ecumenism
[i alte erezii, al c\ror nume este legheon” (comp. Lc. 8, 30).
În încheierea intitulat\ „Ie[irea din situa]ia f\r\ ie[ire”,
arhimandritul Iustin scrie> „Ie[irea din aceast\ situa]ie f\r\
ie[ire - uman\, ecumenic\, papist\ - este în Dumnezeu-Omul
istoric, Domnul Iisus Hristos, [i în crea]ia Sa divino-uman\
istoric\ - Biserica, al c\rei Cap ve[nic El este [i care înseamn\ Trupul S\u ve[nic!”
Ecumenismul este supus unei critici dure de c\tre
numero[i greci ortodoc[i< înainte de toate, de c\tre arhimandritul Haralambie Vasilopulos ($1982), pre[edintele
„Uniunii Ortodoxe Elene” [i organului oficial al acesteia,
„Orthodoxos Thypos”, deseori citat de noi. S\ ne oprim
pu]in asupra interesantei sale c\r]i, „Ecumenismul f\r\
masc\”, ap\rut\ în a doua edi]ie, în 1972, la Atena.
În chiar prefa]a c\r]ii, la întrebarea „Ce reprezint\
ecumenismul de ast\zi?”, autorul r\spunde> „Reprezint\ o
mi[care care î[i propune unirea confesiunilor occidentale
eretice mai întâi cu Ortodoxia, dup\ aceea, la etapa urm\toare, - a tuturor religiilor într-o monstruoas\ pan-religie.
În sfâr[it, la ultima etap\ a obscurului s\u plan, ecumenismul î[i pune drept scop s\ înlocuiasc\ slujirea Dumnezeului Unic prin slujirea satanei!”
În capitolul întâi este dat\ istoria ecumenismului antihristic (catolic [i protestant), dirijat în tain\ de sionism [i
masonerie. Sunt descrise etapele mi[c\rii ecumenice, începând cu organiza]iile laice de tineret ale masonilor (I.M.C.A.<
I.V.C.A.< boy-scautism, adic\ grupuri de cerceta[i [.a.) [i
terminând cu comisiile ecumenice preg\titoare> „Via]\ [i
activitate” [i „Credin]\ [i organizare”, care au dat na[tere în
1948 Consiliului Mondial al Bisericilor. În capitolele 2 [i 3
sunt dezv\luite obiectivele [i planurile ecumenismului privind dezmembrarea statelor cre[tine [i distrugerea Bisericii.
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În capitolui 4, „Ecumenismul se autodemasc\”, se analizeaz\ activitatea celor patru adun\ri generale ale C.E.B., iar
între analizele adun\rilor II [i IV este plasat un interesant
compartiment, „Ce afirma ieri [i ce face azi Biserica Rus\”,
în care este descris\ evolu]ia rela]iilor Patriarhiei moscovite
cu ecumenismul - de la condamnarea acestuia în 1948 [i p=n\
la intrarea în C.M.B, ;n 1961.
În capitolul 5, „Mijloacele folosite de ecumenism”, autorul se opre[te în mod special asupra a[a-numitelor „Consf\tuiri general-cre[tine”, care au fost convocate în anii 1961 [i
1963 în insula Rodos. Pre[edinte al Consf\tuirii I, la care au
fost trasate planurile reformelor în Ortodoxie, a fost mitropolitul grec al Filipinelor, Hrisostom, care în anul urm\tor,
1962, a fost ales arhiepiscop al Atenei, cu numele de
Hrisostom II (1962-1967). Când în 1968, Patriarhul ecumenic
Athenagor a convocat cea de a doua consf\tuire, insistând în
fel [i chip s\ participe [i Biserica din Grecia, arhiepiscopul
Hrisostom II, cunoscând bine planurile ecumenice ale primei constituiri, a refuzat categoric, sus]inut de întreaga ierarhie greac\. Arhim. Haralambie descrie în culori vii
aceste evenimente, ca martor ocular al faptei m\rturisitoare
a arhiepiscopului Hrisostom. El se opre[te pe larg asupra
modului în care se fac preg\tirile pentru Sinodul Ecumenic
VIII, denumit ulterior „Sinodul cel Mare [i Sfânt” [i citeaz\
cele spuse, în leg\tur\ cu viitorul for, de alt militant contemporan împotriva ecumenismului - mitropolitul grec al Florinei,
Augustin> „Nu suntem împotriva Sinodului, dar suntem pentru unul care ar condamna odioasa erezie, erezia ereziilor ecumenismul!”
În capitolul 6, sunt ar\ta]i intermediarii folosi]i de ecumenism> ereticii, reprezentan]ii laici ai autorit\]ilor, ierarhiile biserice[ti vândute etc.
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În a doua parte a c\r]ii arhimandritului Haralambie, sunt
dezv\luite uneltirile iudeilor împotriva cre[tinilor, amintindu-se, în baza textelor istoricului antic Amian Marcelin
(Istoria, v. 23, cap. 1), despre încercarea lor nereu[it\ de a
restaura, cu ajutorul împ\ratului Iulian Apostatul, templul
vechi-testamentar din Ierusalim, distrus de romani în anul
70> „Din temelia r\mas\ întreag\ a templului au izbucnit
îngrozitoare limbi de foc [i au ars pe cei ce lucrau”.
În capitolul întâi al p\r]ii a doua se demonstreaz\ c\
„islamul este o creatur\ a iudaismului”, conceput\ de evrei
pentru subminarea cre[tinismului, care îns\, în chip providen]ial, s-a întors împotriva lor în[i[i. În capitolul al doilea
au fost publicate, în imagini fotografii documentare, cazuri
însp\imânt\toare [i scene cumplite din sângeroasele prigoniri la care papi[tii au supus pe ortodoc[ii din Serbia în
timpul celui de-al doilea r\zboi mondial, ale c\ror victime
au devenit 800.000 de oameni, ca [i prigonirile Ortodoxiei
în 1968 în Cehoslovacia.
În capitolul final (al treilea), autorul conchide> cre[tinii
ortodoc[i „sunt datori s\ nu îng\duie blestematului ecumenism s\ pâng\reasc\ Ortodoxia!”
Din rândul teologilor greci, un mare adversar al ecumenismului este Constantin Murathydis, profesor la facultatea
de teologie a Universit\]ii din Atena, care, într-o conferin]\
public\ ]inut\ la 21 octombrie 1970, a caracterizat ecumenismul ca demonism, iar într-un discurs televizat rostit la 15
mai 1972, a subliniat trei mari pericole la care ecumenismul
expune Ortodoxia> a) în\bu[irea sentimentului ortodox< b)
destr\marea unit\]ii religioase a poporului grec< c) influen]a
p\gubitoare a C.E.B., dirijat de panerezia protestant\.
Referitor la ultimul punct, profesorul Murathydis a spus>
„Este foarte îngrijor\tor faptul c\ unii teologi ortodoc[i, influen]a]i de teologia ecumenic\, f\r\ s\ se gândeasc\, înain331

teaz\ propuneri p\gubitoare pentru dogmatica [i rânduiala
canonic\ a Bisericii Ortodoxe”.
Dup\ cum [tim, cea mai însemnat\ lucrare teologic\
antiecumenic\ din ultimul timp este cea a teologului grec A.
D. Delibasi, „Erezia ecumenismului” (Atena, 1972, 304 p.),
având subtitlul „Mântuirea întru Hristos, ereziile [i panerezia ecumenismului” [i epigraful „Dec\derea cea din urm\
este dec\derea sufletului”.
Raportând la erezie acest epigraf, preluat de la Sfântul
Grigorie de Nissa, autorul remarc\> „Adoptarea unei erezii
este într-adev\r dec\derea cea din urm\ a sufletului”. Supererezia ecumenismului este cel mai mare r\u de pe p\mânt,
c\ci lupt\ împotriva celui mai mare bun, care este credin]a
cre[tin\ ortodox\. Luptând cu Credin]a Ortodox\, ecumenismul lupt\ împotriva Adev\rului inspirat de Dumnezeu,
care este însu[i Domnul nostru Iisus Hristos. Ecumenismul
lupt\ împotriva lui Hristos [i împotriva lui Dumnezeu...
Luptând împotriva lui Dumnezeu, ecumenismul atac\ [i
Biserica Ortodox\ care este „trupul lui Hristos” (I Cor. 12, 27)
[i vistieria adev\rului [i al harului dumnezeiesc. Ecumenismul
reprezint\ cea mai mare erezie anticre[tin\, antiuman\ [i
inuman\ a tuturor veacurilor!
Respectiva lucrare const\ din patru compartimente> în
primul compartiment se vorbe[te despre mântuirea noastr\
întru Hristos< în al doilea - despre erezii ca du[mani ai
mântuirii întru Hristos a omenirii< în al treilea - despre
erezia ecumenismului contemporan< în al patrulea - despre
teologia modern\.
Primele dou\ compartimente ne introduc în tema
principal\, dezv\luit\ pe larg, în cel de-al treilea - alc\tuit
din dou\ p\r]i> „în partea întâi sunt reflectate na[terea [i
evolu]ia ereziei ecumenice în rândul ereticilor< în cea de-a
doua este descris\ atitudinea p\gubitoare a multor ortodoc[i
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fa]\ de mi[carea ecumenic\ [i participarea ecumeni[tilor
„ortodoc[i” la adun\rile C.E.B”.
În sfâr[it, în compartimentul al patrulea, intitulat „Apostazia [i poc\in]a”, sunt ar\tate cauzele pentru care „numero[i ortodoc[i tolereaz\ în acest sens ecumensimul [i chiar
ader\ la el, f\cându-se promotorii lui, demni de dispre], dar
[i periculo[i”. Potrivit autorului, cauza principal\ rezid\ în
„recurgerea teologiei r\s\ritene la filozofarea teologic\ „[tiin]ific\” a Occidentului eretic”, drept care „noua teologie ortodox\ nu-[i are originea pe teren propriu, ci e adus\ din
str\ini”, adic\ nu mai este cea întemeiat\ de Sfin]ii P\rin]i,
a[a cum a fost pân\ odinioar\. „Aceast\ „nou\” teologie se
caracterizeaz\ prin necunoa[terea Sfin]ilor P\rin]i< în schimb,
cunoa[terea autorilor heterodoc[i. Faptul cel mai regretabil
îns\ este c\ teologii ortodoc[i, în majo-ritatea cazurilor, afl\
despre „concep]iile Sfin]ilor P\rin]i din surse heterodoxe”,
spune cu durere prof. P. Trembelas, un dogmatic ortodox de
seam\. „F\când [coal\ la înv\]\tori str\ini, ortodoc[ii nu-[i
însu[esc ceea ce ne înva]\ de fapt Sfin]ii P\rin]i, ci ceea ce
vorbesc despre Sfin]ii P\rin]i [i despre înv\]\tura lor
ereticii!”
Dup\ cum [tim, „teologia” eretic\ nu este propriu-zis
teologie, ci o disciplin\ despre om, fiindc\ „teologia heterodoc[ilor nu este întemeiat\ pe Cuvântul lui Dumnezeu, ci pe
cuvântul omului”, care supune criticii ra]ionaliste ceea ce
:nsu[i Dumnezeu a binevoit s\ ne descopere prin înv\]\tura
Sa, t\lm\cit\ corect de Sfin]ii P\rin]i. „Dup\ toate acestea,
rezum\ autorul, face s\ ne mai mir\m c\ teologii, p\trun[i
de „[tiin]a” împrumutat\ de la eretici, ac]ioneaz\ în sprijinul ereziei ecumenismului [i în detrimentul Bisericii Ortodoxe, manifestând ostilitate fa]\ de Ortodoxie [i fiind
îng\duitori cu erezia? Simpatizând cu erezia, ei nu sunt în
stare s\ predice drept cuvântul adev\rului lui Dumnezeu [i
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nici capabili s\ apere cauza Bisericii Ortodoxe”.
Autorul î[i încheie lucrarea cu un apel c\tre adev\ra]ii
cre[tini ortodoc[i de a fi „credincio[i pân\ la moarte” (Apoc.
2, 10) în lupta cu super-erezia ecumenismului, ca „total\
degradare a sufletului”, însufle]indu-i cu o exclama]ie liturgic\> „S\ st\m bine, s\ st\m cu fric\!”
Medicul grec Alexandros Kalomyros a scris o voluminoas\ carte> „:mpotriva adep]ilor falsei uniri” (Atena, 1964),
în care, pornind de la Revela]ia divin\ [i suprema]ia adev\rului ortodox, demasc\ necru]\tor pe a[a-numi]ii ecumeni[ti
„ortodoc[i”, care au tr\dat Ortodoxia de dragul avantajelor
p\mânte[ti [i al unor scopuri pseudoumane. El dezv\luie caracterul anticre[tinesc al concep]iilor oamenilor care caut\
s\ uneasc\ „bisericile”, c\ci pentru ei nu exist\ o Biseric\
Unic\, Sfânt\, Soborniceasc\ [i Apostoleasc\, ci exist\ o
mul]ime de „biserici” care nu se pot în]elege. Mai departe,
Kalomyros scrie> „Dac\ Biserica s-a scindat - dar ea s-a
scindat, de vreme ce are nevoie de unire, atunci tot ce a
f\g\duit Hristos se dovede[te a fi minciun\. Dar s\ nu
hulim! Biserica tr\ie[te [i va tr\i pân\ la sfâr[itul lumii,
indivizibil\ [i invulnerabil\, dup\ f\g\duin]a Domnului Iisus
Hristos (Mt. 12, 25> 16, 18). Iar cei care vorbesc despre unirea
bisericilor, nesocotesc, de fapt, pe Hristos [i Biserica Lui!”
Protestând împotriva compromisurilor în credin]\, autorul scrie> „Nu Hristos dore[te a[a-numita unire a Bisericilor, ci lumea”... „Toate aceste mi[c\ri pentru unirea statelor [i Bisericilor, toate aceste compromisuri, toat\ aceast\
uniformitate organizat\ sub presiunea culturii tehnice nu
înseamn\ decât preg\tirea venirii antihristului”.
Pentru adev\ra]ii credincio[i, Biserica reprezint\ o nou\
corabie salvatoare a lui Noe. „Când îns\ vor veni timpurile
antihristului, va fi greu s\ deslu[e[ti corabia Bisericii. Atunci
mul]i vor zice> „Iat\ Hristos este aici” [i „Iat\ Hristos este
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acolo” (Mt. 24, 23). Ace[tia vor fi îns\ prooroci mincino[i (24,
24)... Biserica oficial\, vânzându-[i treptat comorile credin]ei, va sem\na a ceva cu des\vâr[ire amorf. Datorit\ unei
viclenii satanice, ea î[i va p\stra cele mai multe din semnele
aparente ale unor biserici. {i doar pe alocuri mici grupuri de
credincio[i, cu câ]iva slujitori ai altarului, vor continua s\
]in\ vie adev\rata Tradi]ie”.
Lumea nu poate iubi pe adev\ra]ii cre[tini, care nu se
las\ du[i de curentul ei general. Despre ei, Kalomyros scrie>
„Cândva, închin\torii la idoli urau pe cre[tini cu o ur\ cu
care îi detest\ acum lumea cre[tin\”... Dar tocmai aceast\
ur\ este semnul dup\ care se poate în]elege dac\ suntem
adev\ra]i cre[tini> „Dac\ v\ ur\[te pe voi lumea, s\ [ti]i c\
pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât” (In. 15, 18), ne
previne Domnul nostru.
În împ\r\]ia mondial\ a lui antihrist, zidit\ pe minciun\,
adev\ra]ii cre[tini vor constitui unica disonan]\ în „armonia”
satanic\. Aceste zile vor fi pentru ei zile de mare strâmtoare
(Mt. 24, 21). Va fi o nou\ perioad\ de mucenicie, mai curând
„sufleteasc\, decât trupeasc\. :n aceast\ împ\r\]ie mondial\, cre[tinii ortodoc[i vor ajunge s\ fie membrii huli]i ai
societ\]ii. Dar „cre[tinii nu tr\iesc pentru ast\ lume. Ei nu
recunosc drept patrie ast\ lume de surghiun [i nu vor s-oo
împodobeasc\ ca [i cum ar tr\i ve[nic în ea. Ei tr\iesc pe
acest p\mânt ca ni[te c\l\tori în trecere, cu o anumit\ nostalgie pentru patria pierdut\ - raiul”.
„Împ\r\]ia menit\ pentru prietenii lui Dumnezeu nu are
nimic comun cu ast\ lume. Ea nu este f\urit\ de om [i este
ve[nic\!”, spune, în încheierea cuget\rilor sale, Kalomyros.
Dup\ cum am mai ar\tat, ecumenismul nu e preocupat
de ve[nica Împ\r\]ie Cereasc\ a lui Dumnezeu, ci de
orânduirea vie]ii pe p\mânt [i crearea pl\cerilor p\mânte[ti,
drept care î[i [i d\ osteneala s\ uneasc\ laolalt\ cu orice pre]
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- chiar [i cu pre]ul adev\rurilor dumnezeie[ti - pe to]i credincio[i [i necredincio[ii. El [i-a asumat o misiune pur p\mânteasc\ [i politic\ - s\ stabileasc\ contacte cu toate confesiunile [i curentele religioase din lume. C.E.B. declar\
oficial în statutul s\u> „Se impune colaborarea cu reprezentan]ii tuturor religiilor”.
A[a stând lucrurile, oare poate fi îndrept\]it comportamentul unor ecumeni[ti „ortodoc[i” care vorbesc mereu
despre un „ecumenism în]elept” sau „ecumenism s\n\tos”,
cum s-a exprimat arhiepiscopul Atenei, Ieronim? Prin aceste
eufemisme [i no]iuni decorative, se caut\ a se justifica
participarea Bisericii Ortodoxe la mi[carea ecumenic\.
Îns\, dup\ cele expuse mai sus, se poate afirma oare c\
ecumenismul este „în]elept”, dac\ el - [i prin cuvânt, [i prin
fapte, vine în contradic]ie cu ra]iunea dumnezeiasc\ infailibil\, proprie Sfintei Biserici a lui Hristos, cu care au fost
înzestra]i Sfin]ii Apostoli [i despre care unul din ei, în
numele tuturor, a spus> „Iar noi avem mintea lui Hristos.” (I
Cor. 2, 16). Ecumenismul nu este nici în]elept [i nici s\n\tos,
c\ci el nu numai c\ nu îndeamn\ la „înv\]\tura cea s\n\toas\” (Tit 1, 9) [i nu se ]ine de „cuvintele cele s\n\toase ale
Domnului nostru Iisus Hristos [i de înv\]\tura cea dup\
bun\credin]\.” (I Tim. 6, 3), ci, dimpotriv\, încearc\ s\ molipseasc\ cu credin]a dogmatic\ nedreapt\ [i tr\dare canonic\
turma cea mic\ a lui Hristos (Lc. 12, 32), unica r\mas\ înc\ s\n\toas\ pe p\mânt. Este în]elept [i s\n\tos doar ecumenismul Sfintei Biserici Ortodoxe a lui Hristos, f\r\ pat\ sub
aspect dogmatic [i f\r\ cusur din punct de vedere canonic!
Ast\zi mul]i vor s\ fac\ carier\ prin ecumenism, denumind epoca noastr\ „ecumenic\”. A sta la o parte de clocotul ecumenic poate p\rea ciudat [i chiar riscant. Un cre[tin
ortodox î[i d\ bine seama de acest lucru [i [tie c\, împotrivindu-se spiritului ecumenic, poate atrage asupra sa nume336

roase epitete nepl\cute, de genul> „retrograd”, „minte m\rginit\”, „fanatic limitat”, „schismatic”, fiind pân\ [i prigonit, dup\ cuvântul Sf=ntului Apostol Pavel> „{i to]i care voiesc
cu bun\ credin]\ a vie]ui întru Hristos Iisus, goni]i vor fi.”
(II Tim. 3, 12).

Nimic îns\ nu poate s\ abat\ pe cre[tinul ortodox de la
scopul des\vâr[it, pe care [i l-aa ales cu toat\ hot\rârea, c\ci
el>
1) crede neclintit în unica putin]\ de mântuire prin Credin]a Ortodox\ [i se teme s-oo tr\deze, de frica pieirii ve[nice<
2) se c\l\uze[te în via]\ nu numai de sim]irea sa
ortodox\, ci [i de în]elepciunea ortodox\, care îl înt\re[te
pe aceast\ cale<
3) trage din istoria Bisericii multe înv\]\minte, care îl
însufle]esc în urmarea neab\tut\ a Sfintei [i Scumpei
Ortodoxii, pe care o nesocotesc ast\zi f\r\ pic de jen\ [i ai
no[tri, [i str\inii!
Ce scopuri urm\resc, de fapt, ecumeni[tii de ast\zi? Ei
propov\duiesc ca to]i credincio[ii, din toate religiile, s\ dea
mâna unii cu al]ii. :n felul acesta, ei creeaz\ un nou panteon,
unde s-ar g\si loc pentru orice convingere religioas\. În
acest panteon ecumenic sunt tolerate toate credin]ele posibile, [i toate sunt socotite drept „bune”. Ortodoxia e
acceptat\ [i ea în acest panteon, pe temeiuri comune cu
restul, cu singura condi]ie - s\ renun]e la existen]a sa de a
fi singura care înva]\ credin]a cea dreapt\ în Dumnezeu. În
acest caz se promite o pace general\, zidit\ pe baza sincretismului, adic\ pe baza egalit\]ii ca valoare a tuturor credin]elor. Dac\ îns\ Ortodoxia va insista asupra drept\]ii [i
exclusivismului s\u, atunci va fi supus\ prigonirilor din partea ecumenismului „tolerant”.
În una din lucr\rile specialistului francez în istoria Romei
antice, Gaston Bouassié, consacrate Bisericii lui Hristos de
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pe timpul prigonirilor p\gâne, se arat\> „Din armonia
general\ a tuturor cultelor au fost excluse numai dou\ culte
- iudaismul [i cre[tinismul... Toate celelalte religii au izbutit
s\-[i asigure recunoa[terea pe calea concesiilor. Numai
iudeii [i cre[tinii, în virtutea caracterului credin]ei lor, n-au
putut accepta un asemenea compromis. Aflându-se în afara
concordiei generale, ele nu puteau conta pe îng\duin]\...
Fermitatea lor în refuzul altor confesii [i în p\zirea de orice
amestec a propriilor crezuri, ca fiind unicele drepte, a
provocat mai întâi o mare uimire, iar dup\ aceea mânia
înver[unat\ a lumii greco-romane... Ura înver[unat\ fa]\ de
iudei s-a potolit abia atunci când ei s-au unit cu p\gânii în
urm\rirea general\ a cre[tinismului”.
Atunci ura p\gânilor s-aa îndreptat asupra cre[tinilor.
„Mai târziu, s-au f\cut încerc\ri de a-L potrivi pe
Dumnezeul cre[tinilor dup\ al]i zei. Oracolul lui Apollo a
început chiar a-L l\uda cu pref\c\torie, [i filozoful Porfirie,
de[i un p\gân zelos, nu era împotriv\ s\ recunoasc\
Dumnezeirea lui Hristos” (v. Augustul, „Despre cetatea lui
Dumnezeu”, 19, cap. 23).

{tim c\ împ\ratul Alexandru Sever a pus chipul Lui
al\turi de cele ale lui Orfeu [i Apolonie Tianitul în înc\perea
de rug\ciuni, unde se ruga, în fiecare diminea]\, zeilor s\i
casnici. O asemenea profanare f\cea pe adev\ra]ii cre[tini s\
se îngrozeasc\. Ei r\spundeau îndemnurilor filozofilor [i
preo]ilor p\gâni cu urm\toarele cuvinte ferme din c\r]ile
sfinte> „Cel ce jertfe[te dumnezeilor, cu moarte s\ piar\,
f\r\ numai Domnului.” (Exodul 22, 20). „P\gânii nu puteau
deloc în]elege acest lucru (v. Tertulian, Apologetica, cap. 277), ceea
ce îi f\cea neîng\duitori [i furio[i. Nimeni nu-i învinuia pe
cre[tini c\ ei aduc în Roma un nou Dumnezeu, c\ci era un
fenomen obi[nuit în ultimii doi ani. Dar îi mira [i îi sup\ra
pe p\gâni, c\ acest Dumnezeu nu vroia s\ fie pus al\turi de
338

to]i ceilal]i dumnezei, strân[i laolalt\ în bogatul panteon
p\gân. Tocmai aceast\ împotrivire a cre[tinilor, care fugeau
de restul lumii ca s\-[i ]in\ credin]a neîntinat\ de orice
influen]\ str\in\, poate explica cruzimea prigonirilor la care
au fost supu[i de-a lungul a trei veacuri din partea unui
popor ce trata cu atâta bun\voin]\ alte religii!”
Istoria se repet\. Dup\ o remarc\ a înfl\c\ratului ap\r\tor al Ortodoxiei, mai sus amintitul mitropolit Augustin,
„ecumenismul reprezint\ revenirea la vechiul curent sincretismul, datorit\ c\ruia popoarele antice, îndoindu-se
de adev\rul propriilor religii, c\utau s\-[i potoleasc\ setea
metafizic\, deoarece în acest curent se v\rsau pârâia[ele a
numeroase [i felurite credin]e”. În actualul panteon sincretic
al ecumenismului - C.M.B. - sunt invitate s\ intre nu numai
confesiunile cre[tine, ci [i toate religiile. Aceast\ idee devine
tot mai popular\ în masele largi. Oamenii vor pace [i bunuri
p\mânte[ti, [i pentru acestea ei sunt gata s\ fac\ un compromis în credin]\ [i sunt de acord cu orice sincretism religios.
Prea pu]in le pas\ c\ acest lucru nu este pl\cut lui Dumnezeu, c\ este oprit de Biblie, de sfintele dogme [i canoane
biserice[ti! Pentru ei nu conteaz\ decât s\ se elimine, cu
orice pre], neîn]elegerile dintre religii, m\car [i cu pre]ul
compromisurilor, [i s\ se ajung\ la pace p\mânteasc\, dreptate p\mânteasc\, chiar dac\ asta duce la un conflict cu
Dumnezeu [i cu adev\rul Lui! Dup\ cum a prev\zut cu perspicacitate, înc\ în secolul trecut, filozoful religios rus
Constantin Leontiev> „în fa]a drept\]ii lume[ti oamenii vor
uita adev\rul lui Dumnezeu!”
Cre[tinul ortodox nu poate, de dragul drept\]ii lume[ti
de conjunctur\, care este în dezacord cu dreptatea [i
adev\rul absolut al lui Dumnezeu, s\ fac\ compromisuri
confesiunilor heterodoxe!
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B) Lep\darea de Sfânta Ortodoxie a unor ierarhi de frunte ai
Bisericii

Aceast\ afirma]ie s-ar putea s\ par\ bizar\, dar iat\ ce a
spus Patriarhul Alexandriei, Nicolae VI, în timpul vizitei la
Alexandria a Patriarhului bulgar Maxim, în mai 1973>
„Ortodoxia în prezent poate v\di sânge [i cununi duhovnice[ti,
prigoane [i dureri. Deopotriv\ cu aceasta îns\, se poate
vedea c\ tradi]iile sunt tr\date [i c\lcate chiar de unii
ierarhi”. În acela[i discurs, Patriarhul Nicolae VI a lansat
apelul de a se lupta „împotriva tuturor curentelor din timpul
nostru, care încearc\ s\ împing\ corabia Ortodoxiei în
pr\pastia haosului [i dezordinii”!
În revista ortodox\ german\ „Orthodoxie heute” (1967,
nr. 19, p. 21) citim urm\toarele> „Patriarhul Constantinopolului, Athenagor, a îns\rcinat pe parohul centrului ortodox
din Thesée (Fran]a), arhimandritul Damaschin, s\ pun\
începutul unor tratative teologice cu reprezentan]ii confesiunilor catolic\ [i evanghelic\ privind cuminecarea la
slujbele ecumenice”. Unele gazete franceze au comunicat, la
începutul anului 1970, c\ acela[i Patriarh a declarat unui
pastor protestant, monah din Thesée, care i-a f\cut o vizit\
la Viena> „Dvs. sunte]i slujitor al altarului. Eu a[ putea s\
m\ spovedesc la dvs.”, ad\ugând> „Ar fi bine s\ oficiem
slujbe comune!” (Protestan]ii, dac\ veni vorba, îndeob[te nu
recunosc Taina Spovedaniei).
Patriarhul Athenagor s-a f\cut vinovat în fa]a Ortodoxiei
în mai multe privin]e. El socotea c\ un cleric se poate
c\s\tori [i dup\ hirotonire, adic\ clerul monahal poate
încheia c\s\torii f\r\ a-[i pierde cinul, iar preo]ii c\s\tori]i
pot s\ se c\s\toreasc\ a doua oar\! Patriarhul Athenagor se
pronun]a [i împotriva ve[mintelor preo]e[ti. El era de p\rere
c\ „dialogul despre iubire este mai important decât disputele
340

teologice”, adic\ decât c\utarea adev\rului. Din cauza inova]iilor lui ecumenice, unii mitropoli]i greci (Policarp din
Sissan, Augustin din Florina, Pavel din Metim, Ambrosie
din Eleutheropol [.a.) au încetat a-l mai pomeni, r\mânând
fermi pân\ la sfâr[it în hot\rârea lor, de[i în felul acesta
riscau s\-[i piard\ rangul.
Inova]iile ecumenice ale Patriarhului Athenagor, în special apropierea lui de Roma, faptul c\, la 7 decembrie 1965, a
retras papei, cu de la sine putere, anatema din 1054, au indignat
pân\ [i pe monahii athoni]i [i m\n\stirile de sub jurisdic]ia
sa, care au încetat a-l pomeni pe Athenagor la sfintele
liturghii. Mai târziu, când, în urma pedepselor im-puse de
Patriarhia din Constantinopol, m\n\stirile athonite au fost
nevoite s\-l pomeneasc\, m\n\stirea Esfigmenu a arborat un
steag negru, având inscrip]ia> „Ortodoxia sau moartea!”,
r\mânând credincioas\ acestei devize pân\ în ziua de azi.
Într-o scrisoare deschis\ adresat\ Patriarhului Athenagor
(14.02.1996), protoiereul N.D. Karabelas scria> „În urm\
cu zece ani, aflându-m\ în SUA, am f\cut o vizit\ cre[tinilor
ortodoc[i din Rapid-City. Ei mi-au m\rturisit c\ se împ\rt\[esc la biserica episcopal\ [i c\ Patriarhul Athenagor, fiind
arhiepiscop în America, le-a permis s\ mearg\ pentru împ\rt\[anie la protestan]ii locali”. Cu alte cuvinte, înc\ în vremea
afl\rii sale în America, Athenagor a rezolvat în spirit deloc
ortodox problema inter-comuniunii cu heterodoc[ii.
Un grup de egumeni, ieromonahi [i monahi athoni]i au
adresat o ampl\ scrisoare Sfântului Sinod al Bisericii din
Elada, în care î[i exprimau nemul]umirea fa]\ de trecerea
sub t\cere de c\tre acesta din urm\, în anii 1967-1970, a
modului în care a fost s\vâr[it\ tr\darea credin]ei [i Tradi]iei
Ortodoxe. Ei enumerau 11 cazuri de tr\dare, acuzând în special pe Patriarhul Athenagor - întâist\t\torul de rea faim\ al
Bisericii Ortodoxe, despre care se cunoa[te documentar c\
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este mason de gradul 33 (o fotografie de la primirea lui în
rândul masonilor a fost publicat\ în „Orthodoxos Thypos”).
În revista catolic\ „Irenikon” (1971, nr. 2, p. 220-221) a
fost publicat\ o declara]ie a Patriarhiei din Constantinopol în
leg\tur\ cu epistola papei Paul VI c\tre Patriarhul Athenagor, declara]ie care se încheie cu cuvintele> „De ce s\ nu
ne întoarcem în mod automat la Potirul comun, deoarece
dup\ anul 1054 nu au survenit în acest sens nici un fel de
obstacole importante, iar divergen]ele existente se reduc
incontinuu?” În respectivul mesaj, Patriarhia ignor\ cu des\vâr[ire divergen]ele dogmatice dintre Bisericile Ortodox\ [i
Romano-catolic\, ap\rute anume dup\ anul 1054.
Iat\ care sunt acestea> dogma Sinodului din Trident
(secolul al XVI-lea) despre p\catul originar, interpretat în
spirit pelagian mai atenuat< despre îndrept\]irea prin fapte,
care se atribuie ca „merite”< despre faptele sfin]ilor [i, respectiv, despre indulgen]e< despre purgatoriu< „dogma” despre z\mislirea neprih\nit\ a Prea Sfintei Fecioare Maria,
adoptat\ de papa Pius IX f\r\ o respectiv\ hot\râre sinodal\,
[i mai ales „dogmele” despre suprema]ia [i infailibilitatea
papei, proclamate drept „adev\ruri” obligatorii ale credin]ei
la sinodul I de la Vatican (1870) sub presiunea aceluia[i Pius
IX. Cum, dup\ atâtea inova]ii nedrepte în dogmatica catolic\, introduse anume dup\ anul 1054, se poate afirma c\
dup\ 1054 n-au ap\rut „nici un fel de obstacole importante
(pentru comuniunea euharistic\)”?! Atât timp cât Biserica
catolic\ nu va renun]a la dogmele sale gre[ite, clerul [i
mirenii ortodoc[i nu au dreptul s\ intre în inter-comuniune
cu ei. Altfel, ei vor gre[i împotriva cur\]iei credin]ei [i canoanelor ortodoxe, ceea ce este totuna cu lep\darea lor l\untric\
de Ortodoxie (comp. Tit 3, 11).
În revista „}erkovnîi vestnik” („Mesagerul bisericesc”)
(1971, nr. 4, p. 16) se poate citi c\ „Benedictinul p. Daniel
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Celsi a f\cut o vizit\ Patriarhului României, Iustinian, care
l-a ridicat la rangul onorific de protosinghel al Bisericii Române, înmânându-i crucea patriarhal\ - pentru merite fa]\
de Ortodoxie” (!) Nu se vorbe[te nimic despre rostul acestei
hirotesii. Dar însu[i faptul c\ un patriarh ortodox s\vâr[e[te
punerea mâinilor pe un cleric catolic f\r\ ca acesta s\ se
lepede de înv\]\turile [i dogmele sale gre[ite st\ m\rturie
unei grave înc\lc\ri a dogmelor [i canoanelor ortodoxe [i
abaterii de la Tradi]ia Ortodox\, reflectat\ în Marele Trebnic
în cadrul diferitelor ritualuri de primire a heterodoc[ilor în
Biserica Ortodox\ prin renun]area acestora de la r\t\cirile
corespunz\toare. Potrivit canoanelor Sfintei Biserici Ortodoxe, este inadmisibil, pentru un arhiereu ortodox, s\ s\vâr[easc\ hirotonirea unui heterodox. Înc\lcarea va însemna
recunoa[terea treptat\ a hirotonirii reprezentan]ilor tuturor
confesiunilor heterodoxe, c\ci tocmai în „recunoa[terea reciproc\ a ierarhiei” const\ scopul propriu-zis al documentului
ecumenic B.E.M.
Ecumenismul a urm\rit, de asemenea, scopul s\ deformeze [i s\ discrediteze toate Tainele Bisericii Ortodoxe, [i
deseori acest lucru se face cu ajutorul ierarhilor sus-pu[i ai
Bisericii, corup]i de spiritul ecumenic al zilelor noastre.
Vine timpul când, sub influen]a ecumenismului, Taina ortodox\ a Spovedaniei va fi cu totul dat\ uit\rii, [i preo]ii [i
mirenii î[i vor permite s\ se împ\rt\[easc\ f\r\ a-[i cur\]i
mai întâi sufletul de p\cate prin Taina Poc\in]ei, rânduit\ de
Dumnezeu (In. 20, 23). A[a ceva s-a întâmplat deja în Biserica
Autonom\ Finlandez\, aflat\ sub jurisdic]ia Patriarhiei din
Constantinopol. Dup\ Congresul nes\buit de la Constantinopol, care a introdus „noul stil calendaristic”, Biserica Finlandez\ a adoptat [i „pascalia” gregorian\, pe care o urmeaz\ [i azi, constituind o excep]ie în rândul Bisericilor Ortodoxe locale. Arhiepiscopul Finlandei Pavel, influen]at, f\r\
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îndoial\, de Patriarhul Athenagor, a declarat în 1971 c\ îng\duie mirenilor s\ primeasc\ Sfânta Împ\rt\[anie f\r\ a se
spovedi mai înainte, „dac\ duhovnicii sunt de acord”. Despre acestea a scris revista ecumenic\ elve]ian\ „Interna]ionale Kirchliche Zeitscrift” (1971, nr. 3, p. 128).
Ipostaze ecumenice ale Patriarhului B.O.R., Iustinian Marina
(1948-1977)> Lambeth, 1966

