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De ce ecumenismul este cea mai mare erezie  
din istoria Bisericii? 
de Adamandios Țakiroglou 

 
Pentru că mulți credincioși neinformați întreabă: ce rău există în așa-numitul ecumenism? De ce vorbesc 

unii despre panerezie și despre întinarea credinței și de ce sunt acuzați episcopii și preoții (care nu se 
îndepărtează de ecumeniști), mai ales că toată această mișcare ecumenistă este impusă de condițiile de azi, 
consider că este necesar să fie menționate constatările de mai jos referitoare la caracterul ecumenismului.  

Ecumenismul este:  
1. Luptător împotriva lui Dumnezeu (Vrăjmașul lui Dumnezeu), pentru că pretinde bunăvoință față 

de cei aflați în afara Bisericii și recunoaște ereziilor și diferitelor credințe păgâne părtășia sau participarea la 
lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu, iar pe unele dintre aceste religii le numește în mod blasfemiator chiar  
avraamice. Însă, potrivit învățăturii Sfântului Apostol Pavel, cei care sunt chemați să fie fii în credință ai lui 
Avraam sunt cei ”născuți din credință” (Galateni 3, 7) (cei care cred în Sfânta Treime așa cum a crezut Avraam, 
adică ortodocșii – n.trad.).  

2. Luptător împotriva lui Hristos , pentru că potrivit ”teologiei”  lui Ioannis Zizioulas, este recunoscut 
primatul sau întâietatea Tatălui, față de Care este subordonat în mod automat Fiul (El nu este socotit egal sau 
deoființă cu Tatăl). Și arienii și nestorienii au încercat să impună această subordonare a Fiului față de Tatăl. În 
același timp, devreme ce ecumeniștii îi recunosc pe monofiziți ca biserici, ei admit și erezia lor – cea despre o 
singură fire a lui Hristos – deci ca învățătură ei sunt în opoziție cu dogma ortodoxă.  

3. Luptător împotriva Duhului Sfânt , pentru că îi recunoaște pe papistași ca biserică, în pofida 
învățăturii lor despre ”filioque” (a purcederii Duhului Sfânt și de la Fiul) și le atribuie preoție și succesiune 
apostolică.  

4. Luptător împotriva Sfintei Treimi , pentru că prin ”primatul Tatălui”  Îi subordonează pe Fiul și pe 
Duhul Sfânt. În același timp, ei învață că ”de fapt comuniunea celor Trei Persoane devine unitate numai într-o 
singură persoană, cea a Tatălui.”  (conform revistei Theologia, nr. 2/2009, p. 32). Această învățătură este cu 
totul anti-ortodoxă, adică eretică.  

5. Luptător împotriva Bisericii , pentru că prin acceptarea teoriei ramurilor, a teoriei incluziunii și prin 
multe altele cuprinse în declarațiile oficiale și în textele semnate sunt recunoscute mai multe biserici, în loc de 
una și se anulează răspunsul negativ la întrebarea retorică: ”Oare S-a împărțit Hristos?” (I Corinteni 1, 13). În 
același timp, ecumeniștii emit păreri despre reînființarea Bisericii, lucru care îi arată din nou pe aceștia ca fiind 
niște luptători împotriva lui Hristos.  

6. Luptător împotriva Maicii Domnului, N ăscătoarea de Dumnezeu, pentru că ecumeniștii se roagă 
împreună cu cei care neagă Fecioria Maicii Domnului și numele ei de ”N ăscătoare de Dumnezeu” sau cu cei 
care propovăduiesc, precum papistașii, învățături despre ”imaculata concepție”  a Maicii Domnului.  

7. Luptător împotriva sfintelor icoane, pentru că se roagă și îi recunosc ca ”biserică”  pe cei care îl au 
ca ”sfânt”  pe împăratul Carol cel Mare al francilor, condamnat ca eretic de Sinodul al VII-lea Ecumenic și îi 
recunosc pe cei care refuză teologia și cinstirea sfintelor icoane.  

8. Luptător împotriva sfin ților , pentru că în cuvântul său de salut către delegația papistașă prezentă cu 
ocazia sărbătorii oficiale a Patriarhiei Ecumenice din data de 30 noiembrie 1998 (adică praznicul Sfântului 
Apostol Andrei), patriarhul ecumenic Bartolomeu a susținut faptul că ”str ămoșii noștri care ne-au lăsat nouă 
ca moștenire schisma au fost victime nefericite ale șarpelui începător al răului și ei se află deja în mâinile lui 
Dumnezeu, Dreptul Judecător.”  (adică sfinții au fost de vină pentru schismă, nu ereticii, afirmație care este o 
mare blasfemie – n.trad.)  

9. Luptător împotriva sfintelor canoane, pentru că același patriarh a numit Sfintele Canoane drept 
”ziduri ale rușinii” , care trebuie să fie înlăturate și episcopii ecumeniști le calcă în picioare și le interpretează 
după bunul lor plac.  

10. Luptător împotriva Sfintelor Taine , pentru că recunoaște tainele, succesiunea apostolică și botezul 
ereticilor (care de fapt nu există, adică nu au nici o valoare mântuitoare – n.trad.) 
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11. Luptător împotriva Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii , pentru că promovează schimbări și 
denaturări în slujba Sfintei Liturghii și în textul rânduielii ei.  

12. Luptător împotriva episcopilor sau a demnității arhierești , pentru că anulează rolul adevărat al 
episcopului ca cel ce drept învață cuvântul adevărului lui Hristos, îl promovează pe episcop drept cap al Bisericii, 
dându-L deoparte pe Hristos și neagă existența Bisericii fără episcop, chiar și dacă acesta este eretic.  

13. Luptător împotriva turmei lui Hristos , pentru că exclude turma credincioșilor de la rolul ei în 
Biserică și o retrogradează la nivelul de ”oi credincioase”, îi ia dreptul de a-i controla pe episcopi în probleme 
de credință și impune turmei să meargă alături de ecumeniști în erezie.  

14. Luptător împotriva omului , pentru că ascunzând și denaturând Adevărul cel unic al lui Hristos, îi 
exclude pe oameni de la lucrarea Lui mântuitoare și îi învață calea spre pierzanie.  

 
În fine, pentru că există și întrebarea: devreme ce nu toți episcopii îi învață pe oameni ecumenismul, 

desigur sunt unii care îl condamnă, oare noi de ce să îi acuzăm pe aceștia? Răspunsul este: pentru că din diferite 
motive și potrivnic învățăturii Sfinților Părinți, ei tac și nu spun lucrurilor pe nume, nu pun în aplicare Sfintele 
Canoane referitoare la condamnarea ereziilor și la apărarea turmei lui Dumnezeu de acestea, slujesc împreună 
cu cei care sunt acuzați ca fiind eretici, au o atitudine de îngăduință față de cei ce cad sub incidența acuzațiilor 
de mai sus, lucru care constituie batjocorire a Celui Preaînalt, și contribuie astfel la consolidarea și la acceptarea 
ereziei; această atitudine a lor îi face și pe ei înșiși să fie părtași la erezie. 
 
Sursa: https://katanixis.blogspot.ro/2017/03/blog-post_77.html 
 

traducere din neogreacă de 
pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu 


