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Ἡ ἔκπτωση ἀπό τήν ἀποστολική καί πατερική
παράδοση καί ἡ ἀποκοπή ἀπό τήν Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ τῆς πρωτόθρονης, μέχρι τίς ἀρχές τοῦ 11ου
αἰῶνα Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης, εἶχε καταλυτικές συνέπειες
γιά ὁλόκληρη τήν ἱστορία τῆς Εὐρώπης. Εὔστοχα καί
συνοπτικά ἐπισημαίνει ὁ Ποιμενάρχης μας: «Ἡ Δύση, ὡς
ἀλλοιώσασα αὐτὴ τὴν διδασκαλία ἀπεκόπη ἀπὸ τὴν
ἄμπελον τοῦ Κυρίου μὲ ὅλα τὰ φρικτὰ ἐπακόλουθα, μὲ τὶς
γνωστὲς ἀντιθέσεις, μεταξύ τῆς Θεολογίας καὶ τῆς ζωῆς,
τὶς αὐθαίρετες ἑρμηνεῖες, τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴν πρώτη, τὴν ἀρχέγονη δηλαδή πατερικὴ παράδοση, μὲ
ἀποτέλεσμα νὰ γεννηθοῦν ὅλα τὰ σύγχρονα, ἀθεϊστικὰ καὶ
ψεύτικα κοινωνικὰ καὶ πολιτικά ἢ τὰ λεγόμενα πολιτιστικά
κινήματα, τὰ ὁποῖα στὸ τέλος ἀντὶ νὰ ἐνισχύουν, ὡς
ψευδῶς, κατ’ ἀρχὰς διακηρύττουν, ἀπογοητεύουν τὸν
ἄνθρωπο»1.
Ἀπό τήν αἱρετική μήτρα τοῦ Παπισμοῦ καί ὡς
ἀντίδραση σ’ αὐτόν, γεννήθηκε ἡ Διαμαρτύρηση, ὁ Προτεσταντικός κόσμος (15ος αἰ). Δυστυχῶς, ἡ μέχρι τότε ἐν
τῇ πράξει περιφρόνηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως
ἀπό τόν Παπισμό, ἔγινε στούς Προτεστάντες βασικό δόγμα πίστεως («sola scriptura»). Ἀποτέλεσμα οἱ Προτεστάντες νά ἀποξενωθοῦν πλήρως ἀπό τήν ἀληθή Θεολογία,
ὅπως αὐτή τήν ἔζησε ἡ Ἐκκλησία, διά τῶν θεοφόρων
Πατέρων της. Ὑπό τίς συνθῆκες αὐτές ἦταν ἀναμενόμενο
ὁ προτεσταντικός κόσμος νά πέσει σέ σωρεία πλανῶν καί
κακοδοξιῶν, καί συνακόλουθα νά διασπαστεῖ σέ
ἑκατοντάδες ἑτερόκλητες ὁμάδες ἀπό τίς ὁποίες ὅλες
διεκδικοῦν τή συμμετοχή τους στή Μία Ἐκκλησία τοῦ
Χριστοῦ. Ἔτσι, ἀπό τόν Προτεσταντισμό,
προέρχονται
πολλές,
ἀκόμα καί ἀντιτριαδικές, ἀκραῖες
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νεοπροτεσταντικές καί νεοπεντηκοστιανές κινήσεις, οἱ
ὁποῖες ὀρθότερα χαρακτηρίζονται παραχριστιανικές
ὁμάδες, καί ὄχι χριστιανικές αἱρέσεις (πχ. Μάρτυρες τοῦ
Ἰεχωβᾶ, Μορμόνοι, Ἀντβεντιστές).
Ἀκόμα καί στίς πλέον “παραδοσιακές” προτεσταντικές ὁμολογίες (Ἀγγλικανούς) συναντᾶμε πλήρη
ἔκπτωση ἀπό τή χριστιανική παράδοση καί σέ καθοριστικά ζητήματα χριστιανικῆς ἠθικῆς καί λατρείας (ἱερωσύνη
γυναικῶν, γάμοι κιναίδων).
