
CE SPUNE IISUS HRISTOS 
prin Biserica Sa Cea UNA, 

Sfântă, Sobornicească 
și Apostolească, 

adică prin Ortodoxie, 
prin Sfânta Tradiție, 

prin Sinoadele Ecumenice, 
prin Sfintele Canoane, 

prin Sfinții Părinți: 

CE SPUNE ECUMENISMUL prin 

”Consiliul Mondial al Bisericilor” 
(Consiliul Mondial al ereziilor), 

prin ”Sinodul” din Creta, 
prin Patriarhul Bartolomeu, 

prin toți episcopii semnatari, 
prin toți preoții pomenitori, 

și prin toți ”credincioșii” părtași 
prin împreună rugăciune cu ei: 

 

”Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi 
Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu 

decât prin Mine.” (Ioan 14, 6) 

 

BA NU !!! - Sunt mai multe căi de mântuire: 
Toate religiile, toate credințele și toate 
denominațiunile (ereziile sau sectele)  

sunt mântuitoare. 

 
”întru nimeni altul nu este mântuirea, căci nu 

este sub cer nici un alt nume, dat între oameni, 
în care trebuie să ne mântuim noi.”  

(Fapte 4, 12) 

BA NU!!! - Se mântuiesc toți cei care urmează                 
lui Mahomed, lui Budha, lui Confucius, lui 

Iahve, lui Brahma, lui Hrișna, lui Baphomet, 
lui Zoroastru, lui Mormon, lui Isus, lui Baal, 

etc, etc… 
 

”Cred întru UNA, 
Sfântă, Sobornicească 

și Apostolească Biserică…” 

(Crezul ortodox) 
 

Ba NU !!! – sunt mai multe: 
”Toate denominațiunile (sectele) 

creștine sunt Biserici surori.” 
(baptiștii, penticostalii, etc, etc) 

”Este un (singur) Domn,  
o (singură) credinţă,  

un (singur) botez”  
(Efeseni 4, 5) 

”Biserica și-a pierdut unitatea” – motiv pentru care, din 
documentul „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii 

creștine” semnat la întrunirea din Creta, rezultă că 
scopul dialogurilor promovate insistent și obsesiv pe tot 

parcursul documentului este "restaurarea unităţii cu ceilalţi 
creştini", "a căuta unitatea pierdută a creştinilor", "a 

netezi calea spre unitate", "restabilirea finală a unităţii în 
credinţa cea adevărată şi în iubire". Însă miscarea de refacere 
a unității creștine pe calea acordurilor și a dialogului teologic 
este ecumenism pur. Ecumenismul este o erezie cumulativă, 
care în loc să urmărească întoarcerea în Biserică a ereticilor 

prin lepădarea de rătăcirea lor și pocăință, urmărește 
realizarea unei uniri formale cu aceștia prin răspândirea și 
fuzionarea tuturor ereziilor într-o singură religie globală – 

religia umanistă, religia ”NEW AGE”. 



CE SPUNE IISUS HRISTOS 
prin Biserica Sa Cea UNA, 

Sfântă, Sobornicească 
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prin Sfânta Tradiție, 

prin Sinoadele Ecumenice, 
prin Sfintele Canoane, 
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CE SPUNE ECUMENISMUL prin 
”Consiliul Mondial al Bisericilor” 
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prin împreună rugăciune cu ei: 

”Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, 
cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi 
cu tot cugetul tău. Aceasta este marea 
şi întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca 

aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău ca 
pe tine însuţi. În aceste două porunci 
se cuprind toată Legea şi proorocii.”  

(Matei 22, 37-40) 

Să iubești umanitatea, să ne ajutăm, să fim 
buni unii cu ceilalți, dar să lăsăm deoparte 

Adevărul de Credință, 
Sfânta Scriptură, Sfintele Canoane, Sfânta 
Tradiție, Sfintele icoane, Sfintele moaște, 
scrierile Sfinților Părinți, pe principiul: ”Să 
vorbim despre cele care ne unesc, și să le 

lăsăm pe cele care ne despart!” 

”Şi apropiindu-Se Iisus, le-a vorbit 
lor, zicând: Datu-Mi-s-a toată 
puterea, în cer şi pe pământ.”  

(Matei 28, 18) 

Toată puterea politică și religioasă mondială 
aparține Papei de la Vatican în calitate de 

”VICARIUS FILII DEI”  
(locțiitorul Lui Dumnezeu),  

putere pe care i-o va preda lui antihrist,  
la investirea acestuia ca lider mondial. 

 
”Nu socotiţi că am venit să aduc pace pe 

pământ; n-am venit să aduc pace, ci sabie. 
Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe 

fiică de mama sa, pe noră de soacra sa. Şi 
duşmanii omului (vor fi) casnicii lui. Cel ce 

iubeşte pe tată ori pe mamă mai mult decât pe 
Mine nu este vrednic de Mine; cel ce iubeşte pe 
fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este 

vrednic de Mine.”     (Matei 10, 34-37) 

”Să fim toleranți față de toți,  
acceptând că fiecare are  

<<libertatea>> lui.  
Așa este politic corect!   

Intoleranța religioasă trebuie 
sancționată drastic!” ”Cine nu este cu Mine este împotriva Mea şi cine 

nu adună cu Mine risipeşte.” (Matei 12, 30) 

”De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, 
depărtează-te”               (Tit 3, 10) 

 



 


