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„Neboť takové je přikázání Páně, abychom v době, kdy je ohrožena naše víra, nemlčeli. Pán nám klade na srdce: mluvte a nemlčte... Z tohoto důvodu já ubohý, obávaje se Soudu, také mluvím.“
Sv. Theodor Studijský, PG 90, 1321.


I. Úvod
Ve dnech 6. a 9. 3. 2014 se v Konstantinopoli uskuteènilo spoleèné zasedání nejvyšších pøedstavitelù všech místních pravoslavných církví – tzv. synaxis. Podle zveøejnìného závìreèného prohlášení se nejvyšší pøedstavitelé dohodli mimo jiné také na svolání Velkého a svatého snìmu Pravoslavné církve (dále jen Velkého snìmu) na Padesátnici v roce 2016.
V promluvì na svátek Tøí svatých nových hierarchù v nedìli 3./19. listopadu 2014 metropolita Kyprián oropský a filijský uvedl, že „tento snìm mùže být pøedem charakterizován jako snìm falešný“ a že „uèiní propast, která existuje mezi Pravým pravoslavím a ekumenisty, již zcela nepøekonatelnou“.
Existují nìjaká objektivní fakta, která by podpoøila takovéto hodnocení?
Peèlivé studium historie pøípravy Velkého snìmu, jak dále uvidíme, plnì ospravedlòuje zhodnocení metropolity Kypriána.
Jelikož se jedná o téma zcela prvoøadého významu a dùležitosti, které vyžaduje od Pravého pravoslaví odpovìdnou, støízlivou a dobøe zdokumentovanou kritiku, pøedložíme na následujících stránkách nástin hlavních etap dlouhé historie pøípravy Velkého snìmu Pravoslavné církve. Naším zámìrem je pøinést pøehled základních fakt, který nám umožní pøistoupit k tomuto složitému a mnohostrannému fenoménu z pastoraèní a misijní perspektivy.
***
První myšlenky o svolání všepravoslavného snìmu se objevují s poèátkem 20. století. Jak se dnes všeobecnì soudí, pøíchod 20. století s sebou pøinesl pøevratné a revoluèní zmìny, a to na všech úrovních života (politické, duchovní, kulturní, spoleèenské a vìdecké), které svým dosahem pøedèí zmìnu, kterou Evropa prošla v dobì pøechodu od starovìku k novovìku. Je zøejmé, že toto pohnuté období plné revoluèních bojù a zmìn nemohlo nepoznamenat také život Pravoslavné církve. V rámci tohoto bouølivého klimatu rození se nového uspoøádání spoleènosti zaèíná také v Pravoslaví proces hluboké promìny, dotýkající se jeho samotné podstaty. Zcela zásadní roli v tomto procesu sehrál konstantinopolský patriarchát.

II. Patriarcha Jáchym III.
Roku 1901 je na konstantinopolský stolec podruhé zvolen patriarcha Jáchym III. A je to právì on, který stojí na poèátku nového smìøování, nové orientace konstantinopolského patriarchátu. Ve svém intronizaèním proslovu patriarcha deklaruje, že se chystá vìnovat zvláštì dvìma otázkám:
• øešení aktuálních problémù ve vztazích mezi jednotlivými pravoslavnými církvemi; vùdèí roli v této snaze musí podle patriarchy Jáchyma hrát konstantinopolský patriarchát, a to na základì svého kanonického postavení mezi ostatními pravoslavnými církvemi a z nìj vyplývající zodpovìdnosti za uchovávání pravoslavné jednoty,
• otázce jednoty køes�anského svìta, tedy vztahu pravoslavných vùèi nepravoslavným církvím.
***
Následujícího roku 1902 Jáchym III. publikuje „Patriarší a synodní encykliku“ adresovanou všem nejvyšším pøedstavitelùm místních pravoslavných církví. Touto encyklikou zaèíná známý dialog na všepravoslavné úrovni mezi Jáchymem III. na jedné stranì a pøedstaviteli místních pravoslavných církví na stranì druhé. Patriarcha v nìm navrhuje prodiskutovat tøi témata.
• nalezení nástrojù pro prohloubení a upevnìní mezipravoslavné jednoty 
• vztah Pravoslavné církve k západnímu køes�anství
Patriarcha mluví o zbožné touze „dosáhnout v pravoslavné víøe sjednocení všech tìch, kdo vìøí v Krista“. Je nutné pøemýšlet, co je tøeba udìlat pro to, abychom „urovnali nerovnou cestu vedoucí k tomuto cíli“. Je tøeba hledat „místa, kde se setkáváme“, nebo ta, která mùžeme „vzájemnì pøehlížet do doby, než bude celé dílo sjednocení dokonèeno“. Tehdy se také podle patriarchy Jáchyma „naplní Spasitelova slova o jednom Pastýøi a jednom stádci“. Diskusi na toto téma na všepravoslavné úrovni je podle nìj potøeba pokládat „za poèátek toužebné a s nadìjí oèekávané všesvìtové køes�anské jednoty“.
• reforma juliánského èi pøijetí gregoriánského kalendáøe a možnost úpravy pravoslavné paschálie
Pokud srovnáme tuto encykliku s encyklikami týkajícími se vztahu Pravoslavné církve k západnímu køes�anství, které konstantinopolský patriarchát vydal v prùbìhu 19. století (1836, 1838, 1848 a 1895), vidíme zøetelnì, že patriarcha Jáchym III. otevírá novou cestu radikální zmìny v sebechápání Pravoslavné církve a jejího vztahu k nepravoslavnému køes�anství. Podle hodnocení historikù je zøejmé, že uvedená encyklika „byla napsána ve zcela novém duchu“, že „byla na svoji dobu hluboce revoluèní a prùkopnická“.
***
Kromì korespondence o tìchto tématech se Jáchym III. snažil svolat do Konstantinopole místní snìm, kterého by se zúèastnili také zástupci ostatních patriarchátù. Na tomto snìmu se mìly v duchu zmínìné korespondence z let 1902–1904 øešit jak mezipravoslavné vztahy, tak otázka vztahu Pravoslaví s nepravoslavným køes�anstvím. Patriarcha vypracoval dokonce seznam dvanácti témat, která zaslal ostatním patriarchùm ke studiu. Ke svolání tohoto snìmu však nakonec nedošlo. Ovšem tato myšlenka se stala základem pozdìjší iniciativy svolání Velkého snìmu Pravoslavné církve.