Στά τέλη τοῦ 19ου αἰ. οἱ ἴδιοι οἱ Προτεστάντες συνειδητοποίησαν ὅτι ὁ κατακερματισμός τους ἀποτελεῖ
ἀπόδειξη ὅτι ἐξέπεσαν ἀπό τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας τοῦ
Χριστοῦ. Δυστυχῶς ὅμως, ἀντί νά ἀναζητήσουν τήν
πνευματική ἀσθένεια πού τούς ὁδήγησε στό κατάντημα
αὐτό (τό ὅτι ἀπέρριψαν δηλαδή και, τελικά, ἀποκόπηκαν
ἀπό τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας) καί ἐν μετανοίᾳ νά
προσέλθουν στήν ἱστορική Ἐκκλησία, τήν Ὀρθόδοξη,
θέλησαν νά “θεραπεύσουν” μόνο τό σύμπτωμα τῆς
ἀσθένειάς τους. Δημιουργήθηκε ἔτσι, ἀρχικά στόν προτεσταντικό χῶρο καί μέ πρωτοπόρους τούς Προτεστάντες,
ἡ Οἰκουμενική Κίνηση μέ σκοπό νά ἀποκαταστήσει τήν
ἑνότητα τῆς «Ἐκκλησίας» τους ἀπό τόν κατακερματισμό
καί ὄχι – δυστυχῶς – νά τούς βοηθήσει νά ἐπανέλθουν
στήν ἁγιοπνευματική παράδοση τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας.
Ἀργότερα, στίς ἀρχές τοῦ 20ου αἰ., τήν –
προτεσταντικῆς ἐμπνεύσεως καί ἐκτελέσεως – Οἰκουμενική Κίνηση νομιμοποίησε, (δυστυχῶς), ἐκκλησιαστικά
τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, ἐνῶ
ἡ Β΄ Βατικανή Σύνοδος τοῦ παπισμοῦ (1962-1965) τῆς
παρέσχε πλήρη “θεολογική” κάλυψη μέ τήν περιφρόνηση
τῆς ὁμόφωνης πατερικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης
τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας.

Τί εἶναι ὁ Οἰκουμενισμός
Ἄς δοῦμε πολύ ἐπιγραμματικά τί εἶναι ὁ Οἰκουμενισμός : Εἶναι ἕνα θρησκευτικό κίνημα πού ἀποβλέπει
στήν ἑνώση ὅλων των θρησκειῶν τοῦ κόσμου μέ τό πρόσχημα τῆς ἀγάπης καί τό ἀγαθό τῆς ἑνότητας. Ἐπιχειρεῖ
δέ σέ θρησκευτικό ἐπίπεδο ὅ,τι καί ἡ παγκοσμιοποίηση
σέ πολιτικό-οἰκονομικό. Ἐπιχειρεῖ μία ὅσο τό δυνατόν
μεγαλύτερη ὁμογενοποίηση τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων τῶν ἀνθρώπων, γιά μιά σταδιακή ἕνωση πρῶτα τῶν
χριστιανικῶν ὁμολογιῶν (Ὀρθοδόξων, Παπικῶν,
Προτεσταντῶν) καί στή συνέχεια τῶν μονοθεϊστικῶν
θρησκειῶν (Χριστιανισμός, Ἰουδαϊσμός, Ἰσλάμ), καί
τελικῶς, ὅλων τῶν ἄλλων θρησκειῶν. Ὁ Οἰκουμενισμός
εἶναι, λοιπόν μέθοδος ἑνότητας τῶν Χριστιανῶν καί ὅλης
τῆς ἀνθρωπότητας παρά τήν ποικιλία τῶν πίστεων τῶν
διαφόρων θρησκειῶν.
