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Γιατί ὁ Θεός δημιουργεῖ τούς ἀνθρώπους,
ἀφοῦ γνωρίζει ὡς Παντογνώστης ὅτι θά
παρακούσουν καί θά χάσουν
τόν παράδεισο καί θά ὑποφέρουν ἀπό τίς
συνέπειες τοῦ θανάτου πού ἐπέλεξαν;
(Ποιά εἶναι ἡ ζωή στό νῦν καί στόν μέλλοντα αἰῶνα ὅσων δέν θά
ἐκλέξουν νά ζήσουν σύμφωνα μέ τό Φῶς τοῦ Εὐαγγελίου;)

Ὁ Μεγάλος Ἅγιος Φιλάρετος Μόσχας στόν
λόγο τῶν Χριστουγέννων ἐκφράζει τήν
διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τό μέγα
μυστήριο τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου.
" Ὁ Θεός ἀπολάμβανε τήν μεγαλοπρέπεια
τῆς αἰώνιας δόξης Του... Ἡ δόξα εἶναι ἡ
ἀποκάλυψη, ἡ φανέρωση, τό ἀπαύγασμα, τό
ἔνδυμα τῆς ἐσωτερικῆς τελειότητος.
Ὁ Θεός ἀποκαλύπτεται καθ´ ἑαυτόν μέ τήν
προαιώνια γέννηση τοῦ ὁμοουσίου Υἱοῦ Του καί
μέ τήν προαιώνια ἐκπόρευση τοῦ ὁμοουσίου
Πνεύματός Του, καί μέ αὐτόν τόν τρόπο ἡ
ἑνότητά Του ἐν Ἁγίᾳ Τριάδι ἀπαστράπτει
δόξης ὑποστατικῆς, ἀθάνατης καί ἀναλλοίωτης.
Ὁ Θεός Πατήρ εἶναι "Πατήρ δόξης" (Ἐφ. α΄,
17). Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ εἶναι "ἀπαύγασμα τῆς
δόξης Αὐτοῦ" (Ἑβρ. α΄, 3) καί Αὐτός ὁ Υἱός εἶχε
τήν δόξαν παρά τῷ Πατρί "πρό τοῦ τόν κόσμον
εἶναι" (Ἰωάν. ιζ΄, 5).

Ὁμοίως τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ εἶναι Πνεῦμα
δόξης (Α΄ Πέτρου δ΄, 14).
Σέ αὐτήν τήν δόξα πού ἐνυπάρχει φυσικά, ὁ
Θεός ζῆ σέ τέλεια μακαριότητα, πάνω ἀπό κάθε
δόξα, χ ωρίς νά χρειάζεται κανένα μάρτυρα,
χωρίς νά χρειάζεται κανένα μερισμό.
Ἀλλά, ὅπως στήν εὐμένειά Του καί στήν
ἄπειρη ἀγάπη Του ἐπιθύμησε νά ἀνακοινώσει
τήν μακαριότητά του, νά κάνει κι ἄλλους
εὐτυχεῖς μετόχους στή δόξα Του, ἀναδεικνύει
τίς ἄπειρες τελειότητές Του κι αὐτές
ἀποκαλύπτονται μέσα στά δημιουργήματά Του.
Ἡ δόξα Του φανερώνεται στίς οὐράνειες
δυνάμεις, καθρεφτίζεται μέσα στόν ἄνθρωπο,
ντύνεται τήν μεγαλοπρέπεια τοῦ ὁρατοῦ κόσμου.
Τήν παραχωρεῖ σ΄ αὐτούς πού κάνει ἱκανούς νά
τήν δεχτοῦν, ξαναγυρίζει σ' Αὐτόν, καί μέσα σ΄
αὐτήν τήν αἰώνια περιέλιξη, γιά νά μιλήσουμε
ἔτσι, τῆς Θείας δόξης, συνίσταται ἡ μακάρια
ζωή, ἡ εὐτυχία τῶν πλασμάτων. 1
Ἀφότου ἐνανθρώπησε ἡ Θεότητα, ὅλα τά
δῶρα τῆς θεϊκῆς Του δύναμης, πού ἀνῆκαν στή
ζωή καί στήν εὐσέβεια, μᾶς ἔχουν παραχωρηθεῖ
(Β΄ Πέτρου α΄, 3). Καί γι΄ αὐτό θά εἶναι ἡ
ἀναπηρία μας πλημμυρισμένη ἀπό Θεϊκή
δύναμη, τό ψεῦδος μας θά σβηστεῖ ἀπό τήν
θεϊκή ἀλήθεια, τά σκοτάδια μας θά
πλημμηρίσουν ἀπό τό Θεϊκό φῶς... Νά τό
ἔνδοξο μυστήριο καί ἡ μυστηριώδης δόξα τῆς
ἡμέρας αὐτῆς! Οἱ οὐράνιοι ὑπηρέτες τοῦ φωτός
ἀντίκρυσαν πρίν ἀπό μᾶς τήν αὐγή τῆς δόξης
αὐτῆς, κι εὐθύς ἀμέσως μᾶς προειδοποίησαν καί
ἐκραύγασαν:
Δόξα στόν Θεό πού βρίσκεται στά ὕψη
τῶν οὐρανῶν.

1

Chois de sermons et discours de Mgr Philarete, A.
Serpinet, Pariw, 1866, p. 3-4.

Τώρα δέν βρισκόμαστε στήν αὐγή, ἀλλά
στήν ὁλόφωτη ἡμέρα τῆς δόξης αὐτῆς. Ἄς Τόν
δοξολογήσουμε κι ἐμεῖς. Ἄς ὑψωθεῖ μέ τήν σειρά
της ἡ δοξολογία μας πρός τούς κατοίκους τῶν
οὐρανῶν".2