III. Patriarcha Melétios IV. a Všepravoslavný kongres 1923
Další krok na cestì ke svolání Velkého snìmu uèinil další z konstantinopolských patriarchù Melétios IV. (Metaxakis). V rámci politických pøevratù se nejdøíve v roce 1918 dostal na athénský stolec a pozdìji za stejnì nekanonických okolností v roce 1922 na stolec konstantinopolský. S jakými oèekáváními tehdejší vrcholní politiètí pøedstavitelé tuto vskutku tragickou postavu Pravoslavné církve 20. století prosazovali a zašti�ovali, je možné si pøeèíst v listì, který adresoval tehdejší ministr hospodáøství a zemìdìlství A. Michalakopulos pøedsedovi vlády E. Venizelovi v listopadu 1916.
Andreas Michalakopulos byl jedním z hlavních politických poradcù nejvýznamnìjšího øeckého politika 20. století E. Venizela. Tento Velký Kré�an, jak byl Eleftherios Venizelos nazýván, byl hlavním tvùrcem moderního pozápadnìného Øecka, který realizoval radikální liberalizaèní reformy ve všech sférách státního a veøejného života. Široký program reforem zahrnoval samozøejmì také reformu náboženského života.
Ve zmínìném listu E. Venizelovi pøedkládá vizi „uspoøádání a modernizace náboženského života“, které by se mìl ujmout. Mimo jiné píše: „Bude tøeba, abyste postavil do èela této vpravdì revoluèní reformy èlovìka z øad církevních hierarchù s rozhledem a šíøí zábìru, témìø jako máte vy v politice. Takový èlovìk existuje. Je z Kypru...“ 
Dále vypoèítává hlavní reformy, které jím navrhovaný kandidát (Melétios) má v církvi provést: zrušení pùstù; modernizace, tedy zkrácení liturgických obøadù; založení odborných škol pro výchovu nového typu duchovních; radikální omezení poètu církevních svátkù a s nimi spojených dnù pracovního volna; zrušení monastýrù, které A. Michalakopulos nazývá „centry všemožného rozkladu a etického a majetkového vykoøis�ování“.
Ministerského pøedsedu ujiš�uje, že „nemá mít strach“ z obsahu navrhovaných reforem. Nemá se obávat, že by se lid postavil proti „tomuto novému ikonoborectví“. Pouze je však tøeba, aby tuto reformu zaštítil on (Venizelos) svou prestiží a oblibou, které požívá u øeckého lidu.
A skuteènì neš�astný patriarcha Melétios se ukázal být vhodnou osobou pro realizování tohoto reformního „ikonoboreckého“ programu. Zvláštì tøi stránky jeho charakteru ho pøedurèily k tomuto katastrofickému dílu, jehož plodem nebylo nic menšího než znièení jednoty Pravoslavné církve ve 20. století.
Za prvé byl zcela neústupným a fanatickým reformátorem. 
Krátce po jeho zesnutí bylo o nìm v jednom èasopise napsáno: „...nic ho neobtìžovalo více než konzervativnost. Projevoval takové liberální sklony, které se èasto zdály být nezadržitelné. (...) Nebylo pro nìj obtížné považovat církevní ustanovení za jednoduše pøizpùsobitelná požadavkùm souèasné doby...“
V roce 1929 metropolita Irineos na zasedání Posvátného synodu Øecké pravoslavné novostylní církve pøednesl Memorandum, které v bodì IV. a V. obsahuje velice ostrou kritiku a odsouzení patriarchy Melétia:
 „Duch modernismu a vzpoury proti uspoøádání, v souladu s kterým je v Pravoslavné církvi vše dobøe a kanonicky zaøízeno, se fatálnì vtìlil v osobì patriarchy Melétia Metaxakise (...), který uspokojuje høíšné zájmy a sobecké požadavky jinoslavných církví a tajných organizací (tj. svobodného zednáøství), s jejichž pomocí se postupnì dostal na nejvyšší posty v místních pravoslavných církvích (1910–1918 metropolita kitijský na Kypru, 1918–1920 metropolita athénský, 1921–1923 patriarcha konstantinopolský a nakonec 1926–1935 patriarcha alexandrijský). Je oslepený touhou po své vlastní slávì. Pro propagaci svého ega je odhodlaný obìtovat vše (…) znièil jednotný projev a harmonické uspoøádání, které do té doby pøevládalo v jednotlivých autokefálních pravoslavných církvích. Tímto svým konáním doširoka otevøel brány pro zavedení všech možných modernismù, a tak znièil to, co je charakteristickým znamením Pravoslaví, tedy to, že Církev udržuje bez porušení a bez inovací vše, co pøijala od Pána Ježíše Krista, od apoštolù, od ekumenických a místních snìmù…“
Za druhé byl patriarcha Melétios pøesvìdèeným ekumenistou. 
Ještì za svého pobytu v Americe pøed nástupem na konstantinopolský trùn navázal velice úzké vztahy s pøedstaviteli anglikánské církve. V roce 1921 se 17. prosince dokonce v liturgickém obleèení zúèastnil anglikánské bohoslužby. V roce 1922 ihned po svém nastoupení na konstantinopolský trùn „jednostrannì a bez pøedchozího souhlasu všech ostatních autokefálních pravoslavných církví“ uznal platnost anglikánského svìcení. Toto své rozhodnutí potom oznámil dopisem adresovaným Pøedsedùm svatých pravoslavných církví. V nìm jim vysvìtluje, že tento krok „výrazným zpùsobem usnadní dosažení tolik oèekávaného sjednocení“ a vyzývá je, aby se i oni k tomu vyjádøili, protože na tak „dùležité téma je tøeba znát všepravoslavný názor“.
Na V. zasedání (23. 5. 1923) Všepravoslavného kongresu s sebou pøivedl anglikánského biskupa Gorea z Oxfordu, kterého posadil po své pravici. V proslovu, kterým ho uvítal a pøedstavil, Melétios mimo jiné pronesl: „Mezi otázkami, které jsme pøipravili pro projednání, je také otázka sjednocení všech církví a zejména sjednocení pravoslavné a anglikánské církve…“ Ve své odpovìdi biskup Gore prohlásil, že na „Západì s velikou duchovní radostí“ vítají kalendáøní reformu chystanou v Pravoslavné církvi, která umožní „spoleènì slavit velké køes�anské svátky“. Dále mu pøedal podpisy 5000 anglikánských duchovních prohlašujících, že nevidí pøekážku k plnému sjednocení s Pravoslavnou církví.
Tøetí faktor, který patriarchu Melétia pøedurèil k jeho tragické historické úloze, byla pøíslušnost k svobodnému zednáøství, jehož ideové základy jsou v pøímém rozporu a absolutnì nesluèitelné s pravoslavnou vírou. 
V roce 1967 ve spolkovém zednáøském èasopisu Velké øecké lóže „Zednáøský bulletin“ (è. 71, leden–únor) vyšla studie vìnovaná „záøivé hvìzdì, která osvítila a ozáøila nebe Øecké pravoslavné církve“. Jejím autorem je A. I. Zervoudakis, který se s patriarchou Melétiem osobnì znal. Píše o nìm: 
„S jeho duševními ctnostmi, kterými byl obdaøen, s takovým neobyèejným intelektem a nezávislým a od malicherností osvobozeným smýšlením není vùbec podivné, že byl pøipraven pøijmout zednáøské svìtlo (…) že se rozhodl napodobit pøíklad tolika anglických a jiných cizích biskupù a požádal o seznámení a zasvìcení do tajemství, která jsou skryta v zednáøství. (...) Melétios pøijal zednáøské svìtlo na zaèátku roku 1909. (…) Málo je tìch, kteøí jako bratr Melétios pøijali zednáøství a uèinili ho svým životem…“
A skuteènì patriarcha Melétios neváhal využít výše uvedené „pøedpoklady“ a ihned po svém zvolení na patriarší stolec, plný touhy po slávì reformátora tradic Pravoslavné církve a za úèelem uspokojení svých svìtských politických a spoleèenských ambicí, zaèal pøipravovat svolání tzv. Všepravoslavného kongresu, který se nakonec uskuteènil v Konstantinopoli od 10. 5. do 8. 6. 1923.
***
Melétiùv snìm, neprávem nazývaný Všepravoslavný kongres, pokraèoval v reformní linii vytyèené Jáchymem III. Pro úplnost je tøeba ještì uvést, že toto „otevøení se“ smìrem na Západ bylo mezitím theologicky prohloubené také encyklikou konstantinopolského patriarchátu z roku 1920 „Ke všem Kristovým církvím po celé Zemi“, která je po právu historiky považována za zakládající chartu ekumenického hnutí.
Na kongresu byla schválena následující rozhodnutí:
• zavedení nového kalendáøe, jak v duchu ekumenismu urèila encyklika z roku 1920, „aby všechny církve slavily velké køes�anské svátky jednotnì“ 
• Pravoslavná církev je v pøípadì souhlasu ostatních køes�anských církví ochotná ustanovit slavení Paschy na jednu stálou nedìli v roce
• možnost sòatkù knìží a diákonù po vysvìcení (v pøípadì tìch, kteøí nepatøí k mnišskému stavu) 
možnost druhého sòatku ovdovìlých knìží a diákonù
• úprava vlasù a vousù u duchovních a nahrazení rjasy civilním odìvem 
• pøenesení slavení svátkù významných svìtcù ze všedních dní na nedìli, aby se snížil poèet volných pracovních dní 
• závazné pùsty jsou pouze ve støedu, v pátek a v období Velkého pùstu
•svolání Všepravoslavného snìmu na rok 1925 pøi pøíležitosti 1600. výroèí svolání prvního ekumenického snìmu v Niceji roku 325
Na tomto snìmu by pak mìlo dojít ke schválení a realizování celého výše uvedeného balíku reforem na skuteènì všepravoslavné úrovni. Problém Všepravoslavného kongresu 1923 spoèíval totiž v tom, že byl sice na III. zasedání 18. 5. 1923 prohlášen za Všepravoslavný, ale stalo se tak bez reálného opodstatnìní. Ve skuteènosti se totiž jeho zasedání úèastnili kromì Konstantinopole pouze zástupci Srbska, Rumunska, Øecka a Kypru (navíc Øecko a Kypr poskytly pouze své zplnomocnìní vybraným pøítomným delegátùm z jiných zemí). Proto také sám Melétios pøi zahajovací øeèi kongresu uvedl, že „budou pracovat jako komise, jejíž závìry budou realizovány buï budoucím Všepravoslavným snìmem, nebo pøijetím ze strany jednotlivých místních církví“.
***
Stojí za to uvést na tomto místì zhodnocení jednoho z nejvìtších pravoslavných theologù 20. století, sv. Justina Popovièe: 
„Otázka pøípravy a svolání nového ‚ekumenického snìmu‘ Pravoslavné církve (…) byla otevøena už za života konstantinopolského patriarchy Melétia Metaxakise, arogantního modernisty a reformátora, který vytvoøil v Církvi schizma. (…) Otázka byla nastolena bìhem tzv. ‚Všepravoslavného kongresu‘, který se konal v Konstantinopoli roku 1923.“