Ἡ βασική θεολογική θέση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
εἶναι «ὅλοι οἱ δρόμοι ὁδηγοῦν στόν ἴδιο Θεό. Ὅλοι οἱ
δρόμοι προσφέρουν τήν ἴδια σωτηρία». Πίστευε ὅ,τι
θέλεις. Εἶναι σωστό αὐτό πού ἐσύ πιστεύεις! Μόνο νά
μήν εἶσαι μονο-δογματικός. Δέν ὑπάρχει μία αλήθεια.
Ὅλες οἱ θεολογικές ἀντιλήψεις εἶναι τό ἴδιο σωστές, γι’
αὐτό καί δέν μᾶς ἐμποδίζουν ἀπό τό νά εἴμαστε ἑνωμένοι
ὡς μία Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ὅποιος ἀμφισβητεῖ αὐτή
τή διδασκαλία χαρακτηρίζεται φονταμενταλιστής, φανατικός κοκ. Γιά τόν οἰκουμενισμό οἱ διαφορετικές
ἀντιλήψεις δέν εἶναι αἱρετικές ἀλλοιώσεις τῆς διδασκαλίας του Χριστοῦ, ὅπως ἔλεγαν οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ Πατέρες στίς Οἰκουμενικές Συνόδους, ἀλλά ἀπολύτως
ἀποδεκτές σωτηριολογικά ἀπόψεις.
Ὁ Οἰκουμενισμός ἐξ αἰτίας τοῦ συγκρητιστικοῦ
του περιεχομένου εἶναι ἡ πλέον ὕπουλη αἵρεση πού
ἐμφανίστηκε ποτέ στήν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Ἅγ.
Ἰουστίνος τήν χαρακτήρισε «Παναίρεση», διότι περιλαμβάνει ὅλες τίς αἱρέσεις πού ἔχουν ἐμφανιστεῖ. Ὁ
Οἰκουμενισμός εἶναι ἡ πιό δόλια ἀμφισβήτηση καί ἡ πιό
σοβαρή νόθευση τῆς πίστης τῆς Ἐκκλησίας. Δημιουργεῖ
τήν ἀπόλυτη σύγχυση γύρω ἀπό τήν ταυτότητα τῆς πίστεώς μας. Καί τελικά ὁδηγεῖ στήν αὐτοαναίρεση τῆς
ἴδιας τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἡ ἀπόφαση τῆς Θ΄ Γενικῆς Συνέλευσης τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ) στό Πόρτο
Ἀλλέγκρε (2006), τήν ὁποία δυστυχῶς συνυπέγραψαν
Ὀρθόδοξοι ἀντιπρόσωποι μέ Προτεστάντες εἶναι
ἀπολύτως σαφής καί ἐπιβεβαιώνει τά ἀνωτέρω: «Κάθε
ἐκκλησία [σσ. ὑπό τόν ὅρο «Ἐκκλησία» ἐννοοῦνται καί
ὅλες οἱ προτεσταντικές ὁμάδες πού συμμετέχουν στό
ΠΣΕ] εἶναι ἡ καθολική Ἐκκλησία καί ὄχι ἁπλά μέρος
της. Κάθε ἐκκλησία εἶναι ἡ καθολική Ἐκκλησία, ἀλλά
ὄχι ὁλόκληρη [ἡ καθολική Ἐκκλησία]. Κάθε ἐκκλησία
πληροῖ τήν καθολικότητά της, ὅταν εὑρίσκεται ἐν
κοινωνίᾳ μέ τίς ἄλλες ἐκκλησίες ... Ἀκόμη καί τώρα
πού ἡ συμμετοχή στήν ἴδια Εὐχαριστία δέν εἶναι πάντοτε δυνατή, οἱ διηρημένες ἐκκλησίες ἐκφράζουν τήν
[μεταξύ τους] ἀμοιβαία ἐκτίμησι κι ὄψεις τῆς καθολικότος.