ἀποδείχθηκε προσωπικός φορέας τοῦ κακοῦ καί
τῆς ἁμαρτίας.
Μετουσιώθηκε στήν κακία καί εἶναι γιά
πάντα πλέον ἀνεπίδεκτος μετανοίας καί
σωτηρίας.
Ἡ διδασκαλία τοῦ Ὠριγένη περί
ἀποκαταστάσεως τῶν πάντων, ἄρα καί τῶν
δαιμόνων, καταδικάστηκε ἐπίσημα ἀπό τήν
Ἐκκλησία στήν Ε΄ Οἰκουμενική Σύνοδο, (α΄
ἀνάθεμα κατά Ὠριγένους δοξασιῶν).
Τό ἔργο τῶν δαιμόνων εἶναι τό νά
ἀντιστρατεύονται τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, καί
ὑποκινούμενοι ἀπό φθόνο καί μίσος,
μηχανεύονται κατά τῶν ἀνθρώπων πολλές
μεθοδεῖες, ὥστε νά τούς παρασύρουν μέ τό μέρος
τους στό σκότος τό ἐξώτερον καί στό πῦρ τό
αἰώνιον τῷ ἡτοιμασμένῳ τῷ διαβόλῳ καί τοῖς
ἀγγέλοις αὐτοῦ.
Ἡ δύναμη τῶν δαιμόνων δέν εἶναι,
βέβαια, ἀπεριόριστη. Ὑπόκειται στόν ἀπόλυτον
ἔλεγχο τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Κύριος παραχωρεῖ ἁπλά στόν
διάβολο νά πειράζει τούς ἀνθρώπους, καί
μάλιστα τούς εὐσεβεῖς, γιά νά στερεώνονται
αὐτοί στό ἀγαθό καί νά προκόβουν στήν ἀρετή.
Τά πνεύματα αὐτά δέν μποροῦν νά
ἐπηρεάσουν τήν βούληση τῶν ἀνθρώπων πρός τό
κακό. Δελεάζουν ὅμως μέ τήν ἁμαρτία καί τήν
εἰσηγοῦνται παρακινώντας στήν κακή ἐπιλογή.
Ἴσως νά εἴχαμε κάποια δικαιολογία νά
φέρουμε ἐνώπιον τοῦ Παντοκράτορος Κυρίου,
ἐπειδή χάσαμε τόν Παράδεισο, ἔστω κι ἄν τόν
χάσαμε μέ δική μας ὑπαιτιότητα καί ἐπιλογή.
Καί αὐτή ὅμως ἡ κατ΄ ἐπίφαση δικαιολογία
μας δέν στέκει ἀπό τήν στιγμή πού ὁ Θεός
τόσο πολύ ἀγάπησε τόν ἄνθρωπο, ὥστε ἔδωσε
τόν μονογενῆ Του Υἱό νά σταυρωθεῖ γιά μᾶς, γιά
νά μήν χάνεται κανείς πού θά πιστεύει σ΄
Αὐτόν καί θά ζῆ σύμφωνα μέ τίς ἐντολές Του.

Ἡ ἐλευθερία τῆς ἀνθρώπινης βούλησης
ἀποτελεῖ τό σημαντικότερο δῶρο τοῦ Θεοῦ στόν
ἄνθρωπο κατά τήν δημιουργία του.
Κατά θαυμαστό τρόπο κάθε ἄνθρωπος
εἶναι ἐλεύθερος μέν νά ἐκλέγει καί νά ἐνεργεῖ,
ὡστόσο ἡ τελική ἔκβαση τῶν πράξεών του
ἐλέγχεται ἀπό τόν Θεό, μέ τέτοιο τρόπο, ὥστε ἡ
ἐλευθερία αὐτή νά μήν παραβλάπτει τό
γενικότερο σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τά ὄντα.
Ἀντίθετα, καί οἱ ἁμαρτωλές ἐπιλογές τοῦ
ἀνθρώπου καταλήγουν θαυμαστά νά ὑπηρετοῦν
τίς βουλές τοῦ Κυρίου.
Οἱ προπάτορες δέν ἦσαν ἀμετάπτωτα
ἑδραιωμένοι στό ἀγαθό, ἀλλά χρειάζονταν ἠθική
τεκμηρίωση, ἐκγύμναση καί ἐξάσκηση, γιά τήν
στερέωσή τους.
Αὐτό θά τό πετύχαιναν μέ τήν ἁρμονική
συνεργασία τοῦ αὐτεξουσίου τους μέ τήν Χάρη
τοῦ Θεοῦ. Ἀφοῦ, λοιπόν, πλάσθηκαν
αὐτεξούσιοι οἱ πρωτόπλαστοι, ὑπῆρχε πάντα ἡ
δυνατότητα, ἡ ἐλεύθερη βούληση τῶν ἀνθρώπων
νά στραφεῖ καί πρός τήν ἀντίθετη κατεύθυνση.
Αὐτό ὄντως συνέβη στούς πρωτοπλάστους πού ἔλαβαν μιά ἐξωτερική ἀφορμή,
ἀφοῦ ὑποκινήθηκαν ἀπό τόν μισόκαλο διάβολο,
πού πρῶτος εἶχε κάνει τήν ἐπιλογή νά ὑπάρξει
χωρίς τόν Θεό, στηριζόμενος στίς δικές του
δυνάμεις καί μακριά ἀπό τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ.
Αὐτό εἶχε ἀποτελέσει καί γιά τόν
διάβολο τήν κύρια αἰτία τῆς ἔκπτωσής του ἀπό
τήν Θεία Χάρη. Ἔτσι περιβλήθηκε τήν κακία καί
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τό ἐπισκέφθηκε πολυτρόπως κατά τήν
εὐσπλαχνία τοῦ ἐλέους Του.
Ἐξαπέστειλε
προφῆτες,
ἐποίησε
δυνάμεις διά τῶν Ἁγίων Του πού Τόν
εὐαρέστησαν σέ κάθε γενιά, μᾶς μίλησε μέ τό
στόμα τῶν δούλων Του τῶν Προφητῶν,
προκαταγγέλοντάς μας τήν μέλλουσα σωτηρία
μας.
Μᾶς ἔδωσε τόν νόμο σέ βοήθεια καί
Ἀγγέλους ὡς φύλακες.
Ὅταν δέ ἦλθε τό πλήρωμα τῶν καιρῶν
μᾶς μίλησε μέ Αὐτόν τόν Ἴδιον τόν Υἱόν Του, δι΄
οὗ ἐποίησε τούς αἰῶνες.
Ἔστειλε τόν Υἱό Του, πού προσέλαβε
τήν σάρκα μας καί λογική ψυχή καί ἔγινε
ὁμοούσιος μέ μᾶς κατά τήν ἀνθρωπότητα χωρίς
τήν ἁμαρτία.
Θέωσε τήν σάρκα καί τήν ψυχή καί μᾶς
ἔδωσε τήν δυνατότητα μέ τήν Ἀνάστασή Του ἐκ
νεκρῶν νά μετάσχουμε καί πάλι τῆς ζωῆς καί
τῆς δόξης ἐκείνης πού ἔχει καί Αὐτός ἀειδίως
πρό τοῦ τόν κόσμον εἶναι, ἀφοῦ συνανέστησε τόν
Ἀδάμ.