IV. Patriarcha Basil III.
Další krok na cestì ke svolání Velkého snìmu uèinil patriarcha Basil III., který se ukázal být „dùstojným“ pokraèovatelem katastrofického díla svého pøedchùdce patriarchy Melétia. Ostatnì k tomu mìl stejné základní pøedpoklady.
Za prvé byl, stejnì jako patriarcha Melétios, odhodlaným reformátorem. Ještì jako metropolita nicejský v roce 1920 v èasopise „Církevní hlasatel“ popsal svoji vizi nutných církevních reforem. V èlánku s názvem „O církevních reformách“ píše: „Pro bezpeèné zlepšení našeho církevního života jak praktického, tak i liturgického je tøeba na nejnižší možnou a rozumnou úroveò omezit pravoslavnou tendenci k mnišskému životu. Tato tendence se totiž v prùbìhu mnoha staletí rozvinula pøehnaným zpùsobem. Mnišský život také jiné církve a jiná náboženství vzdálil od pøímé cesty a svedl je na stezky škodící lidství. Vždy� svojí vlastní pøirozeností se nachází v rozporu s ustrojením jak èlovìka, tak i spoleènosti...“
Biskupové a neženatí knìží by podle nìj nadále nemìli pocházet z mnišského prostøedí a mìlo by jim být dovoleno ženit se a v pøípadì ovdovìní by mìli mít možnost druhého a tøetího sòatku. O duchovních ve mìstech píše, že „se musí modernizovat tak, aby se se zcela pøizpùsobili své dobì“.
Za druhé byl, podobnì jako jeho pøedchùdce, pøesvìdèeným ekumenistou. Všepravoslavného kongresu 1923 se úèastnil ještì jako metropolita nicejský. Pøi zasedáních pùsobil jako jeden z hlavních Melétiových podporovatelù pøi upevòování nového kurzu Pravoslavné církve. Na druhém zasedání 11. 5. 1923 metropolita Kallinikos z Kyziku navrhl, aby se tématem kongresu stala také otázka „utužení vztahù Pravoslavné církve s anglikány a starokatolíky“. Na to metropolita nicejský Basil odpovìdìl: „Je tøeba jít dále a pøemýšlet také o sjednocení všech církví, vèetnì øímskokatolické.“
A nakonec byl, stejnì jako Melétios, vyznavaèem svobodného zednáøství. V již zmínìném Zednáøském bulletinu vyšel roku 1964 krátký medailon vìnovaný památce Basila III., který pozdìji vyšel také jako samostatná brožura s názvem „Konstantinopolský patriarcha z Niceje Basil III., významný øecký svobodný zednáø“. V tomto textu je patriarcha Basil vyzdvihován jako velký køes�anský hierarcha a jeden z pøedních svobodných zednáøù své doby. Je oslavován jako „odvážný hierarcha-reformátor, který vždy a za všech okolností usiloval o provádìní ozdravných a modernizaèních reforem“. Zvláštì je vyzdvihován jeho pøíspìvek k velice „dùležitému tématu pokojného soužití a sjednocení køes�anských církví“.
***
Svolat snìm na rok 1925, jak bylo rozhodnuto na Všepravoslavném kongresu, se nakonec ukázalo být nemožné, a tak patriarcha Basil III. rozhodl o jeho odložení a svolání na Letnice následujícího roku 1926 na Svatou Horu Athos.
Na konci roku 1925 Basil III. publikoval text s názvem „Náèrt prací s Boží pomocí pøipravovaného ekumenického snìmu“. Jedná se o dùležitý oficiální dokument, který ukazuje, jak hluboce se do základù pøipravovaného snìmu vtìlila s patristickou zkušeností a tradicí nesluèitelná ideologie konstantinopolských patriarchù prvních desetiletí dvacátého století. V první èásti tohoto textu patriarcha Basil formuluje dva základní úkoly chystaného snìmu: 
„revize celé kanonické církevní soustavy a její pøizpùsobení souèasné církevní situaci“ 
„snaha všemi zpùsoby dosáhnout v lásce Kristovì komunikace a sjednocení všech køes�anských církví“
Vnitøní souvislost mezi tìmito dvìma úkoly je patrná: reformujme asketické Pravoslaví vyrostlé z Evangelia Bohoèlovìka Krista a pøizpùsobme ho potøebám a vkusu moderního, sekularizovaného a humanistického køes�anství Západu. Tím se nám otevøe cesta k úspìšnému sjednocení Pravoslaví „se sesterskými a ctìnými køes�anskými církvemi Východu a Západu“.

V. První protesty proti chystanému snìmu
Text programového prohlášení chystaného ekumenického snìmu zpùsobil v pravoslavném prostøedí skuteènì veliké pozdvižení. Hlavní vlna protestù a jednoznaèného odmítnutí pøišla jak jinak než z mnišského prostøedí, které se v Pravoslaví tradiènì vyznaèuje charizmatickou citlivostí a zodpovìdností za zachování katholicity a neporušenosti jednou provždy odevzdané – zjevené víry (Ju 1, 3). Toho si byl reformátorský patriarcha Basil III. samozøejmì vìdom, a proto se vší silou snažil bojovat proti autoritì mnišství v církvi. 
a. Na obranu Orthodoxie proti chystaným inovacím se postavila v té dobì jedna z nejváženìjších postav athonského mnišství, starec Daniel katounakiotský (1846–1929), zakladatel vìhlasného bratrstva danielovcù a duchovní souputník sv. Nektária Eginského. 
V kvìtnu 1925 napsal krátké pojednání s názvem „Hlas ze Svaté Hory o pøipravovaném ekumenickém snìmu“, ve kterém podrobil chystaný snìm kritice z hlediska patristické tradice.
Zámìrem starce Daniela nebylo v duchu fanatismu pùsobit rozbroje, ale naopak, jak byl nauèen u neptických otcù, pøispìt k utìšení bouølivé situace. Publikovaný program prací chystaného snìmu zpùsobil pohoršení u vìtšiny vìøícího lidu. Snìmy v historii Církve byly vždy svolávány za jediným cílem: odsoudit novì se objevivší herezi. V pøípadì chystaného ekumenického snìmu se však podle starce Daniela chystá pøesný opak. Tento snìm se totiž chystá „postavit pøed soud ekumenické snìmy“. Navrhovaná reforma má podle starce Daniela „poevropštit Pravoslaví (...) a pøizpùsobit ho zvykùm a vnìjším charakteristikám herezí...“. Hlavním cílem je pak „skrze naše ústupky dosáhnout toužebného sjednocení všech církví“.
b. O rok pozdìji, roku 1926, další velká postava øeckého pravoslavného svìta, starec Filotheos Zervakos (1884–1980), nejvýznamnìjší z duchovních synù sv. Nektária Eginského, publikoval text, ve kterém chystaný ekumenický snìm pøíkøe odmítl. Uèinil tak v listu s názvem „O ekumenickém snìmu“. V nìm starec Filotheos uvádí, že v souladu s pravoslavnou naukou žádný snìm, který se pokusí zmìnit a reformovat kánony a tradice Pravoslavné církve, nemùže být považován ani za kanonický, ani za ekumenický. Velice naléhavì varuje patriarchu Basila III., aby ustoupil od zamýšlených reforem a inovací. V opaèném pøípadì totiž zpùsobí veliké bouøe a nepokoje, které nakonec nepovedou k nièemu jinému než ke schizmatùm a rozdìlení Církve.
Ve snaze ochránit Církev a s pøihlédnutím k nadcházejícím nebezpeèím sám navrhuje šest témat pro nadcházející snìm, která považuje za „nezbytná, prospìšná a užiteèná“.
Podle starce Filothea je vždy nebezpeèné, když se biskupové pokouší ustanovit nové kánony, které by vyhovovaly jejich vášním. Podobnì jako starec Daniel vidí zøetelnì, že smyslem chystaných reforem je zbavit Pravoslaví jeho asketického charakteru a uèinit z nìj pohodlné, moderní náboženství vyhovující potøebám sekularizovaného køes�ana a církevních hierarchù poèátku 20. století. Nakonec velice trefnì poznamenává, že za chystaným snìmem stojí biskupové, kteøí se rmoutí pokaždé, když slyší o pùstu, kterým se nelíbí mnišství, kteøí by se rádi ženili, rádi by chodili do kaváren a do divadel, ale brání jim v tom rjasa a dlouhé vlasy a vousy. Takové hierarchy je však podle starce Filothea tøeba odstranit z jejich postù, podobnì jako místní a ekumenické snìmy odstraòovaly z Kristova stádce nebezpeèné heretiky.
***
Svolat snìm se však nepodaøilo ani o Letnicích roku 1926. Konstantinopolský patriarchát se proto nakonec rozhodl, že bude rozumnìjší pokusit se nejdøíve svolat menší a ménì autoritativní shromáždìní, které pojmenovali „Pøedsnìm“. V roce 1930 se v monastýru Vatopedi na Svaté Hoøe Athos uskuteènilo zasedání „Pøípravné komise svatých pravoslavných církví“. Hlavní náplní bylo sestavit soupis témat chystaného Velkého snìmu. Byl schválen katalog, který obsahoval 17 témat.
Po uskuteènìní této konference nastalo dlouhé tøicetileté období ticha, bìhem kterého pøevažovaly hlasy, které zpochybòovaly nutnost svolání Velkého snìmu.
Stalo se tak na prvním theologickém kongresu v Aténách v roce 1936 a také na kongresu pøedstavitelù a zástupcù Pravoslavných církví v roce 1948 v Moskvì, pøi kterém došlo dokonce k odmítnutí samotného konceptu ekumenického se otevøení Pravoslaví. Na moskevském zasedání pøedstavitelé místních církví totiž jednoznaènì odmítli možnost podílet se na vzniku Svìtové rady církví.