‘…’
Ὁ
ἕνας
χωρίς
τόν
ἄλλον εἴμαστε πτωχότεροι»2. Μέ ἄλλα λόγια, ἡ Οἰκουμενική Κίνηση, στά πλαίσια τοῦ ΠΣΕ ἀναγνώρισε τήν

“καθολικότητα” (= πληρότητα ἀληθείας) τῶν αἱρετικῶν
προτεσταντικῶν ὁμάδων καί ἐπί πλέον διακήρυξε ὅτι ἡ
Καθολικότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐξαρτᾶται ἀπό
τόν ἄν βρίσκεται σέ κοινωνία μέ τίς αἱρέσεις τοῦ
Προτεσταντισμοῦ !
Δέν εἶχε, λοιπόν, δίκιο ὁ Καθηγητής τῆς
Ὀρθοδόξου Δογματικῆς καί Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς,
ὅταν πρῶτος αὐτός χαρακτήρισε τόν Οἰκουμενισμό ὡς
«παναίρεση» τῆς ἐποχῆς μας;

Ὁ Οἰκουμενισμός καί «τό μυστήριο τῆς
ἀνομίας».
Καί ἐάν θέλουμε νά προχωρήσουμε λίγο πιό βαθιά
ἡ θεολογία τοῦ οἰκουμενισμοῦ στήν πραγματικότητα
παρέχει τό ἰδεολογικό ὑπόβαθρο τοῦ «μυστηρίου τῆς
ἀνομίας», τό ὁποῖο βλέπουμε νά τελεσιουργεῖται στίς
μέρες μας : Γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία μέ τό διαχριστιανικό οἰκουμενισμό καί τό διαθρησκειακό συγκριτισμό περιφρονεῖται ὁ πυρήνας τοῦ Εὐαγγελίου, πού συνίσταται στή διακήρυξη τῆς μοναδικότητας τοῦ Προσώπου
τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Σταυρικοῦ Του
θανάτου καί τῆς ἐκ νεκρῶν Ἀναστάσεώς Του.
Σχετικοποιεῖται τό ἀποστολικό «οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενί
ἡ σωτηρία» (Πραξ. 4, 12), ὑποτιμᾶται τό Πρόσωπο καί τό
σωτήριο ἔργο τοῦ Ἰησοῦ καί προτείνονται καί ἄλλοι,
παράλληλοι “δρόμοι” θεώσεως. Ὁ διαχριστιανικός
Οἰκουμενισμός διευρύνεται καί μέ τό πανθρησκειακό
ὅραμα καί τό διαθρησκειακό συγκριτισμό (πχ. θεωρίες
περί ἀββραμιαίων, μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν). Ἔτσι, ἡ
κοινωνία ὁδηγεῖται στή σχετικοποίηση τῆς Ἀλήθειας
καί στήν ἀποδοχή ὅλων τῶν θρησκειῶν, ἀκόμα καί τῶν
ἐγκληματικῶν δογμάτων, ὡς ἰσοτίμων ἀτραπῶν πρός τή
σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτό εἶναι τό ὕψιστο δόγμα τῆς
Νέας Ἐποχῆς στό ὁποῖο δέ συγχωρεῖται ἡ παραμικρή
ἀντίρρηση ἤ καί ἁπλή ἐπιφύλαξη. Ὅμως, γιά τήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, οἱ θρησκεῖες καί τά διάφορα
θρησκειακά μορφώματα καί οἱ πρακτικές τους ὡς
ἀνθρώπινες ἤ ἀκόμα καί δαιμονικές ἐπινοήσεις, ὡς μεταπτωτικός καρπός τῆς μακριά ἀπό τό Θεό πορείας τοῦ
ἀνθρώπου, δέν μποροῦν νά ἔχουν τήν παραμικρή θέση
στή ζωή τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, διότι ἀποτελοῦν
ἄρνηση τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐλπίδας μας καί σωτηρίας.

Οἰκουμενισμός καί τεκτονισμός.