Delega]ia Bisericii Ortodoxe Române, condus\ de Patriarhul
Iustinian în vizit\ în Armenia, unde a fost primit\ de Patriarhul [i
Catholicosul Armenilor, Vasken I, [i de înal]ii ierarhi armeni de
la Etchmiadzin în octombrie 1966
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Ne întreb\m> de ce s-a f\cut abatere de la practica bisericeasc\ de secole, potrivit c\reia trebuie s\ te spovede[ti neap\rat înainte de Sfânta Împ\rt\[anie? (I Cor. 11, 28). Bineîn]eles
c\ nu de dragul cre[tinilor ortodoc[i, c\ci lor li se face un
„deserviciu” cu pre]ul înc\lc\rii hot\rârilor canonice (canonul
apostolic 52, canonul 102 ale Sinodului VI Ecumenic). A
primi Sfânta Împ\rt\[anie f\r\ a-[i cerceta con[tiin]a [i a se
spovedi înseamn\ a se osândi pe sine însu[i, dup\ cum spune
Sf=ntul Apostol Pavel (I Cor. 11, 27-29), [i este o degradare periculoas\ a disciplinei biserice[ti a poc\in]ei, degradare care îi
corupe pe mireni [i preo]i. Acest fel de împ\rt\[ire priveaz\
pe cre[tin de posibilitatea de a-[i cur\]i inima de p\cate [i a
se pune epitimii, aceste mijloace binef\c\toare de t\m\duire
a sufletului. Prin asemenea abatere p\gubitoare se nesocote[te una din Tainele rânduite de Dumnezeu ale Sfintei Biserici Ortodoxe - Sfânta Spovedanie (Mt. 18, 18< In. 20, 23).
Dând o ripost\ hot\rât\, în anul urm\tor, 1972, abaterii cu
pricina, Patriarhul Moscovei [i al întregii Rusii, Pimen, a
spus, în cadrul unei întâlniri cu profesorii Academiei [i Seminarului de Teologie din Moscova> „E necesar s\ explic\m mai des chestiunile ce ]in de spovedanie, epitimie, de
aplicarea epitimiei, despre care nu to]i [i nu totdeauna [tiu
[i judec\ drept” (IMP, 1972, nr. 2, p. 15).
Avem certitudinea c\ abaterea la care ne referim a fost
f\cut\ sub influen]a Patriarhului Constantinopolului, Athenagor, în Biserica Finlandez\ subordonat\ lui, c\ci el este
cel care a permis împ\rt\[ania f\r\ spovedanie preliminar\,
urm\rind anumite scopuri ecumenice> 1) s\ înlesneasc\ participarea la inter-comuniune a acelor romano-catolici care,
dorind s\ se împ\rt\[easc\ în Biserica Ortodox\, ar trebui s\
se spovedeasc\ [i, eventual, s\ se poc\iasc\ în timpul spovedaniei [i s\ renun]e la convingerile lor catolice gre[ite, a[a
cum se proceda dintotdeauna în asemenea cazuri< 2) ca spo345

vedania s\ nu fie o piedic\ pentru împ\rt\[irea ortodox\ a
protestan]ilor [i sectan]ilor, care îndeob[te nu recunosc, dup\
cum [tim, Taina Spovedaniei. Iat\ cum Tainele ortodoxe sunt
profanate, de hatârul ecumenismului!
Ma[in\ria ecumenic\ este conceput\ atât de [iret [i
subtil, încât distruge necru]\tor puritatea Ortodoxiei. :ntr-o
anume Biseric\ local\, ea submineaz\ dogmatica Ortodoxiei<
în alta love[te în canoane, profitând adesea de conjunctura
politic\ [i de lipsa de contacte interortodoxe bazate pe interesele Ortodoxiei, [i nu pe presiunea ecumenic\. În felul acesta,
ecumenismul sl\be[te treptat, din interior, cetatea Ortodoxiei.
Dup\ distrugerile ce le va face în unele Biserici locale, va
fi convocat a[a-numitul „Marele sinod panortodox”, care va
„legaliza” aceste nelegiuiri [i va aproba, în calitate de curs
ecumenic obligatoriu, abaterile s\vâr[ite în unele Biserici
locale aparte!
Abaterile urmeaz\ a fi „consfin]ite” de pl\nuitul „Sinod
ecumenic pan-cre[tin”, care va fi organizat, neîndoielnic,
sub presiunea masoneriei. De remarcat c\ protestan]ii, care
alt\dat\ nu recuno[teau nici un fel de Sinoade Ecumenice,
au început dintr-odat\ a vorbi despre „convocarea unui sinod ecumenic al tuturor confesiunilor cre[tine” (propunerea
teologului luteran Pannenberg) sau despre convocarea unui
sinod ecumenic pan-cre[tin (propunerea reforma]ilor).
Sfânta Ortodoxie este sarea lumii cre[tine (Mt. 5, 13).
Ecumeni[tii „ortodoc[i” vor ast\zi s\ înl\ture sarea credin]ei
ortodoxe, pentru a o uni pe aceasta cu alte confesiuni. Sub
influen]a noilor curente ecumenice, Bisericile Ortodoxe locale sunt duse de valurile [i purtate de vânturile ecumenismului (comp. Ef. 4, 14). Ele se clatin\ din temeliile lor
dogmatice [i canonice, c\zând prad\ ispitelor timpului. „Reprezentan]ii” lor oficiali - militan]ii ecumenici - depun eforturi febrile pentru a duce la îndeplinire sarcina inter-comu346

niunii, pus\ în fa]a lor de ecumenismul francmasonic. {i
ob]in succese în rândul mirenilor „ortodoc[i” slabi cu duhul
[i chiar în rândul clericilor doc]i în teologie, pentru care
ideile ecumenismului [i ale C.E.B. sunt mai scumpe decât
poruncile Bisericii-Mam\.
Vorbind despre abaterea unor Biserici Ortodoxe locale,
nu acuz\m deloc Sfânta Biseric\ Ortodox\ ca unitate divinouman\. Bisericile locale pot s\ gre[easc\ chiar [i în persoana
reprezentan]ilor lor superiori, [i s\ se lepede de adev\r.
Apocalipsa (cap. 2 [i 3) mustr\ Bisericile locale din Asia Mic\
în persoana „îngerilor” acestora, adic\ a episcopilor, pentru
lipsurile, vina grav\ [i p\catele de neîng\duit (cu excep]ia
Bisericii din Filadelfia, care a p\zit Cuvântul lui Dumnezeu
[i nu a t\g\duit numele lui Dumnezeu - v. 3, 8). Aceasta îns\
nu înseamn\ defel c\ s-a f\cut vinovat\ în fa]a Domnului
întreaga Biseric\ a lui Hristos, care este în veci „sfânt\ [i
f\r\ de prihan\” (Ef. 5, 27).
Vorbind despre infailibilitatea Bisericii lui Hristos, avem
în vedere Biserica Ortodox\ ca atare, [i nu p\r]ile ei locale.
În trecut, Biserica Ortodox\ Universal\ nu o singur\ dat\ a
fost încercat\ de valurile relei credin]e< întotdeauna îns\ a
r\mas neclintit\ pe piatra credin]ei încredin]ate ei, dup\
porunca Sf=ntului Apostol Pavel> „S\ ]inem cu t\rie m\rturisirea” (Ef. 5, 27). Deseori a fost nevoit\ s\ se ascund\ în
catacombe [i în pustie, iar uneori în pe[teri [i în cr\p\turile
p\mântului (comp. Evr. 11, 38), dar întotdeauna a existat - [i în
epoca puternicei presiuni a arianismului, în anii molimei
monofizite, [i în timpul ciumei iconoclaste...
Biserica Ortodox\ a r\mas neînvins\ [i neatins\ în fa]a
furtunilor seculare, fie [i ca „turm\ mic\” (Lc. 12, 32), dar
care a lucrat peste tot ca o drojdie bun\ (Lc. 13, 21). Ea exist\
[i azi [i va exista [i în timpurile antihristului, înt\rit\ nev\zut
de Hristos Mântuitorul (Mt. 28, 20). În ea au fost mântui]i, se
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mântuiesc [i vor fi mântui]i, pân\ la sfâr[itul lumii, to]i fiii
lui Dumnezeu, credincio[i lui Hristos, luminând în mucenicie t\cut\ [i t\inuit\ pentru adev\rul lui Hristos [i dreptatea lui Dumnezeu!
Ace[ti cu adev\rat dreptcredincio[i fii ai lui Dumnezeu
nu se cred deloc f\r\ de prihan\. Ei î[i simt adânc vina în
fa]a lui Dumnezeu, se roag\ mereu pentru iertarea p\catelor
[i se c\l\uzesc dup\ p\rerea binecuvântat\, pe care o exprim\ Sfântul Teofan Z\vorâtul în scrisorile adresate fiilor
s\i duhovnice[ti, dornici de mântuire> „Adev\rul lui Dumnezeu nu poate fi strâmbat. El nu este al nostru, ci ne-a fost
dat. Datoria noastr\ este s\-l m\rturisim [i s\-l aducem tuturor curat, a[a cum a ajuns la noi din gura lui Dumnezeu. De
tr\it, tr\im r\u< cel pu]in Adev\rul lui Dumnezeu s\-l propov\duim f\r\ amestec str\in, [i tot ar fi bine”!
În acela[i spirit se pronun]a [i marele ap\r\tor al Ortodoxiei, Sfântul Marcu, mitropolitul Efesului> „Vom m\rturisi pân\ la ultima suflare, cu toat\ cutezan]a, acea bun\ chez\[ie a Sfin]ilor P\rin]i - Credin]a m\rturisitoare pe care o
cunoa[tem din copil\rie, c\reia la început i-am dat glas [i cu
care, la sfâr[it, vom pleca de aici, luând cu noi... cel pu]in
Ortodoxia!”
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Partea a doua
ESEN}A ANTICRE{TIN| A ECUMENISMULUI

Principiul 13
Ecumenismul este inspirat de c\tre francmasoneria
anticre[tin\ [i preg\te[te calea lui antihrist

Ecumenismul între]ine cele mai strânse contacte cu
organiza]ii interna]ionale nebiserice[ti, politice, unele din ele
secrete, îndreptate împotriva Bisericii lui Hristos< în primul
rând, cu masoneria. Acest fapt nici nu mai este t\g\duit, ci
este declarat cu calm [i impertinen]\ drept o calitate aproape
pozitiv\ a mi[c\rii ecumenice.
Despre leg\tura C.E.B. cu O.N.U., organiza]ia politic\
cea mai mare din lume, m\rturisesc elocvent documentele
Adun\rii Generale a C.E.B. din Evanston (august 1954), la
care a luat parte personal Dag Hammarchield, secretarul
general al O.N.U. În cuvântarea pe care a ]inut-o la forul
ecumenic, el „a subliniat apropierea [i similitudinea fundamental\, ce marcheaz\ activitatea celor dou\ organiza]ii> ele
î[i propun acelea[i sarcini, cu o mic\ deplasare a accentelor”. O.N.U. [i C.E.B. sunt reciproc apropiate prin obiective pur p\mânte[ti. Pentru noi este mai important s\ scoatem la iveal\ contactele directe ale ecumenismului cu francmasoneria [i influen]a nemijlocit\ a ultimei.
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A) Francmasoneria, protestantismul [i catolicismul

Ce reprezint\ francmasoneria? Cuvântul fran]uzesc
„maçon” se traduce ca zidar. Francmasonii î[i zic „zidari
liberi”, sus]inând c\ ei f\uresc viitorul omenirii, „fericirea”
întregii lumi. În acela[i timp, francmasoneria este du[manul
cel mai mare [i de temut al cre[tinismului [i mai ales al Ortodoxiei, având ca scop distrugerea Bisericii [i religiei în general.
Melchisedec {tef\nescu (18231892), purt=nd ;nsemnele masonice, fapt care ;i dovede[te apartenen]a la francmasonerie. A fost episcop al
Dun\rii de Jos, numit prin
decret semnat de Al. I. Cuza<
apoi, ales episcop al Romanului, unde a p\storit pân\
la moarte.
A fost un militant pentru unirea
Principatelor, fiind ales membru în
Divanul Ad-Hoc (1857), sprijinind
reformele lui Al. I. Cuza [i R\zboiul de Independen]\. A fost ministru al Cultelor (1860), membru
de drept în Senatul României [i i se
încredin]eaz\ o misiune politic\ în
Rusia (1868). De asemenea, a fost
[i un precursor al ecumenismului, fiind delegat de Sf. Sinod la Conferin]a
vechilor catolici de la Bonn (1875).

În 1881, francmasonul belgian Flerie scria> „Jos R\stignitul!... Împ\r\]ia Lui s-a sfâr[it! Nu este nevoie de Dumnezeu!”
Alt francmason de vaz\, de gradul 33, a declarat în 1912>
„Pân\ nu vom lichida bisericile, nu vom putea s\ activ\m
fructuos [i s\ construim ceva durabil”.
În 1913, francmasonul Sicar de Plauson spunea> „Este un
r\zboi pe care trebuie s\-l continu\m pân\ la victorie sau
pân\ la moarte - e r\zboiul împotriva du[manilor de totdeauna ai francmasoneriei> toate dogmele, toate bisericile”. „S\
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re]inem, scriu al]i masoni, c\ cre[tinismul [i francmasoneria
sunt absolut incompatibile, [i de aceea a apar]ine uneia din
ele înseamn\ a o rupe cu cealalt\. Unii masoni ajung chiar
pân\ acolo c\ se declar\ slujitori ai satanei. „Noi, francmasonii, spunea maestrul superior al lojei, Lessing,
descindem din neamul lui Lucifer”. La francmasoni, triunghiul înlocuie[te crucea, iar loja - biserica. Sciziunea ce s-a
produs în deceniul al patrulea în sânul Bisericii Ruse din diaspora a fost cauzat\ de influen]a p\gubitoare a francmasoneriei, care s-a infiltrat în institu]iile ecleziastice parohiale
ruse[ti, destr\mând [i corupând via]a bisericeasc\. În 1923,
cunoscutul francmason rus Kuzmin Karavayev a declarat la
Conventul Marii loje a Fran]ei> „Noi, refugia]ii ru[i, suntem
ucenicii vo[tri. Noi înv\]\m cum s\ devenim buni masoni,
pentru a avea posibilitatea s\ traducem în fapt deviza
francmasoneriei> libertate, egalitate [i fraternitate”.
În pofida diferen]elor de ritual, francmasoneria este o
organiza]ie unitar\. Masonul Kolson scria în „Analele masonice mondiale” (1930, mai, p. 110)> „În lojele noastre nu avem
str\ini. Fra]i din toate popoarele, din toate lojile, se simt ca
la ei acas\”. De aceea fiecare mason, indiferent de asocia]ia
la care apar]ine, este pe deplin r\spunz\tor pentru activitatea
anticre[tin\ [i antistatal\ pe care o desf\[oar\ organiza]ia
francmasonic\ mondial\. Dup\ cum afirm\ autorul rus I.
Makarov, „prin apartenen]a lor religioas\, masonii sunt în
mare parte protestan]i, de[i la baza cre\rii acestei asocia]ii a
fost pus\ ideea pan-religiozit\]ii uniunii zidarilor liberi”. „Curia
papal\, în tendin]a ei de a înl\tura un concurent influent
(adic\ francmasoneria) a început s-o predea anatemei... Majoritatea papilor de la Roma blestemau francmasoneria... Papa
Pius IX, în una din bulele sale, a supranumit-o „sinagog\ a
satanei”, sintez\ a tuturor ereziilor... Cu toate acestea, francmasoneria a continuat s\ se dezvolte, atr\gând în mrejele
351

sale o mul]ime de catolici”. Este de consemnat c\, în ultimul
timp, papii de la Roma [i-au schimbat radical atitudinea fa]\
de francmasonerie. Makarov afirm\> „:n 1939, a fost lansat\
ideea apropierii francmasonilor de Biserica catolic\. Ast\zi
ei declar\ f\r\ ocol c\ sus]in politica Vaticanului”.
Cum se poate explica începutul
apropierii Vaticanului de francmasonerie? Cele dou\ puteri
mondiale, în aparen]\ contrare,
î[i dau mâna cu scopul de a
st\pâni [i guverna lumea. Biserica catolic\, în virtutea caracterului s\u p\mântesc, fiind asem\n\toare unui stat p\mântesc
[i ducând o politic\ flexibil\, poate
proceda azi - a[a, mâine - altfel.
Pentru a-[i justifica noua pozi]ie
fa]\ de francmasonerie, ea a inventat un argument ingenios, f\Papa Pius al IX-lea
(1792 – 1878)
cându-l cunoscut prin articolul
„Biserica [i francmasoneria”, publicat în ziarul francez „Le
monde” din 17 aprilie 1975> „De[i în trecut francmasoneria se
pronun]a împotriva bisericii, ast\zi pare s\ aib\ o atitudine
mai bun\ fa]\ de biseric\, ap\r\ credin]a într-o Fiin]\ Suprem\ (?!) [i manifest\ respect fa]\ de Biblie, deopotriv\ cu
c\r]ile sfinte ale altor religii”(!). În articol se exprim\ ideea c\
a venit timpul s\ se abroge canonul catolic nr. 2335, care interzice catolicilor, sub amenin]area excomunic\rii, s\ adere la
lojile masonice.
Ideea abrog\rii canonului antimasonic, lansat\ în 1975,
ast\zi este deja materializat\> canonul respectiv a fost
eliminat din noul Cod de drept canonic al Bisericii catolice,
ap\rut în redac]ia papei Ioan Paul II. Mai mult decât atât,
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însu[i papa Ioan Paul II a fost membru al unei loje masonice,
dup\ cum demonstreaz\ revista italian\ „Oggi”, publicând,
în octombrie 1983, o fotografie în care papa, împreun\ cu
al]i „înal]i demnitari”, se ]in de mâini, în „lan]ul fr\]esc”, la
un banchet masonic. Potrivit informa]iei reporterului din
Roma al ziarului „Orthodoxos Thypos”, care apare la Atena,
Vaticanul a încercat s\ confi[te num\rul respectiv al revistei,
acesta îns\ fusese deja difuzat în Italia [i peste hotarele ei.
Dup\ cum s-a exprimat „un episcop catolic onest, „fotografia papei în „lan]ul masonic” o s\ circule [i o s\ aib\ urm\ri... ;ntrucât ea a ap\rut într-un moment când lojile masonice din Italia provocaser\ nu pu]ine scandaluri, în care era evident implicat\ Biserica catolic\ [i mai ales banca Vaticanului!”
Vatican, 08.04.2005 - Fotografii de la ;nmorm=ntarea Papei
Ioan Paul al II-lea.
Funeraliile sale au adunat o mul]ime record de oameni (estim\rile au fost
de 4-5 milioane de persoane), de toate confesiunile cre[tine [i necre[tine, [efi
de stat [i partide, reprezentan]i ai monarhiilor [i ai caselor regale, fiind o
dovad\ a spiritului ecumenic [i interna]ionalist pe care fostul suveran l-a promovat cu asiduitate pe toat\ durata pontificatului s\u. Sicriul cu trupul ne;nsufle]it al Papei este purtat pe umeri de un grup de b\rba]i, ;mbr\ca]i ;n ]inut\
masonic\ de gal\.
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Reprezentan]ii tuturor religiilor (printre care [i ortodoc[i, din p\cate), s-au
@rugat” ;mpreun\ pentru cel r\posat. La ceremonie a participat ;nsu[i patriarhul Bartolomeu, iar celelalte patriarhii [i-au trimis delega]ii formate din
mitropoli]i, episcopi [i preo]i.
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La o lun\ dup\ aceea, sub influen]a demasc\rii, Vaticanul a publicat o declara]ie privind „incompatibilitatea calit\]ii de membru al vreunei organiza]ii masonice cu apartenen]a
la Biseric\”. În aceast\ declara]ie, semnat\ de cardinalul
Joseph Ratzinger, [eful Congrega]iei religioase, [i autorizat\
spre publicare de însu[i papa, se arat\> „Referitor la întrebarea dac\ s-a schimbat punctul de vedere al Bisericii asupra
organiza]iilor masonice în leg\tur\ cu faptul c\ în noul Cod
de Drept canonic ele nu sunt vizate în mod special, ca în
Codul vechi, Congrega]ia r\spunde> la baza redact\rii (noului
Cod) s-a pus condi]ia de a nu se vorbi [i despre alte organiza]ii, deoarece acestea sunt tratate în capitolele cu caracter
mai general. Punctul de vedere negativ al Bisericii asupra
organiza]iilor masonice r\mâne neschimbat, c\ci principiile
lor întotdeauna au fost incompatibile cu înv\]\tura Bisericii,
[i aderarea la aceste asocia]ii este interzis\ de Biseric\.
Credincio[ii care fac parte din organiza]iile masonice s\vâr355

[esc un mare p\cat [i nu au dreptul la Sfânta Împ\rt\[anie”.
Oricât de abili ar fi membrii amintitei congrega]ii în
frunte cu însu[i papa, ei nu au putut evita un scandal la scar\
mondial\, stârnit de apari]ia în pres\ a fotografiei papei în
calitate de francmason. Trecerea sub t\cere a acestui fapt în
documentul oficial citat d\ în vileag c\ marii demnitari ipocri]i de la Vatican, în primul rând papa, au con[tiin]a înc\rcat\. Explica]ia privind eliminarea din noul Cod a canonului
antimasonic nr. 2335 nu pare concludent\. Dac\ acesta a
intrat într-un capitol cu caracter mai general”, de ce nu s-a
ar\tat în care anume? În ce prive[te cuvintele lini[titoare c\
atitudinea Bisericii catolice fa]\ de loja masonic\ ar fi r\mas
„neschimbat\” [i c\ a fi mason este un mare p\cat care împiedic\ împ\rt\[ania, toate acestea sunt de-a dreptul neconving\toare, de vreme ce capul acestei biserici, surprins în flagrant ca mason, continu\ s\ slujeasc\ [i s\ se împ\rt\[easc\!
Totu[i, apropierea provizorie a francmasoneriei de Biserica de la Roma nu schimb\ câtu[i de pu]in caracterul ei de
mi[care antireligioas\ [i antistatal\, care caut\ s\ dirijeze
evenimentele din lume [i s\-[i urmeze scopurile sale obscure
sub acoperirea diferitelor organiza]ii umaniste, de
culturalizare [i de educa]ie pe care le creeaz\. Principalul
scop secret e s\ nimiceasc\ credin]a lui Hristos, punând în
locul acesteia religia masonic\ anticre[tin\, precum [i s\
lichideze statele [i s\-[i instaureze propria putere absolut\
asupra omenirii „unificate”.
Mul]i factori, în lumea contemporan\, contribuie la
realizarea obiectivelor finale ale francmasoneriei, în special
a unirii tuturor popoarelor, în frunte cu un guvern mondial
unic. E vorba în primul rând de mijloacele tehnice moderne
cu grandioasele lor performan]e. Redactorul revistei
americane „Saturday Review” scrie> „Ast\zi întreaga lume
reprezint\ un poten]ial indivizibil> pe globul p\mântesc nu
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exist\ loc la care nu ar putea ajunge vocea omeneasc\. De
aici rezult\ c\, în definitiv, îmbinarea cuvântului cu
electronica va face posibil\ trecerea la un guvern mondial”.
Un astfel de guvern presupune un cap mondial unic. Cine
va fi acesta dac\ nu antihristul, prevestit de cuvântul lui
Dumnezeu ca „omul p\catului, fiul pieririi” (II Tes. 2, 3), care
î[i va face apari]ia la sfâr[itul lumii ca unificator [i
„binef\c\tor” al întregii omeniri? Respectiv, francmasoneria
preg\te[te treptat omenirea pentru a ridica, pe ruinele
actualelor religii, care îi divizeaz\ pe oameni, o religie nou\,
în stare s\-i uneasc\ pe to]i, despre care se scrie deschis în
zilele noastre. Arhimandritul grec Arsenie (Kompugia), în
articolul „Leg\tura papei cu antihristul” din „Orthodoxos
Thypos” (1986, nr. 733, 12 noiembrie), face cunoscut c\ în
America a ap\rut o carte a unui evreu, Veniamin Crem, în
care se spune direct c\ „mesia-hristos s-a n\scut deja [i se
preg\te[te s\ se arate curând lumii în calitate de cap al
guvernului mondial. Planurile pe care trebuie s\ le duc\ la
îndeplinire cuprind [i nimicirea cre[tinismului [i instituirea
unei noi religii cu ajutorul lojilor masonice... Reunirea
cre[tinismului, incluzând Ortodoxia, o va face succesorul
actualului pap\, care, deci, este ultimul, acel ce va preg\ti
terenul... În martie 1986, papa a adresat evreilor,
musulmanilor [i cre[tinilor apelul de a se uni sub un singur
dumnezeu. Ce blasfemie! Iar la 27 noiembrie a aceluia[i an,
el a convocat la Assisi (Italia) pe liderii tuturor religiilor
(neexcluzând nici pe satani[ti) la o slujb\ religioas\ comun\
pentru pacea întregii lumi!”
Un grec ortodox din Hanovra, Vasilie Kaunas, la 19
ianuarie 1988, a comunicat redac]iei ziarului „Orthodoxos
Thypos” c\ într-un num\r de lux al unei reviste masonice,
ce se difuzeaz\ gratuit, se scrie> „Iisus Hristos (adic\
antihristul) [i st\pânirea lui sunt de-acum aproape. Iat\ c\ i
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se aud deja pa[ii, [i foarte curând îl vom primi!”...
În unul din numerele precedente ale aceleia[i reviste
masonice se spuneau urm\toarele> „Papa dirijeaz\, cu
ajutorul nostru (adic\ al masonilor), preg\tirea unei panreligii, care va fi zidit\ pe ruinele marilor religii monoteiste”
(„Orthodoxos Thypos”, 12.11.1988, nr. 776).

Acum e clar de ce francmasoneria încearc\ ast\zi o
apropiere de papa< acesta trebuie s\ joace un rol important
în procesul adapt\rii cre[tinismului la celelalte religii [i
supunerii lui antihristului. Adev\rata Ortodoxie, îns\,
continu\ s\ fie pentru francmasonerie „piatra poticnirii”
(Rom. 9, 32-33), întrucât este strâns legat\ de dogmele [i
canoanele care o p\zesc de orice amestec. Iat\ de ce
francmasoneria caut\ s\ submineze [i s\ distrug\ mai întâi
Biserica Ortodox\ ca p\str\toare a adev\ratei credin]e a lui
Hristos [i a Tradi]iei.
B) francmasoneria [i ecumenismul

În[i[i francmasonii recunosc c\ se afl\ în strâns contact
cu ecumenismul, l\udându-se în acest sens cu meritele lor,
dup\ cum a constatat protoiereul rus Grigorie Razumovski în
referatul s\u „Mi[carea ecumenic\ [i Biserica Ortodox\
Rus\”, prezentat la Conferin]a de la Moscova (1948), ca [i
în articolul „Amsterdamul [i Ortodoxia”> „V\ prezint un
pasaj din revista masonic\ francez\ „Temple” (nr. 3, 1946), în
care în[i[i francmasonii recunosc c\ mi[carea ecumenic\ se
afl\ în sfera influen]ei lor> „Uneori suntem întreba]i de ce ne
implic\m în dispute de ordin religios< în ce m\sur\
problemele unirii Bisericilor, congresele ecumenice etc. pot
s\ prezinte interes pentru francmasonerie? Chestiunea
abordat\ în proiectul unirii Bisericilor ce m\rturisesc pe
Hristos intereseaz\ îndeaproape francmasoneria, deoarece
cuprinde ca atare ideea universalismului. S\ ne fie îng\duit
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s\ ad\ug\m c\, în cazul în care aceast\ unire este pe calea
cea dreapt\, s\ se [tie c\ e [i datorit\ Ordinului nostru. Nu
se poate nega doar c\, la organizarea primelor congrese
ecumenice, amestecul fra]ilor no[tri anglo-saxoni [i
scandinavi a fost determinant, [i activitatea lor a fost
canalizat\ continuu în sensul organiz\rii unit\]ii cre[tine”.
De ce totu[i francmasoneria, fiind un du[man de moarte
al cre[tinismului, vrea s\-i uneasc\ pe cre[tini? Tocmai aici
e toat\ [mecheria! Du[manul e mai periculos atunci când se
d\ drept „prieten”. Masonii declar\ sus [i tare c\ doresc
unirea tuturor oamenilor f\r\ a avea îns\ în vedere unirea în
adev\rul întru Hristos revelat nou\ de Dumnezeu (In 18, 37),
ci unirea în minciun\, care este de la tat\l lor - diavolul (In 8,
44). De aceea, tinzând s\ uneasc\ statele, ei viseaz\ s\
uneasc\ pe cre[tini cu toate celelalte religii. Tocmai în acest
scop ei au creat organiza]ia laic\ „Uniunea cre[tin\ a
tineretului” (I.M.C.A.), pe care încearc\ s-o implanteze [i
în ]\rile ortodoxe, pentru a converti tineretul ortodox la
credin]a inter-confesional\, rupându-l de la Ortodoxie. Întradev\r, asimilând concep]iile inter-confesionale, tineretul
devine indiferent fa]\ de dogmele ve[nice ale credin]ei [i fa]\
de m\rturisirea neschimbat\ a credin]ei pe care avem porunc\ s-o ]inem cu t\rie (Ef. 4, 14), [i î[i pierde interesul pentru
sfintele tradi]ii ale Ortodoxiei, care sunt tratate zeflemitor
drept „fanatism” m\rginit. Putem dovedi personal c\ „Uniunea
cre[tin\ a tineretului” î[i ]ine întrunirile anume în zilele [i
orele slujbelor religioase ortodoxe, în marile s\rb\tori biserice[ti, pentru a desp\r]i de biseric\ pe credincio[ii [ov\itori
(de pild\, în Vinerea Mare, la Prohodul Mântuitorului).
În cercurile emigran]ilor ru[i func]ioneaz\ o organiza]ie
masonic\ similar\ de tineret - Mi[carea Cre[tin\ Rus\
(M.C.R.), care a refuzat s\ se numeasc\ „ortodox\”. Drept
r\spuns la propunerea Soborului Arhieresc rus de peste
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hotare din august 1938 de a face acest lucru, în ziarul „Calea
nou\” a ap\rut un articol al pre[edintelui M.C.R., A. Lodîjenski, intitulat „Binevoitorilor no[tri”, în care se spune>
„Ar trebui ca „binevoitorii” no[tri s\ nu încerce s\ ne pun\
în situa]ia celor supraveghea]i. M.C.R. este o organiza]ie
public\, [i nu bisericeasc\, care î[i propune sarcini laice
practice, [i, de aceea, a[a cum întotdeauna a fost independent\, nu va îng\dui nici în viitor nici un fel de atacuri asupra independen]ei sale, ori de unde ar veni ele!”
La aceasta, arhiepiscopul Serafim, pe care Soborul Arhieresc l-a îns\rcinat s\ defineasc\ ideologia Mi[c\rii, a obiectat rezonabil> „Dac\ denumirea ei n-ar fi înso]it\ de
determinativul „Cre[tin\”, s-ar fi putut b\nui c\ e vorba de
o Mi[care ortodox\, deoarece Dostoievski spunea> dac\ e[ti
rus, înseamn\ c\ e[ti ortodox, [i noi ne-am obi[nuit s\
credem c\ rusul este ortodox”. Argumentul c\ prin determinativul „cre[tin” se subîn]elege „ortodox” ar fi fost exhaustiv, dac\ am fi tr\it în timpurile apostolice[ti, când inima
[i sufletul cre[tinilor erau una (Fapte 4, 32). Oricine [tie îns\ c\
ast\zi în aceast\ no]iune se încadreaz\ nu numai cre[tinii
ortodoc[i, ci [i catolicii, [i luteranii, [i anglicanii, [i sectan]ii
de tot soiul. Prin urmare, denumind aceast\ Mi[care drept
„cre[tin\”, admitem în mod con[tient posibilitatea de a se
enun]a în numele respectivei Mi[c\ri nu numai idei [i p\reri
ortodoxe, ci [i ne-ortodoxe.
A[adar, toate aceste organiza]ii - I.M.C.A., M.C.R.,
Mi[carea mondial\ a studen]ilor, Mi[carea ecumenic\ etc.,
nu reprezint\ decât ni[te instrumente pentru realizarea scopului masonic general. În special C.E.B. [i I.M.C.A., de[i
în aparen]\ sunt independente una de alta, sunt de fapt strâns
legate între ele, fiind dirijate de unele [i acelea[i puteri
masonice secrete. E semnificativ c\ dr. John Mott a fost în
acela[i timp pre[edinte al I.M.C.A., al Federa]iei mondiale
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a studen]ilor, fondat\ în 1895, [i al tuturor asocia]iilor
mondiale similare de tineret. {i tot el a fost unul din cei cinci
co-pre[edin]i ai Consiliului Ecumenic al Bisericilor! Acest
fapt confirm\ f\r\ echivoc profunda înrudire l\untric\ a
C.E.B. [i I.M.C.A. [i sprijinirea lor pe francmasonerie.
Între altele, în[i[i conduc\torii mi[c\rii ecumenice recunosc
c\ I.M.C.A., I.V.C.A., Federa]ia mondial\ a studen]ilor
cre[tini [i Consiliul Ecumenic al Bisericilor (C.E.B.) au fost
primite în francmasonerie.

C) Francmasoneria. Sionismul. Antihristul

Scopul final al francmasoneriei este acela de a uni omenirea în frunte cu un conduc\tor unic - antihristul. Acela[i
obiectiv îl urm\re[te [i sionismul de ast\zi, o ramifica]ie a
francmasoneriei. Organiza]iile masonice ajut\ în toate privin]ele sionismul. Dup\ cum afirm\ liderii sioni[ti, crearea
statului Israel în mai 1948 nu reprezint\ decât primul pas
spre realizarea unor sarcini mai „importante” ale sionismului, [i anume transformarea comunit\]ii evreie[ti într-o asocia]ie mondial\ interna]ional\. Misiunea evreilor este o „misiune la scar\ mondial\”, misiunea „poporului evreiesc mondial”, care pretinde s\ domine peste toate celelalte popoare.
Cotidianul francez „Le monde” a publicat, la 24 iulie
1980, un articol intitulat „Singur - contra întregii lumi”, al
c\rui autor evreu plaseaz\ poporul s\u deasupra celorlalte
popoare, afirmând c\ ar fi timpul s\ în]elegem c\ statul
Israel „are toate drepturile, dar nici un fel de obliga]iuni”.
O atare sfidare impertinent\ a opiniei publice mondiale
ar fi trebuit s\ stârneasc\ cele mai vehemente proteste, c\ci
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întreaga via]\ social\ [i personal\ a omului se întemeiaz\ pe
îmbinarea de drepturi [i îndatoriri, [i drepturile impun anumite îndatoriri, [i invers, îndatoririle presupun drepturi respective. Obliga]iunile f\r\ drepturi ar însemna înrobirea personalit\]ii, ceea ce vine în contradic]ie principial\ cu legisla]ia contemporan\. Dar [i drepturile f\r\ îndatoriri duc la o
samavolnicie [i tiranie cumplit\. Articolul din ziarul „Le
monde” tocmai preveste[te tirania statului Israel asupra altor
state.
Aspira]ia sionist\ c\tre un stat mondial corespunde în
întregime prezicerilor biblice despre antihrist [i domina]ia
lui mondial\. Antihristul este înf\]i[at în Biblie ca o personalitate istoric\, ca o c\petenie de origine evreiasc\ (din
semin]ia lui Dan - comp. Facerea 49, 17, unde Dan este asemuit
unui [arpe). Evreii, neprimind pe Hristos - adev\ratul Mesia,
venit în numele lui Dumnezeu-Tat\l, î[i a[teapt\ propriul
„mesia” -pe antihrist, care va veni în numele lui însu[i< pe
acesta îl vor primi, dup\ cum a vestit Însu[i Mântuitorul>
„Eu am venit în numele Tat\lui meu, [i voi nu m\ primi]i<
dac\ va veni un altul în numele s\u, pe acela îl ve]i primi”
(In. 5, 43).