VI. Patriarcha Athenagoras
S novým oživením myšlenky svolání Velkého snìmu pøichází opìt konstantinopolský patriarchát, tentokrát v osobì patriarchy Athenagorase (1886–1972), který spoleènì s patriarchou Melétiem patøí k nejtragiètìjším postavám pravoslavné historie 20. století. 
Je jistì velkým nedostatkem, že èeská pravoslavná veøejnost není podrobnìji informována o aktivitách, krocích a prohlášeních této postavy, která je v pravoslavných ekumenických kruzích považována za nejvìtší pravoslavnou osobnost 20. století, za nového Mojžíše, za velkého Patriarchu, za nového proroka, který byl Bohem seslán ukonèit tisícileté rozdìlení mezi východním a západním køes�anstvím. 
Tento svobodný zednáø a „prorok“ nového ekumenického Pravoslaví mìl troufalost pøekroèit „hranice, které byly ustanovené svatými otci“. Jak je zøejmé z dosavadního výkladu, hlavním cílem pøipravovaného snìmu byla reforma a modernizace Pravoslaví a jeho následné sjednocení s nepravoslavným køes�anstvím. A byl to právì Athenagoras, který sehrál v tomto procesu zcela rozhodující úlohu.
***
Na okraj je tøeba také uvést, že po druhé svìtové válce došlo ke dvìma významným událostem, které daly silný impuls procesu sbližování Pravoslaví a západního køes�anství v rámci ekumenického hnutí:
a) založení Svìtové rady církví v Amsterodamu roku 1948, kterého se úèastnily také nìkteré místní pravoslavné církve;
b) svolání II. vatikánského snìmu v letech 1962–1965 s jeho silným apelem na aggiornamento a s jeho radikální zmìnou do té doby uzavøeného postoje katolické církve vùèi okolnímu svìtu.
***
Nemáme zde prostor pøedstavit podrobnì rozsah zkázy, kterou Athenagoras zpùsobil v pravoslavném svìtì za dobu svého pùsobení na patriarším stolci (1948–1972). Je však nezpochybnitelné, že nikdo jiný nepøispìl vìtším dílem ke ztrátì orthodoxního vyznání a eklesiologického sebechápání v prostøedí oficiálního Pravoslaví než Athenagoras, který došel ve své apostazi tak daleko, že dokonce mluvil o nutnosti „znovuzaložení“ jedné, svaté a apoštolské Církve skrze sjednocení Pravoslaví a západního køes�anství. 
„Kráèet cestou ke sjednocení neznamená, že jedna církev se pøibližuje k druhé. Naopak spoleènì kráèíme k znovuzaložení jedné, svaté, obecné a apoštolské Církve v koexistenci Východu a Západu, jak jsme žili do roku 1054, nehledíce na existující theologické rozdíly.“
Podle svatootcovské tradice to není snìm, který udìluje autoritu snìmovním otcùm. Naopak jsou to otcové pøipravující snìm a úèastnící se ho, kteøí orthodoxií svého vyznání a života udìlují snìmu autoritu a platnost.
V pøípadì „Velkého snìmu“ je zjevné, že jsou to orthodoxia a orthopraxia patriarchù Basila III., Melétia (Metaxakis), Athenagorase a jejich spolupracovníkù, které pøedurèují jeho charakter, autoritu a platnost.
***
V patriarší encyklice z roku 1952 Athenagoras pokládá pøedstavitelùm místních církví následující otázku: „Co by mìlo být zrušeno, upraveno nebo zmìnìno v seznamu témat vypracovaných komisí, která zasedala na Svaté Hoøe v roce 1930?“
Také intenzivnì pøemýšlí o tom, co zpùsobilo dosavadní neúspìch ve snaze o svolání Velkého snìmu. Nakonec se rozhoduje založit nový pøípravný orgán pro jeho svolání, takzvané „Všepravoslavné konference“. 

VII. První všepravoslavná konference roku 1961
První konference, která se podle ekumenistù stala „velkým milníkem v historii Pravoslavné církve“, se uskuteènila roku 1961 na ostrovì Rhodos. Zde pøedstavitelé místních pravoslavných církví pøepracovali seznam témat Velkého snìmu schválený ve Vatopedi roku 1930. Výsledkem bylo schválení osmi tematických okruhù. 
Zmìny jsou nejpatrnìjší v pátém okruhu „Vztahy Pravoslavné církve s ostatními køes�anskými denominacemi“ a jsou výsledkem obrovského posunu, kterým prošlo ekumenické hnutí, které se v roce 1930 pøi zasedání Pøípravné komise nacházelo teprve ve své poèáteèní fázi.
První všepravoslavná konference nebyla pouze dùležitou etapou v celém pøípravném procesu Velkého snìmu. Jedná se také o setkání, které pøispìlo rozhodujícím zpùsobem k pøijetí a upevnìní synkretistické hereze ekumenismu ze strany oficiálních místních církví. Na této konferenci se totiž místní církve zavázaly, „že na všepravoslavné úrovni vypracují prostøedky a nástroje nutné ke sblížení a sjednocení církví“.
Navíc encyklika konstantinopolského patriarchátu z roku 1920, která do Pravoslaví uvedla eklesiologickou herezi ekumenismu, obdržela na této konferenci všepravoslavnou autoritu:
Všichni reprezentanti pravoslavných církví se totiž na Rhodu kolektivnì dohodli na „pøítomnosti a úèasti Pravoslavné církve v ekumenickém hnutí v duchu patriarší encykliky z roku 1920“.
Z tìchto dùvodù je nový seznam témat Velkého snìmu schválený na Rhodu v roce 1961 oznaèován jako „první oficiální text (...) schválený všemi pravoslavnými autokefálními církvemi“, na který se budou pravoslavní ekumenistéod té doby odvolávat, považujíce ho za „nezpochybnitelné a oficiální zplnomocnìní pro jejich iniciativy vedoucí ke sjednocení s nepravoslavnými køes�any“.
První všepravoslavné konference se zúèastnili také delegáti z nepravoslavných denominací z Východu, Západu a ze Svìtové rady církví, kteøí byli oficiálnì pozváni Ekumenickým patriarchátem.

VIII. Ètvrtá všepravoslavná konference roku 1968
Další dùležitý krok byl uèinìn na Ètvrté všepravoslavné konferenci v Chambésy v roce 1968. Zde došlo k další úpravì témat pøipravovaného Velkého snìmu a také ke zmìnì pøípravného procesu. Byla opuštìna myšlenka svolání Pøedsnìmu, protože nemá oporu v pravoslavné tradici a nièím podstatným by pøípravnému procesu nepøispìla. Místo toho byl založen nový orgán „Pøedsnìmovní všepravoslavné konference“. Jeho posláním má být zpracovat jednotlivá témata budoucího snìmu a pøipravit koneèné znìní podkladù, které na nìm budou pøedloženy ke schválení.
***
V souladu s novou strategií má být pøed každou Pøedsnìmovní všepravoslavnou konferencí provedeno následující:
Vytvoøí se mezipravoslavné odborné komise, které prostudují schválená témata a pøipraví úvodní zprávu o každém z nich
Sekretariát pro pøípravu snìmu zodpovìdný za koordinaci pošle zprávy místním církvím ke studiu a pøípadným pøipomínkám nebo dodatkùm
Následnì Všepravoslavná pøípravná komise zpracuje tyto materiály a formuluje jednotný názor, který pøedá Pøedsnìmovní všepravoslavné konferenci k diskusi a koneènému schválení
Jakmile se dosáhne shody, téma bude uzavøeno a pøipraveno ke schválení na Velkém snìmu
***
Na tomto místì je tøeba pøipomenout, že Ètvrtá všepravoslavná konference v oèekávání Valného shromáždìní Svìtové rady církví v Uppsale (1968) vydala následující velice dùležité prohlášení: „Všepravoslavná konference, která se sešla v Ženevì, vyjadøujíce obecné vìdomí Pravoslavné církve, prohlašuje, že je organickým èlenem Svìtové rady církví.“
Poznámky:
a. Jak je dobøe známo, v souladu s patristickou a snìmovní tradicí možnost vyjadøovat „obecné vìdomí Pravoslavné církve“, tedy její sebechápání, náleží výluènì a pouze Velkému èi Všepravoslavnému èi Ekumenickému snìmu. Tento snìm se však stále pøipravuje a ve chvíli, kdy bylo uèinìno toto prohlášení, stále ještì nebyl svolán!
b. Na jakém snìmu tedy bylo prohlášeno, že Pravoslavná církev jakožto jedna a jediná, katholická a nerozdìlitelná Církev je èlenem – ještì k tomu organickým – protestantského sdružení ze Ženevy? Jak mùže být celek zahrnut v nìjakém oddìleném fragmentu? Skuteèností zùstává, že toto rozhodnutí-vyznání je projevem kompletního úpadku autentické synodality „oficiálního pravoslaví“.