Οἱ οἰκουμενιστές ἰσχυρίζονται ὅτι ὁ Οἰκουμενισμός ἐμπνέεται ἀπό τό αἴτημα τῆς Ἐκκλησίας καί τήν
ἐπιθυμία τοῦ Κυρίου γιά ἑνότητα ὅλων τῶν πιστῶν Του
καί γεννήθηκε μέ τίς Πατριαρχικές Ἐγκυκλίους τῶν ἐτῶν
1902, 1904 καί 1920. Δυστυχῶς, ὅμως ἡ ἀλήθεια, ὅπως
εἴδαμε παραπάνω, εἶναι διαφορετική καί πολύ τραγική:
ὅπως ἀποκαλύπτει ἡ μελέτη ἀπορρήτων μασoνικῶν κειμένων, ἡ ἑνότητα τῶν χριστιανῶν, ὅπως σχεδιάστηκε
καί προωθεῖται ἀπό τόν διαχριστιανικό Οἰκουμενισμό
(μέ παπικούς καί προτεστάντες), ἐντάσσεται
στό
εὑρύτερο
πλαίσιο τοῦ
διαθρησκευτικοῦ

Οἰκουμενισμοῦ, πού ἀποβλέπει στήν ἑνοποίηση ὅλων
τῶν θρησκειῶν3 καί ἀποτελεῖ τόν ἀπώτερο σκοπό τοῦ
τεκτονισμοῦ καί τῆς θεοσοφίας!
Οἱ μασόνοι εἶναι ἀπολύτως σαφεῖς : «Ὁ Τεκτονισμός …
προώρισται αὐτός νά ὑποδείξῃ βραδύτερον τήν βάσιν, ἐπί
τῆς ὁποίας θά ἑδρασθῇ ἡ παγκόσμιος θρησκεία τοῦ μέλλοντος, ἥτις θά περισυναγάγῃ τήν Οἰκουμένην ἅπασαν
εἰς μίαν ποίμνην ὑπό ἕνα ποιμένα»4. Τό ἔργο αὐτό τό
ἔχουν ἀναλάβει τά ἀνώτατα κλιμάκια τῆς μασονίας: «Ἡ
ἕκτη τάξις [30oς-33ος μασωνικοί βαθμοί] καθιερώθη διά
τήν ἵδρυσιν θρησκείας παγκοσμίου»5. Ἀσφαλῶς στό
ἔργο τοῦ τέκτονα ἐντάσσεται ἡ κατάργηση τῶν
θρησκειῶν μέ τή σημερινή τους μορφή: «Ὁ τέκτων ὅτε
μέν εἶναι δημοτικός [δημοκρατικός], ὅτε μέν
ἀριστοκρατικός, καί ἄλλοτε καταρρίπτει τούς βωμούς
τῶν ναῶν, ἄλλοτε κατακρημνίζει τούς θρόνους τῶν βασιλέων»6. Μέσῳ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τά χριστιανικά
δόγματα, ἀρχικά, καί στή συνέχεια ὅλες οἱ θρησκεῖες
θά παραμερίσουν καί θά διαγράψουν τίς διδασκαλίες
πού τίς διαφοροποιοῦν καί θά κρατήσουν μόνο τά
στοιχεῖα πού τίς ἑνώνουν! Αὐτό εἶναι τό «Βασιλικό
Μυστικό»7 τοῦ Τεκτονισμοῦ, ὅπως ἐκτίθεται στήν τελετή μυήσεως τοῦ «Ὑπερτάτου Πρίγκηπος τοῦ Βασιλικοῦ
Μυστικοῦ» (32ος μασωνικός βαθμός): «Νά ἐλευθερωθοῦν
οἱ θρησκεῖες τοῦ κόσμου, παραμερίζοντας πολλά πράγματα ἐξ ἐκείνων τά ὁποία τιμοῦν ἤ κηρύσσουν εἰς τάς
ἰνδικάς παγόδας, τούς βουδιστικούς ναούς, τά μωαμεθανικά τεμένη καί τάς χριστιανικάς ἐκκλησίας, νά
ἀναζητήσουν κάτι τό ἁγνότερον, καί νά προχωρήσουν
πρός μίαν αἰωνίαν ἀλήθειαν, ἔτσι ὥστε νά προκύψῃ ἡ