Sfântul Ignatie (Briancianinov) subliniaz\ c\ cei ce îl
resping pe Hristos sunt acei care, în locul Lui, vor primi pe
antihrist> „Refuzând pe Hristos dup\ dispozi]ia duhului lor,
ei îl primeau totodat\ pe antihrist dup\ aceea[i dispozi]ie a
duhului... A[a cum duhul lor era în vr\jm\[ie fa]\ de
Hristos, la fel se afla în leg\tur\ cu antihristul, desp\r]it de
acesta de o mare întindere de timp, care a ajuns azi la
sfâr[itul celui de-al doilea mileniu... Cei care se las\ mâna]i
de duhul lui antihrist (I In. 4, 3) nu-L primesc pe Hristos, ci îl
primesc pe antihrist în inima lor, intr\ în leg\tur\ cu el, îl
glorific\ [i se închin\ lui în duh, m\rturisind c\ este
dumnezeul lor”.
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Antihristul î[i va începe lucrarea pentru binele omenirii,
în numele fericirii ei p\mânte[ti. :n unele privin]e va c\uta
s\ imite în aparen]\ pe Hristos, ascunzându-[i sub masca
bun\t\]ii r\utatea ce fierbe înl\untrul lui, setea de putere,
îngâmfarea [i ura fa]\ de Dumnezeu. La început, el va c\uta
s\ fie pl\cut omenirii> mai întâi, se va apuca s\ fac\ pace [i
lege dreapt\ în întreaga lume< al doilea, se va îngriji de cei
s\rmani [i n\p\stui]i< în al treilea, va face dreptate social\,
a[a încât, dup\ cum a ar\tat Sfântul Efrem Sirul, popoarele,
v\zându-i faptele bune [i puterea, îl vor pune împ\rat [i vor
spune unul altuia> „S-ar mai g\si oare un alt om atât de bun
[i drept?”
În vederea unirii omenirii, antihristul va face unele
reforme, ce vor p\rea bune oamenilor care nu tr\iesc decât
cu via]a trupului. El va strânge în jurul s\u nu numai poporul iudeu, împr\[tiat prin toate ]\rile, ci va chema la el [i
întregul neam omenesc, f\când p\rta[i ai s\i [i pe str\ini [i
f\g\duind tuturor salvarea, pe când el însu[i nu va putea
sc\pa. Potrivit „înv\]\turii celor doisprezece Apostoli”, el
va fi „am\gitorul lumii”, va veni, chipurile, ca „fiul lui Dumnezeu”, va face semne [i minuni false, „[i p\mântul va fi l\sat pe mâinile lui”.
Antihristul „va în\l]a în Ierusalim un templu de piatr\”,
[i când va culege slava succeselor sale, se va umple de o
înfumurare satanic\. „St\pânind peste întreaga lume, el se
va în\l]a mai presus de Dumnezeu” [i va cere oamenilor s\
i se închine ca unui dumnezeu, a[a încât, dup\ spusa Sf=ntului Apostol Pavel, „a[a cât s\ [ad\ el în Biserica lui Dumnezeu, ca un Dumnezeu, ar\tându-se pe sine cum c\ ar fi el
Dumnezeu.” (II Tes. 2, 4). Sfântul Chiril al Ierusalimului t\lm\ce[te astfel aceste cuvinte> „Se are în vedere, aici, templul
distrus al iudeilor... Dac\ antihristul va veni la iudei, ca
Hristos, [i va cere de la iudei adorare, atunci, ca s\-i ade363

meneasc\ [i mai mult, va ar\ta o mare râvn\ pentru templu,
insuflându-le ideea c\ el este din neamul lui David [i c\ el
trebuie s\ înal]e templul cel zidit de Solomon”.
Amintind de templul din Ierusalim, e cazul s\ ar\t\m c\
în ultimul timp evreii se preg\tesc intens pentru construirea
acestui templu, care a fost de dou\ ori distrus, ca s\ întâlneasc\ în el pe „mesia” lor. Dup\ cum se [tie, primul templu,
în\l]at de Solomon, a fost distrus în anul 586 î.e.n., în timpul regelui babilonian Nabucodonosor, de c\tre c\petenia
g\rzii acestuia, Nabuzaradan (IV Reg. 25, 8-9). Al doilea templu, ridicat de Zorobabel spre sfâr[itul secolului al Vl-lea î.e.n., dup\
întoarcerea din captivitatea
babilonian\, a fost ars în
timpul cuceririi Ierusalimului de c\tre împ\ratul
roman Titus (e drept c\
împotriva voin]ei lui) în 70
e.n.,
astfel împlinindu-se
Templul lui Solomon reconstituire (machet\).
proorocirea lui Hristos c\
din templu „nu va r\mâne... piatr\ pe piatr\, care s\ nu se
risipeasc\” (Mt. 24, 2). Al treilea, [i ultimul templu evreiesc,
va fi în\l]at în timpul lui antihrist, [i anume în el iudeii
a[teapt\ s\ întâmpine [i s\ sl\veasc\ pe „mesia” lor, pe care
vor dori s\-l fac\ împ\ratul lumii.
În revista „Pravoslavnaia Rusi” a fost publicat urm\torul
articol> „Rabinul Haim Drukman, membru al knessetului
(parlamentul Israelului) [i conduc\tor de vaz\ al partidului
na]ional religios, este sigur c\ cel de-al treilea templu va fi
construit în Ierusalim „repede [i în zilele noastre”. În cuvânt\rile sale, ]inute în fa]a a mii de ascult\tori, rabinul Druk364

man spunea> „Ne afl\m în ajunul construirii celui de-al
treilea templu (Beth Ha'Mikdash), care va fi în\l]at pe colina
Templului, în zilele noastre. Spre deosebire de ;ntâiul [i al
doilea, care au fost distruse din pricina p\catelor noastre, cel
de-al treilea va sta ve[nic”.
Cunoscutul publicist israelian Amos Alon scrie, în ziarul
„Ha'arets”, c\ în mediul evreilor-fundamentali[ti din America
se observ\ o strâns\ colaborare în vederea construirii celui
de-al Treilea Templu. Jurnalistul citeaz\ [i un [ir de publica]ii pretins „cre[tine”, gen „Israelul este slava mea”, al c\ror con]inut este în întregime consacrat acestei teme.
Câ]iva milionari-fundamentali[ti din SUA sunt hot\râ]i s\
finan]eze aceast\ ac]iune. „Construirea templului se impune
cât mai urgent [i din considerente politice. Ea va constitui un
act politic de mare importan]\, pentru c\ în felul acesta
reunirea Ierusalimului va deveni o realitate politic\, [i Israelul se va înt\ri”. Motivele religioase determin\ de asemenea
construirea templului, întrucât iudeii din întreaga lume vin
c\tre locul unde se afl\ Zidul plângerii. Evreii vor s\-[i vad\
templul construit, f\r\ a-[i da seama c\ în aceasta const\
tragedia lor!
Cu câteva secole înainte de a fi început era cre[tin\, în
Vechiul Testament au fost f\cute dou\ proorociri c\ a[teptatul Mântuitor al omenirii va veni în cel de-al doilea templu. Proorocii vetero-testamentari nu spun nici un cuvânt de
un al treilea templu în leg\tur\ cu Mesia!
Prima prezicere apar]ine sfântului prooroc Agheu, care a
proorocit la sfâr[itul captivit\]ii babiloniene, cu 520 de ani
înainte de Hristos. Inspirat de sus, sfântul prooroc Agheu a
îndemnat pe Zorobabel, cârmuitorul Iudeii, s\ zideasc\ la
Ierusalim un alt templu în locul celui ars, rostind urm\toarea
proorocire surprinz\toare> „C\ acestea zice Domnul Atot]iitorul, înc\ odat\ Eu voi cl\ti cerul [i p\mântul [i marea [i
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uscatul. {i voi cl\ti toate neamurile, [i vor veni cele alese
ale tuturor neamurilor, [i voi umplea casa aceasta de m\rire,
zice Domnul Atot]iitorul. Al Meu este argintul [i al Meu
este aurul, zice Domnul atot]iitorul” (Ag. 2, 6-9).
Aceste cuvinte prooroce[ti s-au împlinit întocmai prin
Domnul Iisus Hristos - adev\ratul Mesia, Care a intrat în cel
de-al doilea templu din Ierusalim (Mt. 21, 12, 23< In. 7, 14< 8, 2),
umplându-l cu adev\rat de slava Sa dumnezeiasc\, prin
minunile f\cute de El ca adev\ratul Dumnezeu-Om (Mt. 21,
14-15). Evreii datoreaz\ propriilor prooroci prevestirea clar\
a venirii Mesiei în cel de-al doilea templu [i recunoa[terea
Domnului Iisus Hristos drept adev\ratul Mesia, pentru c\
aceast\ proorocire nu putea s\ se împlineasc\ dup\ distrugerea celui de-al doilea templu în anul 70.
O alt\ proorocire asem\n\toare g\sim în ultima carte
profetic\ din Vechiul Testament, apar]inând proorocului
Maleahi, care a proorocit cu aproximativ 400 de ani înaintea
Na[terii lui Hristos, dup\ robia babilonian\, când cel de-al
doilea templu din Ierusalim era de-acum zidit. Proorocul
zice, în numele Domnului> @Iat\, Eu trimit îngerul Meu
(Sfântul Ioan Înainte-Merg\torul), [i va g\ti cale înaintea
fe]ei Mele [i îndat\ va veni la Biserica sa Domnul, pe care
voi c\uta]i, [i :ngerul leg\turii, pe care voi :l voi]i, iat\ vine,
zice Domnul Atot]iitorul” (Mal. 3, 1). Cine, deci, este acest
„:nger” (adic\ Vestitor) al leg\mântului, dac\ nu :nsu[i
Izb\vitorul [i Mântuitorul vestit de prooroci, venit deja în
persoana Domnului Iisus Hristos? Tot el este supranumit
Preotul [i Mijlocitorul unui a[ez\m=nt mai bun (Evr. 7, 20< 8, 6),
adic\ al Noului Testament (Evr. 9, 15< 12, 24), în care s-au
împlinit uimitor toate proorocirile mesianice ale Vechiului
Testament!
Cele dou\ proorociri ar\tate coincid nu numai cu evenimentele nou-testamentare, ci [i cu cuvintele profetice ale
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lui :nsu[i Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, adresate iudeilor> „Iat\, se las\ vou\ casa voastr\ pustie. C\ zic vou\> de
acum nu M\ ve]i mai vedea, pân\ când ve]i zice> bine este
cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului” (Mt. 23, 38-39).
Primele cuvinte sunt t\lm\cite de Sfin]ii P\rin]i în sensul
c\ Dumnezeu a l\sat templul din Ierusalim [i poporul evreiesc
f\r\ ocrotirea Sa din pricina necredin]ei lor în Mântuitor ca
Mesia. L\sarea spre pustiire a templului din Ierusalim,
pustiire ce dureaz\ de 19 secole, va duce la aceea c\, la a
doua Venire a lui Hristos, cei mai buni dintre iudei, „r\m\[i]a” Israelului (Rom. 9, 27, 11, 9), dezam\gi]i de minciuna lui
antihrist [i convin[i de înse[i evenimentele întâmplate cu
adev\rat, vor exclama la venirea lui Hristos - Judec\torul [i
Biruitorul lui antihrist> „Bine este cuvântat Cel ce vine întru
numele Domnului!” (Mt. 23, 38-39).
Întrucât cel de-al doilea templu, despre care s-a prezis c\
în el va veni Mesia, va r\mâne pustiit pân\ la sfâr[itul lumii,
oricare „al treilea” templu se va zidi, în el nu va veni adev\ratul Mesia, ci doar un impostor, un fals mesia, adic\
antihristul!
Din p\cate, majoritatea iudeilor [i, în general, a oamenilor, necrezând adev\rul (II Tes. 2, 12) [i nedorindu-[i decât
bun\stare p\mânteasc\, a[teapt\ ast\zi un salvator p\mântesc, care le-ar asigura „pace” [i pl\ceri pe p\mânt. Acesta
se va dovedi de fapt a fi antihristul. Luând toat\ puterea în
mâinile lui, el îi va urî de moarte pe to]i cei care nu i se vor
supune, se va r\zboi cu ei, îi va prigoni [i asupri [i chiar „va
cugeta s\ schimbe vremile [i legea” (Dan 7, 25). Schimbarea
sau mutarea zilelor s\rb\torilor biserice[ti a [i început prin
introducerea în unele Biserici locale a a[a-numitului „stil
nou calendaristic”, ceea ce a provocat vrajb\ [i dezbinare.
Pentru unirea cu heterodoc[ii, pe viitor se prevede de asemenea o reform\ a Pascaliei ortodoxe [i a s\rb\torilor cu
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dat\ instabil\ legate de ea, reform\ prin care se încalc\
canoanele de nestr\mutat ale Sfintei Biserici Ortodoxe (de
pild\, canonul 7 apostolic, canonul 1 al Sinodului din Antiohia, canonul 7 al Sinodului II Ecumenic [.a.). O abatere
definitiv\ de la rânduiala de cult ortodox\ se va produce o
dat\ cu adoptarea a[a-numitului „nou calendar mondial”,
asupra c\ruia se lucreaz\ de mult\ vreme la O.N.U., cu
îng\duin]a ecumeni[tilor. Adoptarea acestui calendar va declan[a un haos total, fiindc\ el va exclude ziua de 31 decembrie, pentru ca toate datele s\ cad\ pe anumite zile din s\pt\mân\, în a[a fel se va înc\lca num\rul de [apte zile al
s\pt\mânii, care a urmat neschimbat de la facerea lumii, î[i
va pierde sensul ziua de duminic\ ca s\rb\toare s\pt\mânal\
a :nvierii lui Hristos.
Daniil prooroce[te (7, 25) c\ antihristul va schimba nu
numai zilele s\rb\torilor, ci [i legea. Prin lege trebuie s\
în]elegem canoanele biserice[ti, adic\ legile Bisericii, dup\
care se c\l\uzesc cre[tinii ortodoc[i ca „cet\]eni ai Împ\r\]iei Cerului”. Canoanele biserice[ti au început a fi înc\lcate
[i chiar nesocotite înc\ demult. Dar oare nu sunt înc\lcate,
la orice adunare ecumenic\, canoanele apostolice 10, 45 [i
65, prin slujbele comune ale ecumeni[tilor ortodoc[i cu
heterodoc[i de tot soiul, chipurile, în numele „p\cii”?
Activi[tii ecumenici se pronun]\ deja f\]i[ împotriva
canoanelor, calificându-le drept „învechite” [i chiar declarându-le, cu de la sine putere, „abrogate”.
Iat\ cu cât\ sinistr\ consecven]\ se înf\ptuiesc planurile
masonice de preg\tire a omenirii pentru zidirea „celui deal treilea templu” [i însc\unarea falsului mesia - antihristul!
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D) A[teptarea unei noi ere „mesianice”

Duhul lui antihrist lucreaz\ de-acum de mult\ vreme prin
Taina f\r\delegii (II Tes. 2, 7), înte]indu-se tot mai mult în
zilele noastre lipsite de bucurie. Se preg\te[te, treptat [i
consecvent, terenul pentru primirea viitorului „binef\c\tor”
al omenirii. Deocamdat\ principala piedic\ în calea realiz\rii ideilor antihristice este Credin]a Ortodox\ în Hristos,
singura care coincide pe deplin cu Revela]ia dumnezeiasc\ [i
care dezv\luie cel mai profund planurile sumbre ale satanei.
Numeroase for]e [i organiza]ii aflate în slujba întunericului lucreaz\ de pe acum pentru a submina Credin]a Ortodox\. C.E.B. este în acest sens organiza]ia cea mai perfid\,
deci [i cea mai periculoas\. Dându-se drept organiza]ie
„cre[tin\”, care vrea, chipurile, s\ uneasc\ confesiunile cre[tine, ea, de fapt, roade pe din\untru cre[tinismul [i mai ales
Ortodoxia. Sub pretextul luptei cu ateismul, C.E.B. creeaz\
neab\tut un front împotriva Ortodoxiei [i preg\te[te încetul
cu încetul con[tiin]a cre[tinilor de ast\zi pentru intrarea în
noua er\ „mesianic\” în spiritul aspira]iilor evreie[ti.
În acest scop, la Institutul Ecumenic din Bossey, deseori
sunt invita]i evrei care ]in în fa]a cre[tinilor lec]ii în vederea
preg\tirii dialogurilor iudeo-cre[tine< se organizeaz\ vizite
în colectiv la slujbele religioase din sinagogi. În acela[i
scop, publica]iile ecumenice insereaz\ articole de autori evrei, care scriu deschis despre „rolul mesianic” al poporului
evreiesc în zilele noastre [i despre faptul c\ mântuirea poporului evreiesc înseamn\ mântuirea întregii omeniri. (Izb\vire de la ce? se pune întrebarea. E clar c\ nu de p\cat, de
care ne-a izb\vit Hristos (In. 8, 36), ci de Însu[i Hristos!).
În acela[i spirit sunt formulate [i alte declara]ii ale
evreilor> „Israelul are misiunea de a fi lumina popoarelor...
El va aduce eliberarea întregii omeniri. Procesul de
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„eliberare” a început, chipurile, cu întemeierea statului
israelit în mai 1948, adic\ doar cu trei luni înainte de
instituirea C.E.B., la Amsterdam, în august 1948 (leg\tura
reciproc\ a acestor evenimente este evident\).
Institutul Ecumenic de la Bossey, fondat ;n anul 1946, ca
urmare a ini]iativei Consiliului Mondial al Bisericilor (C.M.B.
sau W.C.C., adic\ ini]ialele denumirii ;n limba englez\),
pentru formarea, ;n duh ecumenic [i progresist, a tinerilor
teologi, indiferent de confesiune< cu alte cuvinte, Bossey este
o „pepinier\” a C.M.B.

Vedere panoramic\ a complexului

Coco[ul protestant,
deasupra cl\dirii principale

Intrarea ;n complexul
ecumenic

În articolul „Mântuirea în concep]ia contemporan\ a
evreilor”, Tsvi Iaron, un activist cultural de vaz\ al Israe370

lului, vorbind despre izgonirea [i dispersarea evreilor în lumea întreag\, spune deschis c\ revenirea lor în Palestina
înseamn\ împlinirea vechilor proorociri privind venirea erei
mesianice> „Concep]ia mesianic\ despre mântuire, scrie el,
include în sine nu numai eliberare de asuprire, ci [i începutul
unei ere noi, a echit\]ii sociale, a bog\]iei, [i a p\cii între
oameni [i popoare”. Iudaismul este universal în viziunea sa
asupra viitorului omenirii. Pentru acest scop, potrivit afirma]iilor rabinului Kuck> „Omenirea trebuie s\ se uneasc\ întro singur\ familie, [i atunci vor disp\rea orice r\zboaie [i
orice r\u, provocate de dezbinarea popoarelor. Scopul final
este orânduirea împ\r\]iei lui Dumnezeu aici, pe p\mânt”.
Nu este nevoie s\ ar\t\m în ce m\sur\ un asemenea
„ideal” se deosebe[te de idealul l\sat nou\ ca testament de
Domnul nostru, Iisus Hristos! Mântuitorul nostru prezice
c\, înainte de sfâr[itul lumii pe p\mânt, se vor înmul]i
f\r\delegile (Mt. 24, 12), neorânduielile, vrajba, ororile, r\zboaiele, pieirea [i nicidecum o bun\stare idilic\. În publica]iile
ecumenice nu se spune nici un cuvânt despre aceste evenimente eshatologice. C.E.B. interzice membrilor s\i s\ scrie
[i s\ vorbeasc\ despre aceasta, ca în con[tiin]a cre[tinilor
superficiali [i creduli s\ p\trund\ treptat, în locul convingerii cre[tine, c\ Mesia [i era mesianic\ au venit demult, idei
despre alt\ er\ „mesianic\”, necunoscut\ nou\, ce ar urma
s\ vin\!
Propaganda ecumenic\ în mas\ a [i atins, în acest sens,
rezultate înfrico[\toare. Lumea protestant\, în frunte cu anglicanismul, este deja masonizat\ [i activeaz\ în C.E.B. Bisericile Ortodoxe locale, în persoana „reprezentan]elor” oficiale, au fost [i ele atrase în C.E.B., pentru a participa la
procesul distrug\tor al apostaziei de la adev\r. Iar Biserica
catolic\, aceea care mai ieri d\dea anatemei francmasoneria,
[i-a schimbat în ultimul timp linia, împ\rt\[indu-i în multe
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privin]e punctele de vedere.
Biserica catolic\, de[i înc\ nu a aderat la C.E.B., se intereseaz\ în mod special de ini]iativele ecumenice, delegându[i reprezentan]ii în calitate de „observatori” la toate adun\rile [i conferin]ele ecumenice, [i chiar a oferit un vechi
l\ca[ de cult din centrul Romei pentru „slujbe ecumenice”.
Toate acestea dovedesc clar hot\rârea catolicilor de a
colabora cu C.E.B.
Drept temei [i impuls pentru o atare conlucrare a servit
decretul „Cu privire la ecumenism” al Conciliului II de la
Vatican. :n 1969, papa Paul al VI-lea a f\cut o vizit\ oficial\
la sediul C.E.B. de la Geneva, iar în cuvântul de omagiu
rostit cu prilejul anivers\rii a 25-a a C.E.B. a declarat c\
C.E.B. a fost fondat pentru reinstaurarea credin]ei [i dragostei între comunit\]ile biserice[ti [i c\ papa apreciaz\ mult
dezvoltarea rela]iilor dintre C.E.B. [i Biserica catolic\, pentru faptul c\, de[i aceste „dou\ organisme sunt foarte diferite
prin natura lor, conlucrarea lor este fructuoas\” [i trebuie s\
continue [i s\ se dezvolte în spiritul Conciliului II de la
Vatican”.
Explicând motivele pentru care Biserica catolic\ nu a
aderat deocamdat\ la C.E.B., pre[edintele Sec]iei unit\]ii
cre[tine a Vaticanului, cardinalul Villebrens, scria într-o scrisoare c\tre secretarul general al C.E.B. din 4 iulie 1983>
„Biserica romano-catolic\, într-o m\sur\ mai mare decât
alte biserici, î[i consider\ propria structur\ de comunitate
universal\ [i misiune universal\ drept un element esen]ial al
identit\]ii sale... Hot\rârea privind aderarea ei la Consiliul
Mondial al Bisericilor ar putea fi interpretat\ neadecvat... de
pe pozi]ia puterii (autorit\]ii) în Biserica romano-catolic\ [i
c\ilor de înf\ptuire a ei”.
Redac]ia revistei „Irenikon”, comentând aceast\ declara]ie a cardinalului Villebrens, arat\ c\ „Biserica catolic\
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reprezint\ mai mult de a doua parte din lumea cre[tin\”, [i
pune întrebarea> „Cum ar putea ea s\ aib\ în C.E.B. o reprezentan]\ echitabil\ f\r\ a înc\lca echilibrul interior foarte
[ubred din organismul de la Geneva?” În calitate de exemplu
se aduce „disconfortul pe care îl resimt în C.E.B. Bisericile
Ortodoxe, c\ci ele au deseori impresia c\ sunt reprezentate
insuficient. Ce va fi atunci când va participa [i Biserica
catolic\?”...
A[adar, papa î[i d\ bine seama c\ C.E.B. din Geneva
dore[te, la fel ca Roma, s\ joace rolul de organ bisericesc
universal. Pentru papa îns\, ca [ef „infailibil” al Bisericii
catolice, acest lucru este inacceptabil. Cum poate el intra în
C.E.B., dac\ nu îl va conduce?! Iar dac\ papa va intra în
C.E.B., atunci, natural, va pretinde locul de pre[edinte pân\
când nu va putea deveni capul „bisericii universale”.
În scopul preg\tirii, a [i început apropierea neverosimil\
a luteranilor [i romano-catolicilor în temeiul eventualei
recunoa[teri a papei în calitate de cel mai potrivit [ef al
viitoarei „biserici universale”. În revista „Irenikon” (1974,
nr. 2, p. 255-257) se poate citi urm\toarea relatare curioas\>
„Comisia luterano-catolic\ pentru dialogul cu S.U.A. a
publicat, la 4 martie 1974, o declara]ie foarte important\
privind papalitatea înnoit\ ca centru al bisericii cre[tine.
Documentul arat\ c\ luteranii î[i dau din ce în ce mai bine
seama de necesitatea unei conduceri distincte în slujba
unit\]ii bisericii [i a misiunii ei universale”. Membrii comisiei consider\ drept posibil\ „schimbarea formei papalit\]ii,
astfel încât s\ r\spund\ mai bine exigen]elor timpului”.
(Evident, se are în vedere timpul antihristului, al c\rui
înainte-merg\tor trebuie s\ fie papa!)
Apropierea dintre romano-catolici [i protestan]i ajunge
pe alocuri pân\ acolo c\ se fac de pe acum „liturghii”
catolico-luterane comune, iar în timpul canonului euharistic,
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preotul unei biserici roste[te formulele de preschimbare
asupra pâinii, iar preotul altei biserici - asupra potirului.
Prin urmare, romano-catolicii [i protestan]ii se apropie
pentru a-i uni pe to]i sub puterea unui singur cap - papa.
Referitor la Biserica Ortodox\, de care Vaticanul tinde,
chipurile, s\ se apropie „sincer”, papa încearc\ s\-[i asigure
în rândul Patriarhilor ortodoc[i locul de întâietate „dup\
merit”, de]inut pân\ în anul 1054. El cere ortodoc[ilor s\-i
recunoasc\ „primatul”, de[i în r\stimpul ce s-a scurs Biserica romano-catolic\ a introdus atâtea nout\]i dogmatice.
Mai ad\ug\m la aceasta c\ papa nu renun]\ la teritoriile
capturate de la Bisericile Ortodoxe locale cu ajutorul Unia]iei.
Papa Paul VI a declarat, într-o cuvântare rostit\ la 19
aprilie 1970> „Nu credem c\ o unire sincer\ (!) între Biserica
romano-catolic\ [i Biserica Ortodox\ se poate realiza în
detrimentul bisericilor catolice din Est”.
De care „biserici catolice din Est” merge vorba totu[i?
Acestea sunt a[a-numitele biserici uniate, alt\dat\ pur ortodoxe, care au fost constrânse, prin toate mijloacele violente
posibile, la unia cu Roma. Dup\ p\rerea papei, unia - acea
mare cucerire a agresivit\]ii papale - trebuie s\ r\mân\ neatins\. Prin urmare, unirea cu Bisericile Ortodoxe nu va
însemna altceva decât subordonarea acestora Romei. În 1969,
un reprezentant al Vaticanului a declarat f\]i[> „Ortodoc[ii
în]eleg unirea ca o apropiere, iar noi o în]elegem ca o unire
sub un pap\ unic”.
Un grup de studen]i greci din Italia se refer\ la activitatea
prozelitist\ de azi a unia]ilor, într-o scrisoare publicat\ în
„Orthodoxos Thypos” (20 apr. 1984, p. 4, col. 6-8) sub
titlul> „Unia continu\ s\ fie un necru]\tor prigonitor al
Ortodoxiei noastre!” Autorii dau numeroase exemple în
acest sens, începând cu anul 1983> ocuparea for]at\ de c\tre
unia]i a l\ca[urilor de cult ortodoxe, urm\rirea slujitorilor
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ortodoc[i ai altarului, mai ales la Roma, Bologna [i Bari,
unde preo]ii unia]i atrag pe ortodoc[ii creduli, dându-se ei
în[i[i drept „ortodoc[i”.
A[adar, în activitatea sa ecumenic\, papismul î[i
urm\re[te propriile scopuri hr\p\re]e, deopotriv\ cu C.E.B.
din Geneva, împreun\ cu acesta pledând pentru unirea
omenirii în spiritul francmasoneriei. Roma în]elege foarte
bine încotro merg lucrurile, [i încearc\ s\ se apropie din
timp de francmasonerie - du[manul de odinoar\ [i concurentul periculos de ast\zi -, a[a încât s\ trag\ maxim de
profituri în actuala conjunctur\. Prin aceasta se [i explic\
turnura sa brusc\ spre evreime [i masonerie. Primele
semnalmente ale acestei cotituri s-au f\cut sim]ite la Conciliul Vatican II (1962-1965), unde a fost adoptat\ o nou\ linie
de comportament fa]\ de iudaism. În Declara]ia sinodal\
„Cu privire la atitudinea bisericii fa]\ de religiile necre[tine”, Biserica romano-catolic\ a declarat c\ „pentru suferin]ele [i moartea Mântuitorului nu pot fi învinui]i nici to]i
iudeii care tr\iau atunci, nici cei de ast\zi”.
Aceast\ declara]ie a Conciliului Vatican II, ap\rut\ din
tendin]a de a face pe plac francmasoneriei, contravine Sfintei
Scripturi, în care g\sim numeroase afirma]ii c\ evreii în
ansamblu ([i nu numai acei care au fost de fa]\ pe Golgota
[i au luat parte personal la r\stignirea lui Hristos) au ucis pe
Domnul (Fapte 2, 24< 3, 15< 5, 30< 7, 52< I Tes. 2, 15< 8 etc.) Potrivit
Cuvântului lui Dumnezeu, to]i iudeii, chiar [i cei de acum,
de[i sunt desp\r]i]i în spa]iu [i timp de uciga[ii propriu-zi[i
ai Mântuitorului, sunt r\spunz\tori împreun\ cu ei, dac\
ur\sc pe Hristos [i nu cred în El ca Mesia, precum [i
dimpotriv\ - ei se pot elibera de r\spundere, dac\ vor crede
în Hristos [i se vor boteza (Mc. 16, 16< comp. Fapte 3, 19, 2, 38). La
fel [i cre[tinii care cred în Hristos, dac\ se vor lep\da de
credin]a în El, se fac p\rta[i ai celor ce au r\stignit pe
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Hristos, de[i nu au luat nemijlocit parte la R\stignirea Lui
pe Golgota. Ei, potrivit înv\]\turii Sfintei Scripturi, „a doua
oar\ r\stignind loru[i pe Fiul lui Dumnezeu [i batjocurinduL.” (Evr. 6, 6).
S\mân]a, aruncat\ de Conciliul Vatican II, cu scopul de
a dezvinov\]i pe iudei, a adus foarte curând - dup\ numai 8
ani - roadele sale. La 16 aprilie 1973, episcopatul francez a
lansat ni[te „Directive duhovnice[ti”, f\r\ precedent, în care
a fost expus\ o pozi]ie principial nou\ fa]\ de iudaism.
Aceste „Directive”, p\trunse de spirit masonic, au fost alc\tuite neîndoielnic cu acordul probabil al Vaticanului [i Marelui
Rabinat al Fran]ei, al c\rui comentariu (cu prilejul pa[telui
iudaic!) a fost f\cut public în timpul unei conferin]e de pres\
]inute în aceea[i zi. Comentariul a fost publicat în anex\ la
„Directive” în organul catolic oficial francez „Documentation catholique” (1973, Nr. 1631, p. 419-422). În introducerea la „Directive” se subliniaz\ c\ respectivele „realizeaz\
prevederile Declara]iei Conciliului Vatican II „Nostra
aetate”, („În timpurile noastre”) care cuprinde un capitol
despre poporul evreu”. În continuare se afirm\ c\ documentul „traseaz\ o cotitur\ în pozi]ia cre[tin\ fa]\ de iudaism [i sugereaz\ o nou\ atitudine, de acum încolo, a
cre[tinilor fa]\ de poporul evreu, nu numai în raporturile
dintre oameni, ci [i în planul credin]ei”.
În partea a treia, „Chemarea neschimbat\ a poporului
evreu”, Bisericii i se reaminte[te c\ ea se alimenteaz\ de la
r\d\cina m\slinului s\lbatic - iudaismul (Rom. 11, 17), c\ prin
poporul israelit „credin]a în Dumnezeul Cel Unic a intrat în
istoria omenirii”, c\ „prin el monoteismul a devenit, de[i cu
unele deosebiri, un apanaj comun a trei mari neamuri, care
se mândresc cu provenien]a lor de la Avraam> iudaismul,
cre[tinismul [i islamul”. Dup\ aceea se subliniaz\ c\ evreii
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sunt un popor ales al lui Dumnezeu [i chemarea lui este
neîndoielnic\ (Rom. 11, 29).
Autorii „Directivelor” trec îns\ sub t\cere faptul c\
aceste privilegii istorice ale iudaismului vetero-testamentar,
subliniate de Sf=ntul Apostol Pavel (Rom. 8, 4-5), au putere
doar cu condi]ia c\ iudeii „nu vor st\rui în necredin]\” (Rom.
11, 23), adic\ doar în cazul în care ei vor primi pe Domnul
Iisus Hristos ca Mesia [i vor crede în El ca Fiu întrupat al
lui Dumnezeu [i ca Dumnezeu (Rom. 9, 5), asemenea felului în
care a crezut în El însu[i Sf=ntul Apostol Pavel dup\
împietrirea [i râvna sa f\r\ m\sur\ de alt\dat\ împotriva lui
Hristos (Gal. 1, 13-16). Aceea[i râvn\ f\r\ cuno[tin]\ (Rom. 10, 2)
[i împietrirea (Rom. 11, 25) împotriva lui Hristos ar\tau [i
iudeii contemporani cu Sf=ntul Apostol Pavel, din care pricin\ el era îndurerat [i se ruga pentru ca ei s\ vin\ la Hristos
(Rom. 9, 2-3). Tocmai în acest sens Pavel folose[te imaginea
m\slinului s\lbatic (Rom. 11, 24), asemuindu-i iudaismul provenit de la patriarhii întemeietori ai neamului, c\rora Dumnezeu le-a f\g\duit mântuirea (Evr. 11, 17). Aceast\ f\g\duin]\
are putere [i asupra evreilor din viitor, dar numai cu condi]ia
c\ ei „vor st\rui în acela[i duh de credin]\ în Dumnezeu cu
cel al patriarhilor [i de împlinire a voii Lui”.
Iudeii nu au dreptul s\ se f\leasc\ c\ provin dup\ trup de
la Avraam (lucru pentru care îi învinuia [i Sfântul Ioan
Înaintemerg\torul - Mt. 3, 9), f\r\ a crede a[a cum au crezut
Avraam [i to]i dreptcredincio[ii vetero-testamentari în
viitorul Mântuitor (Evr. 11, 13), „Care este Hristos” (Gal. 3, 16)
[i Dumnezeu (Rom. 9, 5). De aceea, nu iudeii - (dup\ trup) -,
ci cre[tinii sunt adev\ra]ii urma[i dup\ credin]\ ai lui
Avraam, „care este tat\ nou\ tuturor” (Rom. 4, 16). Prin
urmare, iudeii nu au dreptul s\ se f\leasc\ pentru credin]a
mo[tenit\ de ei prin Avraam (Rom. 4, 12), pe care, de fapt, ei
au tr\dat-o prin necredin]a lor în Hristos ca Mesia [i Fiu al
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lui Dumnezeu (Mc. 14, 61-62). A[adar, aici nu e vorba de
„unele deosebiri” dintre cre[tinism [i iudaism, ci de o
abatere principial\ a iudaismului de la Dumnezeul Cel Viu
[i Fiul S\u Unul-N\scut - Iisus Hristos (Mt. 16, 16).
În ce prive[te „leg\mântul ve[nic”, încheiat între Dumnezeu [i Avraam (Fac. 17, 7), acesta a fost anulat [i înlo-cuit de
Domnul nostru, Iisus Hristos - P\storul cel Mare al oilor „prin sângele unui testament ve[nic” (Evr. 13, 20). Pe când în
„directivele pastorale” se sugereaz\ ideea c\ Vechiul Testament, indiferent de Noul Testament al lui Iisus Hristos, î[i
p\streaz\ caracterul legitim pentru poporul evreu, care î[i
continu\ misiunea sa
în lume (Cap. 21). „{i
cu toate c\ pentru
noi (cre[tinii) - se
arat\ în document Vechiul Testament
î[i dezv\luie sensul
final doar în lumina
Noului Testament,
aceasta presupune
c\ înainte de toate
el este primit [i re S=nul lui Avraam (personificarea Raiului cunoscut prin el în[i a r\spl\tirii drep]ilor ;ntru :mp\r\]ia su[i”. Ultima fraz\
lui Dumnezeu) (Mt. 8, 11). Fresc\ din
care con]ine o evibiserica M\n\stirii Vorone], Rom=nia
dent\ contradic]ie
arat\ c\ se atribuie un sens subiectiv relativ cuvintelor
Sf=ntului Apostol Pavel> „Sfâr[itul legii este Hristos” (Rom. 10,
4). „Directivele”, f\r\ a aminti cât de cât c\ proorocirile
mesianice vetero-testamentare s-au [i împlinit în persoana
Domnului [i Mântuitorului nostru, Iisus Hristos (Lc. 24, 44),
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accentueaz\ valoarea de sine st\t\toare a Vechiului
Testament [i dup\ venirea Noului Testament, în felul acesta
se ignor\ proorocirea inspirat\ de Dumnezeu a lui Ieremia,
c\ Domnul va încheia cu casa lui Israel [i cu casa lui Iuda
leg\mânt nou (Ier. 31, 31< Evr. 8, 8), trecându-se de asemenea
sub t\cere comentariul respectiv al Sf=ntului Apostol Pavel,
obligatoriu pentru cre[tini> „nou\, (Noul Testament) - scrie
Sf=ntul Apostol Pavel despre Ieremia, a învechit pe cea
dintâi. Iar ce se înveche[te [i îmb\trâne[te aproape este de
pieire.” (Evr. 8, 13)> „C\ de ar fi fost cel dint=i f\r\ de prihan\, nu s-ar fi c\utat loc celui de al doilea.” (Evr. 8, 7).
Trecând toate acestea sub t\cere, episcopatul „cre[tin”
francez st\ruie în ideea c\ „primul testament n-a fost anulat
prin Noul Testament”... „:n ciuda unei vechi, dar discutabile
interpret\ri, din Noul Testament nu se poate deduce c\
poporul evreu a fost privat de calitatea sa de popor ales”.
Dimpotriv\, r\mânând credincios Legii sale (Torah), poporul evreu este [i ast\zi o „binecuvântare pentru toate
popoarele de pe p\mânt”. Dac\ totu[i poporul evreu a fost
pedepsit de Dumnezeu [i împr\[tiat prin toate popoarele,
aceasta a avut [i un sens „misionar” pozitiv. Repatrierea evreilor în Palestina [i strângerea lor în jurul Ierusalimului trebuie
interpretat\ nu numai sub aspect politic, în spiritul credin]ei
evreilor, care socoteau aceasta drept o „binecuvântare”... Se
pune întrebarea dac\ repatrierea evreilor dispersa]i nu va
deveni „una din c\ile adev\rului lui Dumnezeu pentru poporul evreu [i în acela[i timp pentru toate popoarele de pe
p\mânt”. O aluzie evident\ c\ „mesianismul” poporului evreu,
în rândul tuturor celorlalte popoare, a r\mas nestr\mutat!
Aceste idei, expuse în numele episcopatului „cre[tin” al
Fran]ei, contravin cu des\vâr[ire sensului fundamental al
Sfintei Scripturi, ca [i interpret\rilor patristice pe care „Directivele” le resping, ca fiind o „interpretare veche, dar dis379

cutabil\ (de ce?)”. Acela[i lucru se poate spune referitor la
problema disculp\rii evreilor pentru suferin]ele [i moartea
lui Iisus Hristos. Recunoscând, pe de o parte, c\, „din punct
de vedere istoric, r\spunderea pentru moartea lui Iisus a fost
împ\r]it\ între unele autorit\]i evreie[ti [i romane”, episcopii francezi opun acestei teze faptul c\ „Hristos, în nem\rginita Sa dragoste, pentru p\catul tuturor oamenilor s-a dat
pe Sine Patimilor [i mor]ii, ca to]i s\ dobândeasc\ mântuirea”, [i de aceea contest\ termenul „uciga[i de Dumnezeu” referitor la evrei. În aceast\ opozi]ie îns\ sunt amestecate dou\ lucruri diferite>
1) Planul lui Dumnezeu de r\scump\rare a p\catelor întregii omeniri prin Patimile [i moartea prin r\stignire pe Cruce a
lui Hristos [i 2) vina deosebit\ a conduc\torilor evrei pentru
condamnarea lui Hristos chiar împotriva voin]ei reprezentantului puterii romane, Pilat, care dorea s\-L pun\ în libertate (Fapte 3, 13-15). Vina, despre care m\rturise[te :nsu[i Mântuitorul în cuvântarea Sa de desp\r]ire> „ ...acum n-au cuvânt
de dezvinov\]ire pentru p\catul lor” (In. 15, 22).
Faptul c\ episcopatul francez „condamn\ categoric învinuirea adus\ evreilor de a fi omorât pe Hristos” - ceea ce
Marele rabinat calific\, în comentariul s\u, drept un „merit
excep]ional” - denot\ o viclenie perfid\, egal\ cu negarea lui
Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu> de vreme ce se recunoa[te
faptul istoric c\ evreii sunt cei ce au omorât pe Hristos, iar
în acela[i timp se neag\ c\ ei sunt uciga[i de Dumnezeu,
înseamn\ c\ episcopatul francez de comun acord cu rabinatul neag\ demnitatea Dumnezeiasc\ a Mântuitorului!
În loc s\ accentueze r\spunderea iudeilor pentru faptul de
a nu recunoa[te drept Mesia pe Hristos - „Fiul Celui binecuvântat” (Mc. 14, 61-62), Care este împlinirea Legii [i Proorocilor (Lc. 24, 44), episcopatul francez ridic\ în sl\vi pe iudei,
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subliniind „c\ noi, cre[tinii, le suntem datori pentru cele
cinci c\r]i ale Legii (adic\ cele cinci c\r]i ale lui Moise),
pentru Prooroci [i alte c\r]i sfinte... care au fost adoptate de
cre[tini, r\mânând [i la iudei”, de[i Însu[i Mântuitorul îi
acuz\ pe iudei c\ nu cred celor scrise de Moise (In. 5, 47)
despre El, c\ci „dac\ celor scrise de el nu crede]i, cum ve]i
crede în cuvintele Mele” (In. 5, 46).
A[adar, prin necredin]a lor în Hristos, iudeii se lipsesc pe
ei în[i[i de c\r]ile proroce[ti vetero-testamentare, care m\rturisesc despre Hristos. De aceea, în loc de a declara slugarnic c\ „Noul Testament n-ar fi existat” f\r\ Vechiul Testament, episcopii francezi ar trebui s\ spun\ contrariul, [i anume c\, prin necredin]a lor în Hristos, noul iudaism tr\deaz\
Vechiul Testament, cuprins în propriile sale c\r]i sfinte!
În penultimul capitol al „Directivelor”, intitulat „Pentru
o mai bun\ cunoa[tere [i stim\ reciproc\”, cre[tinilor li se
recomand\ s\ dea dovad\ de mai mult\ în]elegere fa]\ de
iudaism, de tradi]iile, obiceiurile [i istoria lui, pentru care
cre[tinii sunt sf\tui]i s\ respecte opiniile evreilor [i, în dialogul cu ei, s\ nu-i despart\ de comunitatea lor [i s\ nu
încerce s\-i atrag\ în comunitatea cre[tin\. Biserica se identific\ pe sine f\r\ a-[i propune dispari]ia comunit\]ii evreie[ti, ci c\utând s\ intre în rela]ie cu ea. O asemenea
declara]ie defetist\ [i tr\d\toare a episcopilor catolici este
extrem de ciudat\, dac\ ne amintim de prozelitismul agresiv,
caracteristic lor, în convertirea mai ales a cre[tinilor ortodoc[i la papism, atât în mod individual, cât [i masiv> cu ajutorul uniilor, concordatelor [i altor mijloace, potrivit principiului iezuit - „întru slava lui Dumnezeu”. Singura excep]ie
pe care papismul o face în propaganda sa este pentru iudaism, nutrind, dup\ cum se vede, o atrac]ie aparte pentru el
[i de aceea manifestând o surprinz\toare „delicate]e” fa]\ de
iudaism.
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Ipostaze ecumenice ale Papei Ioan Paul al II-lea>

1. cu budii[tii< 2. cu liderii musulmanii< 3. cu eretiicii nestoriienii< 4.
la Zidul Pl=ngeriii din Ierusaliim< 5 [i 6. cu liderii rabiinii [i hindu[ii.