IX. První a Tøetí pøedsnìmovní všepravoslavné konference
První pøedsnìmovní konference se uskuteènila roku 1976 ve švýcarském mìstì Chambésy. Zde došlo ke koneèné úpravì a dopracování seznamu témat Velkého snìmu. Výsledkem je katalog obsahující deset témat, která se dají rozdìlit do tøí základních okruhù:
a) vztahy mezi jednotlivými místními pravoslavnými církvemi (diptychy, diaspora, autokefalita, autonomie a spoleèný kalendáø),
b) vztah Pravoslavné církve k ostatním køes�anským denominacím a ekumenismus,
c) každodenní život pravoslavných køes�anù (pùsty, pøekážky k uzavøení manželství atd.).
***
Na Tøetí pøedsnìmovní všepravoslavné konferenci v Chambésy byl roku 1986 uèinìn prozatím nejvýznamnìjší krok na cestì ke svolání Velkého snìmu. Na tomto setkání pøedstavitelé všech místních pravoslavných církví spoleènì projednali a zpracovali pøedložené materiály a nakonec jednomyslnì schválili a podepsali ètyøi texty:
a) Význam pùstu a jeho dodržování pro souèasnost.
b) Vztahy mezi pravoslavnými církvemi a zbytkem køes�anského svìta.
c) Pravoslavná církev a ekumenické hnutí.
d) Pøíspìvek Pravoslavné církve k udržování míru, spravedlnosti, svobody, bratrství a lásky mezi lidmi a k odstranìní rasové a dalších forem diskriminace.
Tyto texty pokrývající druhý a tøetí tematický okruh, jsou po svém schválení pøipraveny k pøedložení ad referendum na chystaném Velkém snìmu.
***
Z pohledu pravoslavné dogmatické theologie a zvláštì eklesiologie je nejdùležitìjší druhý text: „Vztahy Pravoslavné církve ke zbylému køes�anskému svìtu“.
Jak se v prùbìhu naší studie ukázalo, pøipravovaný snìm má dva hlavní cíle:
a) nejdøíve reformovat a modernizovat Pravoslavnou církev 
b) a potom ji sjednotit se zbylými køes�anskými církvemi. 
Aby však bylo možné takové sjednocení realizovat, je nejdøíve nutné vypracovat novou pravoslavnou eklesiologii, která poskytne potøebný theologický základ pro pøipravované sjednocení. 
Formulování a prosazovaní této nové eklesiologie se v oficiálních pravoslavných církvích dìje na dvou úrovních: 
v rámci aktivní úèasti místních pravoslavných církví v ekumenickém hnutí, 
v prùbìhu pøípravného procesu Velkého snìmu.
Na všepravoslavné úrovni se pravoslavným ekumenistùm podaøilo položit theologický základ jejich nové eklesiologie ve výše zmínìném dokumentu „Vztahy Pravoslavné církve ke zbylému køes�anskému svìtu“, kde se píše: 
„Pravoslavná církev, která je jednou svatou, obecnou a apoštolskou Církví (...) uznává skuteènou existenci všech køes�anských církví a vyznání...“

X. Nová eklesiologie pravoslavných ekumenistù
Pokud chceme vyhodnotit skuteèný význam bezprecedentních závìrù Tøetí pøedsnìmovní všepravoslavné konference, musíme si vyjasnit, co mají ekumenisté na mysli, když hovoøí o uznání skuteèné existence všech køes�anských církví a vyznání.
Pravoslavným ekumenistùm samozøejmì nejde o uznání nepravoslavných køes�anských denominací jakožto reálnì existujících a fungujících organizací. To, že existují, je samozøejmý fakt, který není tøeba potvrzovat na všepravoslavné úrovni. 
Oficiální pravoslavné církve tímto prohlášením poprvé pøistupují k oficiálnímu uznání skuteèné církevnosti všech køes�anských církví a vyznání. Uznávají tedy existenci Církve mimo kanonické a charizmatické hranice Pravoslavné církve (ecclesia extra Ecclesiam).
Jinými slovy oficiálnì tím vyznávají svoji novou nepravoslavnou eklesiologii, která je plodem dlouhodobì pìstovaného dogmatického synkretismu a z nìj vycházejícího Církev hubícího ekumenismu v oficiálním pravoslaví, a to jak na teoretické, tak i praktické úrovni.
Text schválený na Tøetí pøedsnìmovní všepravoslavné konferenci schvaluje a vyznává základní dogma ekumenismu, které sami ekumenisté vymezují tímto zpùsobem: „Církve jsou povolány k tomu, aby jedna v druhé uznaly Církev Kristovu. Tuto výzvu ekumenické hnutí pøedkládá všem církvím.“
Pøesnì tímto smìrem natoèila smìøování svìtového Pravoslaví encyklika konstantinopolského patriarchátu z roku 1920, ve které jsou nepravoslavné køes�anské denominace oznaèovány již nikoliv za heretická spoleèenství, ale za „blízké a pøíbuzné v Kristu“ a za „spoludìdice a spoleèné údy tìla a úèastníky Božího zaslíbení v Kristu“.
Na tomto theologickém základì potom ekumenisté vypracovali svoji „širokou“ eklesiologii a z ní vycházející inklusivní pøístup k neortodoxním církvím. Tento proces potom vedl k vytvoøení a pøijetí nového eklesiologického sebechápání a identity, která jim umožnila vyprázdnit theologickou podstatu pojmu hereze, a tím se pøiblížit ke kýženému cíli: legalizací herezí, tedy uznání herezí, jako spoleèenství reálnì se nacházející v prostoru vymezeném hranicemi jedné, svaté, obecné a apoštolské Církve.
***
Ovšem tato nová a vnitønì rozporná eklesiologie „jedné a rozdìlené Církve“ pøivádí pravoslavné ekumenisty do naprostého a fatálního rozporu s pravoslavnou eklesiologií, tak jak ji od poèátku zakoušela jedna, svatá, obecná Církev a jak se vtìlila do patristické a snìmovní tradice.
Podle této tradice platí, že... 
...Pravoslavná církev, jakožto sloup a utvrzení pravdy, má nièím neotøesitelné vìdomí, že ona sama je tou jednou, svatou, obecnou a apoštolskou Církví, jejíž existenci vyznáváme ve Vyznání víry, a je s ní ontologicky totožná.
...eklesiologickou povahu tìch, kteøí stojí mimo kanonické a charizmatické hranice Pravoslavné církve, naprosto jasnì vymezil autentický pøedstavitel patristické dogmatické theologie sv. Justin Popoviè následovnì: „Heretici a schizmatici se v rùzných dobách oddìlili a odpadli od jedné a nedìlitelné Církve a tím okamžikem pøestali být údy Církve a úèastníky jejího Boholidského tìla.“
***
Uznání reálné církevnosti nepravoslavných denominací zavádí novou herezi, panherezi, která naprosto nièí jednotu Církve. Pøitom jednota Církve je jejím ontologickým urèením, nebo� „samotným dùvodem jednoty Církve je jednota Trojjediného Boha. Jednota Církve odráží jednotu tøí Božských osob nejsvìtìjší Trojice“.
Církev je jedna, jedineèná a nedìlitelná. V pøípadì Církve není možné pøipustit možnost jakéhokoliv rozdìlení. Možné je pouze odtržení, oddìlení a odpadnutí heretikù a schizmatikù od Tìla Církve. Takováto odpadnutí však v žádném pøípadì nenarušují její jednotu, která „je založena na dogmatické jednotì víry“. Jak je patrné, pravoslavná eklesiologie se nachází v pøímém rozporu s ekumenickou naukou o rozdìlení jedné, jediné a nedìlitelné Církve. Odmítá ji jako contradictio in adjecto. 
***
V listopadu roku 2014, krátce pøed návštìvou papeže Františka v Konstantinopoli, byl v Øecku publikován velice závažný dokument – petice s názvem „Nová eklesiologie ekumenického patriarchy Bartolomìje“. Autorem tohoto eklesiologického textu, který je po všech stránkách velice kvalitní anatomií eklesiologie pravoslavných ekumenistù, je skupina oznaèující se jako „Shromáždìní duchovních a laikù“. Jedná se o neformální seskupení, které tvoøí profesoøi theologie, knìží, igumeni a mniši z øecké novostylní církve, jež spojuje jedna vìc – obava ze stále intenzivnìjšího rozšiøování a upevòování, jak sami øíkají, „panhereze ekumenismu“.
Níže uvádíme pøehled kapitol, ze kterých se skládá toto prohlášení:
1. Rùzné formulace eklesiologie „rozdìlené Církve“ 2. Konkrétní pøípady uplatnìní nové eklesiologie 3. Popírání èlánku Vyznání víry: „Vìøím v jednu svatou obecnou a apoštolskou Církev“ 4. Církev je navìky nerozluèitelná, jednota Krista s vìøícími je neznièitelná 5. Protože Kristus „nemùže být rozdìlen“, je evidentní, že jednota je zaruèenou daností Církve. 6. Odpadnutí heretikù nijak Církev nepoškozuje 7. Bylo snad zrušeno knìžství biskupù? 8. Pøerušení vzpomínání patriarchy Athenagorase jako historický projev odporu vùèi ekumenismu.