Ἐκκλησία τοῦ μέλλοντος, ὁ νέος ναός τόν ὁποῖον θέλομεν νά οἰκοδομήσωμεν μίας πράγματι καθολικῆς θρησκείας, τότε θά ἀρχίσῃ νά ἀναφαίνεται τό ἀληθές Βασίλειον τῆς Ἐλευθερίας, δεδομένου ὅτι οἱ διδασκαλίες τῶν διαφόρων θρησκειῶν ἔχουν ἀξιοσημείωτον σύμπτωσιν καί
συμφωνίαν … αὐτοί εἶναι οἱ Ἅγιοι Τόποι τούς ὁποίους
θέλομεν νά κατακτήσωμεν, αὐτός εἶναι ὁ Ναός τόν
ὁποῖον θέλομεν νά οἰκοδομήσωμεν, εἰς αὐτό συνίσταται
τό Βασιλικόν Μυστικόν». Ἡ σοβαρότητα τοῦ
«Βασιλικοῦ Μυστικοῦ» καταδεικνύεται ἀπό τό ὅτι σέ
αὐτό μυοῦνται μόνο οἱ «Ὑπέρτατοι Πρίγκηπες», οἱ
ἡγέτες τῆς μασονίας (32ος βαθμός) καί δίνουν ὅρκο νά
μήν ἀποκαλύψουν σέ κανένα τό «ἀπόρρητο ἔργο» γιά
τήν πραγμάτωσή του: «ὁρκίζομαι ὅτι δέν θά
ἀποκαλύψω εἰς οἱονδήποτε, μή δικαιούμενον νά μάθῃ
τοῦτο, οἱονδήποτε τμῆμα τοῦ ἀπορρήτου ἔργου τοῦ
βαθμοῦ τούτου (τοῦ 32ου μασονικοῦ βαθμοῦ)»8.
Ἐπί πλέον δέ, οἱ ἲδιοι οἱ μασόνοι ὁμολογοῦν κυνικά: «Τό εἰρηνοπολιτικόν σωτήριον κήρυγμα τῆς
Ἑνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν ὑπέκρυπτε τήν καθαίρεσιν
τῆς Ὀρθοδοξίας» (μασονικό περιοδικό «Πυθαγόρας»,
ἔτος 1930, τ. 1, σ. 17)!

Εἶναι λοιπόν σαφές ὅτι ἡ Οἰκουμενική Κίνηση,
ὅπως τήν ζοῦμε, εἶναι πνευματικός καρπός τοῦ
τεκτονισμοῦ καί τῆς θεοσοφίας καί τά ἄνομα καί
ἀνήθικα σχέδια αὐτῶν καλεῖται νά ὑλοποιήσει. Ἄρχισε
νά ἐφαρμόζεται τόν 19ο αἰ. ἀρχικά στόν προτεσταντικό
χῶρο9 μέ καθαρά προτεσταντικές ἐκκλησιολογικές
προϋποθέσεις (θεωρία κλάδων-ἀναδενδράδων, δύο
πνευμόνων10 ) καί ἡ Οἰκουμενική Κίνηση προσχώρησε τό
Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως. Ὁ παπισμός, ἀρχικά
ἦταν ἀντίθετος στόν Οἰκουμενισμό, αλλά στή συνέχεια,
ὅταν “συμφιλιώθηκε” μέ τή Μασονία11 μέ τή Β΄ Βατικανή Σύνοδο (1962-65) παρέσχε στόν Οἰκουμενισμό τή
“θεολογική” κάλυψη (βαπτισματική θεολογία, ὅρια
Ἐκκλησίας) καί πρότεινε συγκεκριμένες πρακτικές γιά
τήν ὑλοποίησή του, τίς ὁποῖες ἔκτοτε ἀκολουθεῖ κατά
γράμμα ἡ Οἰκουμενική Κίνηση. Ὡς Ὀρθόδοξοι θλιβόμαστε ὅταν διαπιστώνουμε ὅτι ὁρισμένοι Ἐκκλησιαστικοί
μας Ταγοί πορεύονται καί ἐνεργοῦν στά πλαίσια τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ βάσει τῆς θεολογίας καί τῶν
ἀποφάσεων καί πρακτικῶν ἐπιταγῶν τῆς παπικῆς Β΄
Βατικανῆς Συνόδου μέ τελική στόχευση τούς σκοπούς
τῆς μασονίας γιά ἑνοποίηση καί συγχώνευση ὅλων
τῶν θρησκειῶν !