Acest lucru este deosebit de evident în ultimul capitol, al
VII-lea, „Biserica [i poporul evreu”, în care au fost trase
urm\toarele concluzii generalizatoare> „Poporul evreu are
con[tiin]a c\, datorit\ chem\rii sale alese, a primit o misiune
universal\ între popoare. Biserica, la rândul ei, socoate c\
propria ei misiune nu poate decât s\ fie cuprins\ în acela[i
plan universal al salv\rii”. „Cuvintele lui Iisus Hristos [i înv\]\tura lui Pavel (unde sunt trimiterile? - n.a.) m\rturisesc
despre rolul poporului evreu în dobândirea unit\]ii finale a
omenirii, ca unitate a Israelului [i popoarelor”. De aceea,
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actuala tendin]\ a iudaismului spre unitate nu poate fi str\in\
pentru planul mântuitor al lui Dumnezeu. Dimpotriv\, ea
este apropiat\ n\zuin]elor cre[tinilor spre unitatea lor. De
vreme ce „grija comun\” a lor (a evreilor [i cre[tinilor) este
îndreptat\ c\tre „era mesianic\”, ei ar trebui, în sfâr[it, s\
porneasc\ pe calea recunoa[terii [i în]elegerii reciproce, [i s\
înal]e rugi c\tre Tat\l într-o singur\ speran]\, care va fi
„f\g\duin]a pentru întregul p\mânt”...
A[adar, sub influen]a francmasoneriei, episcopatul francez a recunoscut oficial c\> 1) în pofida necredin]ei în Iisus
Hristos, evreii [i ast\zi sunt o „binecuvântare” pentru toate
popoarele de pe p\mânt< 2) ei au „o misiune universal\ între
popoare”< 3) Biserica trebuie s\ se încadreze „în acela[i plan
universal al mântuirii” [i 4) grija comun\ a evreilor [i cre[tinilor este îndreptat\ spre o oarecare apropiat\ „er\ mesianic\”. Toate acestea au o aparen]\ atât de anticre[tineasc\,
încât î]i vine s\ te întrebi cu nedumerire> episcopii care leau scris, sunt ei „cre[tini” oare? Da, cândva evreii au fost
într-adev\r o binecuvântare pentru toate popoarele (Facerea 22,
12), preg\tind popoarele pentru venirea erei cu adev\rat
mesianice, drept care :nsu[i Mântuitorul a spus femeii samarinence c\ „mântuirea din Iudei este” (In. 4, 22). Mesia
îns\ a venit (In. 4, 25-26), iar iudeii nu L-aau primit (In. 1, 11).
Prin necredin]a lor, ei în[i[i s-au exclus din planul lui
Dumnezeu de mântuire universal\ a neamului omenesc. {i
acum, dup\ ce Domnul Iisus Hristos [i-a v\rsat sângele
pentru r\scump\rarea întregii omeniri - inclusiv a iudeilor [i
p\gânilor (In. 11, 51-52)< dup\ ce a început era plin\ de har a
lui Mesia (Lc. 4, 18-21), cu atâtea binefaceri, minuni [i semne
ale lui Dumnezeu (Mc. 16, 17-18, 20)< dup\ ce, prin Iisus
Hristos, a venit harul [i adev\rul deplin (In. 1, 17) - dup\ toate
acestea, s\ mai a[tep]i o nou\ er\ „mesianic\” [i s\ ceri
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Bisericii s\ se al\ture planului universal evreiesc al „mântuirii” înseamn\, de fapt, s\ renun]i la credin]a în Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, [i la r\scump\rarea s\vâr[it\ de El, în a[teptarea nu se [tie c\rui „mesia mai bun”,
drept care antihristul va fi recunoscut de evrei!
Cred oare episcopii francezi c\ mântuirea a fost f\ptuit\
o dat\ pentru totdeauna (Evr. 9, 26) de Domnul Iisus Hristos Singurul, în istoria omenirii, Care a venit s\-{i dea sufletul
r\scump\rare pentru oameni (Mc. 10, 45)? Istoria Bisericii lui
Dumnezeu ne dovede[te, într-adev\r (In. 20, 31), c\ El este
@Calea, Adev\rul [i Via]a“ (In. 14, 6), c\ El este U[a, prin
care @de va intra cineva, se va mântui, [i va intra [i va ie[i,
[i p\[une va afla” (In. 10, 9), „pentru c\ nici nume este altul
sub cer dat întru oameni, întru care trebuie s\ ne mântuim
noi.” (Fapte 4, 12) [i, prin urmare, nu trebuie s\ mai a[tept\m
pe altul (comp. Lc. 7, 19-20). A[adar, dac\ episcopatul francez
crede în Evanghelie (Mc. 1, 15) - singura Bun\ Vestire despre
r\scump\rarea neamului omenesc, atunci cu ce drept el vorbe[te, în unison cu evreii, despre „noua er\ mesianic\”?
Dac\ îns\ episcopatul francez nu crede în aceasta [i de
aceea se solidarizeaz\ cu evreii, atunci el îndeob[te nu trebuie s\ se socoat\ episcopat cre[tin, urmând s\ se declare loj\
masonic\ iudaizant\, care nu are nimic comun cu cre[tinismul.
Pentru evrei, de foarte mult\ vreme sunt caracteristice
a[tept\rile „mesianice” p\mânte[ti, care i-au împiedicat s\
primeasc\ [i s\ recunoasc\ pe Iisus Hristos drept Mesia. Ei
[i pân\ în ziua de ast\zi st\ruie în aceste false speran]e, care
îi deosebesc de adev\ra]ii ucenici ai lui Hristos, care nu au
aici cetate st\t\toare, ci o caut\ pe aceea ce va s\ fie (Evr. 13,
14). Cunoscând toate acestea, suntem nedumeri]i cum ace[ti
episcopi zi[i „cre[tini” au putut întocmi o declara]ie atât de
stupid\ sub aspect teologic [i atât de perfid\ din punct de
vedere scripturistic [i patristic?
384

De aceea, nu pare straniu c\ ea a suscitat o avalan[\ de
proteste din partea mai multor catolici cu scrupule, iar episcopii catolici din Egipt au dat un r\spuns bine argumentat,
în care au contestat ideile absurde din „Directive” (v.
„Documentation catholique”, 1973, nr. 1638, p. 785-788).
Dac\ îns\ catolicii con[tiincio[i s-au indignat pe bun\
dreptate de declara]ia episcopatului francez, Marele Rabinat
al Fran]ei a aprobat-o [i elogiat-o în „Comentariul” s\u, din
care cauz\ „în pres\ au ap\rut o mul]ime de aprecieri nefavorabile”. În acest document sunt pream\rite „calit\]ile remarcabile” ale unui text de unicat, prin care evreii sunt elibera]i de acuza]ia de „omorâtori de Dumnezeu” [i prin care
se renun]\ la convertirea evreilor la cre[tinism [i se recunoa[te chemarea etern\ a poporului evreu, popor ce este o
„binecuvântare pentru toate neamurile lumii”.
Potrivit „Comentariului” rabinatului, „Directivele” episcopatului francez „sunt asem\n\toare cu înv\]\tura celor
mai mari teologi evrei, pentru care religiile care s-au n\scut
din iudaism au misiunea s\ preg\teasc\ omenirea pentru
venirea erei mesianice prevestite de Biblie”. Aceste laude de
r\u augur subliniaz\ cel mai bine caracterul apostat al „Directivelor” vizate, prin care episcopatul romano-catolic al
Fran]ei inaugureaz\ o er\ a antihristului, [i nu una mesianic\!
Uneori fac declara]ii revolt\toare [i unii episcopi aparte.
De exemplu, Roger Etcegarey, fost arhiepiscop al Marsiliei,
membru al Comitetului pentru rela]ii cu iudaismul, în documentul „Misiunea noastr\ de împ\care cu poporul evreu”,
expune urm\toarele idei> „O mare [i inevitabil\ întrebare ce
se pune Bisericii (de c\tre cine? - n.a.) este aceea privind
chemarea „indiscutabil\” a poporului evreu, [i însemn\tatea
ei pentru cre[tini”. Îngrijindu-se pentru recunoa[terea chem\rii „indiscutabile” a evreilor, cardinalul „cre[tin” trece
abil sub t\cere chestiunea principal\> dac\ poporul evreu
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recunoa[te pe Domnul Iisus Hristos drept Mesia?
Dup\ cum încearc\ s\ dovedeasc\ cardinalul, dup\ Conciliul II Vatican, Biserica a început s\ în]eleag\ c\ ea „înflore[te” (literalmente „înverze[te”) cu atât mai mult cu cât
tr\ie[te mai mult din r\d\cina sa evreiasc\! Dup\ p\rerea lui
Etcegarey, aceasta „implic\ Biserica în problema nu doar a
raportului exterior, ci [i a celui interior, care se refer\ la
îns\[i defini]ia Bisericii”. O asemenea rela]ie între Biseric\
[i iudaism, dup\ expresia cardinalului, „comport\ un fel de
competi]ie perseverent\ între cei care a[teapt\ pe viitorul
mesia [i cei care a[teapt\ întoarcerea lui”.
O astfel de substituire perfid\ a adev\ratului Mesia,
Domnul Iisus Hristos, Care a venit o dat\ [i trebuie din nou
s\ vin\ din cer pentru a judeca lumea - printr-un oarecare
fals „mesia”, care înc\ nu a venit, dar a c\rui venire o
preg\tesc de acum înainte evreii - a fost v\dit\ conving\tor
de preacuviosul Iosif Volo]ki în canonul slujbei alc\tuite în
cinstea lui> „O voi, eretici [i tr\d\tori f\r\ minte, [i voi, evrei
necredincio[i! Cel pe care îl a[tepta]i voi nu este Hristos, ci
antihristul, dup\ cum m\rturisesc Scripturile dumnezeie[ti.
Iar noi :l propov\duim pe Hristos, Dumnezeul nostru, Care
S-a n\scut f\r\ prihan\ din Preacurata Fecioar\ Maria, [i
prin rug\ciunile ei, Hristoase, izb\ve[te-ne pe noi de ispite
[i mântuie[te sufletele noastre!”
B\nuim c\ episcopatul francez n-a fost de unul singur în
aventura „teologic\” cu „Directivele”< cu siguran]\ c\ a avut
un sprijin secret din partea Romei, c\ci papa Paul VI n-a
obiectat câtu[i de pu]in. Papa Ioan Paul II a ajuns [i mai
departe [i s-a f\cut francmason, lucru despre care s-a vorbit
deschis, în 1986, la radioul francez. În acela[i an, pe 13
aprilie, el a vizitat oficial sinagoga iudaic\ de la Roma, unde
a avut o întrevedere [i s-a rugat împreun\ cu rabinul [ef dr.
Elio Toaf, ceea ce este o grav\ înc\lcare a canoanelor bise386

rice[ti, care interzic comuniunea religioas\ cu iudeii (canoanele apostolice 64 [i 70).
În revista „Observatore romano” (din 18.04.1986< p. 9)
este publicat un articol consacrat acestei vizite, [i este reprodus integral textul discursului papei, în care acesta adreseaz\ rabinilor iudaici urm\toarele cuvinte> „Voi sunte]i
fra]ii no[tri cei ale[i, fra]ii no[tri mai mari” (ultimele cuvinte
sunt scoase în titlu). A[adar, papa, care se socoate primierarh suprem al Bisericii lui Hristos [i „loc]iitor” al lui
Hristos pe p\mânt, deodat\ [i în modul cel mai b\t\tor la
ochi se resemneaz\ - [i în fa]a cui?... în fa]a rabinului iudaic
principal, se roag\ împreun\ cu el [i îl nume[te „frate mai
mare”, de[i acela nu recunoa[te pe Domnul Iisus Hristos
drept Mesia! În tot discursul papal, numai într-un singur loc
se aminte[te de „Iisus din Nazaret”, dar [i aici subliniinduse cu slug\rnicie c\ El „este fiul poporului vostru”, [i nici
un cuvânt nu se spune despre calitatea Lui ca Fiu întrupat al
lui Dumnezeu.
O trecere sub t\cere atât de la[\, în singoga din Roma, a
principalului adev\r cre[tin despre Mesia (Mt. 16, 16< In. 1, 49)
denatureaz\ întregul sens al propov\duirii apostolice, care
de la bun început const\ în a dovedi, cu ajutorul Scripturii,
„c\ Iisus este Hristos” (Fapte 18, 28). S\ ne amintim c\ Sf=ntul
Apostol Pavel, dup\ convertirea [i botezarea lui de c\tre
Sf=ntul Apostol Anania la Damasc, @îndat\ în sinagoguri a
propov\duit pe Hristos, c\ Acesta este Fiul lui Dumnezeu...
Iar Savlu mai vârtos se înt\rea, [i tulbura pe Iudeii cei ce
locuiau în Damasc, dovedind c\ Acesta este Hristos” (Fapte
9, 20, 22). Într-un mod deosebit de conving\tor subliniaz\
acest lucru Sf=ntul Evanghelist Luca - el însu[i martor la
predica Sf=ntului Apostol Pavel în sinagoga din Tesalonic>
„{i, dup\ obiceiul s\u, Pavel a intrat la ei, (la iudei - n.a.)
[i în trei sâmbete s-a întrebat cu ei din Scripturi. Dovedind
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[i ar\tându-le c\ se c\dea lui Hristos s\ p\timeasc\ [i s\
învieze din mor]i, [i cum c\ Acesta este Hristos Iisus, pe
Care eu vestesc vou\” (Fapte 17, 2-3). Discursul papal ]inut în
sinagoga din Roma nu con]ine nici o f\râm\ de m\rturisire
îndr\znea]\ a lui Hristos, m\car c\ însu[i papa poart\ numele marelui Apostol al lui Hristos, Pavel.
Biserica Ortodox\, contrar slug\rniciei la[e a papei fa]\
de sinagoga iudaic\, adreseaz\ acesteia urm\toarele cuvinte
demascatoare> „Adun\tur\ (adic\ sinagog\) viclean\ [i desfrânat\... de ce ]ii leg\mântul, dac\ nu e[ti mo[tenitoarea
lui? De ce te lauzi cu Tat\l, dac\ nu ai primit pe Fiul?”
(stihul III la vecernia din lunea S\pt\m=nii Mari).
Catolicilor le place s\-[i numeasc\ biserica - „biserica
Sf=ntului Apostol Petru”. Dar ce au ei în comun cu marele
Apostol al lui Hristos, neînfricatul propov\duitor al adev\ratei credin]e a lui Hristos? Ei dezvinov\]esc pe evrei de
omorârea lui Hristos [i preg\tesc pe credincio[i pentru
a[teptarea unei noi ere „mesianice”.
Cu totul altceva spune Sf=ntul Apostol Petru. Vindecând
un olog la u[a Templului din Ierusalim, el r\spunde evreilor
uimi]i ce se adunaser\ în jurul lui c\ nu el a vindecat pe
bolnav, ci Hristos Cel tr\dat de ei, :ncep\torul Vie]ii, pe
Care ei L-au omorât, dar pe Care Dumnezeu L-a înviat din
mor]i< c\ despre Acest Hristos au vorbit to]i proorocii [i c\
zilele acestea sunt tocmai acele vremuri mesianice vestite în
Vechiul Testament (Fapte 3, 2-24).
Sfânta Biseric\ Ortodox\ a oglindit din cele mai vechi
timpuri, în c\r]ile sale de cult, înv\]\tura despre vechiul
Israel, care a respins pe Hristos [i a r\mas în afara Bisericii
din pricina necredin]ei lui în Hristos (Rom. 11, 23), precum [i
înv\]\tura despre noul Israel, alc\tuit din iudeii care au
crezut în Hristos, al\turi de p\gânii cre[tina]i care au intrat
în Biseric\ prin credin]a lor în Hristos (vezi stihul 3 din
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„Doamne, strigat-am” pentru vecernia de Duminica Intr\rii
Domnului ;n Ierusalim> „Sioane, munte sfânt al lui Dumnezeu, [i Ierusalime... vezi pe fiii t\i aduna]i întru tine, c\ iat\
au venit de departe s\ se închine Împ\ratului t\u, pace
noului Israel [i mântuire limbilor”.
În una din stihirile Triodului din Postul Mare, Israelul cel
Vechi care s-a lep\dat de Hristos, este asemuit bogatului, iar
Israelul Nou, îndrumat de Hristos, lui Laz\r din pilda
evanghelic\ (Lc. 16, 19-31).
Sfântul Vasilie scrie, în cuvântul „Despre în]elepciunea
cea smerit\”> „Teme-te s\ te asemeni în c\dere diavolului,
care, pream\rindu-se în fa]a oamenilor, a c\zut aruncat jos
de Om... Asemeni este [i c\derea israeli]ilor. Pream\rinduse în fa]a p\gânilor, ca în fa]a celor necura]i, cu adev\rat au
ajuns ei necura]i... iar nelegiuirea [i nenorocirea p\gânilor
au fost [terse prin credin]\”.
Pentru un observator atent al evenimentelor biserice[ti
din ultimele decenii devine tot mai clar c\ se s\vâr[e[te o
substituire nemaipomenit de îndr\znea]\ - substituirea credin]ei noastre de totdeauna în Domnul Iisus Hristos, adev\ratul Mesia [i Mântuitor, printr-o pretins\ nou\ „credin]\”
- credin]a într-un viitor „binef\c\tor” al omenirii, într-un
pretins nou „mesia”, care este obiectul unei a[tept\ri ardente
din partea evreilor [i, de o vreme încoace, [i a unor „cre[tini”
care se leap\d\ de credin]a lui Hristos.
Dovezi ale preg\tirii con[tiin]ei cre[tine pentru adoptarea
acestui fals pot fi g\site nu numai în „Directive”, ci [i în o
serie de articole [i predici autorizate de C.E.B. A[a este, de
pild\, introducerea citat\ mai sus la revista „RISK” (1967,
nr. 1-2), pe care autorul ei, S. Roze, a intitulat-o> „Apocalipsa
progresului, sau> nedreptatea interna]ional\ va distruge oare
mi[carea ecumenic\?”
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În finalul articolului, autorul spune c\, „dac\ biserica (în
sens ecumenic) nu va avea voin]\ s\ mearg\ înainte (adic\
s\-[i schimbe structurile sale seculare - dogmele [i canoanele), ne va fi tot mai greu [i mai greu, iar în cele din
urm\ [i teologic irealizabil, s\ admitem c\... Hristos, pe
Care noi :l cinstim, este într-adev\r Hristos”!
Chiar îns\[i apari]ia în mediul ecumenic a ideii de a pune
la îndoial\ c\ Mântuitorul nostru, Care a murit pentru noi [i
a înviat din mor]i (Rom. 4, 25), este Mesia cel proorocit în
Vechiul Testament arat\ c\ ecumenismul nu are nimic comun cu cre[tinismul. El deschide larg u[ile în fa]a propagandei anticre[tine demult declan[ate, potrivit c\reia Cel ce
a suferit pe Golgota nu este Mesia, ci un impostor [i un
am\gitor (comp. Mt. 27, 63) [i trebuie s\ vin\ adev\ratul „mântuitor” al omenirii, cel a[teptat de iudei. E foarte ciudat c\
ecumeni[tii „ortodoc[i”, cunoscând caracterul anticre[tin al
ideilor r\spândite de presa ecumenic\, nu-[i întorc fa]a de la
o astfel de propagand\, care deocamdat\ preg\te[te doar
terenul, dar mâine va începe a c\lca în picioare credin]a lui
Hristos?!
Spre ru[inea participan]ilor „ortodoc[i” la mi[carea ecumenic\, trebuie men]ionat c\, pân\ [i protestan]ii încep a-[i
da seama de spiritul antihristic al ecumenismului, chemând
la lupt\ împotriva lui. De curând, în Germania [i în alte ]\ri
s-au format „grupe de biserici confesionale integriste”. De
pild\, „Conferin]a comunit\]ilor confesionale ale Bisericilor
evanghelice din Germania” afirm\ c\ „Consiliul Mondial al
Bisericilor încearc\ s\ înlocuiasc\ pe Iisus Hristos cu antipodul S\u antihristic”.
Aceast\ acuza]ie a fost formulat\ într-o declara]ie alc\tuit\ din 12 teze [i f\cut\ public\ la 23 mai 1974, de :n\l]area Domnului, sub titlul> „Libertate [i colaborare întru
Hristos”. Declara]ia cheam\ pe cre[tinii din Germania s\ se
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opun\ falsific\rii credin]ei. Cele 12 teze descriu confruntarea spiritual\ în care „noul umanism” î[i dezv\luie fizionomia sa antihristic\ în numele „diviniz\rii antireligioase a
omului”.
Prin urmare, ecumenismul preg\te[te cre[tinii pentru a
primi, deopotriv\ cu evreii, pe noul „mesia”, prin secularizarea treptat\ a omenirii. A[a cum evreii au respins pe
Hristos pentru c\ a[tept\rile lor mesianice erau materiale, la
fel [i întreaga omenire, prin aspira]iile sale pentru bunuri
materiale, î[i întoarce fa]a de la Hristos [i se îndreapt\ cu
duhul spre antihrist. În felul acesta, „împreun\ cu evreii,
a[teapt\ pe mesia iudaic milioane de oameni, majoritatea
c\rora î[i zic „cre[tini”, f\r\ a b\nui cel pu]in c\ a[teapt\ un
„mesia” pe care îl a[teapt\ [i evreii”. {i când în cele din
urm\ î[i va face apari]ia falsul mesia dorit de evrei, el se va
dovedi înrudit prin duh cu întreaga omenire materialist\!
„Prin lep\darea de Hristos, scrie Sfântul Ierarh Ignatie
(Briancianinov), omenirea se va preg\ti pentru primirea
antihristului, îl va primi în inima sa. Îns\[i starea de spirit a
omului se va p\trunde de nevoia de a chema pe antihrist,
precum în timpul unei suferin]e grele apare setea de otrav\
ucig\toare. Se roste[te chemarea, r\sun\ glas de chemare în
societatea omeneasc\, care cere st\ruitor pe „geniul geniilor”, acel ce ar ridica dezvoltarea [i progresul material, pe
treapta cea mai de sus, ar instaura pe p\mânt acea bun\stare,
în care raiul [i cerul ar deveni pentru om de prisos.
Antihristul va fi un sus]in\tor logic, drept (adic\ meritat),
firesc al orient\rii morale [i spirituale generale a oamenilor”.
Acest nou „mântuitor”, de[i va fi du[manul lui Hristos,
va c\uta îns\ s\ imite pe Hristos în sens contrar. „În-toateam\gitor (antihristul) va dori s\ se asemuiasc\ Fiului lui
Dumnezeu, spune Sfântul Ipolit al Romei> „Hristos este
împ\ratul - [i antihristul va fi împ\rat, de[i pe p\mânt.
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Mântuitorul a venit ca un Miel - în chip asem\n\tor [i acesta
se va ar\ta ca un miel, de[i pe din\untru va fi lup... Domnul
a trimis pe apostolii S\i c\tre toate popoarele - [i acesta î[i
va trimite fal[ii s\i apostoli pretutindeni (Mt. 28, 19).
Mântuitorul [i-a strâns oile Sale (In. 10, 4), [i acesta va aduna
poporul iudeu împr\[tiat prin toat\ lumea. Domnul a dat
pecete celor care cred în El (Apoc.
7, 2-3< 9, 4)< în chip asem\n\tor, [i
acesta va pune un semn celor ai
lui (Apoc. 13, 16-17). Domnul a
venit în chip de Om< [i acesta va
veni în chip de om. Mântuitorul
a înviat din mor]i [i {i-a asemuit
Trupul S\u templului (In. 2, 1921)< [i acesta va reface templul de
piatr\ din Ierusalim”. A[a cum
Domnul Iisus Hristos a avut un
Înainte-Merg\tor al S\u, în persoana Sfântului Prooroc Ioan
Botez\torul, la fel [i antihristul
Sf=ntul Ierarh Ignatie
Briancianinov
va avea premerg\torii s\i, care
vor striga, imitând pe Înainte-Merg\torul lui Hristos> „g\ti]i
calea Domnului, drepte face]i c\r\rile Lui. Toat\ valea se va
umplea, [i tot muntele [i m\gura se va smeri< [i vor fi cele
strâmbe drepte< [i cele col]uroase, c\i netede” (Lc. 3, 4-5<
comp. Is. 40, 3-5).

Sensul acestei proorociri biblice, împlinite întru Hristos,
const\ în aceea ca oamenii s\ se poc\iasc\, îndreptându-[i [i
netezindu-[i duhovnice[te c\r\rile inimilor lor, pe care ar
trece Fiul întrupat al lui Dumnezeu. O t\lm\cire minunat\
d\ sfintelor cuvinte citate Fericitul Teofilact> „Calea pe care
trebuie s-o preg\tim pentru Domnul este un mod de via]\
potrivit cu înv\]\tura lui Hristos< c\ci Domnul trebuia s\-[i
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înceap\ curând propov\duirea Sa. „C\r\rile” sunt poruncile
legii, care fuseser\ deja [terse< [i pe care azi trebuie s\ le
facem drepte... A[adar, noi trebuie s\ ne preg\tim sufletul [i
s\ ne îndrept\m faptele [i gândurile”. Potrivit cu cele spuse,
sufletele care pier în josnicia p\catului trebuie s\ se umple
de virtu]i< firile mândre - s\ se smereasc\< strâmb\turile - s\
se îndrepte< [i îndeob[te orice r\u trebuie s\ fie înl\turat din
calea Mesiei ce va s\ vin\. El Însu[i, potrivit vechilor f\g\duin]e, va face toate acestea u[or de împlinit, c\ci va birui
for]ele diavole[ti vr\jma[e [i va însufle]i înclina]iile fire[ti
pentru bine”. Ast\zi îns\, aceast\ proorocire este folosit\, în
ecumenism, în sens absolut contrar, antihristic.
Ecumeni[tii, în loc s\ niveleze asperit\]ile firilor rele, în
armonie cu principiile directoare ale legii morale a lui Dumnezeu, caut\ s\ egaleze diferitele confesiuni. :n locul smereniei firilor „trufa[e [i c\ut\rii c\ii spre poc\in]\, se v\de[te
tendin]a de a minimaliza ([i a umili) acel munte minunat al
harului [i adev\rului - Credin]a Ortodox\, care se în\l]\ pe
piatra ce nu poate fi creat\ de om - Hristos (Dan. 2, 34, 44-45),
devenind sfânta Biseric\ Ortodox\ a lui Hristos, m\rea]\
prin realiz\rile sale duhovnice[ti, biseric\ ce a înmul]it atât
de mult roadele sfin]eniei. De la catedrele ecumenice, în loc
s\ fie chema]i to]i cei ab\tu]i de la adev\r [i împotmoli]i în
mocirla r\t\cirilor, s\ se ridice la nivelul Ortodoxiei, se
propov\duie[te diametral contrariul - Ortodoxia trebuie s\
coboare pân\ la nivelul comunit\]ilor eretice [i s\ le recunoasc\ drept „biserici”, ca to]i s\ fie egali în lep\darea de
Dumnezeu. Ca urmare, prin nivelarea Ortodoxiei cu a[a-numitele confesiuni „cre[tine” prin unirea diferitelor credin]e
într-o „biseric\” nou\, universal\, antiortodox\, ecumenismul
în frunte cu C.E.B. preg\te[te calea antihristului!
Cre[tinul ortodox nu poate colabora cu mi[carea ecumenic\, pentru c\ ea este inspirat\ [i dirijat\ de franc393

masonerie [i duce la instaurarea antihristului - pentru c\ ne
cere, în numele realiz\rii unei unit\]i mecanice cu heterodoc[ii, s\ renun]\m la Simbolul ortodox al credin]ei [i la
respectarea canoanelor!

Principiul 14
Scopul ecumenismului e acela de a uni toate religiile întro singur\ religie antihristic\. Propov\duind, chipurile,
„dragostea”, el gre[e[te [i împotriva adev\rului, [i
împotriva dragostei, iar prin traducerile ecumenice ale
Bibliei distruge credin]a în Hristos.
A) Unirea tuturor religiilor

În numele dragostei gre[it în]elese [i nesocotind adev\rul, ecumenismul încearc\ s\ uneasc\ nu numai pe cre[tinii de diferite confesiuni, ci, inspirat de francmasonerie, a
început [i unirea cre[tinilor cu necre[tinii, rezolvându-[i
astfel sarcina ce [i-a propus-o mai demult.
Înc\ din 1938, la Atena, unul dintre cei mai vechi militan]i ai ecumenismului, Paul Anderson, a declarat> „Noi nu
suntem atât de limita]i, încât s\ unim numai pe cre[tinii de
diferite confesiuni. Acum ne unim în jurul ideii monoteismului în genere, ca dup\ aceasta s\ adere la ecumenism
iudeii, mahomedanii etc”.
Respectiva declara]ie corespunde logic cu punctul de vedere al ecumenismului masonic, ce nu pre]uie[te dogmele [i
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canoanele [i care interpreteaz\ no]iunea de „universal” în
sens pur geografic, [i nu duhovnicesc. Ecumenismul trebuie
s\ aduc\ la împlinire planurile masonice, c\ci el este o creatur\ a francmasoneriei. În Constitu]ia C.E.B., adoptat\ la
Adunarea din Amsterdam (1948), între sarcinile Consiliului
Ecumenic al Bisericilor, instituit atunci, figureaz\ [i urm\torul obiectiv> „a stabili contacte cu religiile cu caracter mondial [i cu alte mi[c\ri ecumenice”. La Adunarea IV a C.E.B.
din Upsala (1968), în raportul sec]iei a 4-a se spune [i mai
clar> „Se impune colaborarea cu reprezentan]ii altor religii”.
Aceast\ colaborare se [i înf\ptuie[te activ de foarte mult\
vreme. O confirm\ mai ales exemplul Adun\rii a VI-a a
C.E.B., care a avut loc la Vancouver (Canada) în 1983. Pentru
prima dat\ în întreaga istorie de 35 de ani a C.E.B., la Adunare au fost invita]i oficial, în calitate de oaspe]i [i referen]i,
reprezentan]ii a cinci religii> iudaic\, musulman\, hinduist\,
budist\ [i sikh\.
Revista Adun\rii „Canvas” a men]ionat, cu satisfac]ie, c\
în ultimii 22 de ani C.E.B. a parcurs o cale lung\ de la
Adunarea III (Delhi, 1961), la care nu a fost permis nici m\car accesul jurnali[tilor reprezentând alte religii, pân\ la
Adunarea VI, în cadrul c\reia au vorbit de la tribun\ un
rabin evreu, un muftiu mahomedan [.a. Într-un articol special, „Dialog [i nu convertire!”, s-a subliniat c\ „dialogul
trebuie s\ fie o valoare în sine”, [i nu un mijloc de prozelitism, adic\ de convertire a altora la propria credin]\. În alt
articol - „Dialogul este în pericol!” se exprim\ nelini[tea c\
dialogul, în accep]ia lui ecumenic\, este primejduit de de[teptarea religioas\, care creeaz\ st\ri de tensiune [i duce la
conflicte. A[adar, ideea misionarismului în rândul heterodoc[ilor este respins\ în mod principial.
Vom aminti c\ în 1910, la Edinburgh (Sco]ia), a fost convocat\ o conferin]\ a „Consiliului misionar interna]ional”,
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prezidat\ de dr. Mott, care a [i introdus atunci termenul de
„ecumenism”. Drept principalul motiv al apari]iei mi[c\rii
ecumenice se declara dauna pe care o suport\ cauza misionar\, ca urmare a scind\rii cre[tinilor. Cu 50 de ani mai
târziu, „Consiliul misionar interna]ional” a intrat în C.E.B.,
iar înc\ peste 22 de ani, la Adunarea a VI-a a C.E.B., misiunea cre[tin\ a fost respins\, ca fiind nedorit\ [i „d\un\toare” pentru rela]iile ecumenice cu heterodoc[ii.
Adev\ratul scop al ecumenismului, promovat în mod
metodic, este unirea omenirii [i crearea a[a-numitei
„comunit\]i mondiale”, conceput\ ca o comunitate a comunit\]ilor”. Iat\ ce s-a scris în „Jurnalul Nairobi 75” al
C.E.B.> „No]iunea de comunitate mondial\ nu înseamn\ o
oarecare super-organiza]ie!... Asocia]ia mondial\ înseamn\,
mai curând, recunoa[terea independen]ei noastre reciproce... ca [i hot\rârea de a conlucra într-o asocia]ie, care
reune[te diferitele comunit\]i.
Crearea unei asocia]ii mondiale nu este nici pe departe o
încercare de uniformizare, ci doar de organizare a unei
„comunit\]i a comunit\]ilor”. Sarcina noii interpret\ri a propriilor noastre tradi]ii religioase [i culturale, ca [i a tradi]iilor
apropia]ilor no[tri, pentru nevoile comunit\]ii mondiale, nu
înseamn\ numai faptul c\ noi avans\m cerin]e, ci [i faptul c\
suntem gata pentru autocritic\”.
Potrivit planurilor ecumenice, specificul fiec\rui grup
care ader\ la asocia]ie va fi p\strat, iar orice comunitate
ideologic\, religioas\ [i na]ional\ trebuie s\-[i ocupe locul
în mai ampla „comunitate a comunit\]ilor”. Acest nou regulament public va permite asocia]iei s\ coexiste în echitate [i
pace [i, corespunz\tor, s\ se îmbog\]easc\ reciproc. În perspectiva viitoarei apropieri a comunit\]ilor iudaic\ [i cre[tin\, „comunitatea mondial\” se proiecteaz\ nu ca un ideal
definitiv, ci ca un prim obiectiv imediat. Evreii [i cre[tinii
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pot [i trebuie s\ se apropie, de[i scopurile lor sunt diferite,
dar coinciden]a acestor scopuri nici nu este obligatorie. Iat\
în ce fel este apreciat\ era „mesianic\”, a[teptat\ de evrei,
[i „Împ\r\]ia lui Dumnezeu”, tratat\ în spirit pur profan.
„În noua lume ce vine, orice izolare nu va mai fi tolerat\,
fiindc\ ea pune piedici solidarit\]ii cu orice comunitate mai
ampl\. Pân\ acum, religiile mai mult au împiedicat, decât au
ajutat la crearea unei comunit\]i mondiale. Situa]ia actual\
pune sub semnul întreb\rii sentimentul de exclusivism
caracteristic grupurilor de credincio[i ai timpurilor trecute.
Ast\zi trebuie s\ ne debaras\m de orice gen de triumfalism.
Contribu]ia evreilor [i cre[tinilor în comunitatea mondial\
urmeaz\ a fi completat\ [i cu aportul altor religii”. Aceste
idei au fost exprimate în organul oficial al C.E.B., „The
Ecumenical Review” (1973, Nr. 2, p. 24-26). Ele constituie rezultatul întâlnirilor [i consult\rilor care au avut loc între
evrei [i cre[tini din 1970 pân\ în 1972. În aceea[i revist\,
mai departe, se comunic\> „Evreii din Israel nu mai au o
atitudine negativ\ fa]\ de Iisus din Nazaret< nu-L socot
vinovat de st\rile de spirit antievreie[ti, de excesele Bisericii,
pe care, dup\ p\rerea lor, le-a creat Pavel, [i nu Hristos<
vina pentru R\stignirea lui Hristos o poart\ mai degrab\
Pilat, [i nu c\peteniile evreie[ti, al c\ror rol în moartea Nazarineanului s-ar fi limitat doar la arestarea Lui. Ultimele
afirma]ii contravin flagrant faptelor istorice, potrivit c\rora
Pilat L-a g\sit nevinovat pe Iisus Hristos. Însu[i Pilat nu
numai o dat\ spune iudeilor c\ vrea s\-L elibereze pe
Hristos” (Lc. 23, 4< In. 18, 38< 19, 4, 6)< aceia îns\ se împotrivesc,
a]â]a]i de mai-marii lor (Mc. 27, 20). Aceste idei sunt expuse în
manualele de istorie în actualul Israel, subliniindu-se în plus
c\ în rândul cre[tinilor continu\ s\ se ateste st\ri de spirit
antievreie[ti, [i de aceea concep]iile cre[tine tradi]ionale ar
trebui revizuite, de vreme ce se pl\nuie[te apropierea de evrei.
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În revista amintit\ se fac apeluri spre cunoa[terea a
diferite religii pentru viitoarea unire a acestora. În editorial
citim> „Membrii diferitelor comunit\]i religioase trebuie s\
colaboreze pentru crearea în comun a unei lumi pe care ar
accepta-o oameni de diferite religii”.
„C.E.B. se consacr\ în întregime cre\rii comunit\]ii
mondiale”. În acela[i articol se arat\, mai departe, c\, în
conformitate cu hot\rârile Comitetului central al C.E.B. de
la Addis Abeba (1971), C.E.B. r\mâne o organiza]ie
„cre[tin\” care, îns\, nu va adera la o organiza]ie religioas\
îndreptat\ împotriva ideologiilor nereligioase. În felul
acesta, C.E.B. recunoa[te c\ nu este un anume „front antiateist”, dup\ cum se sugereaz\ uneori celor creduli.
În acela[i num\r al revistei nominalizate a fost inserat
articolul „Credin]e vii [i scopuri finale”, în care se spune,
între altele, c\ referitor la religiile orientale ar trebui evitat\
defini]ia jignitoare de „religii necre[tine”, întrucât mul]i
dintre adep]ii lor sunt tot atât de inteligen]i [i duhovnice[te
sensibili ca [i cre[tinii, iar îns\[i defini]ia ar fi mo[tenit\ de
la „colonialismul teologic”. E îngrozitor faptul c\ defini]ia
„religii necre[tine” cuprinde în mod obi[nuit aprecierea
acestora ca „neadev\rate”, ceea ce înseamn\> „Dac\ toate
religiile sunt adev\rate, atunci dialogul e de prisos. Dac\
îns\ numai o religie este adev\rat\, dialogul este cu neputin]\”. În aceasta din urm\ ecumeni[tii au dreptate, c\ci de
vreme ce se ]in dialoguri, inclusiv cu participarea ortodoc[ilor, care pretind s\ m\rturiseasc\ despre Ortodoxie ca
fiind unica confesiune adev\rat\, atunci ace[ti „ortodoc[i”
nu cred, de fapt, în Credin]a Ortodox\ ca unica adev\rat\ [i
unica mântuitoare.
Ecumeni[tii submineaz\ con[tient convingerea c\
Revela]ia dumnezeiasc\, adic\ Cuvântul lui Dumnezeu, ne
arat\ unica adev\rat\ credin]\ mântuitoare, ceea ce îndrep398