Ὅ,τι πολυτιμότερο εἶχε ὁ Θεός μᾶς τό
ἔδωσε μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ Του καί
Θεοῦ μας, πού ἔπαθε γιά μᾶς ὡς ἄνθρωπος,
σταυρώθηκε καί ἀναστήθηκε ὡς Θεός,
συναναστήσας τήν ἀνθρώπινη φύση, γιά νά μᾶς
ἀναμορφώσει στό ἀρχαῖο κάλλος πού εἴχαμε
πρίν τήν παρακοή.
Ἄν εἶχε, κατά τόν Ἅγιο Ἰσαάκ τόν Σῦρο,
κάτι πολυτιμότερο ἀπό τόν μονογενῆ Υἱό Του
καί ἐκεῖνο θά μᾶς τό ἔδινε γιά νά ξαναβοῦμε τήν
ζωή καί τήν δόξα στήν ὁποία κληθήκαμε νά
μετάσχουμε, ἀλλά ὁ Θεός δέν εἶχέ τι
πολυτιμότερο γιά νά μᾶς δώσει.
Δημιουργεῖ ὁ Θεός τόν ἄνθρωπο κατ’
εἰκόνα καί ὁμοίωσίν Του. Ἡ τέλεια καί
ἀπαράλλακτη εἰκόνα τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ Υἱός Του,
κατ΄ εἰκόνα τοῦ Ὁποίου δημιουργήθηκε ὁ
ἄνθρωπος.
Ἀφοῦ προγνωρίζει ὁ Πανυπεράγαθος
Θεός ὅτι ὁ ἄνθρωπος θά καταχραστεῖ ἑκουσίως
τήν ἐλευθερία Του καί θά πέσει, δέν τόν ἄφησε
ἀβοήθητο.
Τόν τίμησε ἐξαιρετικά μέ τό νά τόν
πλάσει κατ΄ εἰκόνα Του, τόν ἔβαλε στόν
Παράδεισο τῆς τρυφῆς καί τοῦ ὑποσχέθηκε
ἀθανασία ζωῆς μέ τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν Του.
Ἀλλά ἀφοῦ παρήκουσε Τοῦ ἀληθινοῦ
Θεοῦ πού τόν δημιούργησε, καί ὑποτάχθηκε
στήν ἀπάτη τοῦ ὄφεως καί νεκρώθηκε μέ τά
δικά του παραπτώματα, τόν ἐξόρισε μέσα στήν
δικαιοκρισία του ὁ Θεός ἀπό τόν Παράδεισο
στόν κόσμο αὐτό, καί τόν ἀπέστρεψε στήν γῆ
ἀπό τήν ὁποία ἐλήφθη, οἰκονομώντας
ταυτόχρονα τήν σωτηρία του μέ τήν
παλιγγενεσία πού συνετελέσθη ἀπό τόν Χριστόν
τόν Θεόν μας.
Διότι δέν ἀπεστράφη ἀμετάκλητα τό
πλάσμα Του πού δημιούργησε ὁ ἀγαθός Θεός,
οὔτε λησμόνησε τό ἔργον τῶν χειρῶν Του, ἀλλά

Δυνάμει, μέ τό Ἅγιο Βάπτισμα,
ἐμβολιαζόμαστε στό Ἀναστημένο καί Θεωμένο
Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία,
παίρνουμε τά ἐφόδια γιά δεχτοῦμε τίς ἄκτιστες
ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ.
Μετέχοντας τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων
μετέχουμε τῆς Θείας φύσεως (τῆς ἀκτίστου
Χάριτος), κατά τόν Ἀποστολο Παῦλο, γενόμενοι
κοινωνοί Θείας Φύσεως.
Γινόμαστε κοινωνοί τοῦ ἀκτίστου Φωτός
καί τῆς ἀθάνατης καί αἰώνιας δόξης τοῦ Θεοῦ
καί πάλι, ἐκείνης τῆς δόξης πού θέλησε ὁ Θεός
ἐξ ἀρχῆς νά μᾶς ἀνακοινώσει καί νά μᾶς κάνει
μετόχους.
Ὅπως στήν ἀρχή στήν εὐμένειά Του καί
στήν ἄπειρη ἀγάπη Του θέλησε νά ἀνακοινώσει
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«Νοεῖν δέ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου,
οὐ κατά τάς τεχνιτάς ταύτας ὕστερον
ἀπεργασθεῖσαν πρός τό ἀρχέτυπον, ἀλλά
συνυπάρχουσαν καί παρυφεστηκυίαν τῷ
πρωτοτύπῳ ὑποστήσαντι, τό εἶναι τό
ἀρχέτυπον, οὖσαν, οὐκ ἐκτυπωθεῖσαν διά
μιμήσεως, ὥσπερ ἐν σφραγίδί τινι τῆς ὅλης
φύσεως τοῦ Πατρός ἐναποσημανθείσης τῶ Υἱῷ».

τήν μακαριότητά του καί νά κάνει κι ἄλλους
εὐτυχεῖς μετόχους στή δόξα Του, ἔτσι καί πάλι
ἀναδεικνύει τίς ἄπειρες τελειότητές Του μέσα
ἀπό τά Ἅγια Μυστήρια αὐτή τήν φορά. Κι
αὐτές οἱ ἄπειρες τελειότητες, οἱ ἄκτιστες
ἐνέργειές Του ἀποκαλύπτονται μέσα στά
δημιουργήματά Του, ἀλλά κατ΄ ἐξοχήν σ΄
ἐκείνους πού Τόν ἀγάπησαν σέ τέτοιο βαθμό,
ὥστε νά μήν ζοῦν ἐκεῖνοι πλέον, ἀλλά νά ζῆ ἐν
αὐτοῖς ὁ Χριστός, στούς Ἁγίους ὅπως μᾶς
φανέρωσε ὁ Μέγας Παῦλος.

Ὅλα αὐτά ἄν τά συνοψίσουμε σημαίνουν
ὅτι ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἡ τελεία Αὐτοῦ
εἰκών καί τό ἀπαύγασμα τῆς Θείας δόξης,
ἔλαβε διά τῆς Θείας ἐνσαρκώσεως μορφήν καί
σχῆμα ἀνθρώπου (Φιλιπ. 2, 7), ἀκριβῶς διότι
ὁ ἄνθρωπος ἐπλάσθη κατ’ εἰκόνα Θεοῦ καί διότι
τοῦτο ἀμαυρώθηκε μέ τήν παράβαση τῶν
Πρωτοπλάστων.
Ἔτσι νοεῖται ἡ ἐνσάρκωσις τοῦ Υἱοῦ καί
Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἡ κατά πάντα τελεία εἰκών
Αὐτοῦ, πού ἔχει ὡς σκοπόν τήν ἀποκατάστασιν
τοῦ κατ’ εἰκόνα Θεοῦ τῆς ἀνθρωπίνης
ὑποστάσεως.