XI. Text „Oikonomie v Pravoslavné církvi“
Všepravoslavnì schválený text „Vztahy Pravoslavné církve ke zbylému køes�anskému svìtu“ vychází ze studie, kterou pod názvem „Oikonomie v Pravoslavné církvi“ vypracovala a publikovala Mezipravoslavná pøípravná komise pro svolání Velkého snìmu v roce 1971. 
Rozdíl mezi studií z roku 1971 a textem schváleným v roce 1986 spoèívá v tom, že Mezipravoslavná pøípravná komise ve své studii nemluví o uznání „skuteèné existence všech køes�anských církví a vyznání“, ale o uznání „ontologické existence všech køes�anských církví a vyznání“.
Po svém publikování se tato studie v nìkterých kruzích setkala s pøíkrým odmítnutím. Pìt profesorù z athénské theologické fakulty (P. Mpratsiotis, P. Trempelas, K. Mouratidis, A. Theodoros a N. Mpratsiotis) vyvrátilo její závìry v Memorandu, které adresovali Posvátnému synodu Øecké pravoslavné církve. V nìm dokládají, že nìkteré ústøední myšlenky této studie se nacházejí ve zcela zøejmém rozporu s pravoslavnou dogmatikou. Ve svém výkladu autoøi také vyjadøují veliké obavy o budoucnost Pravoslavné církve pramenící z toho, jak probíhají pøípravy Velkého snìmu.
Autoøi Memoranda poukazují na to, že není možné, aby zcela zásadní a klíèová témata pravoslavné víry byla zpracovávána takovým povrchním zpùsobem, jako tomu bylo v pøípadì pojednání „Oikonomie v Pravoslavné církvi“. Pøi jejím vypracování byly zcela opomenuty primární prameny patristické tradice pojednávající o zkoumaných otázkách. Athénští theologové autorùm studie vytýkají, že se vùbec nenamáhali doložit závìry, ke kterým dospìli. Kritizují je za to, že pøi zpracování tak bytostnì dùležitého tématu nezvolili za základ svého pojednání pravoslavnou tradici, ale naopak pøistoupili ke zkoumanému tématu „z hlediska kritérií souèasné doby urèené synkretickými sklony“. To vše zabránilo èlenùm Mezipravoslavné pøípravné komise v tom, aby byli schopni „uchopit a správnì interpretovat veliké pravdy zjevené v Kristu“.
Co se týèe pøípravného procesu Velkého snìmu, je podle zmínìných pìti profesorù absolutnì nezbytné, „aby jeho pøíprava probíhala daleko od principù a myšlení rozvíjejících se v ekumenickém hnutí, nebo� ty mají rozkladný úèinek na pravoslavné smýšlení“. Pokud by tato studie byla skuteènì pøijata, pøinesla by pro celou kanonickou soustavu Pravoslavné církve velikou katastrofu. Takto pojatá oikonomie by se totiž „stala kladivem, které by postupnì rozbilo samotné základy Církve“.
Snaha o varování pøedních postav øecké dogmatické theologie druhé poloviny 20. století však byla marná. Jejich pojednání, stejnì jako ostatní základní dogmatické texty Pravoslavné církve, byly schovány do trezoru církevní historie. To pak umožnilo, aby základní eklesiologická teze jimi kritizované studie, ve které se uznává eklesiologický status nepravoslavných spoleèenství, byla po 15 letech schválena na Tøetí pøedsnìmovní konferenci v roce 1986 a byla jí tak propùjèena všepravoslavná autorita.
***
Poznamenejme ještì, že naopak metropolita efezský Chrysostomos (Konstantinidis), pøedseda Tøetí pøedsnìmovní všepravoslavné konference, zhodnotil studii „Oikonomie v Pravoslavné církvi“ jako „seriózní a peèlivì vypracovaný text“, jako práci „vzešlou z dílny nejlepších pravoslavných dogmatických theologù“.

XII. Metropolita švýcarský Damaskinos a otázka rozdìlení Církve
Hlavní podíl na obou textech má švýcarský metropolita Damaskinos (1936–2011), jeden z pøedních autorù theologie pravoslavného ekumenismu. V letech 1969–2003 byl øeditelem sekretariátu pro pøípravu Velkého snìmu Pravoslavné církve. Na této pozici mu byla svìøena zodpovìdnost za celý proces pøípravy snìmu a funkce hlavního koordinátora pøedsnìmovních mezipravoslavných komisí a všepravoslavných konferencí ve zmínìném období. 
Tìsnì pøed uskuteènìním Tøetí pøedsnìmovní všepravoslavné konference metropolita Damaskinos publikoval knihu „Theologické dialogy – pravoslavná perspektiva“, která obsahuje texty napsané v prùbìhu pøíprav na tuto konferenci. Již v samotném úvodu knihy nacházíme tezi, která je jedním ze stavebních kamenù nové ekumenické pravoslavné eklesiologie: „... zkrátí cestu k jednotì a vyléèí rány tragického rozdìlení v Tìle jedné, svaté, katholické a apoštolské Církve“.
Metropolita Damaskinos zde mluví o rozdìlení v Tìle jedné Církve. Odpadnutí západního køes�anství od una sancta, catholica et apostolica ecclesia v 11. století bylo velikou katastrofou s nesmírnými duchovními následky pro celý další vývoj evropské a svìtové historie. Sv. Justin Popoviè v této souvislosti mluví o tøech pádech, které urèily smìøování veškerenstva: pád Lucifera, pád Adama a pád papeže.
Z hlediska pravoslavné eklesiologie však v žádném pøípadì nemùžeme pøipustit myšlenku, že by tato tragédie zpùsobila rozdìlení v Tìle Kristovì. Vidìli jsme, že v souladu se základním principem pravoslavné eklesiologie je možné mluvit pouze o odpadnutí jednotlivých vìøících, spoleèenství nebo celých oblastí od Církve. Nikdy se však nemùže stát, aby takové odpadnutí zpùsobilo rozdìlení v Tìle Kristovì. 
Profesor dogmatické theologie ze soluòské univerzity Dimitrios Tseleggidis k tomu píše: „Pokud nìkdo vìdomì mluví o rozdìlené Církvi, jedná se o zapøení víry Církve, o zapøení její identity a jejího sebechápání.“
Co se týèe uznání církevnosti tìch, kteøí se nacházejí za hranicemi Pravoslavné církve, metropolita Damaskinos to formuluje tìmito slovy: „Osobnì vìøím, jak to bylo výše rozvedeno, že je možné uznat existenci Církve mimo Církev, a to v plném významu slova Církev...“