t\]e[te, de asemenea, misionarismul în rândul heterodoc[ilor.
Ast\zi misionarismul este respins [i înlocuit prin dialog,
chipurile, „de la egal la egal”. Prin aceasta se nesocotesc cu
bun\ [tiin]\ poruncile adresate de Mântuitor ucenicilor S\i>
„Drept aceea mergând, înv\]a]i toate neamurile, botezându-i
pe ei în numele Tat\lui [i al Fiului [i al Sfântului Duh.
Înv\]ându-i pe dân[ii s\ p\zeasc\ toate câte am poruncit
vou\. {i, iat\, Eu cu voi sunt în toate zilele, pân\ la sfâr[itul
veacului. Amin” (Mt. 28, 19-20). C.E.B. îns\ nu vrea misionarism, ci cunoa[terea reciproc\ prin dialoguri, în cadrul
c\rora [i cre[tinii trebuie s\-[i dea silin]a s\ afle „adev\rul”
altora. :n numele convie]uirii [i „îmbog\]irii reciproce”, înv\]\tura lui Hristos se transform\ prin dialoguri în una relativ
adev\rat\, adic\ în una în care, asemeni altor religii, la un
loc cu gr\un]ele adev\rului pot fi întâlnite [i r\t\ciri.
„Lupta între Dumnezeu [i idoli, între adev\r [i o mul]ime de falsific\ri ale lui nu trebuie c\utat\ în lupta dintre
cre[tinism [i alte religii< ea se duce în interiorul oric\rei
credin]e vii, în interiorul oric\rei comunit\]i ideologice”, se
spune în articolul men]ionat, la p. 146.
O asemenea afirma]ie aproprie mult nu numai unirea
religiilor, ci [i începutul unui r\zboi necru]\tor împotriva
tuturor ortodoc[ilor cu adev\rat credincio[i, care nu sunt de
acord s\ ]in\ isonul ecumeni[tilor, dându-[i seama de esen]a
lor satanic\. Cât timp Bisericile locale oficiale colaboreaz\
cu ecumenismul, folosindu-se de „bun\voin]a” acestuia, ortodoc[ii cu adev\rat credincio[i lui Hristos vor fi eticheta]i ca
„sectan]i”, care se rup de la curentul comun, oameni „periculo[i” pentru pacea [i ordinea public\. De aceea ei vor fi prigoni]i (II Tim. 3, 12< Apoc. 13, 7). Sectele vor fi numite „adev\rate”, iar adev\rata Ortodoxie va fi prigonit\ ca o „sect\”!
În acela[i organ oficial al C.E.B. (1971, Nr. 1) a fost publicat un articol al lui Wesley Ariaraya, „Referitor la teologia
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dialogului”, plin de idei apostazice [i chiar blasfemiatoare.
În el citim> „Teologia dialogului trebuie, înainte de toate, s\
con[tientizeze pe nou esen]a religiei [i teologiei. Una din
gre[elile noastre f\cute în trecut const\ în faptul c\ am absolutizat religia [i teologia cre[tin\, socotind alte religii false [i
nedrepte”, în timp ce în realitate> „Toate religiile caut\ s\-[i
m\rturiseasc\ propria experien]\ religioas\ în cadrul unui
anumit mit despre esen]a lumii, despre om, despre Dumnezeu... E periculos s\ se cread\ c\ o „legend\” e mai
dreapt\ decât alta. De exemplu, hindusul poate vorbi despre
experien]a religioas\ prin mitul care include legea karmei,
reîncarnarea [.a. Iudeo-cre[tinul poate m\rturisi despre experien]a sa în leg\tur\ cu mitul (!) despre facerea lumii, p\catul originar [i r\scump\rare... Toate aceste legende sunt
nedefinite prin ele însele [i sunt limitate în cadrul unor hotare în care credincio[ii î[i m\rturisesc credin]a [i tr\irile”...
„Oare e ra]ional s\ st\rui în afirma]ia c\ mitul despre
genez\, despre c\derea în p\cat, despre r\scump\rare... este
unica descriere dreapt\ a situa]iei dezastruoase a omenirii?
Oare se poate spune c\ ideea „p\catului” epuizeaz\ întreaga
experien]\ uman\? Nimeni nu crede c\ ceea ce s-a întâmplat
cu un anume Adam, care a fost lipsit de harul lui Dumnezeu
[i a atras dup\ el întreaga omenire, este un fapt istoric”.
Autorul renegat ajunge pân\ la profanarea Sfintei Scripturi - Cuvântul lui Dumnezeu -, parc\ uitând c\ nu numai
Vechiul Testament, ci [i Noul Testament vorbe[te despre
Adam ca despre o persoan\ istoric\. Sf=ntul Apostol Luca,
în Evanghelia sa, afirm\ provenien]a lui Hristos dup\ trup
din Adam (Lc. 3, 38)< Însu[i Hristos ne înva]\ s\ credem c\
Dumnezeu a creat pe Adam [i Eva (Mt. 19, 4)< Sf=ntul Apostol
Pavel compar\ pe Adam [i Hristos [i sus]ine c\ prin Adam
p\catul a intrat în lume (Rom. 5, 14< I Cor. 15, 49). Negând c\derea în p\cat a lui Adam [i Evei, autorul neag\ cauza
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r\scump\r\rii [i mântuirii întru Hristos!
Dup\ p\rerea lui, scrierile tuturor religiilor merit\ respect, [i de aceea „scrierile nu trebuie s\ ne despart\”.
Dialogul între religii este mai important decât adev\rul>
„Devine tot mai evident - declar\ Ariaraya, c\ izvoarele
autoritare tradi]ionale (adic\ Sfânta Scriptur\ [i Sfânta
Tradi]ie) nu sunt pentru teologia modern\ în mod necondi]ionat unice [i autoritare..”. Autorul - renegat este în m\sur\ s\ jertfeasc\ nu numai Sfânta Tradi]ie, ci [i Sfânta
Scriptur\, numai ca dialogul tuturor religiilor s\ aib\ loc. E
clar c\, în condi]iile reneg\rii izvoarelor de inspira]ie divin\
ale credin]ei lui Hristos, dialogul cu heterodoc[ii este pe
deplin posibil [i unirea cu ei este pe deplin realizabil\. Dar
care ar fi folosul?
Deosebit de regretabil e c\, în numele „p\cii” p\mânte[ti, [i teologii ortodoc[i încep a c\uta afinit\]i între cre[tinism [i alte religii. Prot. Pavel Alesh, docent al Bisericii
Ortodoxe Cehoslovace, a publicat în revista Patriarhiei Moscovei („JMP”, 1975, Nr. 5, p. 44-46) articolul „Concep]ia ortodox\
despre Dumnezeu ca premis\ pentru colaborarea cu religiile
necre[tine”. F\când referire la Sfin]ii P\rin]i, autorul mai
întâi afirm\ c\ Dumnezeu este de nep\truns în esen]a Sa.
Calea apofatic\ (care determin\ calit\]ile lui Dumnezeu prin
metoda negativ\) este caracteristic\, dup\ p\rerea autorului,
nu numai pentru cre[tinism, ci [i pentru alte religii. Pe acest
temei se trage concluzia c\ „apofatismul este o metod\ formal\ care prin ea îns\[i nu poate uni pe cei care o aplic\.
Astfel, metoda dialectic\, pe care o folosesc unii Sfin]i P\rin]i în propov\duirea cuvântului lui Dumnezeu, nu-i une[te
nicidecum cu atei[tii, care apeleaz\ [i ei la aceea[i metod\.
Dumnezeu, de nep\truns în esen]\, a binevoit El însu[i s\ se
descopere nou\ atât cât noi suntem în m\sur\ s\-L în]elegem, [i s-a descoperit atât de clar încât s\-L putem deo401

sebi de zeit\]ile false ale p\gânilor [i a celor de alte credin]e.
Dup\ cum se arat\ în psalm> „Cunoscut este în Iudeea
Dumnezeu” (Ps. 75, 1).
Ce e drept, marele Apostol al neamurilor, Pavel (Rom. 11,
13), a ]inut cu filozofii p\gâni atenieni un „dialog” despre
„Dumnezeul necunoscut”, despre Care atenienii nu aveau
decât o închipuire vag\< din care pricin\ au [i pus un altar
cu inscrip]ia „Dumnezeului necunoscut” (Fapte 17, 23). Acest
„dialog” îns\ a fost început nu de dragul unirii cre[tinismului cu p\gânii în numele unei „p\ci” de conjunctur\ între
popoare, ci cu m\re]ul scop - de a face cunoscut trufa[ilor
filozofi p\gâni pe adev\ratul Dumnezeu (comp. I Tim. 2, 4), prin
Care „tr\im [i ne mi[c\m [i suntem” (Fapte 17, 28). În spiritul
adev\ratei cunoa[teri a lui Dumnezeu, noi trebuie s\ respingem religiile p\gâne, c\ci în spatele falselor lor zeit\]i se ascund for]e demonice. În Psaltire se spune clar> „c\ to]i
dumnezeii p\gânilor sunt draci” (Psalm 95, 5). Pavel spune, în
numele lui Dumnezeu> „nu voiesc dar ca s\ v\ face]i voi
p\rta[i dracilor” (I Cor. 10, 20).
Ast\zi îns\ se propov\duie[te unirea pe teren religios - [i
mai ales cu p\gânii [i heterodoc[ii - dup\ criteriul unui oarecare „apofatism”. Dar [i diavolul con]ine apofatism - p\r]i
ascunse, sau a[a-zisele „adâncuri ale satanei” (Apoc. 2, 24).
Urmând unui astfel de „apofatism”, oare noi trebuie (fereasc\
Dumnezeu!) s\ ne unim [i cu diavolul pentru dobândirea
unei oarecare „p\ci” pe p\mânt?
Într-un document catolic oficial, redactat cu prilejul viitorului dialog cu evreii, se impune, ca o condi]ie important\, cerin]a de „a respecta pe interlocutor a[a cum este, [i
mai ales credin]a [i convingerile lui”. Pe deasupra, cre[tinii
participan]i la dialog sunt îndemna]i s\ în]eleag\ greut\]ile
pe care le încearc\ înaintea Tainei Cuvântului întruchipat
sufletul evreiesc, „p\truns de no]iunea atât de sublim\ [i
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curat\ a transcendentalit\]ii divine”. Apeluri similare se fac
[i referitor la budi[ti, ale c\ror c\i spre „Absolut”, spre
„perfec]iunea spiritual\” sunt elogiate de scriitori [i
„misionari” catolici, care aproape c\ le egaleaz\ cu calea
spiritual\ cre[tin\. Se recomand\ s\ se manifeste „m\rinimie” fa]\ de „adep]ii Absolutului”, care urmeaz\ alt\ cale
spiritual\ decât a noastr\, „pentru ca ei s\ se simt\ „aprecia]i” [i s\ vad\ c\ noi recunoa[tem [i pre]uim înalt valorile
cu care ei tr\iesc sau tind s\ tr\iasc\”. Caracterul slugarnic
[i tr\d\tor al unor astfel de reflec]ii este pe deplin dezv\luit
în cuvintele> „Orice yoga, în adev\ratul sens al cuvântului,
este o cale spiritual\ spre absolut, spre realitatea final\> calea
budist\ este yoga [i tot la fel este calea cre[tin\”!
Asemenea idei în[el\toare au fost exprimate înc\ pe
vremea cardinalului Agostino Bea (mort în 1968), care s-a
aflat în fruntea Secretariatului unit\]ii cre[tine în timpul
Conciliului Vatican II. Bun\oar\, în „Declara]ia cu privire la
induism, budism, islamism, iudaism [i alte religii necre[tine”, al c\ror „principal avocat” a fost cardinalul Bea, se
afirm\> „în iudaism, oamenii cerceteaz\ Taina divin\ [i o
exprim\ printr-o mul]ime enorm\ de mituri (!) [i a unor sus]inute eforturi filozofice”.
În budism se recunoa[te de[ert\ciunea fundamental\ a
acestei lumi schimb\toare [i se arat\ calea pe care oamenii,
cu devotament [i încredere (fa]\ de cine? - se pune întrebarea), lep\dându-se [i cur\]indu-se de cele trec\toare, pot
deveni liberi, dobândind o stare de pace permanent\ (se [tie
îns\ c\ senin\tatea este cu neputin]\ f\r\ pacea plin\ de har
f\g\duit\ de Hristos inimilor blânde [i smerite (Mt. 11, 29).
Alte religii din lume m\rturisesc [i ele deopotriv\ despre
nelini[tea inimii omene[ti, propunând c\i, adic\ înv\]\turi [i
norme de via]\, precum [i ritualuri sacre. Biserica catolic\
nu respinge nimic din ceea ce în aceste religii este adev\rat
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[i sacru. Ea veste[te neîncetat pe Hristos, Care este „Calea,
Adev\rul [i Via]a” (In. 14, 16) [i în care Dumnezeu a împ\cat
pe to]i cu Sine”.
Ultima fraz\ îns\ [terge toate cele spuse mai sus în
favoarea religiilor necre[tine, fiindc\ :nsu[i Mântuitorul,
Domnul Iisus Hristos, numindu-se pe El :nsu[i „Calea,
Adev\rul [i Via]a”, ceva mai înainte vorbe[te despre întemeietorii altor religii> „To]i câ]i au venit mai înainte de Mine,
furi sunt [i tâlhari” (In. 10, 8).
Cu toate acestea, papa Ioan Paul II a adresat la 26 februarie 1986, un apel c\tre to]i cre[tinii, iudeii [i mahomedanii - s\ se uneasc\ în jurul unui singur dumnezeu, dup\
cum a relatat ziarul „Catolicii”, organul oficial al papi[tilor
din Grecia. Iar la 27 octombrie 1986 a invitat, la Assisi
(Italia), 150 de reprezentan]i ai diferitor religii din lume
pentru a se ruga în comun pentru pace. Acolo au fost reprezentan]i din aproape toate denomina]iile religioase existente
pe p\mânt, f\r\ a exclude chiar [i pe slujitorii satanei din
diferitele triburi s\lbatice ale Africii [i ale indienilor americani. Dalai-Lama din Tibet a fost printre cei dintâi care s-au
gr\bit s\ r\spund\ apelului papei...
Rug\ciunea comun\ a tuturor acestor grupuri a avut loc
în bazilica cre[tin\ Santa Maria degli Angeli din Assisi,
unde au venit, în vestimenta]ie complet\, budi[tii [i c\peteniile de triburi s\lbatice închin\toare la idoli. Papa privea
încântat la diferitele ritualuri religioase ale invita]ilor s\i.
Aplecându-[i capul, c\sca ochii cu „pietate” la „trabucul
p\cii”, pe care îl fumau în cinstea marelui spirit ceresc dou\
c\petenii de triburi indiene... „Pacea trebuie s\ fie pe p\mânt înainte de a dobândi pacea în inimile noastre”, a spus
unul din c\peteniile de trib, exprimând în aceste cuvinte
flagranta contradic]ie dintre religia sa [i cre[tinism... Iar în
biserica San-Gregorio, o c\petenie de trib indian din America
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a declarat c\ el nu numai c\ întotdeauna sluje[te demonilor,
ci este de asemenea [i catolic!”
Papa este dispus s\ tolereze aceste necuviin]e, numai ca
ele s\ se fac\ sub egida lui. De aceea, cea mai corect\ apreciere a întâlnirii de la Assisi a religiilor din lume au dat-o
adep]ii lui Marcel Lefevre, un arhiepiscop catolic schismatic,
care au organizat la Assisi o uria[\ demonstra]ie sub lozinca
„Papa încearc\ s\ creeze o super-religie în frunte cu el însu[i!”

Papua, Noua Guinee, 08.05.1984. Papa Ioan Paul al II-lea
particip\ la o messa ;n care Apostolul este citit de o femeie
b\[tina[\, dintr-un trib local, ;n vestimenta]ie sumar\.

Spre marele nostru regret, o parte din vina pentru leg\tura nelegiuit\ cu religiile p\gâne revine [i ierarhilor ortodoc[i. La [edin]a Comitetului central al C.E.B. din Addis
Abeba (ianuarie 1971) a luat cuvântul mitropolitul Gheorghe
(Hodre) din Beirut (Biserica Ortodox\ din Antiohia), care a
chemat pe cre[tini nu numai s\ „dialogheze” cu alte religii,
ci inclusiv s\ „cerceteze adev\rata via]\ spiritual\ a celor
neboteza]i” [i s\-[i îmbog\]easc\ propria experien]\ cu
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„comorile comunit\]ilor religioase mondiale”, c\ci „însu[i
Hristos intr\ ca o lumin\ când harul pogoar\ asupra brahmani[tilor, budi[tilor [i mahomedanilor în timp ce ei î[i citesc
c\r]ile lor sacre”. Chiar [i delega]ii protestan]i au r\mas indigna]i de aceast\ declara]ie a ierarhului „ortodox”.
Arhiepiscopul Iacov (Kukuzis, reprezentantul Patriarhiei
Constantinopolitane în America [i administratorul eparhiei
grece[ti din str\in\tate) a declarat f\]i[ în 1967, în anul ocup\rii definitive de c\tre Israel a Ierusalimului> „Avem nevoie
de un nou cre[tinism, bazat pe no]iuni [i termeni absolut noi...
Nu putem preda genera]iilor viitoarea forma religiei adoptate
de noi”. Comentând aceste cuvinte de r\u augur ale ierarhului
„ortodox”, teologul grec Delibasi scrie> „Ierarhul american
Iacov demasc\ cu des\vâr[ire ecumenismul. Ecumenismul
nu este doar o trecere sub t\cere a credin]ei, sau o încetare
temporar\ a discu]iilor pe probleme cu caracter dogmatic, ci
o schimbare multilateral\ a credin]ei, incluzând chiar [i terminologia, înlocuind-o cu „no]iuni [i termeni noi”.
Nu e vorba doar de unirea bisericilor cre[tine cu cele heterodoxe, ci de nimicirea Bisericii Ortodoxe [i de crearea
unui nou „cre[tinism”, adic\ a unei pan-religii a ecumenismului. Iacov din America a participat în cadrul unei mi[c\ri
„para-religioase”, ai c\ror adep]i - cre[tini predicatori ai
unor înv\]\turi eretice, ca [i mahomedani, budi[ti [i evrei
(iudei) se reunesc laolalt\ pentru a sluji dumnezeului lor”!
În calitate de manifestare concret\ a activit\]ii sale ecumenice, acest a[a-numit ierarh „ortodox” a donat o sum\ de
500.000 dolari pentru instituirea în America a trei adun\ri
extradogmatice, în care „fiecare ras\ (!) poate sluji unui dumnezeu unic, nedefinit din punct de vedere dogmatic, ci
caracterizat doar prin iubire”!
Dup\ astfel de declara]ii [i ac]iuni ale capului arhiepiscopiei grece[ti din America de Nord [i de Sud, nu e de
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mirare c\, în documentul oficial al celui de-al XIX-lea congres al acesteia de la Atena (iulie 1968), arhiepiscopia a
declarat> „Noi credem c\, de[i mi[carea ecumenic\ este de
origine cre[tin\, ea trebuie s\ devin\ o mi[care în care toate
religiile se vor uni la un loc”.
A[adar, întreaga lume a[a-nnumit\ cre[tin\ a pornit pe
calea apostaziei - a lep\d\rii de la credin]a lui Hristos, prin
intermediul religiilor necre[tine [i p\gâne. Se întâmpl\ ceva
asem\n\tor cu „moartea termic\” a universului, care va
surveni dup\ ce c\ldura se va dispersa definitiv [i valorile
termice vor fi pretutindeni acelea[i. Francmasonii tocmai
caut\ s\ provoace o „moarte” similar\ a Bisericii lui Hristos
prin erodarea adev\rurilor revelate de Dumnezeu cu r\t\ciri eretice [i prin nivelarea Ortodoxiei mai întâi cu confesiunile heterodoxe, dup\ aceea [i cu toate celelalte religii
din lume.

B) Contribu]ia „ortodox\” la nivelarea religiilor

În 1969, Vissert-Houft, fost secretar general al C.E.B.,
scria c\ ecumenismul nu este o mi[care nivelatoare. Aceast\
afirma]ie pare absolut neîntemeiat\, dac\ lu\m în considera]ie faptele expuse mai sus. Din p\cate, în ultima vreme
tendin]a nivelatoare, de neconceput pentru con[tiin]a ortodox\, pune tot mai mult st\pânire [i pe teologii ecumeni[ti
„ortodoc[i”. Un exemplu gr\itor în acest sens este prelegerea
pe tema sfintei Taine a Botezului, rostit\ de prot. Liberie
Voronov, profesor de teologie dogmatic\, la colocviul cu
teologii evangheli[ti-luterani din Leningrad (septembrie 1969)
[i publicat\ în „Jurnal Moskovskoi Patriarhii” (1970, nr. 5,
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p. 72-77).
Dup\ o frumoas\ t\lm\cire patristic\ a acestei Taine ca
„intrare în Biseric\” [i „unicul mijloc de încorporare în
trupul Bisericii lui Hristos”, autorul, vrând s\ fie pe plac ideologiei ecumenice în vog\, în finalul referatului trage pe nea[teptate o concluzie cu totul ilogic\, sus]in=nd c\ [i f\r\ botez
po]i avea, chipurile, „o apropiere l\untric\ de inima plin\ de
dragoste a Tat\lui Ceresc”. De remarcat c\ aici el vine în
contradic]ie cu el însu[i, deoarece pu]in mai înainte scrie>
„Sfin]ii P\rin]i au opus o rezisten]\ dârz\ încerc\rilor de a
afirma în calitate de înv\]\tur\ bisericeasc\ felurite p\reri
care admit posibilitatea mântuirii în afara Botezului”.
În calitate de argument, autorul citeaz\ cuvintele Fericitului Augustin din scrierea acestuia „Despre p\cat” (1, 23)>
„Nu trebuie s\ se f\g\duiasc\ pruncilor nici un fel de mântuire ve[nic\ în afara botezului lui Hristos. Aceasta nu le-o f\g\duie[te nici Sfânta Scriptur\, care trebuie s\ fie preferat\
oric\ror p\reri omene[ti”.
{i deodat\, în ciuda celor afirmate, profesorul de dogmatic\ scrie> „Se obi[nuie[te a se crede c\ Hristos, Care este
în Biseric\ R\scump\r\torul, Mijlocitorul unirii oamenilor
cu Dumnezeu [i Plin\tatea tuturor bunurilor, se afl\ în afara
bisericii doar ca St\pân [i Ocrotitor al f\pturii... Poate îns\
c\ ar fi mai drept s\ spunem c\ Hristos, Mântuitorul tuturor
oamenilor (I Tim. 4, 10), fiind Capul Bisericii, lucreaz\ [i
v\zut, [i nev\zut în sufletele tuturor oamenilor, pentru a c\ror mântuire El a venit pe p\mânt (I Tim. 2, 4), [i, prin urmare,
Biserica, în calitate de Trup al Lui, cuprinde cu lucrarea ei,
într-o m\sur\ sau alta, ;ntreaga omenire. Întreaga omenire
apar]ine lui Hristos-Mântuitorul [i Bisericii Lui, dar nu în
sensul tradi]ional, care leag\ de no]iunea „apartenen]ei” la
Biseric\ mai ales faptul c\ membrii ei au anumite drepturi [i
obliga]ii, ci în sensul apropierii l\untrice de inima plin\ de
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dragoste a Tat\lui Ceresc - F\c\torul, Ocrotitorul [i Mântuitorul lumii [i în sensul extinderii grijii materne a Bisericii lui
Hristos asupra tuturor fiilor lui Dumnezeu, celor de aproape
[i celor de departe (Ef. 2, 17), a celor ferici]i [i neferici]i”.
Dogmatistul leningr\dean, îns\, folose[te absolut gre[it
textele sfinte din Epistolele marelui Apostol al tuturor neamurilor. Când Apostolul spune c\ „am n\d\jduit întru Dumnezeul Cel viu, Care este Mântuitor tuturor oamenilor”, el
adaug\ în continuare> „[i mai vârtos celor credincio[i.” (I Tim.
4, 10). Prot. Voronov omite ultimele cuvinte, c\ci acestea nu-i
dau posibilitatea s\ atribuie întregului text sfânt un sens ecumenic.
Sfântul Ierarh Teofan Z\vorâtul, un profund teolog ortodox,
pornind de la înv\]\tura Sfin]ilor P\rin]i, t\lm\ce[te textul integral al Sf=ntul Apostol Pavel în
felul urm\tor> „Dumnezeu este
Mântuitorul tuturor oamenilor,
pentru c\ voie[te ca to]i oamenii s\ se mântuiasc\ [i la cuno[tin]a adev\rului s\ vin\ (I Tim. 2, 4),
[i nu numai c\ vrea mântuirea
tuturor, ci a [i rânduit minunata cale a mântuirii deschis\ tuturor [i pururea în m\sur\ s\ mânSf=ntul Ierarh
Teofan Z\vor=tul
tuiasc\ pe oricine va dori s\ se
foloseasc\ de ea. Dar de ce anume El este Mântuitorul „mai
ales al credincio[ilor”? Pentru c\... în fapt se mântuiesc
numai credincio[ii, adic\ numai cei care au crezut în El [i,
primind harul Domnului, tr\iesc în duhul credin]ei. A[a
încât Dumnezeu, întotdeauna doritor [i întotdeauna în putere
s\ mântuiasc\ pe to]i, în realitate este Mântuitorul doar al
credincio[ilor.
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Sfântul Pavel a trebuit s\ adauge aceast\ precizare> „mai
ales a credincio[ilor”, fiindc\ scria despre n\dejdea în via]a
ve[nic\, de care necredincio[ii nu pot avea parte. Dumnezeu
aici este Mântuitorul tuturor oamenilor, acolo îns\ - nu al
tuturor, ci numai al celor vrednici de a fi mântui]i”.
Dorin]a prot. Voronov de a vedea în stâna lui Hristos întreaga omenire - [i pe cei neboteza]i, [i pe necre[tini, pe
motivul c\ „sunt l\untric apropia]i de inima plin\ de dragoste
a Tat\lui Ceresc”, se ciocne[te de convingerea patristic\ c\,
nefiind botezat nu po]i intra în :mp\r\]ia Cereasc\ (comp. In.
3, 5), [i, prin urmare, nu po]i fi „l\untric apropiat” de Dumnezeu (comp. Ef. 2, 18), [i c\ botezul cu ap\ [i Duh este „unicul
mijloc de încorporare în trupul Bisericii lui Hristos”, dup\
cum scrie însu[i profesorul. Cum ar putea s\ se bucure de
grija matern\ a Bisericii lui Hristos, [i boteza]ii [i neboteza]ii,
[i cei de aproape [i cei de departe (prin ace[tia prot. Voronov
subîn]elege pe cei r\ma[i neboteza]i!), de vreme ce Însu[i
Mântuitorul spune r\spicat> „Cel ce va crede [i se va boteza,
se va mântui< iar cel ce nu va crede, se va osândi” (Mc. 16, 16).
Prin „cei de aproape [i cei de departe” (Ef. 2, 17) Sf=ntul
Apostol Pavel în]elege pe iudei [i, respectiv, pe p\gâni>
iudeii erau aproape, datorit\ poruncilor [i f\g\duin]elor date
lor de Dumnezeu, iar p\gânii - departe, ca fiind îndep\rta]i
de adev\rata credin]\ [i f\g\duin]\, îns\ ace[ti „de aproape”
[i „de departe”, de îndat\ ce vor primi pe Un Dumnezeu, o
credin]\, un botez (Ef. 4, 5), se vor face una întru Hristos, prin
care [i unii, [i al]ii vor c\p\ta apropierea de Tat\l, într-un
Duh (Ef. 2, 18). Dar a[a cum apropierea nu este o garan]ie a
mântuirii, dac\ cineva „de aproape” se va dep\rta de Dumnezeu, la fel nici dep\rtarea nu este o piedic\ pentru mântuirea celor „de departe”, dac\ ei vor crede în propov\duirea
apostolic\ [i vor primi botezul [i Duhul Sfânt. Primind
Duhul lui Hristos (Rom. 8, 9), ace[ti dep\rta]i se fac apropia]i,
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casnici ai lui Dumnezeu” (Ef. 2, 19). Pavel scrie p\gânilor care
s-au p\truns de credin]\> „Iar acum întru Hristos Iisus, voi,
care oarecând era]i departe, v-a]i f\cut aproape prin sângele
lui Hristos” (Ef. 2, 13).
Dar prot. Voronov, prin „cei de departe”, în]elege nu pe
p\gânii care, devenind cre[tini, s-au f\cut apropia]i, ci pe
p\gânii care, netrecând la cre[tinism [i prin urmare, fiind
departe, cu toate acestea, dup\ p\rerea autorului, pot s\ se
bucure de „apropierea l\untric\ de inima Tat\lui Ceresc”. O
astfel de p\rere este gre[it\, pentru c\ vine în contradic]ie [i
cu Sfânta Scriptur\, [i cu Tradi]ia patristic\. :n cuvântul
rostit în ziua primei Cincizecimi cre[tine, Sf=ntul Apostol
Pavel spune iudeilor> „vou\ este f\g\duin]a [i feciorilor vo[tri [i tuturor celor de departe, ori pe câ]i va chema Domnul
Dumnezeul nostru” (Fapte
2, 39). În felul acesta,
Apostolul atribuie [i p\gânilor f\g\duin]a de mântuire, limitând-o îns\ prin
exprimarea condi]iei de a
face alegerea liber\ propus\ de Dumnezeu voin]ei
omene[ti în cauza mântuirii (comp. Mt. 22, 14)< c\ci,
potrivit cuvintelor Sfântului Ioan Gur\ de Aur, a fi
aproape sau departe depinde numai [i numai de libertate”. A[adar, de[i f\g\duin]a lui Dumnezeu de
Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel mântuire prive[te pe to]i
fresc\ din biserica M\n\stirii
Adormirea Maicii Domnului din
oamenii, totu[i de roadele
Bucure[ti
ei pline de har se vor
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bucura doar cei care vor r\spunde de bun\voie chem\rii lui
Dumnezeu, poc\indu-se [i primind botezul< tocmai la ce
îndeamn\ Sf=ntul Apostol Petru prin cuvintele> „Poc\i]i-v\
[i s\ se boteze fiecare dintru voi întru numele lui Iisus
Hristos, spre iertarea p\catelor, [i ve]i lua darul Duhului
Sfânt.” (Fapte 2, 38).
Prin urmare, potrivit înv\]\turii ortodoxe revelate de
Dumnezeu, cel care n-a primit Duhul lui Hristos, nu poate
fi aproape de Dumnezeu (Rom. 8, 9). El r\mâne departe,
exclus din Biserica lui Hristos, înstr\inat de leg\tura de har
în credin]\ [i lipsit de posibilitatea mântuirii ve[nice (comp. Ef.
2, 12). A[a sunt nu numai p\gânii [i heterodoc[ii, dar [i
ereticii, care s-au întors de la adev\r. „De ce nu to]i sunt
mântui]i [i nu to]i se mântuiesc?”, se întreab\ Sfântul Ierarh
Teofan Z\vorâtul, [i r\spunde> „Pentru c\ Dumnezeu, Carele
voie[te mântuirea tuturor, le d\ lor mântuirea [i propunând
tuturor o minunat\ [i unic\ cale de mântuire, vrea ca to]i s\
se mântuiasc\, pornind de bun\voie pe aceast\ cale a
mântuirii [i folosindu-se de ea cu în]elepciune. De aceea
Apostolul a spus> Dumnezeu, Mântuitorul nostru, „Care
voie[te ca to]i oamenii s\ se mântuiasc\” [i a ad\ugat> „[i la
cuno[tin]a adev\rului s\ vin\” (I Tim. 2, 4), prin asta având în
vedere condi]ia mântuirii. S\ vin\ la cuno[tin]a c\rui
adev\r? Anume al credin]ei în El... al credin]ei c\ în nimeni
altul nu este mântuirea, decât în Domnul Iisus Hristos” (Fapte
4, 12). Ast\zi se fac încerc\ri de a uni pe credincio[i cu
necredincio[ii, nesocotind adev\rul descoperit de Dumnezeu
[i f\r\ s\ cear\ supunere smerit\ Lui” (comp. Fapte 6, 7< Rom.
16, 19). Articolul referat analizat mai sus al prof. prot. L.
Voronov este o ilustra]ie a influen]ei p\gubitoare pe care
spiritul ecumenic al timpului o exercit\ asupra teologilor
ortodoc[i.
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C) „Dragostea” ecumenic\ [i „îng\duin]a” fa]\ de adev\rul [i
dragostea lui Hristos

E de neconceput ca Sinoadele Ecumenice s\ nu fi comb\tut [i s\ nu fi condamnat ereziile, pentru care scop au fost
întrunite! E de neînchipuit ca Sfin]ii P\rin]i s\ nu se fi revoltat, oral sau în scris, împotriva ereziilor [i falselor înv\]\turi de pe timpul lor! Or, ast\zi ecumenismul propag\ o
nou\ atitudine fa]\ de r\t\ciri> chipurile, nu trebuie comb\tute [i criticate, fiindc\ orice condamnare [i polemic\ ar însemna negarea duhului cre[tinesc, ci trebuie s\ le trat\m cu
„dragoste” [i „îng\duin]\”. Un atare tratament, îns\, ascunde o viclenie abil\, care duce la tr\darea lui Hristos [i a
poruncii Sale> „P\zi]i-v\ de proorocii cei mincino[i, care vin
la voi în haine de oi, iar în\untru sunt lupi r\pitori” (Mt. 7, 15).
„Noua atitudine” fa]\ de înv\]\turile eretice contravine
cu des\vâr[ire practicii biserice[ti tradi]ionale, ce se bazeaz\
pe revela]ia lui Dumnezeu [i pe Sfânta Tradi]ie. Biserica
Ortodox\, care este stâlpul [i temelia adev\rului (I Tim. 3, 15),
întotdeauna a fost sever\ cu ereziile, [i nu din „triumfalism”
orgolios, ci din dorin]a de a r\mâne devotat\ Cuvântului lui
Dumnezeu, ca fiind cuvântul adev\rului (Ef. 1, 13) [i a se îngriji pentru mântuirea ve[nic\ a copiilor s\i credincio[i.
Aceast\ severitate i-o cere Însu[i Mântuitorul, vorbind despre p\c\tosul care, de[i îndrumat s\ se poc\iasc\, n-o face>
„Iar de nu va asculta nici de Biseric\, s\-]i fie ]ie ca un
p\gân [i vame[“ (Mt. 18, 17), adic\ s\-l ]ii departe de tine! La
fel de severi ne îndemn\ s\ fim Sfin]ii Apostoli ai lui Hristos,
Sfântul Ioan Evanghelistul (II In. 1, 10) [i Sf=ntul Apostol Pavel
(II Tes. 3, 6). Ultimul chiar d\ anatemei pe oricine denatureaz\
adev\rul descoperit de Dumnezeu> „oricine de v\ va binevesti afar\ de ceea ce a]i luat, anatema s\ fie.” (Gal. 1, 9).
Cuvântul grecesc „anathema” înseamn\ „îndep\rtare, opu413

nere” [i are sensul unei declara]ii f\cut\ de Biseric\ precum
c\ persoana respectiv\ s-a lep\dat de unitatea credin]ei ortodoxe (Iuda 1, 19) [i de leg\tura cu Biserica Ortodox\. În
„Jurnal Moskovskoi Patriarhii, la anatemele, pronun]ate în
S\pt\mâna Ortodoxiei de c\tre Biseric\ fa]\ de ereticii nepoc\i]i, st\ruind în r\t\cirile lor, se arat\ c\ Biserica face acest
lucru, „pentru ca copiii credincio[i ai Bisericii s\ nu urmeze
modul lor gre[it de gândire”. C\l\uzindu-se mereu dup\
dragostea adev\rat\ a fiilor s\i, Biserica uneori aplic\ fa]\ de
ei m\suri de pedeaps\, din grija pentru mântuirea lor ve[nic\. Pe când ecumenismul, îndemnând la „dragoste” [i
„îng\duin]\”, se opune adev\rului lui Dumnezeu, în felul
acesta conducând pe oameni la pierzanie ve[nic\. Desp\r]ind
dragostea de adev\r, el priveaz\ dragostea de temelia ei durabil\ [i o submineaz\.
A[a cum adev\rul [i dragostea sunt legate în Dumnezeu,
la fel trebuie s\ fie legate [i în oameni. Dumnezeu este
Adev\rul absolut (Ier. 10, 10< In. 14, 6), dar [i Dragostea absolut\
(I In. 4, 8), adic\ Adev\rul [i Dragostea, prin esen]a lor, sunt
una [i aceea[i. Cine dore[te s\ se mântuiasc\ trebuie s\
mearg\ nu numai pe calea iubirii, ci [i pe calea adev\rului.
Pe când a manifesta „dragoste [i indulgen]\” fa]\ de r\t\ciri
înseamn\ a tr\da adev\rul [i, prin urmare, a tr\da dragostea.
Cine nesocote[te adev\rul nesocote[te [i dragostea, c\ci
bag\ în sufletele oamenilor otrav\ [i în felul acesta îi duce
spre ve[nica pierzanie. Tocmai acest lucru îl face ecumenismul masonic sub masca falsei iubiri [i a indulgen]ei sale
p\gubitoare fa]\ de oameni. Sf=ntul Apostol Pavel scrie c\
dragostea „se bucur\ de adev\r” (I Cor. 13, 6) [i ne pov\]uie[te
s\ ]inem adev\rul în iubire (Ef. 4, 15). El ne d\ acest sfat în
leg\tur\ cu înv\]\turile false care ne împiedic\ s\ ajungem
„a p\zi unirea Duhului întru leg\tura p\cii” (Ef. 4, 13). De aici
[i alt\ pova]\ a lui> „Nu v\ înjuga]i întru alt jug cu cei
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necredincio[i” (II Cor. 6, 14).
Ecumenismul masonic, inspirând „dragoste [i îng\duin]\” fa]\ de înv\]\turile false, impune colaborare cu ereticii
[i necredincio[ii, dup\ cum se v\de[te din documentele
Adun\rii a V-a Generale a C.E.B. de la Nairobi (1975).
A[adar, gre[eala ecumenismului const\ în faptul c\ el
propag\ „dragostea” f\r\ adev\r [i ne îndeamn\ s\ fim indulgen]i fa]\ de înv\]\turile false, în timp ce Evanghelia le
respinge categoric, ca fiind d\un\toare. Ecumenismul, în
numele „iubirii”, chipurile, nesocote[te de fapt adev\rul, care
este pâinea sufletului. Oare se poate spune c\ manifest\
dragoste cel care nu d\ pâine celui fl\mând, ci doar îl în[al\
cu cuvinte de dragoste (comp. Iac. 2, 15-16)? Or, adev\rata dragoste a lui Hristos nu se mul]ume[te doar cu s\rut\ri sentimentale, ci se îngrije[te de mântuirea aproapelui, hr\nindu-l
cu pâinea harului [i adev\rului (In. 1, 17).
În acest context este caracteristic\ o întâmplare de dat\
recent\. În iulie 1989, un cre[tin ortodox plin de evlavie,
venind la Bucure[ti, a f\cut cuno[tin]\ aici cu un preot ortodox român, care î[i f\cea studiile la Institutul Ecumenic din
Bossey (în apropiere de Geneva).
Aflând c\ un institut ecumenic similar se construie[te [i
la Bucure[ti, al\turi de Institutul teologic ortodox, el [i-a
exprimat nedumerirea [i consternarea. Drept r\spuns, preotul român l-a luat pur [i simplu [i l-a s\rutat. :n clipa de
r\mas bun, mireanul i-a cerut binecuvântarea sa preo]easc\,
la care acela a spus c\ s\rutul înseamn\ mult mai mult decât
binecuvântarea, [i a refuzat s\-l binecuvinteze... Oare respectivul caz nu este o dovad\ a influen]ei p\gubitor-corup\toare a spiritului ecumenic, care pune „dragostea” sentimental\, mai exact - amabilitatea, mai presus de cele duhovnice[ti?
S\ ne reamintim c\ :ntâiul Mucenic [i Arhidiacon {tefan
îi demasca f\r\ cru]are pe iudei, ca uciga[i de prooroci [i
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uciga[i ai lui Hristos, numindu-i „tari în cerbice [i net\ia]i
împrejur la inim\” (Fapte 7, 51-52), iar când iudeii au început
s\-l bat\ cu pietre, îngenunchind, el s-a rugat> „Doamne, nu
le socoti lor p\catul acesta!” (Fapte 7, 60).
La fel [i ast\zi, reprezentan]ii Bisericii Ortodoxe nu
trebuie s\ propov\duiasc\ „dragostea [i îng\duin]a” fa]\ de
r\t\cirile eretice, ci sunt datori s\-i acuze cu îndr\zneal\,
p\zind comoara încredin]at\ lor a adev\rului ortodox [i ]inând minte cuvintele Patriarhului de ve[nic\ amintire al
Constantinopolului, Ieremia II, care scria teologilor luterani>
„Nimic nu trebuie s\ face]i [i nimic nu trebuie s\ n\scoci]i
împotriva poruncilor Sfin]ilor Apostoli [i Sfintelor Sinoade.
Cine p\streaz\ întocmai aceast\ lege, acela ne va fi nou\
prieten, p\rta[ la credin]\< iar cine nesocote[te aceste legi,
ce comuniune poate avea cu noi?!”