Ὁ Ἅγιος Μέγας Βασίλειος θεολογεῖ καί
διδάσκει τά ἑξῆς ἀναφερόμενος στήν κατ’ εἰκόνα
δημιουργίαν τοῦ ἀνθρώπου:

«Υἱοῦ μέν καί Πατρός πᾶσα ἀνάγκη τήν
αὐτήν εἶναι μορφήν, θεοπρεπῶς δῆλον ὅτι τῆς
μορφῆς νοουμένης, οὐκ ἐν σχήματι σωματικῷ,
ἀλλ’ ἐν ἰδιώματι τῆς Θεότητος.
Ἄκουε καί σύ ὁ ἐκ τῆς νέας κατατομῆς,
ὁ τόν Ἰουδαϊσμόν πρεσβεύων ἐν Χριστιανισμοῦ
προσποιήσει.
Τίνι λέγει «κατ’ εἰκόνα ἡμετέραν»;
Τίνι ἄλλῳ γε, ἤ τῷ ἀπαυγάσματι τῆς
δόξης, καί χαρακτῆρι τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, ὅς
ἐστιν εἰκών τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου;
Τῇ ἰδίᾳ τοίνυν εἰκόνι, τῆ ζώση, τῇ εἰπούσῃ «ἐγώ
καί ὁ πατήρ ἕν ἐσμέν» καί «ὁ ἑωρακώς ἐμέ
ἑώρακε τόν πατέρα», ταύτῃ λέγει ποιήσωμεν
ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα ἡμετέραν».

Πῶς, λοιπόν, ὁ Μέγας Βασίλειος
ὑπολαμβάνει τό ὅτι ὁ Ἀδάμ δημιουργήθηκε κατ’
εἰκόνα τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, πρίν σαρκωθεῖ
ὁ Χριστός μας;
Πῶς ἐξηγεῖ τό «Ποιήσωμεν ἄνθρωπον

κατ’ εἰκόνα ἡμετέραν καί καθ’ ὁμοίωσιν;»
Κατ’ εἰκόνα τίνος;
Τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ μας!
Θεολογεῖ ὁ Μέγας Φωστήρ τῆς
Καισαρείας!
Ἡ Παναγία Τριάς, ἑπομένως, δημιουργεῖ
τόν ἀνθρωπον, ὅπως ἀποκαλύπτει ἡ Ἁγία
Γραφή, ὅταν εἶπεν ὁ Θεός, ποιήσωμεν ἄνθρωπον
κατ’ εἰκόνα ἡμετέραν καί καθ’ ὁμοίωσιν, πρίν
σαρκωθεῖ ὁ Υἱός.
Καλεῖται ὁ Ἀδάμ κατά τήν στιγμήν τῆς
δημιουργίας ἀπό τόν Τριαδικόν Θεόν νά
ὁμοιάσει πρός τόν Θεάνθρωπον Ἰησοῦν Χριστόν,

Μέ ἄλλους λόγους ὁ Μ. Βασίλειος,
ἀναφερόμενος καί στό Φιλιπ., 2, 5-11
συσχετίζει τήν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν
Θεοῦ κατασκευήν τοῦ ἀνθρώπου
πρός τόν Υἱόν καί Λόγον τοῦ Θεοῦ, ὡς
εἰκόνα αὐτοῦ (πρό τῆς Θείας ἐνανθρωπήσεως).
Τοῦτο ἐκφράζεται σαφέστερα στόν κατά
Εὐνομίου λόγον Β΄ § 16 τοῦ Μ. Βασιλείου, ὅπου
λέγονται τά ἀκόλουθα:

4

πού θά σαρκωθεῖ μελλοντικά ἐν χρόνῳ
ἐκ τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν
Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας.
Ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός μας
εἶναι «εἰκών τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου» καί
ἀπεκάλυψεν ἡμῖν τό πλήρωμα τῆς Θεότητος
σωματικῶς (Κολ. 2, 9, πρβλ. καί Ἰω. 1, 9).

Ἡ συκοφαντία τοῦ Θεοῦ
ἀπό τούς Φραγκολατίνους καί τούς
Προτεστάντες καί ὁ Πανυπεράγαθος
Θεός τῶν Ὀρθοδόξων
Ἡ κόλαση ὑπάρχει ὡς κατάσταση
ἀπαραμύθητη φωτιᾶς ἄσβεστης καί σκότους
ἐξωτέρου.
Ἡ ὓπαρξή της ὃμως δέν ἐξαρτᾶται ἀπό
τήν Θεϊκή ἀπόφαση.
Ἡ κόλαση δημιουργεῖται ἀπό τά ἲδια
τά δημιουργήματα. Εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς
πτώσεως τῶν ἀνθρώπων.
Σ΄ αὐτήν τήν ζωή ἡ κόλαση ἐκφράζεται
ὅπως τήν προσλαμβάνει ἡ ἀνθρώπινη φύση
πού ἔπεσε, ὡς κόπο ἀσθένεια, θλίψη, πόνο,
στεναγμό, φθορά καί θάνατο, καί στήν μέλλουσα
ὡς πῦρ ἄσβεστο καί ὡς σκότος ἐξώτερο.
Εἶναι ἡ κόλαση ἀνθρώπινο δημιούργημα,
ἒξω τρόπον τινά, ἀπό "τήν τάξη τῆς
δημιουργίας". 5
Οἱ Φράγκοι τῆς ἐσκοτισμένης Δύσεως καί
οἱ ἐκφραγκευμένοι ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων διδάσκουν
ἀδικαιολογήτως μετά τοῦ Αὐγουστίνου ὃτι ἡ
μετάδοση τῆς ἐνοχῆς τοῦ Ἀδάμ σέ ὃλη τήν
ἀνθρωπότητα θεωρεῖται ὡς προπατορικόν
ἁμάρτημα.
Οἱ ἐσκοτισμένοι καί ἐκπεσόντες τῆς
Ὀρθοδόξου ἀληθείας οὐδόλως ὑποψιάζονται ὃτι
ἡ φθορά καί ὁ θάνατος δέν εἶναι ἐκ Θεοῦ.
Συκοφαντοῦν τόν Θεόν οἱ Λατῖνοι καί
βλασφημοῦν εἰς τό Πνεῦμα τό Ἃγιον, ὃταν
δογματίζουν αἱρετικῶς στήν Σύνοδο τοῦ
Τριδέντου τό 1546 καί στόν πρῶτο Κανόνα της
ὃτι "ὃποιος δέν ὁμολογήσει ὃτι ὁ πρῶτος

Τά αὐτά διδάσκει καί ὁ Ἅγιος
Εἰρηναῖος:

«Ἐν τοῖς πρόσθεν χρόνοις ἐλέγετο μέν
κατ’ εἰκόνα Θεοῦ γεγονέναι τόν ἄνθρωπον, οὐκ
ἐδείκνυτο δέ. Ἔτι γάρ ἀόρατος ἦν ὁ Λόγος, οὗ
κατ’ εἰκόνα ὁ ἄνθρωπος ἐγεγόνει. Διά τοῦτο δή
καί τήν ὁμοίωσιν ῥαδίως ἀπέβαλεν. Ὁπότε δέ
σάρξ ἐγένετο ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, τ’ ἀμφότερα
ἐπεκύρωσε. Καί γάρ καί τήν εἰκόνα ἔδειξεν
ἀληθῶς, αὐτός τοῦτο γενόμενος, ὅπερ ἦν ἡ εἰκών
αὐτοῦ, καί τήν ὁμοίωσιν βεβαίως κατέστησεν,
συνεξομοιώσας τόν ἄνθρωπον τῷ ἀοράτῳ Θεῷ».3
Ὁ Μ. Βασίλειος, ὅπως καί ὁ Ἅγιος
Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καί ὁ Ἅγιος Εἰρηναῖος καί
ὁ Μέγας Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός,
ἀντιλαμβάνονται τήν στενή σχέση μεταξύ τῆς
κατ’ εἰκόνα Θεοῦ ὑποστάσεως τοῦ ἀνθρώπου και
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, πρό καί μετά τήν Θείαν
ἐνσάρκωσίν Του, ὡς εἰκόνος τοῦ ἀοράτου Θεοῦ.

«Ἡ ἀπαράλλακτος εἰκών τοῦ Πατρός, ὁ
συμφυής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, γενόμενος
ἄνθρωπος, ἔδειξε καί τήν εἰκόνα καί τό
πρωτότυπον καί καθ’ ἥν εἰκόνα ὁ Ἀδάμ εἰς
ἀνθρώπου φύσιν διεμορφώθη.»4
Ἀλλά καί τήν ὁδόν καί τήν ἀλήθειαν τῆς
κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ μακαρίας
ζωῆς παντός ἀνθρώπου, διψῶντος τήν σωτηρίαν.

ἂνθρωπος, ὁ Ἀδάμ ... ἐπέφερε μέ τήν παράβασή
3

Ἁγίου Εἰρηναίου, Κατά αἱρέσεων, 5, 16, 2, ΒΕΠΕΣ
5, 166,1117
4
Μ. Φωτίου, PG 101, 260
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Φλορόφσκι, ∆ηµιουργία
Θεσσαλονίκη 1983, σελ. 306.
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καί

ἀπολύτρωση,

οὐχί Θεός ἒκτισε θάνατον7, ἀλλ΄ ἡμεῖς ἑαυτοῖς ἐκ
πονηρᾶς γνώμης ἐπεσπασάμεθα. Οὐ μήν οὐδέ
ἐκώλυε τήν διάλυσιν διά τάς προειρημένας
αἰτίας, ἳνα μή ἀθάνατον ἡμῖν τήν ἀρρωστίαν
διατηρήσῃ8.
Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος διδάσκει: "Οἱ δέ
ἂνθρωποι ἀποστραφέντες τά αἰώνια καί
συμβουλίᾳ τοῦ διαβόλου εἰς τά τῆς φθορᾶς
ἐπιστραφέντες, ἑαυτοῖς αἲτιοι τῆς ἐν τῷ θανάτῳ
φθορᾶς γεγόνασι". 9

του τήν ὀργή καί τήν ἀγανάκτηση τοῦ Θεοῦ, καί
γιαὐτό τό λόγο τόν θάνατο, μέ τόν ὁποῖο
προηγουμένως τόν ἀπείλησε ὁ Θεός νά εἶναι
ἀναθεματισμένος".
Ὁ Θεοφώτιστος ὃμως Μέγας Ἃγιος
Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὁ ὁποῖος κατήσχυνε μέ
τήν διδασκαλία του τούς ἐσκοτισμένους
Λατίνους, δίδαξε ὀρθοδόξως ὃτι "ἡ μέν τοῦ κατά

ψυχήν θανάτου ἀπόφασις, ἣν εἰς ἒργον ἢγαγεν
ἡμᾶς ἡ παράβασις κατά δικαιοσύνην τοῦ
κτίσαντος, ἐγκαταλιπόντας γάρ κατέλιπεν ὡς
αὐτοβούλως γεγονότας μή βιασάμενος. Ἡ μέν
οὖν ἀπόφασις ἐκείνη προαναπεφώνηται παρά
τοῦ Θεοῦ φιλανθρώπως, καθ' ἃς αἰτίας
εἰρήκαμεν. Ἀνέσχε δέ καί ὑπερέθετο τήν
ἀπόφασιν τοῦ κατά σῶμα θανάτου πρότερον,
καί ἡνίκα ταύτην ἐξήνεγκε βάθει σοφίας καί
φιλανθρωπίας ὑπερβολῇ πρός τό μέλλον τήν εἰς
ἒργον ἒκβασιν ταύτην ἐταμιεύσατο, μή πρός τόν
Ἀδάμ εἰπών: ἐπιστράφηθι ὃθεν ἐλήφθης, ἀλλά
γῆ εἶ, καί εἰς γῆν ὑποστρέψεις. Ἒνι δέ τοῖς
συνετῶς ἀκούουσι καί τῶν τοιούτων λόγων ἰδεῖν,
ὣς ὁ Θεός, οὐ ψυχῆς οὐδέ σώματος ἐποίησε
θάνατον.
Οὒτε γάρ πρότερον εἶπε προτάσσων, θάνετε ἣν
ἂν ἡμέραν φάγητε, ἀλλ΄ ἀποθανεῖσθε ἣν ἂν
ἡμέραν φάγητε. Οὒτε νῦν, εἰς γῆν ἐπίστρεψον
εἶπε, ἀλλ' ὑποστρέψεις, προαναγγέλων καί
ἐφιείς καί μή κωλύων σύν δίκῃ τό ἐκβησόμενον".6

Ὁ σωματικός θάνατος δέν ἐπικράτησε
ἀμέσως μετά τήν παράβαση. Τοὒναντίον, κατά
τήν Ἁγία Γραφήν οἱ πρωτόπλαστοι ἒζησαν
πολλά χρόνια μετά τήν παρακοή.10 Πρώτα "ἡ

ἁμαρτία δι΄ ἑνός ἀνθρώπου εἰς τόν κόσμον
εἰσῆλθε καί διά τῆς ἁμαρτίας" ὁ πνευματικός
θάνατος (στέρηση τῆς Θείας Χάριτος) καί μετά
ἀπό χρονικό διάστημα καί ὁ σωματικός.
Ὁ ἀπολογητής Θεόφιλος Ἀντιοχείας
γράφει γιά τούς πρωτοπλάστους μετά τήν
παρακοή:

" Ὁπότε οὖν ἐθεάσατο ὁ σατανᾶς οὐ
μόνον τόν Ἀδάμ καί τήν γυναῖκα αὐτοῦ ζῶντας,
ἀλλά καί τέκνα πεποιηκότας, ἐφ' ὧν οὐκ
ἴσχυσεν θανατῶσαι αὐτούς φθόνῳ φερόμενος,
ἡνίκα ἑώρα τόν Ἂβελ εὐαρεστοῦντα τῷ Θεῷ,
ἐνεργήσας εἰς τόν ἀδελφόν αὐτοῦ τόν καλούμενον
Κάϊν ἐποίησεν ἀποκτεῖναι τόν ἀδελφόν αὐτοῦ
τόν Ἂβελ. Καί οὓτως ἀρχή θανάτου ἐγένετο εἰς
τόνδε τόν κόσμον ὁδοιπορεῖν ἓως τοῦ δεῦρο ἐπί
πᾶν γένος ἀνθρώπων".11

Ἒτσι καί ὁ Μέγας Βασίλειος λέγει:

" Ὃσον γάρ ἀφίστατο τῆς ζωῆς, τόσον
προσήγγιζε τῷ θανάτῳ. Ζωή γάρ ὁ Θεός,
στέρησις δέ τῆς ζωῆς θάνατος. Ὣστε ἑαυτῷ τόν
θάνατον ὁ Ἀδάμ διά τῆς ἀναχωρήσεως τοῦ
Θεοῦ κατεσκεύασε, κατά τό γεγραμμένον, ὃτι ἰδού
οἱ μακρύνοντες ἀπό σοῦ ἀπολοῦνται. Οὓτως

Ὁ σατανᾶς θά ἢθελε πολύ νά θανατώσει
διά μιᾶς ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα, ἀλλά δέν
μπορεῖ, γιατί ὁ Θεός εἶναι Αὐτός πού ζωοποιεῖ
7

Ἰερ. 2, 1213.
Ὁµιλία ὃτι οὐκ ἒστιν αἲτιοσ τῶν κακῶν ὁ Θεόσ, PG
31, 345.
9
Λόγοσ περί τῆσ ἐνανθρωπήσεωσ τοῦ Λόγου, 5, PG
25, 104105.
10
Γεν. 5, 1 ἑξ.
11
Θεοφίλου, Β΄ 29
8
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Κεφάλαια Φυσικά, Θεολογικά, Ἠθικά τε καί
Πρακτικά ρν΄ PG 150, 11571160.
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τά πάντα. Τόν θάνατο ὁ διάβολος τόν ἐπιφέρει
ἐμμέσως μόνον μέ τήν ἁμαρτία καί μέ τήν
ἀπομάκρυνση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεόν. Ἡ
ἁμαρτία φέρνει τόν θάνατο. " Ὁ μέν κατ΄ εἰκόνα

δέν ἐνεργεῖ τήν καταστροφήν του, μέχρις ὅτου
ἑτοιμάσει τούς ἀνθρώπους γιά ἀποδοχή τῆς
ζωῆς.
Ὁ Ἀδάμ εἶναι γενάρχης, δηλ. ἡ φυσική
ρίζα τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.
Στόν βαθμό πού οἱ ἄνθρωποι
συνδεόμαστε μέ τόν προπάτορα μέ τήν
βιολογική μας γέννηση, κληρονομοῦμε καί τήν
φύση ἐκείνου πού ἔπεσε στήν ἁμαρτία καί τήν
φθορά.
Αὐτή ἡ ἑνότητα τῆς φύσεως κάνει
κατανοητή τήν μετάδοση τῆς ἀσθένειας καί τῆς
φθορᾶς, μέ τόν ἴδιο τρόπο, πού ἀπό μία σάπια
ρίζα μόνον σάπιοι καρποί εἶναι δυνατόν νά
προέλθουν. Μέ αὐτό τόν τρόπο κατανόησαν τό
ζήτημα καί οἱ ἐπιφανέστεροι ἀπό τούς Ἕλληνες
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας.14

τοῦ Θεοῦ γεγονός χωρισθέντος ἀπ΄ αὐτοῦ τοῦ
πνεύματος τοῦ δυνατωτέρου (δηλ. τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος), θνητός γίνεται" κατά τόν Τατιανόν.12
Οὒτε βεβαίως ὁ Ἀπόστολος Παῦλος
διδάσκει πουθενά ὃτι ὁ θάνατος εἶναι ἐκ Θεοῦ
τιμωρία ὃλων τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Θεός δέν
τιμωρεῖ, ἐπιτρέπει ὃμως στόν ἂνθρωπο, ἐάν τό
θελήσει, νά ἀπομακρυνθεῖ ἀπ΄ Αὐτόν καί ἒτσι νά
στερηθεῖ τήν ζωή.

Συμπεράσματα
Ἀπό τά ἀναφερθέντα χωρία συνάγεται
ὃτι, κατά τούς Ἓλληνες Πατέρες, ὁ Θεός
ἐπέτρεψε τήν "τιμωρία" καί ταλαιπωρία τοῦ
ἀνθρώπου μέ τήν φθορά καί τόν θάνατο τοῦ
σώματος, ἓνεκα εὐσπλαχνίας, γιά νά μή γίνει τό
κακόν ἀθάνατον, καί μέ τήν θέα καί μελέτη τοῦ
θανάτου νά ἐννοήσει ὁ ἂνθρωπος τήν ἀσθένειάν
του καί τήν ἐξάρτησή του ἀπό τόν Θεόν, γιά τήν
σωτηρία του καί ἒτσι νά ταπεινωθεῖ καί νά
μετανοήσει καί μέσα ἀπό δοκιμασίες καί
πειρασμούς νά τελειοποιηθεῖ.
Ἒτσι, λοιπόν, ὁ Θεός δέν ἐπέβαλε τόν
θάνατο, τήν φθορά καί τίς ἀσθένειες, ἓνεκα
κάποιας προσβολῆς τῆς Θείας φύσεως, ὃπως
διδάσκουν οἱ Λατῖνοι, ἀλλά τά ἐπέτρεψε, ἓνεκα
τῆς εὐσπλαχνίας Του, μέ σκοπό τήν σωτηρία
καί τήν θέωση τῶν ἀνθρώπων.13
Ὁ θάνατος ὑπάρχει στόν κόσμο σάν
κάποιο παράσιτο, παρά τήν θέληση τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Θεός δέν θέλει τόν θάνατο. Ἐν τούτοις ὅμως