XIII. Synodalita, anebo východní verze „papežského primátu“?
Vra�me se ještì na chvíli k frázi „osobnì vìøím“, kterou použil metropolita Damaskinos, protože v mnohém vypovídá o podstatì Velkého snìmu, pøipravovaného pravoslavnými ekumenisty.
Otec Georges Florovsky ve svém èlánku „Autorita starovìkých snìmù a Tradice Otcù“ rozebírá jeden ze základních principù Církve v období ekumenických snìmù: „Snìm nestojí nad Církví.“
Snìmy, které byly pozdìji tradicí uznané za platné, byly svolávány, pracovaly a vystupovaly vždy a pouze jako shromáždìní reprezentující hlas a svìdomí celku Církve, nebo� se jednalo o charizmatické události, pøinášející svìdectví o pravdì a víøe obecné Církve. Nikdy takové snìmy nevyjadøovaly „osobní názory a víru“ snìmovních otcù.
To však v žádném pøípadì neplatí v pøípadì Velkého snìmu. Zpùsob, jakým je pøipravován, svìdèí o tom, že jeho svolání nemá za cíl stát se skuteènì synodálním, všeobecným shromáždìním, kde by zaznìl hlas Církve, který by ukázal, jaká je Boholidská odpovìï na výzvy souèasného svìta. 
Je evidentní, že scholastický a byrokratický zpùsob pøípravy Velkého snìmu je organizován tak, aby se stal platformou, kde se menšinì hierarchù – profesionálních ekumenistù – bez faktické úèasti místních církví – podaøí zahalit ideologii ekumenismu hávem všepravoslavné autority a udìlit jí snìmovní schválení.
***
Ekumenisté pøipravující Velký snìm se natolik vzdálili smýšlení svatých Otcù, že zapomnìli na spasitelnou pravdu o tom, že obsahem naší víry je „víra, která byla jednou provždy pøedána svatým“.
Jeden ze základních eklesiologických principù praví, že pravoslavná víra není nìco, co jsme povoláni vymýšlet, tvoøit èi upravovat podle našeho osobního mínìní.
Pravoslavná víra je nám pøedána pøedcházejícími generacemi pravoslavných køes�anù tak, jak ji Kristus pøedal apoštolùm a ti zase svým následovníkùm. 
Jsme tedy povoláni k tomu, abychom jakožto uèedníci apoštolù a svatých Otcù pøijali bez porušení to, co nám pøedali, tedy jednou pro vždy zjevenou-pøedanou pravoslavnou víru a duchovním výstupem skrze oèištìní, osvícení a zbožštìní ji uèinili zkušenostnì naší vlastní, osobní vírou.
***
V prùbìhu 20. století, v éøe synkretické globalizace a pod vlivem ekumenického hnutí, se v Pravoslaví široce rozvinula diskuse o eklesiologii, tedy o sebe-chápání, sebe-urèení Pravoslavné církve ve vztahu k jiným køes�anským denominacím.
Tato otázka, která je ve své podstatì soteriologickou otázkou, nebo� se dotýká otázky hranic Církve, musí být zodpovìzena v souladu s „vírou jednou provždy pøedanou svatým“, a nikoliv v souladu s osobní vírou pravoslavných ekumenistù.
Za tímto úèelem je tøeba se vnoøit do Boholidské mysli Církve, tedy obrátit se k patristické, snìmovní a kanonické tradici Církve a tam hledat odpovìï na tuto otázku. Tento postup je patrný ze snìmovních akt (dochované zápisy zaznamenávající prùbìh zasedání ekumenických a místních snìmù). Každý ekumenický snìm formuloval dogmatický výnos (oros), který definoval orthodoxní víru v tom bodì, který heretici nesprávnì vykládali. Jak prùbìh zasedání ekumenických snìmù dokazuje, pro schválení takového dogmatického rozhodnutí nestaèil pouze souhlas pøítomných biskupù. Bylo tøeba také pøedložit citáty ze sv. Otcù a døívìjších snìmù, a tak dokázat, že dogmatický výnos je v souladu s pøedcházející evangelijní, apoštolskou, patristickou a kanonickou tradicí (consensus Patrum).
Tato snaha o vìdomé uchovávání živé kontinuity s pøedcházející snìmovní tradicí Církve, která je zcela esenciálním prvkem a mìøítkem orthodoxie každého snìmu a pøirozeným projevem autentického eklesiálního éthosu („následujeme svaté Otce“), však absolutnì chybí v pøípravném procesu Velkého snìmu.
***
Nahrazení pravoslavné synodality systémem, který umožòuje prosazení a upevnìní ideologie ekumenismu v oficiálních místních pravoslavných církvích, kritizoval již roku 1977 sv. Justin Popoviè v Druhém listu adresovaném posvátnému synodu srbské církve o svolání „Velkého snìmu“.
Píše, že mu jeho pravoslavné svìdomí nedovoluje, aby nevyjádøil své hluboké obavy. Dosavadní prùbìh pøípravy Velkého snìmu podle nìj svìdèí o tom, že ti, kteøí ho chtìjí vnutit Pravoslavné církvi, nejsou schopni pochopit podstatu Orthodoxie a smysl ekumenických snìmù. V listu dále píše:
„...tyto aktivity ukazují na skrytou touhu známých jedincù souèasného konstantinopolského patriarchátu (...) vnutit své koncepce a chování pravoslavným autokefálním církvím (...) a nechat schválit své ‚neopapežské ambice‘ ekumenickým snìmem.“ 
V roce 1986 se na Tøetí pøedsnìmovní všepravoslavné konferenci stalo realitou to, co sv. Justin prorocky pøedpovìdìl. Je neuvìøitelné, s jak velkou lehkostí a bez jakéhokoliv odporu tato východní verze papežského primátu nièí duch ryzí synodality v místních pravoslavných církvích. Co se tehdy pøihodilo?
***
Mimo uvedené ètyøi texty byl na Tøetí pøedsnìmovní všepravoslavné konferenci schválen také dokument nazvaný „Smìrnice o fungování pøedsnìmovních všepravoslavných konferencí“.
V èlánku 16 je ošetøena povaha a autorita dokumentù schválených na tìchto konferencích:
„Jedná se o návrhy pro Velký snìm, které pøestože vyjadøují náhledy na jednotlivá témata v souladu s pravoslavnou tradicí, nemají pro místní církve závaznou platnost do té doby, než rozhodne Velký snìm.“
Ovšem na první stránce námi komentovaného textu „Vztahy Pravoslavné církve ke zbylému køes�anskému svìtu“ se nachází zcela neoèekávanì jedna poznámka pod èarou, která v plném svìtle ukazuje, jak ekumenisté zcela a úplnì nièí snìmovní éthos Pravoslaví:
„Aèkoliv na Druhé pøedsnìmovní všepravoslavné konferenci bylo dohodnuto, že rozhodnutí pøijatá pøed ‚Velkým snìmem‘ na Pøedsnìmovních všepravoslavných konferencích nemají žádnou kanonickou závaznost, Tøetí pøedsnìmovní všepravoslavná konference – z dùvodu povahy projednávaných témat – rozhoduje následujícím zpùsobem: texty, které budou v jejím prùbìhu schváleny, mohou být ihned uplatnìny v praxi.“
Po pøeètení této poznámky se nabízejí následující otázky:
Pokud rozhodnutí Pøedsnìmovních všepravoslavných konferencí jsou již de facto uplatòována v praxi na všepravoslavné úrovni, k èemu je tøeba ještì svolávat Velký snìm?
Nedokládá tento postup úplné znièení synodality Pravoslavné církve?
Nedošlo náhodou k tomu, že malé skupince profesionálních ekumenistù se podaøilo získat nadøazené postavení nad synodálním institutem Církve?
Kdo jim dal moc a oprávnìní, aby vedeni svým neopapežským éthosem èinili uspìchaná nepravoslavná rozhodnutí, a dokonce rozhodovali o „skuteèné“ a „ontologické“ existenci nepravoslavných denominací?

XIV. Uznání osmého a devátého ekumenického snìmu
Pokøivení a ztráta synodálního éthosu v oficiálních místních církvích je také patrná prizmatem následujícího zásadního tématu.
V øíjnu roku 2014 „Shromáždìní duchovních a laikù“, seskupení tvoøené antiekumenisty z øad oficiálních místních církví, publikovalo dokument „O osmém a devátém ekumenickém snìmu“, ve kterém se uvádí, že uznání osmého a devátého všeobecného snìmu je „zásadní, aktuální a zcela klíèová otázka, se kterou se bude muset zabývat jakýkoliv Velký èi Všepravoslavný snìm, který bude v budoucnu svolán“.
Novokalendáøní antiekumenisté opakovanì pøi rùzných pøíležitostech uvedli, že chystaný Velký snìm bude posuzován podle toho, jaký postoj zaujme k snìmu z let 879–880 (konanému za sv. Fótia Velikého) a k hesychastickým snìmùm ze ètrnáctého století (sv. Øehoø Palama).
Pokud Velký snìm prohlásí tyto snìmy – v souladu s tím, jak je svìdomí celku Pravoslavné církve (lid a duchovní) nahlíží již po staletí – za VIII. a IX. ekumenický snìm, bude splnìna základní podmínka pro uznání Velkého snìmu za pravoslavný. Tímto zpùsobem by se snìm pøiznal k pøedcházející snìmovní tradici (tak napøíklad konstantinopolský snìm z roku 879/880 oficiálnì prohlásil nicejský snìm z roku 787 za VII. ekumenický snìm).
Nicménì, na základì toho, co je dosud známo z dostupných dokumentù, je legitimní se ptát:
Existuje by� i slabá nadìje, že Velký snìm, který je od poèátku pøipravován hierarchy zastávajícími fundamentálnì ekumenické názory, by byl schopen uznat a pøihlásit se ke snìmùm, které odsoudily katolickou nauku o filioque a o stvoøené milosti jako herezi?
Jak si mohou antiekumenisté z øad oficiálních církví èinit takovéto nadìje, když zároveò jsou si vìdomi toho, že „v souèasnosti se k ekumenismu hlásí velká vìtšina hierarchù z témìø všech patriarchátù a autokefálních církví“?
Bývalý dìkan athénské theologické fakulty o. G. Metallinos k tomu uvádí: „Jedna aktuální otázka zní: Co uèiní pøipravovaný Velký snìm? Jak èteme a vidíme, tento snìm se pøipravuje, aby nás pøivedl k akceptování øímského katolicismu a protestantismu jako autentických forem køes�anství. To je ta tragédie. Modlím se, aby se to nikdy nestalo. Ovšem k tomuto cíli smìøuje souèasná situace.“
***
Pro lepší pøedstavu o hlubokém úpadku zpùsobeném neustálým prohlubováním procesu osvojování si nové ekumenické eklesiologie v prostøedí oficiálního pravoslaví uvedeme následující smutnou událost.
V roce 2011 metropolita Hierotheos (Vlachos) pøedložil na zasedání Posvátného synodu Øecké pravoslavné církve ke slyšení krátkou studii s názvem „O uznání konstantinopolského snìmu z roku 879/880 jako VIII. ekumenického snìmu“. Podobnou studii o uznání snìmu z roku 1351 jako IX. ekumenického snìmu pøedložil na stejném zasedání ke slyšení metropolita Jeremiáš gortynský.
Oba dva autoøi ve svých textech doložili, že zmínìné snìmy splòují požadavky, které pravoslavná tradice klade na uznání urèitého snìmu za ekumenický.
V pøípadì schválení mìl posvátný synod øecké církve pøedložit tyto studie k projednání na pøipravovaném Velkém snìmu.
A jaký byl výsledek? Pøipravené studie nakonec nebyly ani pøeèteny! A pøi hlasování bylo rozhodnuto o odložení jejich projednání do budoucna. 
Se zøejmým zklamáním v hlase pak metropolita Hierotheos v prùbìhu hlasování na synodu prohlásil: „Pokud tedy, jak bylo øeèeno, naše hierarchie není ‚zpùsobilá‘ diskutovat o takových tématech, ale je zpùsobilá diskutovat o daòových naøízeních a podobných otázkách, pak a� je radìji prezentace tìchto textù zrušena.“
Z výše uvedených skuteèností je pomìrnì jasnì vidìt úpadek eklesiologického a synodálního éthosu pravoslavných ekumenistù zpùsobený tím, co bylo trefnì nazváno neopapežskou hegemonií.
***
V souvislosti se snìmy z devátého a ètrnáctého století stojí za zmínku uvést jeden velice zajímavý návrh: pøipojit k nim uznání jako ekumenického snìmu také slavný Všepravoslavný snìm z roku 1848. Je totiž zcela zøejmé, že jakýkoliv budoucí všepravoslavný èi ekumenický snìm „nesmí být oddìlený od pøedchozích snìmù, ale musí s nimi být v jednotì jako jejich pokraèování“. Pokud by je naopak ignoroval, „zpùsobil by tím vážné theologické a eklesiologické problémy“.