D) Traducerile ecumenice ale Bibliei

Înainte de a trece la dezbaterea temei în cauz\, s\ ne
oprim cu titlu de introducere la a[a-numita „Biblie pentru
copii”, frumos editat\ în limba englez\. În caseta tehnic\ se
arat\> „Aprobat\ de consiliul editorial, alc\tuit din [efii confesiunilor protestant\, catolic\ [i iudaic\”.
Iat\ cum e redat\ în aceast\ Biblie binecunoscuta „Evanghelie primar\”, adic\ prima bun\ vestire despre Mântuitor,
dat\ de Dumnezeu dup\ c\derea în p\cat a protop\rin]ilor,
subîn]eleas\ prin „s\mân]a femeii”, care va zdrobi capul
[arpelui (Facerea 3, 15)> „Zis-a Domnul Dumnezeu c\tre [arpe>
Du[m\nie voi pune ;ntre tine [i ;ntre femeie, ;ntre copiii t\i
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[i copiii ei< ei ;]i vor zdrobi capul, iar tu le vei ;n]epa c\lc=iul.” Dup\ cum vedem, în text nu se aminte[te nimic
despre Mântuitorul lumii. Pe când în textul autentic al Sfintei Scripturi se spune> „{i au zis Domnul Dumnezeu [arpelui> Vr\jm\[ie voi pune întru tine [i întru femeie [i întru
s\mân]a ta [i întru s\mân]a ei< acela va p\zi capul t\u [i tu
vei p\zi c\lcâiul lui”.
Potrivit interpret\rilor Sfin]ilor P\rin]i, s\mân]a femeii
este Hristos, Care, pe Cruce, a zdrobit capul [arpelui, adic\
al diavolului. Din textul falsificat reiese c\ copiii Evei singuri
vor birui r\ul, întruchipat în [arpe. Iat\ în ce chip, în „Biblia
pentru copii”, se submineaz\ credin]a în Iisus Hristos ca
unicul Mântuitor [i R\scump\r\tor al lumii!
Biserica Ortodox\ nicidecum nu poate fi de acord cu o
asemenea deformare a textului sfânt, totdeauna subîn]elegând prin „s\mân]a femeii” pe Mesia f\g\duit. În acest
sens, [i Sf=ntul Apostol Pavel a folosit cuvântul „s\mân]a”
cu referire la Iisus Hristos în Epistola c\tre Galateni> „F\g\duin]ele au fost rostite lui Avraam [i urma[ului s\u”. Nu
zice> „[i urma[ilor” - ca despre mai mul]i, - ci ca despre unul
singur> „[i Urma[ului t\u”, Care este Hristos” (Gal. 3, 16).
În ultimul timp, predomin\ tendin]ele de a r\st\lm\ci
Biblia, f\r\ a se cita din ea tezele dogmatice care despart
omenirea. În buletinul ecumenic s\pt\mânal al C.E.B. de la
Geneva, „Oekumenische pressedinst” (Nr. 36, 16 octombrie
1969, p. 8) este dat\ o comunicare succint\ [i foarte semnificativ\> „Biblia cre[tin\ unificat\ va fi înso]it\ de note [i
comentarii, care nu vor con]ine nici un element dogmatic”.
A[adar, cu ajutorul iudeilor, Biblia va deveni „modern\”.
A venit timpul s\ încet\m a ne ad\pa din Izvorul Adev\rului
cu adev\rurile dumnezeie[ti - dogmele! Noua Biblie trebuie
s\ contribuie la nivelarea ecumenic\ a confesiunilor cre[tine
în favoarea iudaismului.
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Traducerea, conceput\ în Olanda, a fost f\cut\ în Fran]a,
unde, în 1972, a ap\rut în redac]ia ecumenic\ Noul Testament, iar la sfâr[itul anului 1975 a fost tip\rit\ [i a intrat în
folosin]\ noua traducere ecumenic\ a Vechiului Testament,
pe care „Le monde” din 7.XI.1975 a calificat-o ca fiind „un
eveniment f\r\ precedent”. În recenzie este citat\ o idee a
teologului parizian prof. Pavel Evdokimov care, în 1950,
scria> „Biblia, cât timp este închis\, ne une[te. De cum îns\
o deschidem, Biblia ne dezbin\. Noi o citim în mod diferit.
Noi citim în ea adev\ruri diferite” (!). Colectivul de traduc\tori, spre a evita interpretarea „diferit\” a Bibliei, a hot\rât „s\ vin\ în ajutorul evreilor”. Cum anume s-a manifestat
acest ajutor? Iat\ cum traduc\torii Vechiului Testament au
]inut seama la maxim de textul masoretic, adic\ evreiesc,
stabilit de tradi]ia rabinic\ [i tip\rit în Bibliile evreie[ti.
În articolul citat din buletinul ecumenic g\sim mai
departe> „Situa]ia actual\ a rela]iilor iudeo-cre[tine nu ne
permite s\ ne ocup\m de o lucrare asem\n\toare traducerii
ecumenice a Bibliei, când evreii [i cre[tinii s-au unit. Ar
trebui, poate, s\ vedem o perspectiv\ corespunz\toare în
faptul c\ la restabilirea momentelor dificile [i în timpul
redact\rii numeroaselor note mul]i dintre traduc\tori s-au
folosit de lucr\rile unor celebri t\lm\citori evrei medievali
precum Rachel, Kimhi, Ibn Ezdra, deseori f\când trimitere la
bibliografi evrei contemporani.
Cât prive[te metodica de lucru, în aceast\ enorm\ întreprindere întotdeauna s-a pus accentul pe dou\ principii> caracterul [tiin]ific [i colaborarea. La fiecare carte din Vechiul
Testament au lucrat doi traduc\tori - un catolic [i un protestant, în total au fost implica]i 64 de traduc\tori. Un comitet
de coordonare a pus de acord toate traducerile, pe care în ultim\ instan]\ le-a verificat un exeget ortodox de primul rang.
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Autorii t\lm\cirii scriu> „F\r\ îndoial\, aceast\ traducere
nu este nici cea mai bun\, nici cu atât mai mult definitiv\,
comparativ cu majoritatea traducerilor moderne, dar ea este
unic\ din simplul motiv c\ satisface pe deplin toat\ lumea [i
este recunoscut\ ca fiind uzual\ pentru diferitele „biserici”.
Deocamdat\ ea reprezint\ unicul text comun pus la dispozi]ia cre[tinilor scinda]i francofoni, al c\ror num\r este de
circa 25 milioane”.
Unicul text de încredere al Sfintei Scripturi veterotestamentare, de care Biserica Ortodox\ se folose[te de la
începuturi [i pân\ ast\zi, este a[a-numita traducere greceasc\ a celor 70 de t\lm\citori, cunoscut\ în [tiin]\ sub
numele de „Septuaginta” [i f\cut\ în secolul III d. H., la
Alexandria, din ini]iativa regelui Ptolemeu al Philadelphiei
(anul 285-246), de ni[te evrei înv\]a]i de bun\ credin]\,
special ale[i în acest scop. În favoarea calit\]ilor acestei
vechi traduceri de unicat vine faptul c\ ea a fost apreciat\ ca
fiind pe deplin veridic\, fiind folosit\ de to]i iudeii dreptcredincio[i care vorbeau grece[te. Despre aceasta m\rturisesc scriitorii antici evrei Iosif Flavius [i Philon, care citeaz\ toate textele biblice dup\ traducerea celor 70 de t\lm\citori, pe care Flavius îi nume[te chiar „prooroci”.
Scriitorii biserice[ti nou-testamentari au pus la baza c\r]ilor de inspira]ie divin\ aceea[i traducere> din cele 238 de
pasaje vetero-testamentare, citate de ei în Evanghelii [i Epistolele Noului Testament, numai patru sunt luate din textul
evreiesc al Bibliei, iar toate celelalte se citeaz\ dup\ traducerea celor 70. Despre aceast\ succesiune binecuvântat\
m\rturise[te Sfântul Ioan Gur\ de Aur> „Sfântul Duh a rânduit ca sfintele c\r]i s\ fie traduse de 70 de t\lm\citori... A
venit Iisus Hristos [i i-a primit. Iar apostolii le-au r\spândit
pretutindeni”.
419

Referindu-se la diferite pasaje din Vechiul Testament,
Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii s-au folosit [i ei de traducerea
men]ionat\, [i doar în cazuri aparte recurgeau, pentru l\muriri, la textul evreiesc. La Sinoadele Ecumenice era, de asemenea, folosit\ traducerea celor 70. Ea [i ast\zi este Biblia
oficial\ pentru serviciul divin al Bisericii Ortodoxe în calitate de traducere inspirat\ de Dumnezeu, din care a fost
f\cut\ [i traducerea slavon\ a Bibliei, redând cu exactitate
textul grecesc al celor 70 de t\lm\citori. Biserica Ortodox\
ar trebui întotdeauna s\ urmeze aceast\ continuitate secular\
[i s\ se foloseasc\ cu încredere de aceast\ traducere. Din
p\cate, în timpul nostru, prin traducerea ecumenic\ amintit\
a Bibliei, ei i se impune, pe linia C.E.B., textul masoretic
evreiesc al Vechiului Testament, stabilit de tradi]ia rabinic\.
Ce reprezint\ a[a-numitul text masoretic? Este un text
falsificat, cu bun\ [tiin]\ deformat, inexact, care nu corespunde textului original al Bibliei.
Lep\dându-se de Hristos, frunta[ii evreilor au pornit o
lupta înver[unat\ împotriva Sfin]ilor Apostoli, care demonstrau, în baza Scripturilor vetero-testamentare, c\ Iisus
din Nazaret este Mesia cel f\g\duit (Fapte 5, 17-32< 13, 14-15).
Lupta a continuat [i împotriva urma[ilor apostolilor de-a
lungul veacurilor [i continu\ [i ast\zi. Iudeii, care nu au
crezut în Hristos, au început s\ nege cu înd\r\tnicie c\ numeroasele proorociri din Vechiul Testament se refer\ la Mântuitorul nostru. Pentru argumentarea pozi]iei lor gre[ite ei au
început, chiar din primele secole ale cre[tinismului, s\ întoarc\ pe dos textele biblice ce con]ineau proorociri mesianice, ba înadins deformându-le, ba omi]ându-le cu rea inten]ie, cu scopul de a ascunde împlinirea lor uimitoare în
persoana Domnului Iisus Hristos (Lc. 24, 44). Pentru a-[i
masca falsurile, iudeii au început s\ dezaprobe textul neschimb\tor al traducerii celor 70 de t\lm\citori [i, dup\ cum
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se vede din Talmud, a-i nega calit\]ile. Mai mult decât atât,
ei s-au apucat s\ falsifice [i textul Septuagintei în exemplarele lor, fapt prin care se [i explic\ unele variante g\site
în el, îns\ nu au izbutit s\-l deterioreze esen]ial, deoarece
traducerea fusese pe larg r\spândit\ în numeroase exemplare
înc\ înainte de a fi falsificat\ de iudei.
Nu încape îndoial\ c\ textul evreiesc con]ine o mul]ime
de pasaje inten]ionat denaturate, lucru despre care m\rturisesc înc\ P\rin]ii [i scriitorii biserice[ti din antichitate.
Sfântul Iustin Filozoful, care a tr\it în secolul al II-lea,
sco]ând la iveal\ atitudinea necinstit\ a evreilor fa]\ de
Septuaginta, a subliniat în minunata sa carte „De vorb\ cu
Trifon Iudeul”> „Eu nu sunt de acord cu înv\]\torii vo[tri,
care nu recunosc c\ cei 70 de b\trâni de pe vremea lui
Ptolemeu, rege al Egiptului, au f\cut o traducere corect\, [i
încearc\ ei în[i[i s\ traduc\. {i vreau s\ [ti]i c\ ei au exclus
cu totul din traducerea f\cut\ de b\trânii lui Ptolemeu multe
pasaje din Scripturi, pasaje care arat\ clar c\ s-a prevestit
despre dumnezeire, omenire [i moartea pe cruce a Acestui
R\stignit”.
Gânduri asem\n\toare exprim\ [i Sfântul Irineu din Lion
în lucrarea sa „Împotriva ereziilor” (vol. III, cap. 21, § 1-3),
unde scrie, în sprijinul traducerii celor 70, c\ proorocirile
referitoare la Domnul Iisus Hristos au fost traduse „în limba
greac\ de în[i[i iudei mult mai înainte de timpul venirii
Domnului nostru, ca s\ nu r\mân\ nici o îndoial\ c\ iudeii
au t\lm\cit anume astfel din dorin]a de a ne face pe plac
nou\ (cre[tinilor). Dac\ evreii ar fi [tiut c\ noi ne vom folosi
de aceste m\rturisiri ale Scripturilor, ei în[i[i, f\r\ a sta la
îndoial\, ar fi ars Scripturile, care arat\ c\ [i celelalte popoare vor avea parte de via]\ ve[nic\... Scripturile au fost
traduse dup\ inspira]ia lui Dumnezeu. Dac\ Scripturile au
fost traduse cu atâta exactitate [i har dumnezeiesc, [i dac\
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prin ele Dumnezeu a rânduit credin]a noastr\ în Fiul S\u,
p\strând pentru noi Scripturile nev\t\mate în Egipt... {i
dac\ aceast\ traducere a Scripturilor a fost f\cut\ pân\ la
pogorârea Domnului nostru pe p\mânt [i pân\ la apari]ia
cre[tinilor, atunci cu adev\rat neru[ina]i [i obraznici sunt cei
care vor acum s\ t\lm\ceasc\ altfel, când noi îi demasc\m
tocmai în baza acestor Scripturi [i îi aducem la credin]a în
venirea Fiului lui Dumnezeu. Credin]a noastr\ este ferm\,
neinventat\ [i unica adev\rat\, c\ci are o m\rturie limpede
din acele Scripturi care au fost traduse prin mijlocul descris
mai sus. {i propov\duirea Bisericii este nefalsificat\. C\ci
apostolii, care au tr\it cu mult înaintea tuturor acelor (eretici),
sunt de acord cu amintita traducere [i traducerea se acord\
cu tradi]ia apostolilor. {i Petru, [i Ioan, [i Matei, [i Pavel, [i
al]i apostoli, ca [i succesorii lor au vestit toate sentin]ele
prooroce[ti a[a cum sunt con]inute în traducerea patriarhilor” (adic\ traducerea celor 70 de t\lm\citori).
Sfântul Ioan Gur\ de Aur, referindu-se la chestiunea în
cauz\, spune> „Cei 70 de t\lm\citori pe drept cuvânt merit\
mai mult\ încredere fa]\ de to]i ceilal]i. Ace[tia din urm\ au
f\cut t\lm\cirea dup\ venirea lui Hristos, r\mânând iudei<
de aceea se poate b\nui cu deplin temei c\ ei au spus astfel
mai mult din ur\ [i inten]ionat au pus în umbr\ proorocirile
(se are în vedere proorocirea lui Isaia> 7, 14 - despre Na[terea lui Hristos din Fecioar\ - n.a.). Cei 70 îns\, cu peste
o sut\ de ani înainte de venirea lui Hristos, au f\cut aceast\
lucrare, [i mai ales fiind într-un num\r atât de mare, încât
sunt în afara oric\ror b\nuieli. Ei merit\ cu prec\dere încredere [i dup\ timpul lucr\rii, [i dup\ num\rul lor, [i dup\
în]elepciunea cu care au lucrat împreun\”.
Mai mul]i cercet\tori biblici din timpurile mai recente,
confruntând textul iudaic cu Septuaginta, ajung de asemenea
la concluzia c\ „nu se poate s\ avem încredere în textul evre422

iesc actual, dat fiind c\ el a fost falsificat”. De aceea[i p\rere
a fost mitropolitul Moscovei Filaret, un mare om de [tiin]\,
bun cunosc\tor al limbilor ebraic\ [i greac\, fost profesor [i
rector al Academiei Teologice din Petersburg [i autor al minunatei lucr\ri „Noti]e pe marginea C\r]ii Facerii”. Iat\ ce
scrie el> „Textul evreiesc, la începutul erei cre[tine s-a aflat
în mâinile du[manilor cre[tinismului, [i de aceea a putut fi supus chiar deform\rii inten]ionate, dup\ cum vorbe[te despre
aceasta Sfântul Mucenic Iustin în a sa „Discu]ie cu Trifon”.
Un critic consecvent al textului evreiesc alterat a fost
Sfântul episcop Teofan Z\vorâtul, care a demonstrat, în special, cât de perfid au falsificat evreii proorocirea mesianic\
tipic\ - textul Ps. 15, 10> „Nici vei da pe cel cuvios al T\u
s\ vad\ stric\ciune”.
Sfântul Duh, prin Sfin]ii Apostoli, raporteaz\ aceste cuvinte la Domnul Iisus Hristos [i la :nvierea Lui dup\ moartea pe Cruce (Fapte 2, 27-31< 13, 35-37). Evreii, pentru a atenua
sensul mesianic al cuvintelor, le-au schimbat în felul urm\tor> „Nu vei da pe sfin]ii T\i (la plural!) s\ vad\ mormântul”.
Prin aceast\ denaturare inten]ionat\ se infirm\ sensul
mesianic al respectivei proorociri despre Domnul Iisus
Hristos, Care a murit cu trupul [i a fost pus în mormânt, îns\
trupul Lui nu s-a descompus, pentru c\ Domnul a înviat prin
Puterea Sa Dumnezeiasc\.
S\ lu\m alt\ proorocie mesianic\ din Psalmul 39, 9, care
în Septuaginta este redat\ prin cuvintele spuse în numele lui
Hristos lui Dumnezeu-Tat\l> „Jertfa [i prinosul nu ai voit,
iar trupul mi-ai s\vâr[it”. Dup\ explica]ia Sfântului Atanasie
din Alexandria, într-adev\r Dumnezeu a preg\tit trupul
Mântuitorului nostru, c\ci „Duhul Sfânt [i puterea Celui
Preaînalt au pogorât peste Sfânta Fecioar\ (Lc. 1, 35). În Biblia
evreiasc\, cuvintele „iar trupul mi-ai s\vâr[it” sunt înlocuite
cu o expresie stranie> „mi-ai str\puns urechile” (!). Or,
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Sf=ntul Apostol Pavel interpreteaz\ acest pasaj din traducerea celor 70 ca o proorocire mesianic\ despre întruparea
Domnului> „Pentru aceea intrând în lume, zice> jertfa [i
prinosul n-ai voit, iar trupul mi-ai s\vâr[it” (Evr. 10, 5). Este
evident c\ acest pasaj a fost denaturat în Biblia evreiasc\ cu
scopul de a elimina sensul lui mesianic. Iar dac\ în Biblia
ecumenic\, el se d\ dup\ textul masoretic, aceasta se ;nt=mpl\ fiindc\ textul deformat de du[manii cre[tinismului se
pune mai presus de traducerea vetero-testamentar\ de inspira]ie divin\ a celor 70< se pune mai presus [i de reluarea lui,
insuflat\ de Dumnezeu, de c\tre Sf=ntul Apostol Pavel în
Epistola c\tre Evrei (10, 5) referitoare la Hristos, Domnul [i
Mântuitorul nostru. Scopul pentru care ecumenismul d\ preferin]\ textului masoretic este acela de a submina credin]a în
Domnul nostru Iisus Hristos ca singurul R\scump\r\tor [i
Mântuitor al neamului omenesc!
La proorocul Isaia (7, 14), în leg\tur\ cu traducerea celor
70, citim> „Iat\, Fecioara va lua în pântece [i va na[te fiu [i
vor chema numele lui Emanuel”. Sf=ntul Apostol [i Evanghelist Matei (Mt. 1, 23) atribuie aceast\ proorocire na[terii
mai presus de fire a Mântuitorului nostru de c\tre Preasfânta
Fecioar\ Maria, care, într-adev\r a z\mislit pe Mesia, Fiul
lui Dumnezeu, prin pogorârea Sfântului Duh (Lc. 1, 35). În
Biblia evreiasc\, îns\, „Fecioara” (talita - comp. Mc. 5, 41) este
înlocuit\ prin „alma”, care înseamn\ „tân\r\ femeie”, de
obicei c\s\torit\.
Sfântul Irineu din Lion învinuie[te pe iudei c\ ei au
substituit în mod inten]ionat cuvântul „Fecioara” prin cuvântul „tân\r\ femeie”, de unde a [i ap\rut falsa înv\]\tur\
c\ Iisus Hristos a fost fiul lui Iosif, adic\ El nu este
Dumnezeu-Om. Aceast\ fals\ doctrin\, pornit\ de la iudei,
s-a r\spândit [i în mijlocul unor teologi ra]ionali[ti „cre[tini”,
inclusiv catolici (comp. „Irenikon”, 1975, Nr. 3, p. 887),
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probabil, nu f\r\ implicarea rela]iilor lor masonice...
Or, însu[i contextul istoric al proorocirii vorbe[te limpede în favoarea z\mislirii mai presus de fire [i a Na[terii
Mântuitorului de c\tre Preacurata Maria. Proorocirea a fost
f\cut\, ca o minunat\ f\g\duin]\, regelui Ahaz al iudeilor,
c\ Dumnezeu îl va sc\pa din mâinile regilor vr\jma[i
r\zvr\ti]i împotriva lui - al Siriei [i al Israelului, care voiau
s\ pun\ pe tronul lui pe fiul lui Tabeel” (Is. 7, 6). În împrejur\rile de atunci însemna c\ Ahaz cu toat\ casa lui, va fi
ucis, adic\ neamul lui David se va sfâr[i (comp. Rg. 15, 29< 16, 1).
Asta l-a îngrozit pe Ahaz [i întreg poporul (Is. 7, 2). {i iat\,
vine Isaia ca s\-l lini[teasc\ pe rege, [i în numele lui Dumnezeu îl încredin]eaz\ pe Ahaz, c\ a[a ceva nu se va
întâmpla> „Casa lui David... :nsu[i Domnul va da vou\
semn> iat\, fecioara în pântece va lua [i va na[te fiu, [i vei
chema numele lui Emanuil” (Is. 7, 13-14).
A[adar, proorocirea a fost rostit\ ca un semn> Fecioara
va z\misli! Semnul este ceva neobi[nuit, suprafiresc, [i
gr\ie[te despre atotputernicia lui Dumnezeu. Iar dac\ am
spune c\ o tân\r\ femeie c\s\torit\ (evreie[te - alma) va
na[te un fiu, ce fel de semn ar fi acesta!? Sensul proorocirii
const\ în urm\toarele> a[a precum pare cu neputin]\ ca
fecioara s\ nasc\ f\r\ b\rbat - ce va fi negre[it, fiindc\
aceasta o spune Însu[i Dumnezeu! - la fel de imposibil, din
punct de vedere al oamenilor, este salvarea lui Ahaz de cei
doi du[mani puternici, ce se va întâmpla neap\rat, pentru c\
a[a preveste[te Însu[i Domnul! A[a în]elegeau aceast\
proorocire cei 70 de t\lm\citori, care de aceea au [i tradus
cuvântul evreiesc corespunz\tor prin grecescul - fecioar\.
În descrierea vie]ii Sfântului Simeon, Primitorul de
Dumnezeu, care a fost unul din cei 70 de t\lm\citori [i care
a trebuit s\ t=lcuiasc\ tocmai cartea proorocului Isaia, se
spune c\ atunci când a ajuns la aceast\ proorocire, s-a îndoit
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c\ o fecioar\ poate na[te f\r\ b\rbat. Dar i s-a ar\tat un
înger, care l-a certat pentru neîncredere fa]\ de Scriptur\ [i
i-a vestit c\ nu va muri pân\ nu va vedea pe Hristosul
Domnului (Lc. 2, 26) n\scut din Preacurata Fecioar\!
Drept exemplu de omitere [i eliminare a textelor sfinte
mesianice din originalul evreiesc poate servi cartea proorocului Isaia (3, 10). În Biblia slavon\, în traducerea fra]ilor
Chiril [i Meftodie din Septuaginta, respectivul text spune>
„Sveajem Pravednogo, iaco epotreben nam e[ti”, adic\ „s\
leg\m pe cel drept, c\ nu ne este nou\ de nici o treab\”.
T\lm\cind aceste cuvinte prooroce[ti, Sfântul Vasilie cel
Mare le raporteaz\ în întregime la Hristos-Cuviosul lui
Dumnezeu, respins [i supus la chinuri de c\peteniile iudeilor.
„Aceasta au f\cut-o iudeii la venirea lui Hristos< c\ci,
legându-L, L-au adus în fa]a lui Caiafa. Au legat mâinile
binef\c\toare, nesuferind venirea Adev\rului, c\ci el pref\cea în nimic vicleniile lor”. C\ci adev\rul nu este de folos celor nedrep]i, precum soarele nu este de folos ochilor bolnavi.
În textul evreiesc îns\, aceast\ expresie lipse[te. Lipse[te
ea [i din traducerile (inclusiv din cea rus\!), f\cute în baza
textului evreiesc. Prezen]a ei în traducerea celor 70 arat\,
deci, c\ ea cândva a fost [i în textul evreiesc, dar mai pe
urm\ a fost omis\ [i eliminat\ de c\rturarii iudei ca demascând categoric c\peteniile duhovnice[ti ale evreilor de cruda
lor r\fuial\ cu Cel f\r\ de prihan\, despre Care ei au hot\rât, în frunte cu Caiafa, c\ El nu le este de folos (In. 11, 47-50).
Iar afirma]ia c\ @Biblia evreiasc\ este originalul, iar
Scriptura celor 70 este traducerea”, poate fi contestat\, ar\tând c\ nu este vorba de compararea propriu-zis\ a originalului cu traducerea, ci de „originalul” denaturat în mod con[tient [i de traducerea pe care în[i[i iudeii care au tr\it pân\
la Hristos o apreciau ca fiind exact\ [i veridic\. Sfântul
Ierarh Teofan Z\vorâtul scrie despre falsificarea originalului
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evreiesc al Bibliei> „Dup\ ruinarea Ierusalimului [i dispersarea evreilor, textul evreiesc, din diferite pricini, a început
s\ fie citit în chip diferit [i interpretat în chip diferit. Fiecare
îl citea în felul lui [i îl în]elegea în felul lui. O dovad\ în
acest sens o constituie noile traduceri din ebraic\ în greac\,
f\cute în secolul al doilea de Aquila, Simmah [i Feodotion,
ale c\ror versiuni difer\ una de alta. Ceea ce înseamn\ c\ ei
citeau în chip diferit [i în]elegeau în chip diferit Biblia.
Traducerile sunt în mare dezacord [i cu textul actual< ceea
ce înseamn\ c\ textul evreiesc, denaturat pân\ la ei, a continuat s\ fie denaturat [i dup\ ei. În continuare, se deterioreaz\ tot mai mult textul evreiesc, astfel c\ s-a creat o
distan]are foarte mare de la textul evreiesc primar, f\cut de
b\rba]ii insufla]i de Dumnezeu. Tocmai în aceast\ stare l-au
preluat masore]i [i a[a l-au fixat”.
Masore]ii au fost filologi evrei care au realizat, între
secolele V [i X d.H., redactarea modern\ a textului evreiesc
al Bibliei [i au vocalizat-o, adic\ au dotat-o cu vocalele nou
create. :n felul acesta, în Biblia masoretic\ a fost fixat\
pronun]ia, [i, ceea ce e deosebit de important - redactarea
textului biblic în interpretarea lui talmudic\, definitivat\ în
procesul luptei seculare a evreimii mondiale cu cre[tinismul! Manuscrisele premasoretice ale Vechiului Testament
au fost, dup\ aceasta, pur [i simplu nimicite!
Textul masoretic este acuzat, cu deplin temei, de caracter
anticre[tin, în timp ce nimeni nu poate acuza traducerea
Septuagintei de p\rtinire fa]\ de cre[tini [i de ostilitate fa]\
de iudei. Ea este obiectiv\< [i, prin duhul [i prin împlinirea
proorocirilor, este în acord cu Noul Testament, c\ci
„sfâr[itul Legii este Hristos” (Rom. 10, 4). Tocmai de aceea,
proorocirile mesianice reprezint\ punctul central al Sfintei
Scripturi, dar anume ele au fost denaturate de iudei, din
pricina ostilit\]ii lor fa]\ de Mesia deja venit!
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Traducerea celor 70 de t\lm\citori a fost ferit\ de o
asemenea falsificare premeditat\. Ea nu poate fi acuzat\ de
ostilitate [i de denaturare rezultând din aceasta, din simplul
motiv c\ a fost f\cut\ „înc\ înainte de a fi venit pe p\mânt
Întemeietorul religiei cre[tine - prin urmare, într-uun timp
când t\lm\citorii nu aveau nici un fel de motive [i
îndemnuri pentru ori[ice abateri de la original. Astfel de
motive [i îndemnuri puteau avea masore]ii, care revizuiau
codul evreiesc într-uun timp în care religia cre[tin\ se
r\spândise deja în toate col]urile lumii, de[i ei în[i[i nu
intraser\ în profunzimile ei”.
Dac\ în Septuaginta proorocirile mesianice ar fi fost
denaturate, atunci iudeii, care a[teptau mântuirea prin Mesia
(Lc. 2, 38), în nici un caz nu ar fi acceptat aceast\ traducere,
c\ci ei aveau toat\ posibilitatea s-o confrunte [i s-o compare
cu originalul lor evreiesc, atunci înc\ nefalsificat. {i ei
niciodat\ nu au dezaprobat aceast\ traducere, ci o foloseau
în cultul divin [i o l\udau ca fiind inspirat\ de Dumnezeu!
Prin urmare, aceast\ traducere nu denatureaz\ textul
autentic al Bibliei, ci reprezint\ Cuvântul lui Dumnezeu,
tradus cu exactitate. Ea este un martor viu [i integru a tot
ceea ce s-a prezis despre mântuirea noastr\ întru Hristos.
Dup\ expresia mitropolitului Filaret al Moscovei, traducerea
celor 70 de t\lm\citori este „oglinda textului evreiesc, a[a
cum a fost acesta cu peste 200 de ani înainte de Na[terea lui
Hristos”.
Mitropolitul Filaret al Kievului ($1857) vedea în traducerea celor 70 minunata Pronie Dumnezeiasc\. El scria>
„Când se apropia timpul venirii lui Hristos, Dumnezeu,
prev\zând c\ evreii se vor îndep\rta de adev\rata Biseric\ a
lui Dumnezeu [i c\, nerecunoscând pe Iisus Hristos drept
Mesia, ei s-ar putea hot\rî, din ur\ fa]\ de cre[tinism, s\
falsifice textul evreiesc, mai ales al c\r]ilor prooroce[ti, ce
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v\deau clar r\t\cirile lor, a rânduit prin prea în]eleapt\ Sa
Pronie Dumnezeiasc\ a[a, ca în[i[i evreii, [i mai ales cei
mai înv\]a]i dintre ei, s\ traduc\ c\r]ile Vechiului Testament
în limba greac\ - de uz general pe atunci, [i în felul acesta
traducerea celor 70 de t\lm\citori a fost pus\ de însu[i
Dumnezeu ca o cetate tare [i de neclintit împotriva
du[manilor înver[una]i ai cre[tinismului - rabinii evrei.
Aceast\ traducere a fost apreciat\ de Biserica noutestamentar\ ca des\vâr[it\, sub obl\duirea neîndoielnic\ a
Duhului lui Dumnezeu, [i în grija deosebit\ a Proniei Dumnezeie[ti, a[a încât apostolii citau pasaje din Vechiul Testament dup\ aceea[i traducere, iar P\rin]ii Bisericii Universale se foloseau permanent de ea, ca [i de c\r]ile Noului
Testament, care au fost sub îndrumarea infailibil\ a Duhului
Sfânt, în stabilirea dogmelor credin]ei [i f\ptuirea cauzei
mântuirii. Sinoadele Ecumenice, a[ijderea, se c\l\uzeau dup\
aceast\ traducere în formarea credin]ei ortodoxe [i în
demascarea ereticilor.
În acela[i duh s-a exprimat despre Septuaginta Sfântul
Ierarh Teofan Z\vorâtul> „Dumnezeu a voit s\ fac\ din ea o
piatr\ de temelie a Bisericii Sale, înl\turând Biblia evreiasc\”. De-a lungul întregii existen]e a Bisericii [i pân\
ast\zi, traducerea celor 70 de t\lm\citori a împodobit via]a
Bisericii, devenind de aceea „legea principal\ [i fundamental\ a Bisericii, de la care a te abate înseamn\ a zdruncina
temeliile vie]ii biserice[ti”.
Iat\, la o asemenea zdruncinare a temeliilor vie]ii biserice[ti duce, în mod inevitabil, noua traducere ecumenic\ a
Bibliei, f\cut\ dup\ textul masoretic al Bibliei evreie[ti, [i nu
pe baza traducerii celor 70 de t\lm\citori!
Inclusiv pân\ în ultimul timp, critica biblic\ ra]ionalist\
a st\ruit - evident, nu f\r\ influen]a masoneriei, care s-a
manifestat, de exemplu, în activitatea Societ\]ilor Biblice -,
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asupra autenticit\]ii Bibliei masoretice. O consecin]\ a erorii
pe larg propagate a fost, în special, traducerea în rus\ a
Vechiului Testament, f\cut\ în secolul trecut din „originalul”
evreiesc, [i nu din textul bisericesc grecesc. Ast\zi, îns\, nici
un înv\]at cu con[tiin]a curat\ nu poate afirma c\ textul
Bibliei masoretice este mai autentic decât traducerea celor

Pe[terile de la Qumran, l=ng\ Marea Moart\ (Israel)