" Ἀλλ΄ εἴποι τις ἄν, ναί παρώλισθεν ὁ
Ἀδάμ, καί τῆς θείας ἀλογήσας ἐντολῆς φθορᾷ
καί θανάτῳ κατεδικάζετο· εἶτα πῶς ἁμαρτωλοί
δι΄ αὐτόν κατεστάθησαν οἱ πολλοί; Τί πρός
ἡμᾶς τά ἐκείνου πταίσματα; πῶς δέ ὅλως οἱ
μήπω γεγενημένοι καταδεδικάσμεθα σύν αὐτῷ,
καίτοι Θεοῦ λέγοντος:
-οὐκ ἀποθανοῦνται πατέρες ὑπέρ τέκνων,
- οὔτε τέκνα ὑπέρ πατέρων,
ψυχή ἡ ἁμαρτάνουσα αὐτή ἀποθανεῖται; Οὐκοῦν
ψυχή ἡ ἁμαρτάνουσα αὐτή ἀπο-θανεῖται.
Ἁμαρτωλοί δέ γεγόναμεν διά τῆς
παρακοῆς τοῦ Ἀδάμ διά τοιόνδε τρόπον:
Πεποίητο μέν γάρ ἐπί ἀφθαρσίᾳ καί ζωῇ, ἦν δέ
αὐτῷ καί ὁ βίος ἁγιοπρεπής ἐν τῷ παραδείσῳ
τῆς τρυφῆς, ὅλον ἦν καί διά παντός ἐν
θεοπτίαις ὁ νοῦς, ἐν εὐδείᾳ δέ καί γαλήνῃ τό
σῶμα, κατηρεμούσης ἁπάσης αἰσχρᾶς ἡδονῆς
οὐ γάρ ἦν ἐκτόπων κινημάτων θόρυβος ἐν αὐτῷ.

12

14

Γιά τά ἀνωτέρω καί τίσ παραποµπέσ βλ. Ρωµανίδη,
ὃ. π. σελ 72.
13
Ρωµανίδη, Τό προπατορικόν ἁµάρτηµα, σελ. 19.

Ἅγιοσ µέγασ Κύριλλοσ Ἀλεξανδρείασ, PG 74, 789,
785, Ἀναστάσιοσ Σινα(τησ, PG, 89, 796 καί ὁ Ἅγιοσ
Ἰωάννησ ὁ Χρυσόστοµοσ, PG, 60, 477, 475.
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Ἐπειδή δέ πέπτωκεν ὑφ᾿ ἁμαρτίαν καί
κατώλισθεν εἰς φθοράν, ἐντεῦθεν εἰσέδραμον τήν
τῆς σαρκός φύσιν ἡδοναί τε καί ἀκαθαρσίαι,
ἀνέφυ δέ καί ὁ ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν ἀγριαίνων
νόμος. Νενόσηκεν οὖν ἡ φύσις τήν ἁμαρτίαν διά
τῆς παρακοῆς τοῦ ἑνός, τοὔτέστιν Ἀδάμ οὕτως
ἁμαρτωλοί κατεστάθησαν οἱ πολλοί, οὐχ ὡς τῷ
Ἀδάμ συμπαραβεβηκότες, οὐ γάρ ἦσαν πώποτε,
ἀλλ᾿ ὡς τῆς ἐκείνου φύσεως ὄντες τῆς ὑπό νόμον
πεσούσης τόν τῆς ἁμαρτίας ... ἠρώστησεν ἡ
ἀνθρωπίνη φύσις ἐν Ἀδάμ διά τῆς παρακοῆς
τήν φθοράν, εἰσέδυ τε οὕτως αὐτήν τά πάθη..."15

Ὁ Ἅγιος Νικήτας ὁ Στηθᾶτος,
χαρακτηρίζει τούς ἀφεγγεῖς καί σκοτεινούς
τόπους ὡς δεσμωτήριο.
Ἄν ἡ ψυχή δέν θεραπευθεῖ ὅταν εἶναι
ἑνωμένη μέ τό σῶμα, μετά τήν ἔξοδό της ἀπό
αὐτό ὑποφέρει καί βασανίζεται ἀπό τά πάθη,
δέν αἰσθάνεται καμμία παράκληση καί
παραμυθία.
Δέν μετέχει τῆς φωτιστικῆς καί
θεοποιοῦ ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ, καί αὐτό εἶναι:
-ἀφ΄ ἑνός σκότος,
ἀφεγγής τρόπος ζωῆς, μαρτύριο,
βασανιστήριο, καί
-ἀφ΄ ἑτέρου πῦρ αἰώνιον,
ἀφοῦ προσλαμβάνεται ἀπό τήν ψυχή τό
πρῶτον φῶς, ὁ Θεός, ὡς φωτιά.
Ὅλοι οἱ Ἅγιοι Πατέρες διδάσκουν ὅτι ὁ
Παράδεισος καί ἡ κόλαση δέν ὑπάρχουν ἐξ
ἐπόψεως τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἐξ ἐπόψεως τοῦ
ἀνθρώπου.
Ὁ Παράδεισος καί ἡ κόλαση ὑπάρχουν
σάν δύο τρόποι ζωῆς, ἀλλά δέν εἶναι ὁ Θεός
πού τούς δημιούργησε.
Ἡ
αἰωνιότητα
εἶναι
αὐστηρά
"μονοθεϊστική".
Στούς Ἁγίους Πατέρες γίνεται σαφές ὅτι
δέν ὑπάρχουν δύο τόποι, ἀλλά
-ὁ Ἰδιος ὁ Θεός εἶναι Παράδεισος γιά
τούς Ἁγίους καί
-ὁ Ἰδιος ὁ Θεός εἶναι κόλαση γιά τούς
ἁμαρτωλούς.
Σίγουρο εἶναι ὅτι κατά τούς Ἕλληνες
Θεοφόρους Πατέρες ἡ ὓπαρξη τῆς κολάσεως δέν
ἐξαρτᾶται ἀπό τήν Θεϊκή ἀπόφαση.
Ἡ κόλαση δημιουργεῖται ἀπό τά ἲδια τά
δημιουργήματα. Εἶναι ἀνθρώπινο δημιούργημα,
ἒξω τρόπον τινά, ἀπό "τήν τάξη τῆς

Βλεπουμε, ἑπομένως, ὅτι εἰς τήν καθ᾿
ἡμᾶς Ἀνατολήν ἡ πτῶσις νοεῖται ὡς
ἀποτέλεσμα τῆς ἀπομακρύνσεως τοῦ ἰδίου τοῦ
ἀνθρώπου ἀπό τῆς θείας ζωῆς.
Γιά τήν ἀσθένεια δέ πού ἐπακολούθησε,
καί τήν φθορά τῆς ἀνθρώπινης φύσεως, αἴτιος
πάντων θεωρεῖται ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος, πού ἦλθε
σέ συνεργασία μέ τόν διάβολο.
Ἀντιθέτως, στή Δύση, καί στούς
θεολόγους πού ἔφεραν τήν Δύση στήν Ἑλλάδα,
ὅλα τά κακά τοῦ κόσμου προέρχονται δῆθεν
ἀπό τό τιμωρητικό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἴδιος δέ
ὁ σατανᾶς θεωρεῖται ὡς ἁπλό τιμωρητικό ὄργανο
τοῦ Θεοῦ!
Καί ἡ κόλαση ἤ ὁ Ἅδης δέν εἶναι
δημιούργημα τοῦ Θεοῦ.
Μέ τήν ὀνομασία κόλαση ἤ Ἅδης δέν
ἐννοεῖται κάποιος τόπος, ἀλλά κάποια
κατάσταση τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος, (τρόπος ὑπάρξεως κατά τόν Ἅγιον Ἰωάννην τόν
Χρυσόστομον)-, ἀειδής καί ἀσώματος, κατά τόν
Ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης.16