Εἶναι προφανές ὅτι μία τέτοια προσπάθεια μέ τίς
προϋποθέσεις τῆς προτεσταντικῆς καί παπικῆς
ἐκκλησιολογίας καί κατά βάθος τῆς θεοσοφίας καί
τοῦ τεκτονισμοῦ, εἶναι ἐντελῶς ξένη στήν
ἐκκλησιαστική καί πατερική παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας μας.
Γι’ αὐτό καί ὁ Καθηγητής τῆς
Δογματικῆς καί σύγχρονος Ἅγιος, ὁ Ὃσιος Ἰουστῖνος
Πόποβιτς, χαρακτήρισε τόν Οἰκουμενισμό ὡς
«Παναίρεση», καί συνακόλουθα κατηγορηματικά
ἀντίθετοι στόν Οἰκουμενισμό εἶναι ὅλοι οἱ σύγχρονοι
Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ὁ καθένας μας
ἀνάλογα μέ τίς δυνατότητες καί τή θέση εὐθύνης πού
ἔχουμε στήν Ἐκκλησία μας, στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, καλούμαστε νά διακηρύσσουμε πρός κάθε κατεύθυνση μαζί
μέ τόν «ὀρθοτομούντα τόν λόγον τῆς ἀληθείας»
Ἐπίσκοπό μας ὅτι «Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ταυτισμένη μὲ τὴν
Ἐκκλησία. Στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, τὸ ὁποῖο
ἀπαγγέλομε κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία, ὁμολογοῦμε αὐτὴ
τὴν ἀλήθεια. «Πιστεύω…εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ
ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν». Δὲν ὑπάρχουν πολλὲς
Ἐκκλησίες. Μία εἶναι ἡ Ἐκκλησία ἡ ὁποία εἶναι καὶ
ἁγία καὶ καθολικὴ καὶ ἀποστολική. Ἄρα ὅλες οἱ ἄλλες
ὁμάδες οἱ αὐτοαποκαλούμενες Ἐκκλησίες, οὐδεμίαν
σχέσιν ἔχουν αὐτὴν τὴν ἔννοιαν τοῦ ὃρου, διότι ἡ
ἀλήθεια εἶναι μία, δὲν μοιράζεται, δὲν κομματιάζεται
δηλαδή. Ὅποιος ἀποκόπτεται ἀπὸ τὴν μόνη ἀλήθεια
καὶ τὴν μία Ἐκκλησία, αὐτομάτως ταυτίζεται μὲ τὴν
αἵρεση, ἀφοῦ δὲν συμφωνεῖ εἰς ἕνα ἢ περισσότερα σημεῖα
μὲ τὴν μία πίστη. Αὐτὴ τὴν ἀλήθεια διεκήρυξαν καὶ γι’
αὐτὴν ἀγωνίστηκαν μὲ παρρησία, μέχρις αἵματος πολλάκις
οἱ πυρφόροι ἀγωνισταί, Πατέρες καὶ Μάρτυρες τῆς
Ἐκκλησίας, ἀπὸ τῶν ἀποστολικῶν χρόνων μέχρι σήμερα»12.
π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος
Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν
τηλ. 6945 377641
e-mail: agotsopo@gmail.com
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