70, [i aceast\ problem\ trebuie considerat\ definitiv rezolvat\.
La aceasta a contribuit descoperirea senza]ional\, la începutul anilor 1950 a manuscriselor de la Qumran [i studierea
lor [tiin]ific\. Dup\ cum s-a constatat, manuscrisele evreie[ti datând din secolul I î.Hr. (adic\ premasoretice), g\site
în pe[terile de la Qumran, con]in variante ale textului biblic
care corespund traducerii grece[ti a celor 70, consfin]it\ în
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tradi]ia Bisericii Ortodoxe, [i nu „originalului” masoretic de
mai târziu, impus st\ruitor de „cercet\torii” biblici, catolici,
protestan]i [i evrei.
Exact cu o sut\ de ani în urm\, Sfântul Ierarh Teofan
Z\vorâtul s-a pomenit într-o situa]ie asem\n\toare cu cea
din zilele noastre. Pe atunci, în Rusia se discuta cu însufle]ire
problema traducerii Bibliei în limba rus\ nu din traducerea
greceasc\ a celor 70, ci din textul evreiesc. Sfântul Ierarh
Teofan în]elegea foarte bine diferen]a dintre Biblia masoretic\ [i Scriptura slavon\, tradus\ exact dup\ cei 70 de
t\lm\citori (sub „redac]ia lui Lukianov”) [i intrat\ în uzul de
cult [i particular în toat\ Rusia. El se întreba cu înfrigurare>
ce vor gândi cre[tinii ortodoc[i, citind în noua traducere rus\
unele no]iuni, iar în cea slavon\ tradi]ional\ cu totul altele?
„Aceasta nu poate s\ nu clatine credin]a”, scria el. „Cuvântul lui Dumnezeu nu poate vorbi a[a ori altfel> el este unul.
De aceea - ori Biblia evreiasc\ vorbe[te adev\rul, [i atunci
trebuie s-o urm\m pe ea< ori cea greceasc\, [i atunci trebuie
s-o arunc\m pe cea evreiasc\. Când îns\, p\strând în c\r]ile
biserice[ti citirile dup\ textul grecesc, iar în mân\ ]i se d\
cea evreiasc\, diferit\ de prima, atunci ce ]i se impune prin
aceasta? Dac\ nu se poate spune c\ acolo [i aici e adev\rul,
nu va fi mai lesne de spus c\ el nu exist\ nici acolo, nici aici?
Adic\, fiecare s\ lepede Scripturile [i s\ nu cread\ deloc în
Revela]ie. Cel care, înclinând spre traducere, va începe s\
gândeasc\ c\ în Biblia bisericeasc\ nu este adev\rul, acela
nu poate sc\pa de ispita c\ Biserica nu înva]\ adev\rul, c\
acest adev\r trebuie c\utat în alt\ parte, [i s\ se lepede de
Biseric\. Iar cine este mai hot\rât - s\ se lase [i de orice
credin]\!... La noi e lege ca la t\lm\cirea Cuvântului lui Dumnezeu s\ facem apel la Sfin]ii P\rin]i. Sfin]ii P\rin]i t\lm\ceau Scriptura a[a cum este ea în traducerea celor 70. Prin
urmare, noua traducere ne lipse[te de mijlocul de a în]elege
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pravoslavnic cuvântul lui Dumnezeu, c\ci prezint\ un text
diferit de cel pe care îl foloseau Sfin]ii P\rin]i”. Generalizând dauna cauzat\ Bisericii Ortodoxe de traducerea Scripturilor vetero-testamentare dup\ Biblia evreiasc\, Sfântul
Ierarh Teofan concluzioneaz\> „Traducerea din ebraic\ ne
zdruncin\ din temelii. Rezult\ noi gânduri, o nou\ biseric\,
o nou\ er\> iat\ care sunt urm\rile acestei traduceri!”
Prin noua traducere ecumenic\ a Bibliei, cre[tinismul se
vinde iudaismului! A[a-numi]ii traduc\tori „cre[tini”, fiind
fideli în cea mai mare m\sur\ textului masoretic, adic\
textului evreiesc, stabilit de tradi]ia rabinic\ [i tip\rit în
Bibliile evreie[ti, au deschis larg u[ile pentru ie[irea din
Biseric\ (ceea ce vine în acord cu planurile iudaice), deoarece, denaturând proorociile mesianice vechi-testamentare,
Biblia masoretic\ va înv\]a de acum înainte pe cre[tini s\ nu
cread\ în Hristos ca împlinire întruchipat\ a tuturor celor
scrise despre El „;n legea lui Moisi [i în prooroci [i în
psalmi” (Lc. 24, 44), s\ nu cread\ c\ El este Acela despre Care
a scris Moise (In. 5, 46). Ea va sugera cre[tinilor c\ Iisus
Hristos este „falsul mesia” [i „am\gitorul”, cum L-au numit
arhiereii iudaici în fa]a lui Pilat (Mt. 27, 63), [i va deschide drumul pentru primirea pretinsului adev\rat „mesia”, a impostorului [i am\gitorului prevestit de Hristos - antihristul (In. 5, 43).
Lupta împotriva adev\rului despre Mesia, revelat de
Dumnezeu, a durat de-a lungul secolelor> din era apostolic\
pân\ în zilele noastre. Nu numai iudeii din primele secole de
dup\ Hristos< nu numai masore]ii din secolele V-X au
îndep\rtat Biblia de traducerea celor 70 de t\lm\citori, ci [i
în secolul al XIX-lea, editorii de la Londra, ai Bibliei în
limba rus\ (neîndoielnic, sub influen]a masoneriei) [i-au
permis obr\znicia s\ scrie> „Noi nu st\ruim decât asupra
unui singur lucru [i nu dorim decât un singur lucru, [i
anume> eliberarea de conceptele biserice[ti [i eliberarea de
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cei 70 de t\lm\citori”. Ast\zi, ecumeni[tii-masoni au dobândit aceast\ „libertate” - ei traduc Vechiul Testament dup\
textul masoretic! O astfel de apostazie în folosul iudaismului
constituie prima vin\ de neiertat a traduc\torilor ecumenici
ai Bibliei ecumenice dup\ textul evreiesc. A doua vin\
îngrozitoare este apelarea, pentru t\lm\cirea locurilor
dificile, la „ajutorul” exege]ilor evrei medievali [i al bibli[tilor
evrei contemporani.
Sfânta Biseric\ Ortodox\ totdeauna a fost con[tient\ c\ în
Sfânta Scriptur\ sunt locuri cu anevoie de în]eles, pe care
„cei neînv\]a]i [i neînt\ri]i le r\zvr\tesc ca [i pe celelalte
scripturi, spre a lor pierzare” (II Petru 3, 16). De[i con[tient\
de aceasta, Biserica niciodat\ n-a apelat pentru explicarea
Bibliei la iudeii lipsi]i de har, care s-au poticnit de Piatra
poticnirii, Care este Hristos (Rom. 9, 32< I Petru 2, 7), adic\ la cei
care nu au crezut în Hristos [i despre care în Scriptur\ nu o
singur\ dat\ s-a spus> „datu-le-au lor Dumnezeu duh de împietrire, ochi ca s\ nu vad\ [i urechi ca s\ nu aud\, pân\ în
ziua de ast\zi” (Rom. 11, 8< Deut. 29, 4< Is. 6, 9> Fapte 28, 25-27).
Pentru oricine, e clar c\ iudeii care, „din pricina necredin]ei”, au fost t\ia]i [i au c\zut de la Hristos (Rom. 11, 20-22),
f\cându-se „vr\jma[ii Crucii lui Hristos” (Filip. 3, 18), ei ;n[i[i
necrez=nd în Hristos, ba ;nc\ [i pe al]ii oprindu-i de a nu
crede (I Tes. 2, 16)... cum se poate s\ apelezi la ei pentru a ]i
se explica Biblia?!
Vechiul Testament este strâns legat de Noul Testament,
constituind un tot unitar. El reprezint\ doar o preg\tire pentru primirea f\g\duitului Mesia [i este „c\l\uz\ spre Hristos”
(Gal. 3, 24). Vechiul Testament, ca atare, este de neîn]eles f\r\
Hristos, c\ci „sfâr[itul Legii este Hristos” (Rom. 10, 4). De
aceea, cuvintele prooroce[ti din Vechiul Testament despre
Domnul Iisus Hristos nu sunt în]elese de iudei, care î[i
închid inten]ionat ochii, ca s\ nu-L
L recunoasc\ (Is. 6, 9< In. 12,
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40)<

cuvintele vetero-ttestamentare ale lui Dumnezeu sunt
clare doar pentru cei care cred cu adev\rat în Fiul întrupat
al lui Dumnezeu (In. 1, 49), primii dintre care au fost Sfin]ii
P\rin]i.
„Cre[tinii” ecumenici de ast\zi doresc s\ simt\ for]a
scripturilor prooroce[ti despre Hristos nu prin mijlocirea
Sfin]ilor P\rin]i, care s-au cur\]it pentru a primi Adev\rul
(Mt. 5, 8), ci cu ajutorul iudeilor, despre care Domnul spune
c\ inima lor s-a îngro[at [i ochii li s-au închis „ca nu cumva
s\ vad\ cu ochii [i cu urechile s\ aud\ [i cu inima s\ în]eleag\” (Mt. 13, 15). Ast\zi, „cre[tinii” vor s\ primeasc\ lumina
duhovniceasc\ din Scriptur\, dar nu prin mijlocirea Sfin]ilor
P\rin]i, lumina]i de aceast\ lumin\, ci prin tâlcuitorii iudei,
potrivnici acestei lumini, ce adumbresc cu bun\-[tiin]\ proorocirile vechi-testamentare despre Hristos-Lumina lumii (In.
8, 12). Dorind s\-[i înl\ture v\lul de pe ochi, care îi împiedic\
s\ vad\ adev\rul despre Hristos, „cre[tinii” se adreseaz\ în
acest scop nu Sfin]ilor P\rin]i, care au cunoscut gândul lui
Dumnezeu [i gândul lui Hristos (I Cor. 2, 16), ci iudeilor, care
nu au crezut în Hristos. Dar cum s\ fac\ aceasta, dac\ v\lul
care le acoper\ ochii sufletului nu-l poate îndep\rta decât
Hristos (II Cor. 3, 14).
Ce fel de l\murire a pasajelor dificile din Biblie po]i pretinde tâlcuitorilor evrei medievali, de tipul lui Rachel, Kimhi,
John Ezdra... [i bibli[tilor evrei contemporani? C\ci iudeii
din Evul Mediu pururea au fost du[manii înver[una]i ai lui
Hristos, iar actualii bibli[ti evrei sunt în majoritate masoni [i
discipoli fideli ai masore]ilor [i talmudi[tilor. Iat\ ce se cunoa[te despre John Ezdra> „Fiind unul dintre cei mai mari
cabali[ti, el a întrunit în sine cel mai rafinat misticism cu
ra]ionalismul... El a elaborat o înv\]\tur\ mistic\ secret\,
care înv\luie toate lucrurile într-o anumit\ semiobscuritate.
Aceast\ înv\]\tur\ a cunoscut-o Reihlin, care a introdus c\r434

]ile lui împreun\ cu Talmudul, Zoharul [i lucr\rile lui Rachel
[i ale înv\]atului rabin Kimhi în lista operelor evreie[ti
„folositoare pentru [tiin]\ [i necon]inând erezii”.
În mod aprobativ o apreciaz\ [i
cunoscutul cardinal Nicolai
Kuzanski, care deseori se refer\
la „teologia” liber\ a savan]ilor
evrei Gabirol, Ezdra [i mai cu
seam\ a lui Maimonid. Sub influen]a acestor „teologi”, respectivul cardinal „cre[tin” a ajuns
la concluzia posibilit\]ii cre\rii
unei „religii comune, care ar reuni [i pe cre[tini, [i pe mahomedani, [i pe p\gâni, [i pe evrei, în
baza unui anume minim comun”.
Dup\ cum se [tie, ideea expus\
apar]ine francmasoneriei [i este
una din principalele ei sarcini,
Pilda smochinului nerodi- de a c\rei realizare se ocup\ mi[tor (Mt. 21, 19). Evanghelistul carea ecumenic\. Oare se poate
Matei scrie c\ merg=nd Dom- ca cre[tinismul s\ apeleze pentru
nul cu ucenicii, dinspre Vitania
la Ierusalim, a fl\m=nzit [i a explicarea pasajelor dificile din
c\utat roade ;n acest smochin, Sfânta Scriptur\ la tâlcuitorii eaflat l=ng\ cale. Neg\sind ;ntrvrei, [tiind c\ anume ei sunt cei
;nsul dec=t frunze, l-a blestemat s\ r\m=n\ pe veci uscat [i care au preg\tit ecumenismul
neroditor. Sfin]ii P\rin]i au masonic de ast\zi?
t=lcuit c\ acest semnific\ lipsa
Sfânta Biseric\ Ortodox\ a
Harului din Sinagoga evreiasc\
[i deci a roadei de m=ntuire de încurajat mereu citirea Vechiului
la iudeii cei ce nu-L primesc [i [i Noului Testament, dar n-a îng\nu-L cunosc pe Hristos.
duit fiilor s\i s\ le r\st\lm\ceasc\
fiecare „în felul s\u”, a[a cum o fac protestan]ii. Biserica acord\ dreptul de a interpreta Sfânta Scriptur\ doar Sfin]ilor
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P\rin]i [i înv\]\torilor biserice[ti, socotind c\ „este cu
neputin]\ ca to]i s\ p\trund\ ceea ce Duhul Sfânt descoper\
doar celor des\vâr[i]i în în]elepciune [i sfin]enie. Aceast\
condi]ie a Bisericii este fixat\ în Canonul 19 al Sinodului VI
Ecumenic, care impune ca o obliga]ie a întâist\t\torilor
Bisericii „s\ înve]e clerul [i poporul principiile cucerniciei,
nedep\[ind totodat\ cadrul limitelor odat\ fixate [i al
tradi]iilor P\rin]ilor purt\tori de Dumnezeu... l\murind
Scriptura nu altfel decât a[a cum au expus-o lumin\torii [i
înv\]\torii Bisericii în crea]iile lor..., pentru a nu se abate de
la sensul lor”.
Cât prive[te îns\ noua traducere ecumenic\ a Bibliei cu
„sprijinul” evreilor, nu-i greu s\ ne d\m seama c\ prin
mijlocirea textului masoretic al Vechiului Testament a fost
f\cut\ o tentativ\ nelegiuit\ de a lipsi de sens Noul Testament, separând proorocirile mesianice de împlinirea lor
nou-testamentar\ în Persoana Dumnezeului-Om, Domnul
nostru, Iisus Hristos.
Francmasoneria a încercat demult s\ submineze
Ortodoxia în Rusia, prin instituirea, la începutul secolului al
XIX-lea, a unor „Societ\]i biblice”, dup\ exemplul celor
britanice, în care, sub pretextul traducerii [i r\spândirii Bibliei în limbile moderne, se vehicula ideea c\ Vechiul Testament trebuie tradus din textul evreiesc (masoretic). Aceea[i
idee era propagat\ [i în „Societatea Biblic\ din Rusia”, în
care, laolalt\ cu pu]inii membri ortodoc[i, activau catolici,
luterani, anglicani, metodi[ti etc., sub pre[edin]ia cneazului
Goli]în, ober-procuror [i cunoscut mason. În raportul anual
al „Societ\]ii Biblice Ruse” pentru 1918 citim, între altele>
„Alian]a cereasc\ dintre credin]\ [i dragoste, instituit\ de
c\tre societ\]ile biblice în marea familie cre[tin\, deschide o
epoc\ în care va fi un singur p\stor [i o singur\ turm\ (!),
adic\ în care va exista o singur\ religie cre[tin\ divin\ în
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toate confesiunile cre[tine”. {i nici un cuvânt despre credin]a ortodox\ a poporului rus!
Membrii Societ\]ii Biblice Britanice, înc\ de pe atunci,
î[i imaginau aceast\ religie „cre[tin\” general\ drept una pur
protestant\. Dup\ apari]ia c\r]ilor Sfintei Scripturi în limba
rus\, Richard Watson - [eful metodi[tilor din Anglia, [i-a
exprimat speran]a c\ aceasta va conduce Biserica Rus\ spre
protestantism [i, respectiv, spre „fericire [i binecuvântare”.
„Ast\zi putem n\d\jdui, spunea el, c\ în curând Biserica
Ortodox\ se va bucura de acelea[i avantaje... Libera propov\duire a adev\rului, dezv\luind Bisericii Ortodoxe propriile ei r\t\ciri, va însufle]i credin]a [i va p\stra alian]a
cre[tinilor”...
Ast\zi francmasoneria î[i duce la îndeplinire ]elul s\u
principal prin ecumenism, [i o face cu destul succes. În timpul celei de-a VI-a Adun\ri Generale a C.E.B. de la Vancouver (1983), s-a ajuns pân\ acolo c\ Doroteea Zëlle, din
fosta Germanie Federal\, a lansat c\tre participan]ii la Adunare apelul de a alc\tui „alte evanghelii”, întrucât, chipurile,
„evangheliile vechi nu mai corespund exigen]elor actuale”!
Cu îndr\zneal\ neobr\zat\ este tratat\ [i Revela]ia
dumnezeiasc\, din care pân\ acum credincio[ii î[i dobândeau cuno[tin]ele despre Dumnezeu< iar ast\zi, celor ce s-au
lep\dat de adev\rata credin]\, ecumeni[tii le propun s\ alc\tuiasc\ „alte evanghelii”, pentru a introduce în ele propriile
r\t\ciri [i a-[i argumenta, prin „scripturi” false, alc\tuite
dup\ bunul lor plac, propriile n\scociri profanatoare.
Urm\rind îngrozitoarele abateri de la adev\r (II Tes. 2, 3),
care se promoveaz\ deja f\]i[ în domeniul inviolabil al înse[i
Revela]iei dumnezeie[ti, ne amintim cuvintele sinistre, pe
care le-a auzit o cunoscut\ a noastr\ (ortodox\ rus\) în anii
1950, în Belgia, de la un influent ecumenist occidental>
„C\tre sfâr[itul secolului XX, cre[tinii vor citi de acum o
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nou\ biblie”!
Prin urmare, un cre[tin ortodox nu poate fi ecumenist,
fiindc\>
1) ecumenismul propov\duie[te „dragostea [i toleran]a”
fa]\ de erezii<
2) submineaz\ adev\rul [i dragostea întru Hristos<
3) prin mijlocirea traducerilor ecumenice ale Bibliei
distruge credin]a în Hristos<
4) niveleaz\ cre[tinismul cu alte religii, conducând
astfel la ecumenism inter-cconfesional!

Principiul 15
Ecumenismul impune tinerilor ecumeni[ti stiluri
„liturgice” profanatoare cu jazz, dansuri [i rug\ciuni
blasfemiatoare
A) Stilul liturgic al Bisericii Ortodoxe

În Biserica Ortodox\ este cunoscut un singur stil liturgic,
impus urma[ilor de apostolii lui Hristos (prin Liturghia
Sf=ntului Apostol Iacov), preluat de Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii, înt\rit de-a lungul secolelor de ap\r\torii plini de r=vn\
ai Sfintei Tradi]ii [i ajuns pân\ la noi în continuitatea plin\
de har a Bisericii. Acest stil liturgic, întruchipat în ritualurile
liturgice de mai târziu (ale Sfântului Vasilie cel Mare,
Sfântului Ioan Gur\ de Aur [i Sfântului Grigorie Dialogul),
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poate fi caracterizat, pe scurt, prin urm\toarele cuvinte> rug\ciune, poc\in]\, evlavie, mul]umire [i dragoste de Dumnezeu, d\ruire neprecupe]it\ fa]\ de El.
Stilul liturgic ortodox ne impune închinarea smerit\ fa]\
de Dumnezeu, D\t\torul tuturor bun\t\]ilor, cât [i purtarea
plin\ de fric\ de Dumnezeu, fa]\ de tradi]ii [i predanii<
liturgica ortodox\ ne pov\]uie[te duhovnice[te, ne îndep\rteaz\ de p\cate, ne apropie de Dumnezeu în rug\ciune, în
Tainele d\t\toare de har ale Bisericii, rânduite de Dumnezeu. Slujba bisericeasc\ ortodox\ ne introduce în alt\
lume [i ne descoper\ Sfânta Liturghie ca slujire cereasc\,
s\vâr[it\ aici, pe p\mânt.
Sfântul Ioan Gur\ de Aur spune> „:n cer cânt\ laude Domnului o[tile de îngeri< pe p\mânt, oamenii, adunându-se în
biserici, imit\ aceste laude ale lor. În cer, serafimii dau glas
cânt\rii cere[ti întreit-sfin]ite< pe p\mânt, o mul]ime de

Imagini din timpul s\v=r[irii Sfintei Liturghii> Vohodul Mare
(ie[irea cu Sfintele Daruri) [i vedere de ansamblu. Biserica
M\n\stirii Adormirea Maicii Domnului, Bucure[ti, Duminica
Tomei, anul 2006

oameni înal]\ aceea[i cântare, exprimând împreun\ biruin]a
de ob[te a f\pturilor cere[ti [i p\mânte[ti, aceea[i recuno[tin]\, aceea[i încântare, aceea[i bucurie. Aceast\ biruin]\ se
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datoreaz\ îng\duin]ei nespuse a Domnului Dumnezeu< ea e
orânduit\ de Duhul Sfânt< armonia sunetelor ei este în acord
cu bun\voin]a Tat\lui”.
Potrivit Sfin]ilor P\rin]i, cre[tinii trebuie s\ dobândeasc\
evlavia [i frica de Dumnezeu, pentru a fi vrednici s\ ia parte
la Sfânta Liturghie, la care în[i[i îngerii particip\ cu fric\ [i
cutremur (comp. I Petru 1, 17). În caz contrar, mirenii nu numai
c\ nu vor primi de la Sfânta Liturghie harul înt\ritor [i iertarea p\catelor, ci î[i vor spori, în plus, vina în fa]a lui
Dumnezeu [i se vor întoarce acas\ [i mai p\c\to[i. Cuvio[ii
lui Dumnezeu stârpeau cu hot\râre r\m\[i]ele cultelor p\gâne, r\s\dite uneori pe solul cre[tin, precum> purtare necuviincioas\ în l\ca[ul sfânt, strig\te, maimu]\real\, cântare
f\r\ evlavie, f\r\ a mai vorbi de jocuri [i d\n]uiri indecente,
neîng\duite în sfintele l\ca[uri [i îndeob[te necuviincioase
pentru cre[tini.
Sfântul Chiril din Cartagina spune c\ în adun\rile de rug\ciuni trebuie s\ predomine evlavia [i ordinea> „Nu e cuviinios s\ în\l]\m rugi Domnului cu voci necump\tate [i artificiale... C\ci Dumnezeu ascult\ glasul inimii noastre, nu al
buzelor noastre”. Fericitul Ieronim roag\ pe tineri s\ cânte
nu atât din gur\, cât din inima lor, ca templul lui Dumnezeu
s\ nu se prefac\ în teatru. Fericitul Augustin, în a sa
„Confesiune”, scrie> „Când se întâmpl\ s\ m\ înduio[eze mai
mult cântarea, decât ceea ce se cânt\, îmi dau seama c\ p\c\tuiesc greu, [i atunci a[ vrea s\ nu ascult pe cel care cânt\”.
Cuvio[ii lui Dumnezeu v\d în cântarea bisericeasc\ nu
un scop în sine, ci doar un mijloc pentru aprinderea duhului
de rug\ciune [i poc\in]\, [i un mijloc de apropiere a sufletului de Dumnezeu. Potrivit acestui fel de în]elegere a lucrurilor, scopul c=nt\rii biserice[ti const\ nu în a oferi satisfac]ie estetic\, ci în a în\l]a pe om spre cer.
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Sfin]ii P\rin]i participan]i la Sinodul VI Ecumenic arat\,
în canonul 75> „Dorim ca cei care intr\ în biseric\ pentru a
cânta s\ nu strige necuviincios, s\ nu-[i siluiasc\ vocea pân\
la ]ip\t [i s\ nu introduc\ nimic nepotrivit [i necuvenit unui
l\ca[, de rug\ciune, ci s\ cânte cu mai mult\ grij\ [i smerenie lui Dumnezeu, care vede în ascuns” (Mt. 6, 6).
Sfin]ii P\rin]i, ap\rând mai ales cur\]ia cre[tinilor, opreau
chiar [i în via]a laic\ orice participare la jocuri [i petreceri
necuviincioase (Sinodul VI Ecumenic, canonul 51), la dansuri ce a]â]\ duhul necurat, la tot felul de distrac]ii p\gâne,
precum> travestirea b\rba]ilor în femei [i invers, purtarea de
m\[ti comice, satirice [i tragice, ca [i în orice fel de petreceri necuviincioase (Sinodul VI Ecumenic, canonul 62).
Toate acestea nu trebuie s\ aib\ loc în rândul dreptcredincio[ilor cre[tini. Datorit\ unei asemenea severit\]i, Biserica
Ortodox\ [i-a p\strat, în rândul fiilor s\i credincio[i - mai
ales în via]a liturgic\ - duhul rug\ciunii, al poc\in]ei, al
umilin]ei suflete[ti [i reculegerii evlavioase. {i ast\zi, în
Biserica Ortodox\ mai sunt oameni care, aflându-se în fa]a
sfintelor moa[te [i ale sfin]eniilor dumnezeie[ti, sunt cuprin[i de un fior sfânt [i î[i înmiresmeaz\ duhul în îngereasca rug\ciune, la a c\rei rostire au ajuns pe calea cur\]irii
de patimi [i a particip\rii cu evlavie la Tainele dumnezeie[ti...
Patriarhul întregii Rusii Alexie ($1970), care a trudit cu
r=vn\ deosebit\ pentru o slujire cultic\ evlavioas\ [i neab\tut\ de la rânduieli, în numeroase dintre epistolele [i dispozi]iile sale a promovat st\ruitor ideea c\ muzica bisericeasc\
trebuie s\ difere radical de cea de operet\, care exalt\ patimi
trupe[ti [i nu aduce tr\iri duhovnice[ti, ci doar suflete[ti.
Interpretarea cânt\rilor biserice[ti cu tonalitatea ]ip\toare
a roman]elor profane sau a ariilor senzuale de oper\ - scrie
Patriarhul -, nu d\ posibilitate celor care se roag\ - nu numai
s\ se concentreze -, dar nici s\ în]eleag\ con]inutul [i sensul
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cânt\rilor”. „Scopul slujbelor noastre religioase const\ nu
doar în crearea efectelor muzicale [i nu în imitarea operelor
[i concertelor cu solo [i alte „reprezenta]ii” de acest fel, ci
în crearea unei st\ri de rug\ciune, accentuat\ de c=ntarea
dumnezeiasc\, înduio[\toare [i bogat\ în con]inut”. L\ca[ul
în care se admit cânt\ri nereligioase de acest gen, se transform\ din @Cas\ de rug\ciune” (Mt. 21, 13), în sal\ pentru concerte f\r\ plat\, care atrage „publicul”. Adev\ra]ii credincio[i îns\ sunt pu[i în situa]ia s\ asculte aceast\ muzic\, care
îi distrage de la rug\ciune”.
Celebrul compozitor rus P.I. Ceaikovski era indignat de
tendin]ele moderniste din muzica coral\ bisericeasc\ rus\,
care începuse, pe timpul lui, s\ se rup\ de la sobrele [i sublimele (prin m\re]ia lor duhovniceasc\), melodii vechi,
începând - de dragul publicului care venea la biseric\ @s\
asculte o muzic\ bun\” -, s\ coboare pân\ la dulcegile melodii profane, care creeaz\ efecte ieftine, dar las\ pustiu sufletul.
În Biserica Ortodox\, nu numai o dat\ s-au f\cut încerc\ri de „modernizare” a muzicii biserice[ti, dar, din fericire,
ele nu au prins r\d\cini adânci, întrucât Biserica a dus necontenit lupta împotriva duhului lumesc în muzica bisericeasc\.

B) Noile stiluri „liturgice” în Occident

Începând cu Reforma, Occidentul a pornit pe o cale proprie, [i în lumea protestant\ s-a instaurat un spirit complet
nou. Slujba religioas\ [i-a pierdut acolo orice aspect mistic,
dar nu numai protestantismul e vinovat de aceasta. :nc\ mai
înainte, Biserica Catolic\ a înc\lcat tradi]iile cre[tine, intro442

ducând în slujba religioas\ muzica instrumental\, ceea ce a
adus în cântarea bisericeasc\ un element profan. Dac\ în slujba
religioas\ vetero-testamentar\ cântul era acompaniat uneori
de muzic\, aceasta se f\cea din îng\duin]\ pentru sl\biciunile suflete[ti ale omului din epoca Vechiului Testament (comp.
Mt. 19, 8). O dat\ cu începutul erei nou-testamentare harice nu
mai era nevoie de instrumente muzicale în timpul slujbei religioase, pentru ca credincio[ii care [i-au luat zborul spre în\l]imile cere[ti pe aripile rug\ciunii, înt\rit\ cu cuvinte pline
de evlavie, s\ nu fie arunca]i înd\r\t c\tre cele p\mânte[ti, c\ci
cântarea bisericeasc\ trebuie s\ ne scoat\ pe noi din lumea
material\, [i s\ ne duc\ în lumea nepieritoare a Sfântului Duh
cu ajutorul Cuvântului întruchipat al lui Dumnezeu.
În Occident, unde valorile materiale întotdeauna au predominat asupra celor duhovnice[ti, în slujba religioas\ s-a
afirmat muzica instrumental\, „Elementul laic al muzicii s-a
strecurat în muzica sacr\, înscriind deja o serie de cuceriri,
acestea exprimându-se, de exemplu, în posibilitatea particip\rii unei orchestre mari de oper\ în serviciul divin al Bisericii apusene, de[i partea literar\ (cum s-ar zice) a liturghiei,
timp de aproape 2000 de ani, este ferit\ de interven]iile poe]ilor [i dramaturgilor, care ar fi putut prezenta, bucuro[i, noi
variante liturgice în completarea lucr\rilor Sfin]ilor Vasilie
cel Mare [i Ioan Gur\ de Aur”.
Dac\ în anii ‘30 ai secolului nostru se putea scrie chiar
[i în Occident despre riguroasa statornicie a vechilor texte
liturgice, ast\zi, în epoca noastr\ ecumenic\, aceasta este
imposibil. În lumea protestant\, pe teren ecumenic, apar noi
stiluri „liturgice”, care înl\tur\ rânduielile de cult de alt\dat\,
ajungându-se pân\ acolo c\ muzica orchestral\ este înlocuita
prin jazz.
Când mai înainte, sub influen]a tradi]iei sentimentalestetice a Misselor occidentale acompaniate de org\ [i or443

chestr\, se punea întrebarea> de ce Biserica Ortodox\ nu accept\ în biseric\ muzica instrumental\? - se r\spundea, de
regul\, c\ orchestra creeaz\ tr\iri suflete[ti, [i nu duhovnice[ti, [i în ultim\ instan]\ „coboar\” sufletul, nel\sându-l s\
se înal]e în lumea ve[nic\ a Duhului. Acum, când muzica bisericeasc\ instrumental\ a adus în biseric\ jazzul, nu putem
decât s\ exclam\m cu recuno[tin]\> Slav\ lui Dumnezeu,
Care î[i îndrum\ cu atâta în]elepciune Sfânta Biseric\ Ortodox\, c\ în ea, prin inspira]ia Sfântului Duh, orchestrele în
biseric\ au fost în general interzise!
Altfel, dup\ introducerea muzicii orchestrale, u[or ar fi
p\truns în cult [i muzica de jazz, a[a cum s-a întâmplat în
Occidentul ecumenic.
În 1969, revista pentru tineret „Risk”, nu o singur\ dat\
citat\ de noi, editat\ la Geneva de Consiliul Ecumenic al
Bisericilor [i Consiliul Ecumenic al „Educa]iei cre[tine”, [i-a
consacrat primul s\u num\r temei> „Stilul liturgic viu”, relatând în el despre noi feluri de liturghii [i noi rug\ciuni c\tre
Dumnezeu. Ce reprezint\ acestea? Ele nu au nimic comun
cu rânduielile aduc\toare de har, p\trunse de duhul de poc\in]\ [i rug\, de laud\ [i mul]umire, de înduio[are [i evlavie ale Sfintei Biserici Ortodoxe a lui Hristos. Ele [i-au
pierdut pân\ [i orice leg\tur\ cu slujbele protestante de alt\dat\. :n „liturghie” s-a introdus o muzic\ ultramodern\, jazz
cu instrumente de percu]ie, iar în timpul „serviciului divin”
se danseaz\ calipso, twist, rock cu mi[c\ri obscene la culme.
Astfel de nout\]i „liturgice” în Occidentul protestant sunt inspirate [i ghidate neîndoielnic de francmasonerie.
În acela[i num\r al revistei „Risk“, citim> „La Conferin]a
liturgic\ na]ional\ de la Washington (1968), în timpul liturghiei finale, oamenii au dansat calipso, jazz [i rock „evanghelic”, care s-a încheiat cu violente b\t\i de tobe, iar dup\
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„cuminecare”, un grup a executat în fa]a altarului un dans...
La catedrala Sfântul Pavel din Londra, un festival de trei luni
al tineretului a fost încheiat cu o slujb\ alc\tuit\ din muzic\,
dram\ [i dans”. Ca s\ vede]i, ecumenistul indian Ronni
Seckwiera [i-a sus]inut doctoratul pe tema dansului ca mijloc de exprimare liturgic\, el însu[i dansând în timpul liturghiei rug\ciunea domneasc\ „Tat\l nostru”. În revist\ este
inserat\ o imagine fotografic\> pastorul oficiaz\ pe masa din
altar „euharistia”, iar în fa]a lui se contorsioneaz\ dansatorul indian. E cu neputin]\ s\-]i imaginezi o parodie mai
profanatoare!
Ipostaze blasfemiatoare ale amestecului lumescului [i
profanului ;n aspectele liturgice ale bisericii catolice>
Octombrie 2005.
„Preotul” catoliic iezuiit Steve Kellyy ]ine o
„liiturghiie” priivat\ undeva ;n Los Angeles.
:n planul secund,
observ\m un „acompaniiament” lumesc doii chiitarii[tii. At=t
cadrul, c=t [i vestiimenta]iia [ii modul de
a[ezare al „personajelor” acesteii adev\rate parodiii liturgiice
nu au nimiic ;n comun nicii m\car cu
r=nduiieliile rituluii eretiic latiin< ba, maii
mult, conservatoriii catoliicii se arat\ scandaliiza]ii, dincolo de
oriice limiit\, de aceste maniifest\rii ale fenomenuluii
„aggiiornamento”, ampliificat dup\ Conciiliiul Vatiican II.

445

19.05.2005
Papa Benedict al
XVI-lea se odihne[te confortabil, pe un
scaun de lemn, la
umbra unei „Mennorrah” uria[e - un
candelabru cu [apte
bra]e, specific iudaismului< mai sus, se
poate
vedea
[i
@Steaua lui David”.
Papa ;[i a[tepta r=ndul, ;n vederea ;nceperii unei cuv=nt\ri ;n Sinagoga din Cologne,
Italia.

O „liturghie” imoral\. :ntr-o rulot\ dintr-o parcare din afara
capitalei austriece, un @preot” catolic liberal ]ine o slujb\
„liturgic\” pentru tinerii afla]i la picnic, din ini]iativa „Mi[c\rii
de tineret” a Arhidiocezei Catolice de Viena.
Fotografia din pagina urmatoare este f\cut\ cu ocazia
aceluia[i eveniment, o t=n\r\ cite[te Apostolul.
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@Liturghie” cu clovni la Catedrala Catolic\ din Salzburg (dreapta, jos).
@Arhiepiscopul” Alois Kothgasser de Salzburg, Austria (al doilea
dinspre st=nga), ;[i une[te palmele cu un clovn. Scena se petrece ;n
altarul Catedralei, ;n timpul unei misse, ;n data de 16.10.2004, cu
inten]ia de a-[i amuza asisten]a.
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În Australia, „studen]ii Institutului anglican de teologie
au prezentat la televiziune un serviciu liturgic, ale c\rui
ectenii au fost concepute punându-se la baz\ lectura ziarului
de duminic\”. S-au citit [tiri despre evenimentele din via]a
politic\, comercial\ [i sportiv\, iar dup\ fiecare [tire urma
o rug\ciune.
Justificând jazzul în liturghie, colaboratorii revistei
„Risk” sus]in c\ „percu]ia este la fel de expresiv\ ca dang\tul clopotelor biserice[ti”. Care om credincios îns\ va fi de
acord cu o asemenea inep]ie? C\ci nu este nimic comun
între dang\tul de clopot, care treze[te în inima sentimente
religioase sfinte, [i muzica de jazz cu ritmul ei s\lbatic [i b\taia turbat\ a tobelor, ce stârnesc sentimente carnale la tineret. Argumentul precum c\ jazzul atrage în sfintele l\ca[uri
tineretul este lipsit de orice temei. C\ci jazzul nu va aduce tineretul la poc\in]\, ci mai curând va alunga din biseric\ pe oamenii evlavio[i, ceea ce se [i întâmpl\ în multe biserici
heterodoxe. Nu jazzul [i nu dansurile vor atrage pe tineri la
Hristos, ci duhul de jertf\ [i cur\]ia moral\!
Judecând dup\ toate acestea, scopul „reprezenta]iilor
liturgice” descrise e acela de a se face din Euharistie un paravan în spatele c\ruia s-ar s\vâr[i parodii nelegiuite, profanând-o în a[a m\sur\, încât ea s\ devin\ absolut de prisos în
era ce vine a antihristului.
În articolul „Rug\ciune, laud\ [i protest”, Brian Fraust
vorbe[te cu însufle]ire despre noile forme ale serviciului divin, care reprezint\ „o adev\rat\ expresie a Duhului, care
creeaz\ [i înnoie[te totul”. Autorul, speculând în chip blasfemiator textul sfânt al Apocalipsei (21, 5), în spiritul Adun\rii
C.E.B. de la Upsala, care [i l-a ales lozinc\, atribuie
Sfântului Duh aceste „liturghii” cu jazz [i dansuri, cu glume
[i veselie. De[i nu Sfântul Duh al lui Dumnezeu, ci duhul
r\ut\]ii (Ef. 6, 12), potrivnic Lui, stimulând coruperea tine448

retului, î[i d\ silin]a s\ distrug\ sentimentul evlavios fa]\ de
cele sfinte [i s\ transforme biserica într-o institu]ie distractiv\ pentru orice fel de nelegiuiri, ce se comit în fa]a lui
Dumnezeu imediat dup\ „împ\rt\[anie”.
Autorul articolului merge [i mai departe - el vrea s\
transforme rug\ciunea în mijloc de protest. „Dac\ serviciul
nostru divin, cântecele noastre, scrie el, trebuie s\ posede
puterea unui duh unic, care conduce la unitate multilateral\,
oare nu trebuie s\ înv\]\m s\ protest\m în fa]a lui Dumnezeu pentru om?” Autorul ajunge pân\ la hulirea evident\
- nemul]umirea fa]\ de Dumnezeu, ca [i cum El ar fi vinovat
pentru p\catele omene[ti ce dau na[tere nedrept\]ilor vie]ii.
„Protestatarii spun c\ ei au în mâini puterea de a schimba
lumea, de a schimba oamenii [i structurile... Numai de s-ar
g\si suficien]i oameni care s\ se apuce de aceast\ treab\, [i
totul poate fi schimbat!”. Astfel, ca [i cum autorul ar zice>
„Noi nu avem nevoie de Dumnezeu. Noi posed\m puterea
s\ schimb\m lumea”. Acesta este limbajul unui umanism
ateist, ce rena[te ast\zi în ecumenism. De parc\ oamenii
p\c\to[i ar putea schimba ei în[i[i, f\r\ ajutorul harului lui
Dumnezeu, lumea p\c\toas\ care zace sub puterea celui r\u
(I In. 5, 19), continuând s\ r\mân\ p\c\to[i!
La sfâr[itul articolului, autorul d\ un sfat care dezv\luie,
în sfâr[it, scopul s\u satanic> „Fie ca al\turi de rug\ciuni [i
protest s\ avem satir\ [i îndoial\, ironie [i râs, mânie [i ur\,
agresivitate [i sex! C\ci suntem crea]i dup\ chipul lui Dumnezeu (!) cu foc în inim\ [i trup, chiar [i în [treng\riile
noastre”. Pe ultima pagin\ a revistei citate este publicat\ o
rug\ciune-protest care, probabil, ar urma s\ serveasc\ drept
model> „Doamne, eu nu pot crede în Tine, atunci când lumea Ta este atât de crud\! Doamne, unde e[ti Tu? La Biafra
se s\vâr[esc omoruri< în Vietnam se trage în popor< în India
oamenii mor de foame, iar în ]\rile bogate oamenii tr\iesc
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în bel[ug! Doamne, unde e[ti Tu, Cel Care ai creat omul dup\
chipul T\u, Care l-ai creat pentru dreptate [i dragoste, [i nu
omul care seam\n\ discordii, care este nedrept [i plin de
ur\? Doamne, eu nu pot crede în Tine, v\zând cât de pu]in
lumea este asem\n\toare cu Tine! Amin”.
O asemenea r\zvr\tire blasfemiatoare împotriva lui Dumnezeu, sub chip de „rug\ciune”, este revolt\toare mai ales
pentru c\ se produce sub auspiciile Consiliului Mondial al
„Bisericilor”! Ateismul f\]i[ nu este atât de d\un\tor pentru
credin]\, ca aceast\ ac]iune ascuns\ a ecumenismului masonic.
Colin Hojets, într-un articol intitulat „Istoria unei drame
[i liturghii”, descrie cum a cutezat s\ „modernizeze” liturghia, transformând-o într-o pies\ atractiv\ pentru tineret.
Prima lui tentativ\, în 1963, n-a fost destul de reu[it\. Hojets
a hot\rât s\ „demitologizeze” istoria Na[terii lui Hristos,
adic\ s\ înf\]i[eze în mod umanist na[terea lui Hristos cu
scopul de a distruge, folosind slujba religioas\, credin]a în
demnitatea Sa dumnezeiasc\. Dup\ cum a recunoscut însu[i
autorul, „reprezenta]ia nu a fost destul de bine regizat\, [i
mul]i dintre spectatori s-au sim]it jigni]i”. Evident, publicul
s-a sim]it lezat mai ales pentru faptul c\ Na[terea minunat\
a lui Hristos a fost redus\ în chip batjocoritor la na[terea
unui om obi[nuit. S\ remarc\m în acela[i timp, c\ în cazul
în care Hristos S-ar fi n\scut în felul acesta, atunci El ar fi
mo[tenit p\catul originar al lui Adam [i n-ar fi putut fi
R\scump\r\torul omenirii.
A doua reprezenta]ie a lui Hojets, „Moartea omului”, a
avut un mare succes. „Omul” este Iisus Hristos cu Patimile
Sale în interpretare modern\, f\r\ orice evocare a :nvierii.
Noua dram\ a evoluat în acompaniament de jazz [i dansuri!
Pentru cel de-al treilea experiment, Hojets a luat din nou
Na[terea lui Hristos în prelucrare poetic\. Rolul principal îl
juca o fat\ frumoas\. Punctul culminant a fost proiectarea
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unor imagini succesive despre na[terea natural\, în b\t\ile
turbate ale instrumentelor de percu]ie [i mi[c\rile s\lbatice
ale dansatorilor. Publicul a aclamat cu ova]ii...
Un adev\rat cre[tin ortodox, urm\rind un „serviciu
divin”, atât de profanator, ar fi trebuit s-o rup\ pentru totdeauna cu ecumenismul. Psalmistul ne previne s\-i ocolim
pe hulitori> „Fericit b\rbatul, care n-a umblat în sfatul necredincio[ilor [i în calea p\c\to[ilor n-a st\tut [i pe scaunul
pierz\torilor n-a [ezut” (Psalm 1, 1).
Când ni[te studen]i teologi ortodoc[i au întrebat pe un
cunoscut ecumenist „ortodox”, care ocup\ un post important în C.E.B., despre nelegiuirile ecumenice descrise,
acesta le-a r\spuns c\ nu e vorba decât de o „reprezenta]ie
teatral\”, ce nu are nimic comun cu rug\ciunea, [i nu a
exprimat nici un fel de indignare. Nout\]ile „cultice” descrise reprezint\ ca atare o batjocorire impertinent\, strig\toare la Cer a sentimentelor sfinte ale credincio[ilor [i o
subminare satanic\ a credin]ei!
La cea de-a VI-a Adunare a C.E.B. din Upsala se putea
observa un procedeu ecumenic specific de „rug\ciune”,
amintind mai mult un anumit fel de distrac]ii ale tineretului.
{ase tineri [i tinere (steaua masonic\ în [ase col]uri!) se
a[ezau în cerc [i începeau a „medita”. Dup\ aceea „credincio[ii”, unul câte unul, se deplasau în centrul cercului, format acum din ceilal]i cinci, [i cu ochii închi[i c\dea pe spate,
iar ceilal]i îl treceau din mân\ în mân\ în cerc. În final,
fiecare se întorcea cu fa]a spre confra]i [i, atingându-se de
ei, „pronun]a un cuvânt anume”. Un element important al
acestui „serviciu divin” (mai exact - al slujirii diavolului) era
„stabilirea contactului personal”.
Dup\ unele informa]ii, într-o serie de parohii ortodoxe
din America se pune problema dansurilor pentru tineret pe
lâng\ biserici, cu scopul de a-l atrage la biseric\. În leg\tur\
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cu astfel de ini]iative p\gubitoare, arhiepiscopul Averchie de
Jordanville remarca pe bun\ dreptate> „Sarcina noastr\ nu const\
în a re]ine temporar sau aparent membrii Bisericii noastre în
sânul ei, ci în a-i conduce spre mântuirea cea ve[nic\”.
Nu ne vom consola la gândul c\
„serviciile divine” descrise sunt
oficiate deocamdat\ numai de ecumeni[ti tineri, întrucât C.E.B.
accept\ profan\ri „liturgice” în mijlocul tineretului [i îng\duie propagarea acestora în revista oficial\ cu
semnificativul titlu „Risk”. :nseamn\ c\ ecumeni[tii cu vechime sus]in
pe cei tineri, de[i ei în[i[i se ab]in
s\ participe. Când ecumeni[tii în
etate vor ceda locul celor tineri,
ini]iativa de ast\zi va fi considerat\
ca o form\ legiferat\ de comunicare
ecumenic\ prin „rug\ciune” [i de
Vl\dica Averchie de
intercomuniune „liturgic\”.
Jordanville
Un cre[tin ortodox nu are voie nici s\ se gândeasc\ s\
participe la mi[carea ecumenic\, deoa-rrece aceasta>
1) introduce în serviciul divin dansurile [i jazzul.
2) s\vâr[e[te nelegiuiri în timpul Sfintei Euharistii<
3) corupe tineretul prin ini]iative „religioase” la mod\<
4) prin „rug\ciuni” de protest manifest\ un v\dit satanism, slujind astfel nu pe Hristos, ci pe antihrist!
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Principiul 16
Ecumenismul, influen]ând p\gubitor înv\]\tura [i
disciplina bisericeasc\, duce la a[a-n
numita „teologie a
dumnezeului mort”

