Грчки Митрополит: Неминован раскол уколико Свеправославни Сабор легализује екуменизам
недеља, 06 март 2016 17:36

Митрополит Пирејски Серафим шаље поруку посвећену актуелним проблемима
данашњице уопштено као и Свеправославног Сабора посебно преноси
Агионорос.ру.

Митрополит је истакао да мишљење патријарха Вартоломеја према којем
Свеправославни Сабор 2016. године се не може назвати Универзални (Васељенски), јер
ће бити одржан без западних хришћана не држи воду. Православна Црква има пуноћу
истине и не захтева присуство јеретика да би дала карактер Васељенском Сабору –
каже он. „Сабор који легализује јерес екуменизма, може нарушити јединство
свеправославних, јер ствара много више проблема него што их наводно решава. То ће
довести до немира, конфузија и подела“ – рекао је митрополит. Митрополит Серафим
додаје да је прави разлог због којег организатори желе да замене назив будућег Сабора
речју Васељенски у Свеправославни због чињенице да би у супротном морали да
признају као 8. И 9. Васељенски Сабор Великог Фотија и светитеља Григорија Паламе.
„Али такво решење ће изазвати негодовање у Ватикану јер су ти сабори осудили јерес
папизма“ – каже он.

Митрополит Пирејски Серафим је изразио мишљење да је „једини резултат екуменског
покрета конфузија и синкретизам.“ Према његовим речима такве појаве као што су
рукоположење жена и легализација истополних бракова доказује да резултат дијалога
са другим религијама није успео да бар незнатно приближи православну теологију и
православни начин живота. Поред тога,епископ Серафим је приметио да Сабор 2016.
године нема право да промени датум прославе Васкрса установљеног одлукама Светих
Отаца Првог Васељенског Сабора:“ Ако се то и деси ми ћемо нажалост чекати нови
раскол који ће имати канонско оправдање“

„Заиста је неопходно да сви чувамо све, а пре свега оно што се односи на ствари вере, у
којима и мало отступање представља смртни грех“. – Свети Фотије Цариградски
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