XV. Ètvrtá pøedsnìmovní všepravoslavná konference
Tím, že Tøetí pøedsnìmovní všepravoslavná konference v Chambésy roku 1986 schválila uvedené ètyøi dokumenty, došlo k uzavøení druhého a tøetího tematického okruhu Velkého snìmu.
Tím se otevøela nová etapa pøípravy Velkého snìmu, která mìla vyèerpat zbývající ètyøi otázky prvního tematického okruhu, tj. diaspora, autokefalita, autonomie a diptychy.
Zatímco v pøijetí nové ekumenické eklesiologie panovala mezi reprezentanty oficiálních místních církví úplná shoda, v otázce zbývajících ètyø témat pøedsnìmovní jednání „dosáhla dosud nejkritiètìjšího bodu“.
Metropolita Chrysostom z Myry, pøedseda Tøetí pøedsnìmovní konference, v proslovu proneseném v prùbìhu konference ukázal, že ekumenisté kladou vìtší dùraz na administrativní záležitosti, jako je otázka primátu a pravomocí, než na výsostnì dogmatické otázky pravoslavné eklesiologie. Zbývající ètyøi otázky charakterizoval tímto zpùsobem: „Zjistili jsme, že jsou nejobtížnìjší a nejrozsáhlejší, týkají se struktury Pravoslavné církve po celém svìtì a musí být vyøešeny.“
***
Pøestože se Ètvrtá pøedsnìmovní všepravoslavná konference mìla konat brzy po Tøetí pøedsnìmovní konferenci, nakonec to trvalo celých 23 let (!), než byla svolána v èervenci 2009. Tato skuteènost svìdèí o hlubokém rozdìlení a vzájemném zpochybòování, které panuje mezi vrcholnými pøedstaviteli místních pravoslavných církví jinak však zcela jednomyslných, co se týká hereze ekumenismu.
Podle metropolity Hilariona volokolamského, který vede oddìlení pro vnìjší vztahy na Moskevském patriarchátu, došlo ke zpoždìní „kvùli zásadnímu zhoršení bilaterálních vztahù mezi konstantinopolskou a ruskou pravoslavnou církví, které dokonce vedlo k doèasnému (ètyømìsíènímu) pøerušení eucharistického spoleèenství“.
Ètvrtá pøedsnìmovní všepravoslavná konference se konala v Pravoslavném centru Ekumenického patriarchátu ve švýcarském Chambésy v èervenci 2009. Pøedsedal jí metropolita Jan (Zizioulas) pergamský a zabývala se velmi aktuálním problémem, kterým je kanonická organizace pravoslavné diaspory. 
Podle závìreèného prohlášení: „…konference se rozhodla vytvoøit pro nìkteré svìtové regiony biskupská shromáždìní, jejichž úèelem bude øešit problémy diaspory. Pøedsedy tìchto shromáždìní budou biskupové Ekumenického patriarchátu pùsobící v jednotlivých oblastech. (...) Èleny shromáždìní budou všichni kanoniètí biskupové pùsobící v tìchto oblastech.“

XVI. Doslov
Taková je tedy cesta inovátorských pravoslavných ekumenistù ke svolání Velkého snìmu.
Jeden z nejvìtších znalcù patristické theologie otec Georges Florovsky, který zásadním zpùsobem pøispìl k osvobození pravoslavné theologie z „babylónského zajetí“ západní theologie, popisuje místo snìmù v životì Církve v prvních staletích takto:
„Mùžeme bez nadsázky øíct, že snìmy nebyly nikdy považovány za kanonickou instituci, ale spíše za pøíležitostné charizmatické události. (...) Žádný snìm nikdy nebyl pøijat jako platný pøedem, naopak mnohé snìmy byly odmítnuty nehledì na jejich formální regulérnost. (...) Ve skuteènosti ty snìmy, které byly nakonec uznány jako ekumenické, ve smyslu jejich zavazující a neomylné autority, byly uznány nikoliv na základì jejich formální kanonické autority, ale kvùli svému charizmatickému charakteru: byly uznány proto, že byly vedeny Duchem Svatým a že vyznaly Pravdu.“
Podle otce Florovského tedy existují dvì základní vlastnosti autentického pravoslavného snìmu: charizmatická událost (zpùsob) a vyznávání Pravdy (cíl). Jinými slovy, konání snìmu je drahocenným darem, který Bùh láskyplnì udìluje Své Církvi, zjevením èi hlasem Ducha Pravdy, který v Církvi pùsobí a vede ji.
Jak jsme na základì dostupných dokumentù mìli možnost uvidìt, obì dvì vlastnosti Velký snìm, pøipravovaný pravoslavnými ekumenisty, postrádá.
Co mùžeme øíct o zpùsobu jeho pøípravy? Ten, jak jsme vidìli, je ve své podstatì scholastický a byrokratický a zcela po právu by se dal oznaèit za další inovaci oficiálního Pravoslaví.
A co je cílem tohoto snìmu? Namísto toho, aby veden kritérii patristické, synodální a kanonické tradice diagnostikoval a odsoudil herezi ekumenismu a poté vyléèil rány, které již zpùsobila na Tìle Církve, pøipravuje pøesný opak: legalizaci herezí v podobì uznání eklesiálního charakteru nepravoslavných denominací jakožto nacházejících se v hranicích una, sancta et catholica ecclesia. 
I kdyby se tento Velký snìm nakonec neuskuteènil v blízké budoucnosti (Letnice 2016), zkáza, kterou již zpùsobil v oficiálních pravoslavných církvích, je nepøedstavitelnì obrovská. Nebo�, jak jsme ukázali, pøípravný proces „Velkého snìmu“ je hlavní platformou, na které se pìstuje, rozšiøuje a upevòuje synkretická hereze ekumenismu v oficiálním pravoslaví.
***
Proti ekumenismu se stavící Pravé pravoslaví s nesmírným zármutkem sleduje toto neustálé se vzdalování oficiálních místních církví od svatootcovského dìdictví. Zároveò si také uvìdomuje, že èím dále postupuje apostaze inovátorù, tím více se zvìtšuje jeho odpovìdnost za zachování Pravoslaví, které je jediným svìtlem a nadìjí tohoto svìta.
V tomto ohledu pokládá Pravé pravoslaví za nevýslovný dar Zakladatele Církve to, že se nedávno, v bøeznu roku 2014, podaøilo dosáhnout sjednocení starokalendáøních antiekumenistù na mezinárodní úrovni. 
Tento dar-charizma sjednocení v pravém vyznání víry a ve svaté eucharistii nám dává nadìji, že navzdory naší nehodnosti mùžeme obdržet, dá-li Bùh, i následující dar-charizma, tedy svolání Velkého snìmu Pravých pravoslavných církví, na kterém budou zastoupeni výhradnì pravoslavní antiekumenisté.
Na tomto Velkém snìmu pak bude, ve shodì se základním eklesiologickým textem Pravého pravoslaví 
„zvìstováno celému stvoøení jak to, že Pravoslaví je jedinou nadìjí pro spásu èlovìka a jediným východiskem ze všech bezvýchodných a neøešitelných situací, tak i to, že mezi Pravoslavím a synkretismem ekumenickým i sergianistickým existuje úplný a definitivní protiklad a že se navzájem vyluèují. Tak a� se stane pro slávu Otce, Syna i Ducha Svatého pøímluvami Bohorodièky, apoštolù a sv. Otcù.“