Potrivit proorocirilor Sfintei Scripturi, r\ul mondial e în
ofensiv\ vertiginoas\, lucru la care contribuie ecumenismul.
Acest r\u se dezv\luie cu o îndr\zneal\ neobi[nuit\ în a[anumita „teologie a dumnezeului mort”, de curând ap\rut\.
O astfel de „teologie”, f\r\ îndoial\ încurajat\ de francmasonerie, duce, deopotriv\ cu mi[carea ecumenic\, spre un singur scop - înstr\inarea de adev\rurile de revela]ie divin\ ale
credin]ei, subminarea tradi]iilor Bisericii [i pierderea total\
a credin]ei în omenire [i, o dat\ cu aceasta, în cultura omului.
„Teologia dumnezeului mort” este ca atare l\untric
contradictorie, c\ci teologia, ca [tiin]\ despre Dumnezeu, se
bazeaz\ pe credin]a de necontestat în Dumnezeul Cel ce este
ve[nic (Ie[irea 3, 14), credin]\ prin care întotdeauna s-au mântuit cei ce cred în Dumnezeu. O asemenea credin]\ m\rturisea în numele tuturor apostolilor Sf=ntul Apostol Petru,
când la întrebarea lui Iisus> „Dar voi cine-Mi zice]i c\ sunt?”,
a r\spuns> „Tu e[ti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui Viu”
(Mt. 16, 16). Ce fel de teologie, adic\ cuvânt despre Dumnezeu, poate fi acolo unde lipse[te credin]a în Dumnezeu Cel
Adev\rat, Cel Viu, unde Dumnezeu este declarat „mort”,
„inexistent”? O asemenea „teologie”, zis\ [i „teologie radical\”, este prezentat\ mai ales în lumea contemporan\ anglofon\, fiind elaborat\ cu râvn\ de mai mul]i „teologi”
americani. Ei pornesc de la o nou\ „dogm\” blasfemiatoare
nemaiauzit\ - Dumnezeu a murit, noi L-am ucis cu mentalitatea
noastr\, de aceea nu trebuie s\ mai credem în Dumnezeu, ci
în om, în lume [i în progresul ei. S\ ne oprim mai pe larg
la principalele teze ale acestei monstruoase „teologii a
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dumnezeului mort”. Potrivit ei, „cre[tinismul este vrednic de
crezare” (!), numai dac\ recunoa[te c\ Dumnezeu nu mai
exist\. Dogma noii epoci const\ în faptul c\ omul trebuie s\
tr\iasc\ f\r\ Dumnezeu... Omul contemporan î[i rezolv\ de
unul singur problemele cu care se confrunt\. El nu mai are
nevoie nici de Cineva ceresc care s\-i rezolve problemele,
nici de Cineva ve[nic care s\-i împlineasc\ trebuin]ele, [i de
aceea este de prisos s\ crezi într-un Dumnezeu atotputernic.
O astfel de credin]\ este chiar d\un\toare, întrucât „închide
omului viziunea propriilor posibilit\]i creatoare”(!). Ideile
omului despre Dumnezeu [i despre zidurile Bisericii trebuie
s\ dispar\, pentru ca „cre[tinul” s\ poat\ nu numai s\ vad\
orizontul, ci [i s\ se mi[te spre el. Trebuie s\ apropiem Biserica
de lume... Un aspect important al credin]ei nu mai este atitudinea omului fa]\ de Dumnezeu, „ci atitudinea omului fa]\ de
om”. Avem de a face, aici, cu „orizontalismul”, caracteristic
pentru ecumenism [i criticat temeinic de Sfântul Sinod al
Bisericii Ortodoxe Ruse, în leg\tur\ cu „Epistola c\tre Biseric\” a Conferin]ei de la Bangkok a C.E.B. (1973)> „Epistola”
trece totalmente sub t\cere scopul final al mântuirii, adic\
via]a ve[nic\ în Dumnezeu [i cu Dumnezeu [i nu arat\ clar
c\ o condi]ie necesar\ pentru dobândirea ei este îndreptarea [i
des\vâr[irea moral\... Mântuirea este considerat\ aici aproape exclusiv ca izb\vire de feluritele vicisitudini ale vie]ii
p\mânte[ti, iar cele dou\ porunci privitoare la dragostea de
Dumnezeu [i de aproapele omului sunt interpretate strict
utilitar [i dându-se uit\rii c\, dup\ Cuvântul lui Dumnezeu
:nsu[i, prima este „marea [i întâia porunc\”, iar a doua „la
fel ca aceasta” (Mt. 22, 37-39). Acest „orizontalism”, accentuat
în mod excesiv (adic\ interesul numai fa]\ de oameni [i
lume, [i nu fa]\ de Dumnezeu), nu poate fi justificat... La
orice încercare de interpretare a no]iunii de mântuire - acest
punct central al credin]ei cre[tine - esen]a adev\rului despre
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mântuire, revelat de Dumnezeu, trebuie s\ fie exprimat\,
m\car [i pe scurt, dar absolut limpede, excluzându-se orice
confuzie [i ambiguitate, cu toat\ credin]a fa]\ de Cuvântul
lui Dumnezeu [i Tradi]ia nestr\mutat\ a Bisericii.
William Hamilton, unul dintre principalii reprezentan]i ai
„teologiei f\r\ Dumnezeu”, î[i întemeiaz\ propria teorie
despre dragostea pentru aproapele nu pe credin]a în Dumnezeu, ci pe contrariul ei - pe „experien]a incontestabil\ a
lipsei lui Dumnezeu... Noi nu credem în Dumnezeu, ci credem în lume”. O asemenea „teologie” este în fapt o agresiune demonic\ împotriva lui Dumnezeu, sau, dup\ cum
spune Sf=ntul Apostol Iacov> „prietenia lumii este du[m\nie
fa]\ de Dumnezeu” (Iac. 4, 4).
Thomas Althister înlocuie[te [i el credin]a în Dumnezeu
prin credin]a în lume. Orice încercare de a dobândi raiul
pierdut, el o calific\ drept întoarcere religioas\ înapoi, iar
moartea lui Dumnezeu, dup\ p\rerea lui, îi conduce pe
oamenii seculariza]i de ast\zi înainte. Ei nu mai pot s\ se
întoarc\ în rai [i s\ capete din nou via]a ve[nic\ pierdut\ din
vina omului. Ateul „cre[tin” s\rb\tore[te nu :nvierea [i :n\l]area lui Hristos, ci Pogorârea Lui în iad, c\ci „cre[tinul” nu
mai cunoa[te nici un fel de autoritate divin\. „De vreme ce
Dumnezeu a încetat s\ mai tr\iasc\ în experien]a uman\ ca
Dumnezeul Cel Atotputernic, cu El dispare [i imperativul
moral adresat omului din lumea cealalt\”. (Ce logic\ dr\ceasc\ de eliberare a omului de exigen]ele morale ale Legii
lui Dumnezeu!) Cu moartea lui Dumnezeu, moare [i morala
de alt\dat\. Dac\ se neag\ istorisirea biblic\ despre c\derea
în p\cat [i vinov\]ie [i judecata ce reiese din ea, atunci se
neag\ cu des\vâr[ire [i p\catul omenesc. Omul trebuie s\
uite de p\cat, adic\ s\ se elibereze de îns\[i no]iunea de
p\cat, [i atunci orizontul devine „liber”. Am expus doar câteva idei din „teologia” american\ a „dumnezeului mort”, dar
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cât de expresive [i tipice sunt ele în r\utatea lor!
Este o „teologie” categoric anticre[tin\! Lucrul cel mai îngrozitor este c\ aceast\ „teologie” ateist\ a profesorului de
„teologie” se [i implanteaz\ în min]ile studen]ilor „teologi”,
care se preg\tesc ca mâine s\ devin\ „preo]i” [i profesori de
„teologie”! Spre ispita credincio[ilor, ea este propov\duit\
nestingherit de pe amvoanele biserice[ti [i catedrele universitare.
Înainte vreme, cei care îl negau pe Dumnezeu se aflau în
afara Bisericii, [i de aceea credincio[ii nu-i ascultau. Pe când
ast\zi, travestindu-se în mantie de „teologi”, anun]\ „moartea” lui Dumnezeu continuând s\ r\mân\ în cadrul „bisericilor” lor.
Pentru acest soi de „teologi”, moartea cre[tinismului este
deja un fapt împlinit. Ei nu sunt preocupa]i decât de c\utarea
unor „forme [i structuri noi”, întrucât, dup\ p\rerea lor,
„multe forme de exprimare a mentalit\]ii cre[tine (inclusiv
formul\rile dogmatice - n. a.) nu mai corespund vie]ii „cre[tine” în lumea actual\.... întrucât contravin faptelor”. Se consider\ c\ în lumea actual\ Dumnezeu ar putea deveni din
nou viu, dac\ ar disp\rea nu unele forme de Biseric\, ci
concep]ia ei despre Dumnezeu, ceea ce înseamn\ reorganizarea dogmatic\, canonic\ [i liturgic\ a Bisericii.
„Dumnezeul p\rin]ilor este deja mort!” - se spune adesea în mediul protestan]ilor. O asemenea afirma]ie îns\ este
complet gre[it\! Însu[i Mântuitorul spune despre Dumnezeul Cel Viu al p\rin]ilor vii> „Domnul Dumnezeul lui
Avraam, [i Dumnezeul lui Isaac [i Dumnezeul lui Iacov. Iar
Dumnezeu nu este al mor]ilor, ci al viilor< c\ to]i Lui
viaz\.” (Lc. 20, 37-38). Unii „teologi” mai modera]i dintre radicali interpreteaz\ expresia „Dumnezeul p\rin]ilor e mort”
pu]in altfel> ideea de alt\dat\ despre Dumnezeu a murit,
locul ei luând-o una nou\, modern\. Or, ideea „modern\”
despre Dumnezeu, neavând nimic comun cu istoria biblic\,
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patristic\, bisericeasc\ despre Dumnezeu - cu adev\rul revelat de Dumnezeu, este str\in\ adev\ratului Dumnezeu, a[a
cum întunericul este str\in luminii (II Cor. 6, 14). Credin]a numai atunci este mântuitoare, când este dreapt\. Orice denaturare a credin]ei celei drepte duce la credin]\ strâmb\ p\gubitoare [i - prin ea - la diavol, tat\l minciunii (In. 8, 44), care
inventeaz\ mereu o idee „nou\” despre Dumnezeu [i înv\]\turi „noi” în problemele credin]ei, pentru a dep\rta pe credincio[i de la adev\rul vestit de Hristos [i p\strat cu credin]\ în
Biseric\. Sfântul Chiril din Alexandria prevenea cu în]elepciune> „Dac\ cineva schimb\ ceva în sfintele [i dumnezeie[tile dogme patristice, acest lucru nu trebuie s\-l lu\m drept
clarviziune, ci drept crim\ [i abatere de la dogm\ [i p\c\tuire împotriva lui Dumnezeu!”
Sfântul Ioan Gur\ de Aur ne înva]\> „Dac\ cineva contraface m\car o mic\ parte a chipului regelui pe moneda regal\,
în felul acesta o falsific\< la fel [i în credin]a cea adev\rat\,
acel care va schimba chiar cât de pu]in în ea, o v\t\ma pe
toat\”. Sfântul Isidor Pelusiotul> „Acei care cuteaz\ s\ scoat\
sau s\ adauge ceva la cuvintele inspirate de Dumnezeu
sufer\ de o boal\ sau alta> ori nu cred c\ Dumnezeiasca Scriptur\ a fost dictat\ de Duhul Sfânt, ceea ce înseamn\ c\ sunt
necredincio[i, ori se cred mai în]elep]i decât Sfântul Duh, [i
asta înseamn\ c\ sunt sminti]i”.
Cei care cred cu adev\rat în Dumnezeul Cel ve[nic Viu
(Mt. 16, 16) nu au nevoie de reprezent\ri „noi” despre Dumnezeu,
întrucât adev\rul despre Dumnezeu, descoperit nou\ prin
Sfânta Scriptur\, înt\rit la Sinoadele Ecumenice [i p\zit în
siguran]\ pân\ ast\zi de Biserica Ortodox\ a lui Hristos, s-a
dovedit de-a lungul secolelor absolut suficient pentru mântuirea credincio[ilor prin roadele sfin]eniei. Este evident c\
cei care socot c\ „Dumnezeu este mort” vor s\ pun\ în locul
lui un alt „dumnezeu” anume, adic\ un fals dumnezeu, prezen457

tându-l credincio[ilor drept Dumnezeul cel adev\rat. De
exemplu, Gharvey Koks consider\ c\ „teologia trebuie s\-[i
ia r\mas bun de la Dumnezeu, Care a fost [i este, [i s\
n\zuiasc\ spre dumnezeul cel care va fi. Corespunz\tor, credin]a ast\zi poate fi definit\ dup\ n\dejdea a]intit\ spre
împ\r\]ia viitoare a lumii [i drept\]ii”. Dar „speran]a” orientat\ spre cele p\mânte[ti este diametral opus\ adev\ratei
speran]e cre[tine, întruchipat\ în cuvintele Sf=ntului Apostol
Petru> „C\ ceruri noi [i p\mânt nou dup\ f\g\duin]a Lui
a[tept\m, întru care dreptatea locuie[te.” (II Petru 3, 13). Koks
socoate îns\ c\ sarcina credincio[ilor e s\ formeze viitorul,
care va apar]ine nu celui care „este”, ci celui care „vine”,
adic\ antihristului. Reprezentarea biblic\ despre Dumnezeu
arat\ c\ Dumnezeu poate fi cunoscut prin însu[irile Lui (Rom.
1, 20). Pe când în curentele teologiei occidentale este descris
un „Dumnezeu f\r\ însu[iri”, determinabil.
Prof. Gerhardt Henneman, de la care culegem informa]ii
despre „teologia f\r\ Dumnezeu”, s-a l\sat atât de mult cople[it de spiritul apostatic al timpului, încât vorbe[te nestingherit despre necesitatea lep\d\rii „unui oarecare balast din
credin]a noastr\ în Dumnezeu”. Dup\ p\rerea lui, „credin]a
cre[tin\ în Dumnezeu trebuie propov\duit\ printr-un mijloc
nou, corelând-o cu situa]ia de ast\zi a omului [i lumea de
ast\zi”. Oare nu acela[i lucru îl pretind ecumeni[tii, st\ruind
asupra unei noi redact\ri a dogmelor cre[tine? Se [tie care
vor fi consecin]ele unui asemenea pas, mai ales datorit\ contribu]iei „teologilor” atei de ast\zi, monta]i împotriva cre[tinismului. Pentru noi trebuie s\ fie clar c\ [i a[a-numi]ii
teologi ecumeni[ti liberali „modera]i”, [i „teologii” atei radicali tind spre unul [i acela[i scop - nimicirea adev\rului mântuitor revelat de Dumnezeu. Teologul catolic Francois Brunes,
care simpatizeaz\ cu Ortodoxia, calific\, pe bun\ dreptate,
acest curent r\u inten]ionat „nu ca pe moartea lui Dumnezeu,
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ci ca pe moartea teologiei”, în aceast\ apostazie „teologic\”
cel mai trist rol revine, desigur, „teologilor” protestan]i, care
declar\ c\ cre[tinismul, mul]umit\ protestantismului, s-a
supus lumii profane moderne. De[i formal protestantismul
urmeaz\ Sfânta Scriptur\, îns\, prin critica sa ra]ionalist\
p\gubitoare, el „pune la îndoial\ îns\[i temelia credin]ei
cre[tine - Scriptura, amenin]ând s\ elimine din teologia
protestant\ [i fondul cre[tin”.
Anume din protestantism au ie[it oameni ca Julian Haxley,
pentru care religia „este credin]a în posibilit\]ile omene[ti”
[i care presupune c\, în locul Dumnezeului celui „învechit”,
„pivotul vie]ii noastre trebuie s\ devin\ dezvoltarea”. Dup\
p\rerea filozofului Martin Keidegger, locul autorit\]ii pierdute a lui Dumnezeu trebuie s\-l ocupe „ra]iunea”. Iar cunoscutul exeget Diettrich Bonhoefer scria> „A trecut timpul
când oamenilor totul li se putea spune prin cuvinte - teologice sau evlavioase< a trecut de asemenea timpul vie]uirii
duhovnice[ti interiorizate [i a con[tiin]ei< ceea ce înseamn\
c\, de fapt, a trecut timpul religiilor< ne apropiem de o er\
lipsit\ totalmente de religie”.
Remarca privind ateismul viitor al omenirii, pe care [i-l
doresc adep]ii a[a-numitei „teologii a dumnezeului mort”,
nu neag\ nicidecum Evanghelia lui Hristos, ci, dimpotriv\,
o confirm\ în mod str\lucit. :nsu[i Mântuitorul Domnul
Iisus Hristos proorocea c\, la a Doua Sa Venire, El nu va
g\si credin]\ pe p\mânt> „Îns\ când va veni Fiul Omului,
oare va afla credin]a pe p\mânt?” (Lc. 18, 8). A[adar, împlinirea acestei proorocii în abaterea apocaliptic\ total\ de la
credin]\, ai c\rei martori suntem, nu sluje[te triumfului teologiei ateiste hulitoare, proasp\t inventate, ci, mai curând,
demasc\rii [i compromiterii ei ca n\scocire satanic\, prezis\
de Hristos, menit\ pentru preg\tirea nemijlocit\ a venirii
antihristului. :n leg\tur\ cu pierderea crescând\ a credin]ei
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omenirii, Bonhoefer vrea s\ b\t\toreasc\ calea noului „cre[tinism nereligios”. Care îns\ ar fi rostul unui „cre[tinism” în
care lipse[te credin]a în Iisus Hristos - Fiul întrupat al lui
Dumnezeu, Care a venit în lume ca s\ mântuiasc\ pe cei p\c\to[i? (I Tim. 1, 15) C\ci în lume exist\ multe înv\]\turi morale! În afara sfintei noastre Credin]e Ortodoxe nu exist\
nici Mântuire, nici Adev\rul lui Dumnezeu, nici Biseric\
adev\rat\, care ar p\stra acest Adev\r de falsific\ri, nici
Taine d\t\toare de har, care ar d\rui oamenilor slabi „toate
cele ce sunt spre via]\ [i buna credin]\” (II Petru 1, 3), ca ei s\
poat\ împlini poruncile lui Dumnezeu, [i din p\c\to[i s\ se
fac\ sfin]i - „p\rta[i dumnezeie[tii firi” (II Petru 1,4).
Cu toate acestea, în rândul ortodoc[ilor, [i chiar al arhiereilor, se g\sesc tr\d\tori. Vom da un singur exemplu. La
o adunare a cre[tinilor ortodoc[i, un ecumenist din Occident
]inea o predic\ în prezen]a unui arhiereu @ortodox” ecumenist.
Predicatorul a atins în treac\t [i tema „teologiei dumnezeului
mort”. Arhiereul s-a ridicat, s-a apropiat de el, îns\ în loc
s\-l înfrunte [i s\-l dema[te, l-a rugat amabil în [oapt\ pe
engleze[te s\ nu vorbeasc\ pe aceast\ tem\, deoarece „poporul nu este preg\tit”... Oare nu e culmea?
Cu aceasta încheiem lucrarea noastr\, care a ajuns pân\
la grani]a dincolo de care urmeaz\ doar lep\darea f\]i[\ de
Hristos. „Pentru cel în]elept e de-aajuns”!
Prin urmare, convingându-se c\ ecumenismul [i „teologia” ateist\ a „dumnezeului mort” merg laolalt\ spre aceea[i ]int\> distrugerea Adev\rului descoperit de Dumnezeu
[i a Bisericii Ortodoxe a lui Hristos, chemat\ s\ p\zeasc\
acest Adev\r pân\ la sfâr[itul veacului (Mt. 28, 20), fiind „stâlpul [i temelia adev\rului” (I Tim. 3, 15), cre[tinii ortodoc[i trebuie s\ m\rturiseasc\ cu glas tare> „Con[tiin]a noastr\
ortodox\ nu ne îng\duie s\ fim ecumeni[ti, c\ci aceasta ar
însemna s\ slujim pe satan [i pe sluga lui, antihristul!”
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Încheiere
Despre adev\rata convie]uire în pace

Potrivit celor 16 principii expuse mai sus> dogmatice,
canonice, liturgice, istorico-biserice[ti [. a., noi declar\m c\
nu putem fi ecumeni[ti. E foarte posibil ca, în cazul în care
noi avem o atitudine atât de categoric negativ\ fa]\ de ecumenism [i nu admitem nici un compromis, s\ ni se repro[eze
urm\toarele>
1) c\, neparticipând la mi[carea ecumenic\, care a cuprins
întreaga lume, noi ne-am opune p\cii [i solidarit\]ii între
oameni<
2) c\ respectarea adev\rului f\r\ „dragoste” nu este justificat\ de pe pozi]iile situa]iei tragice actuale din lume<
3) c\ noi ne-am opune tendin]elor de pace ale oamenilor de
stat, care depun eforturi colosale pentru asigurarea p\cii [i
izb\virea omenirii de atotnimicitoarea catastrof\ nuclear\.
Iat\ r\spunsul nostru la aceasta>
Noi ne lep\d\m cu t\rie de p\rt\[ia la mi[carea ecumenic\ [i de participarea în cadrul C.E.B., deoarece, participând, ne-am abate de la adev\rata credin]\ ortodox\, iar
prin aceasta - de la Mântuitorul nostru Domnul Iisus Hristos,
[i ne-am apropia de vr\jma[ii Sfintei Biserici Ortodoxe a lui
Hristos, adic\ de eretici. Mai mult decât atât, ecumenismul
ne împinge spre comuniune religioas\ cu religiile necre[tine>
iudaismul, mahomedanismul, budismul, confucianismul etc,
[i chiar cu feluritele asocia]ii [i ideologii parareligioase.
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Evitând, în cadrul rela]iilor pur religioase, mi[c\rile [i
comunit\]ile ne-ortodoxe, supranumite pe nedrept de C.E.B.
„biserici”, [i refuzând, pe baza hot\rârilor canonice, orice
contact cultic [i sacramental cu ele, noi nu priv\m de dragostea noastr\ oamenii în general în planul rela]iilor social
umane. :n domeniul social, noi sprijinim ini]iativele de pace
ale autorit\]ilor civile, ne pronun]\m pentru pace [i ne rug\m „pentru pace în lumea întreag\”, urmând Sf=ntului Apostol Pavel> „s\ face]i rug\ciuni, cereri, f\g\duin]e, mul]umite pentru to]i oameni. Pentru împ\ra]i [i pentru to]i care
sunt întru dreg\torii, ca s\ petrecem via]\ lin\ [i cu odihn\
întru toat\ buna credin]\ [i cur\]ia.” (I Tim. 2, 1-2). Ce om cu
judecat\ vrea r\zboi, [tiind c\ acesta poate distruge via]a pe
p\mânt?
Unii sectan]i î[i închipuie c\ s-au f\cut supu[i ai împ\r\]iei cere[ti [i de aceea ar fi independen]i de autorit\]ile
p\mânte[ti. Ei nu au dreptate! Cre[tinul nu trebuie s\ fie un
r\zvr\tit< el trebuie s\ respecte porunca lui Dumnezeu> „da]i
dar înapoi pe cele ce sunt ale Chesarului, Chesarului, [i pe
cele ce sunt ale lui Dumnezeu, lui Dumnezeu” (Mt. 22, 21).
Noi, de asemenea, ne sim]im datori s\ iubim pe aproapele ca pe noi în[ine (Mt. 22, 39), [i socotim c\ adev\rata dragoste, ar\tat\ unui om concret, nu este mai pu]in important\
decât dragostea fa]\ de întreaga omenire. Sfin]ii P\rin]i, care
au fost, f\r\ îndoial\, pentru pace în lume, îndreptau aten]ia
cre[tinului, înainte de toate, c\tre Cer [i c\tre f\ptura l\untric\ pa[nic\ a sufletului, c\ci din cauza sufletului neiubitor
de pace au loc în lume toate dezbin\rile. S\ ne amintim cuvintele Preacuviosului Serafim de Sarov> „Dobânde[te duh
pa[nic, [i mii de oameni se vor mântui în jurul t\u!”. Sf=ntul
Cuvios Macarie cel Mare, în convorbirea sa despre pace, dore[te tuturor celor care îl ascult\> „pacea cereasc\, care a
n\scut Lumina lumii (In. 8, 12), pacea pe care au rostit-o
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proorocii [i despre care au vorbit cei cucernici [i au binevoit-o
îngerii (Lc. 2, 14). Sf=ntul î[i sfâr[e[te convorbirea cu slovele>
„Pacea lui Dumnezeu, care a fost cu to]i Sfin]ii P\rin]i [i i-a
ferit de orice ispit\. Aceast\ pace fie cu voi în numele Tat\lui
[i Fiului [i al Sfântului Duh. Amin”.
C\l\uzindu-ne dup\ aceste gânduri despre pace ale Sfin]ilor P\rin]i, noi ne temem s\ tr\d\m pe Domnul Iisus
Hristos - Domnul p\cii [i înv\]\torul iubirii. O astfel de tr\dare am s\vâr[i dac\ am jertfi unilateral dragostea de dragul
„adev\rului” sec [i m\rturisit în chip fariseic, sau adev\rul
- de dragul „dragostei” în]elese în chip lumesc.
Programul anticre[tin al francmasoneriei nu este pentru
nimeni un secret. Masonii - „pacificatori” demult ard de dorin]a s\ lichideze cre[tinismul, chipurile, pentru binele omenirii. Acest lucru l-a remarcat cu peste o sut\ de ani în urm\
marele scriitor rus Dostoievski, care a participat în 1867 la
Congresul p\cii de laGeneva.
So]ia sa î[i amintea mai târziu c\ Fiodor Mihailovici s-a
întors de la congres cu o impresie penibil\, împ\rt\[indu-[i
gândurile într-o scrisoare c\tre Ivanov-Hmirov> „Au ajuns
pân\ acolo încât au declarat c\ pentru dobândirea p\cii pe
p\mânt trebuie s\ fie distrus\ credin]a cre[tin\”. Sub pretextul p\cii, francmasoneria î[i d\ silin]a s\ [tearg\ din
con[tiin]a oamenilor ideea despre adev\rul mântuitor al lui
Dumnezeu. Bisericii Ortodoxe i se impune, ca condi]ie de
colaborare pentru realizarea p\cii pe p\mânt, s\ renun]e la
valorile credin]ei, scumpe pentru ea, cerându-i-se „renegarea radical\ a tradi]iilor”. Acest lucru nu se cere [i comunit\]ilor laice angajate în lupta pentru pace, ci doar Bisericii
Ortodoxe, întrucât francmasoneria caut\, cu orice chip, s\
distrug\ „stâlpul [i temelia adev\rului” (Tim. 3, 15).
În discursul introductiv rostit la Adunarea a VI-a a
C.E.B. de la Vancouver din iulie 1983, secretarul general de
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atunci al C.E.B., dr. Philip Potter, [i-a exprimat dezaprobarea în privin]a doritorilor de a r\mâne credincio[i Adev\rului mântuitor al lui Hristos. Iat\ cuvintele lui> „Unii se
tem s\ porneasc\ pe calea inevitabil\ a pacific\rii, de parc\
e nevoie s\-[i p\streze credin]a chiar dac\ lumea ar pieri în
foc”. Reiese c\ lumea se va p\stra dac\ ne vom sacrifica
credin]a. S\ fie oare într-adev\r a[a? Nu! Sf=nta Scriptur\
spune altceva> Dac\ vom asculta de Dumnezeu [i de adev\rata credin]\ în El, atunci El ne va d\rui adev\rata pace [i
bun\stare, în caz contrar vom fi pedepsi]i cu r\zboaie [i
pustiiri. A[a spune însu[i Dumnezeu prin gura proorocului
Isaia> „{i de ve]i vrea [i m\ ve]i asculta, bun\t\]ile p\mântului ve]i mânca. Iar de nu ve]i vrea [i de nu m\ ve]i asculta,
sabia v\ va mânca pe voi, c\ gura Domnului a gr\it acestea”
(Is. 1, 19-20). În cartea vetero-testamentar\ a Judec\torilor Israelului se subliniaz\ clar ideea c\ orice abatere de la adev\rata cinstire a lui Dumnezeu aduce dup\ sine r\zboaie [i înrobiri ale poporului evreu> „{i au f\cut fiii lui Israil r\u înaintea Domnului. {i au slujit Vaalimilor. {i au p\r\sit pe Domnul Dumnezeul p\rin]ilor s\i, cel ce i-au scos pe ei din p\mântul Eghipetului, [i au mers dup\ dumnezei str\ini ai neaurilor celor dimprejurul lor, [i s-au închinat lor, [i au mâniat
pe Domnul. {i l-au p\r\sit, [i au slujit lui Vaal [i Astartelor.
{i s-a mâniat cu iu]ime Domnul asupra lui Israil, [i i-au dat
pe ei în mâna pr\d\torilor, care i-au prins pe ei, [i i-au vândut vr\jma[ilor lor primprejur, [i n-au putut sta împotriva
vr\jma[ilor s\i întru toate în care mergeau.” (Iuda 2, 11-14).
Noi respingem ecumenismul masonic, pentru c\ el, invocând ca pretext salvarea lumii de r\zboi, vrea s\ distrug\
Credin]a Ortodox\ [i, propov\duind, chipurile, toleran]a
religioas\, nu poate tolera propov\duirea adev\rului ortodox
curat [i nefalsificat de minciuna eretic\.
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În antichitatea cre[tin\, un reprezentant tipic al intoleran]ei masonice de ast\zi a fost împ\ratul roman din secolul
al IV-lea, Iulian Apostatul (Paravatul). Botezat fiind, el s-a
întors la p\gânism [i reprezint\ un prototip uimitor al antihristului. Ac]ionând corespunz\tor, el inten]iona s\ restabileasc\, dup\ placul iudeilor, templul din Ierusalim, distrus
de romani în anul 70 d.Hr., în ciuda cuvintelor M=ntuitorului Hristos, c\ din el „nu va r\mâne piatr\ pe piatr\” (Lc.
21, 6). Dar, în aceast\ ini]iativ\ a sa îndreptat\ împotriva lui
Dumnezeu, Iulian a suferit un e[ec total, dup\ cum scrie istoricul Ammian Marcelul> limbi uria[e de foc au ]â[nit de
sub temelia fostului templu, împiedicând pe iudei s\-l refac\.
În al doilea an al
domniei nelegiuite a
lui Iulian (361-363), au
sosit la el trei soli din
Persia - fra]ii Manuil,
Savel [i Ismail, cre[tini ortodoc[i profund
credincio[i, pe care
regele persan Alamundar (care avea o
atitudine tolerant\
fa]\ de cre[tini) i-a
trimis pentru restabilirea dup\ r\zboi a
rela]iilor de pace cu
Bizan]ul. Împ\ratul
a organizat în cinstea
lor ofrande p\gâFlavius Claudius Iulianus (331-363),
cunoscut [i sub numele de
ne[ti pompoase. FraIulian al II-lea.
]ii îns\ au refuzat s\
asiste [i s\ participe la aceast\ primire.
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Aflând c\ solii persani m\rturisesc credin]a lui Hristos,
Iulian, de mânie, a uitat de conduita diplomatic\ [i interesele
statului, [i, dup\ multe interog\ri [i torturi, i-a condamnat pe
solii cre[tini la moarte. Prin aceasta, el a provocat un nou
r\zboi cu Persia, în timpul c\ruia a fost învins [i ucis. Cei
trei fra]i au procedat deschis [i cinstit< refuzând s\ participe
la jertfirile p\gâne[ti, ei au declarat> „N-am venit aici pentru
a ne lep\da de credin]a în Hristos, ci pentru a înt\ri
leg\turile de pace între cele dou\ state!”. Iulian a sus]inut cu
viclenie cuvintele lor, r\spunzând în mod inten]ionat c\
„pacea râvnit\ nu poate fi asigurat\ decât prin armonie
religioas\ [i prietenie reciproc\”. „Despre ce fel de prietenie
poate fi vorba, a continuat el, dac\ nu dori]i s\ serba]i
împreun\ cu noi în cinstea marilor zei, ca s\ înt\rim pacea
între noi... Dac\ îns\ nu sunte]i de aceea[i p\rere cu noi în
cinstirea zeilor no[tri, atunci a]i venit nu pentru înt\rirea, ci
pentru stricarea p\cii!”.
Drept r\spuns la o amestec\tur\ atât de tenden]ioas\ a
lumii politice cu credin]a religioas\, fra]ii au delimitat aceste
aspecte ale rela]iilor dintre oameni, subliniind c\ acordul de
pace, pentru negocierea c\ruia au venit, se refer\ doar la
leg\turile politice, militare [i comerciale dintre state [i nu
prive[te convingerile religioase ale reprezentan]ilor acestora.
Ap\rând cu t\rie credin]a lor ;ntru Hristos, ei au spus în cele
din urm\ c\ - nici în Persia, nici aici -, nimeni nu ar putea
s\-i rup\ de la credin]a în Hristos Mântuitorul [i s\-i conving\ s\ treac\ la p\gânism.
M\rturisirea neînfricat\ a fra]ilor mucenici în fa]a lui
Iulian Apostatul trebuie s\ serveasc\ drept exemplu pentru
orice cre[tin ortodox cu adev\rat credincios în atitudinea
fa]\ de ispititorii de ast\zi - ecumeni[tii care, sub masca de
„pacificatori”, vor s\-ii uneasc\ pe cre[tinii ortodoc[i cu hete466

rodoc[ii [i chiar cu ateii, cel pu]in în „rug\ciunea comun\ pentru pace”. O asemenea „rug\ciune” îns\, laolalt\ cu neortodoc[ii [i necre[tinii, nu este pl\cut\ lui Dumnezeu, ci este
„rug\ciune ce se preface în p\cat”, despre care se arat\ în
Psalmul 108, 6. Dimpotriv\, cur\]ia credin]ei ortodoxe este
cea dintâi condi]ie pentru realizarea unei adev\rate p\ci,
c\ci f\r\ ajutorul harului lui Dumnezeu, orice pace este
nesigur\. În ceea ce-ii prive[te pe ecumeni[ti, ei sunt f\]arnici în dorin]a lor de pacificare, c\ci, dup\ cum spune autorul Psalmilor, ei „gr\iesc pace c\tre aproapele lor, dar
cele rele sunt în inimile lor” (Ps. 27, 3) asemuindu-sse apostatului Iulian, care vorbea [i el de pace, dar a dezl\n]uit
r\zboiul, în care a pierit el însu[i.
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