δημιουργίας". 17
15

Ἑρµηνεία εἰσ τήν πρόσ Ρωµαίουσ ἐπιστολήν, PG, 74,
788789.
16
Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσησ, ΕΠΕ, 1 σελ. 296

17

Φλορόφσκι, ∆ηµιουργία
Θεσσαλονίκη 1983, σελ. 306.
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καί

ἀπολύτρωση,

Ὁ Παράδεισος καί ἡ κόλαση ὑπάρχουν
μέ τήν μορφή ἀσθένειας καί θεραπείας καί ὄχι
μέ τήν μορφή τῆς ἀπειλῆς καί τῆς τιμωρίας ἐκ
μέρους τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Κύριος μέ τήν Θεία Του ἀποκάλυψη
μᾶς φανερώνει τήν πραγματικότητα τῆς
αἰωνιότητος.
Οἱ θεραπευμένοι καί κεκαθαρμένοι
βιώνουν τήν φωτιστική ἐνέργεια τῆς Θείας
Χάριτος, ἐνῶ οἱ ἀθεράπευτοι καί ἀσθενεῖς τήν
καυστική ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ.
Ὁ μεγάλος νηπτικός Πατέρας τῆς
Ἐκκλησίας μας Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος διδάσκει
ὅτι
-Παράδεισος εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.
Μέ τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἐννοοῦμε τήν
ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, στήν ὁποία ὑπάρχει
ἡ τρυφή πάντων τῶν μακαρισμῶν.18
Ἀλλά ἀναφερόμενος στήν Κόλαση λέγει
σχεδόν τά ἴδια πράγματα, ὅτι δηλ. καί ἡ
κόλαση εἶναι ἡ μάστιγα τῆς ἀγάπης.
Γράφει: " Ἐγώ δέ λέγω, ὅτι οἱ τῇ γεέννη

Χριστοῦ μας, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἑρμηνεύει:

"ἄρα, οὖν, ὅν θέλει ἐλεεῖ, ὅν δέ θέλει σκληρύνει.
(Ρωμ. θ΄, 18).
Ὑπάρχει δηλ. προσωποληψία στόν Θεό;
Τόν ἕναν τόν ἐλεεῖ καί τόν ἄλλον τόν σκληρύνει;
Αὐτό, σαφῶς, συνδέεται μέ τήν φύση
τοῦ ἀνθρώπου καί ὄχι μέ τήν φύση καί τήν
ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ.
Τό ἐπιβεβαιώνει καί ὁ Ἅγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας:

"Καθώς ὁ ἥλιος τό μέν κερί ἀπαλύνει, τόν
δέ πηλό σκληρύνει, ὄχι καθ' ἑαυτόν, ἀλλά λόγῳ
τῆς διαφορετικῆς ὕλης τοῦ κεριοῦ καί τοῦ
πηλοῦ. Ἔτσι καί ὁ Θεός τήν πήλινη καρδιά τοῦ
Φαραώ τήν σκλήρυνε".21
Καί ὁ Μέγας Βασίλειος, ὅταν ἑρμηνεύει
τό ψαλμικό χωρίο "φωνή Κυρίου διακόπτοντος
φλόγα πυρός", διδάσκει ὅτι αὐτό τό θαῦμα
πραγματοποιεῖται στούς τρεῖς Παῖδες στήν
κάμινο τοῦ πυρός.
Ἡ φωτιά στήν περίπτωση αὐτή
διακόπηκε στά δύο, καί γιαὐτό "ἐνεπύριζε τούς
κύκλῳ πάντας", ἐνῶ "πνεῦμα ἐδέξατο ἐν ἑαυτῇ,

κολαζόμενοι, τῇ μάστιγι τῆς ἀγάπης
μαστίζονται. Καί τί πικρόν καί σφοδρόν τό τῆς
ἀγάπης κολαστήριον ".19
Διδάσκει ὁ Ἅγιος: "Ἐνεργεῖ δέ ἡ ἀγάπη
ἐν τῇ δυνάμει αὐτῆς κατά διπλοῦν τρόπον,
-τούς μέν ἁμαρτωλούς κολάζουσα, ὡς καί
ἐνταῦθα συμβαίνει πρός φίλον ἀπό φίλου,
-τούς δέ τετηρηκότας τά δέοντα,
εὐφραίνουσα ἐν αὐτῇ"20

ἡδίστην ἀναπνοήν καί ἀνάψυξιν, ὥσπερ ἐν σκιᾷ
τινι φυτῶν, ἐν εἰρηνικῇ καταστάσει παρεχομένη
τοῖς παισίν".
Ταυτόχρονα, λοιπόν,
ἡ φοβερή αὐτή φωτιά κατέκαιε τούς ἔξω
ἀπό αὐτήν
καί τούς τρεῖς παῖδες δρόσιζε, σάν νά
βρίσκονταν κάτω ἀπό τήν σκιά ἑνός δένδρου.
Στήν συνέχεια τονίζει ὁ Μέγας Φωστήρ
τῆς Καισαρείας ὅτι τό πῦρ πού ἑτοιμάσθηκε
ἀπό τόν διάβολο καί τούς ἀγγέλους του22

Ἑπομένως, ἡ ἴδια ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἡ
ἴδια ἐνέργεια θά ἐπιπίπτει σέ ὅλους τούς
ἀνθρώπους, ἀλλά θά ἐνεργεῖ διαφορετικά.
Ὁ Κύριος εἶπε στόν Μωϋσῆ:

21

Ἁγίου Νικοδήµου τοῦ Ἁγιορείτου, Ἑρµηνεία εἰσ
τάσ Ι∆΄ Ἐπιστολάσ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, Ἀθήνα
1971, τόµοσ Α΄, σελ. 110.
22
µέ τήν διαφθορά καί τήν ἀσθένεια τῆσ ἀνθρώπινησ
φύσησ ἀπό τήν ὑποταγή στήν ἁµαρτία, πού πρότεινε
καί προτείνει συνεχῶσ ὁ ἀντίδικοσ καί οἱ ἄνθρωποι
τήν ἀποδέχονται, µέ ἀποτέλεσµα νά καταφλεγοῦν
ἀπό τό πῦρ τῆσ Θεότητοσ κατά τήν Παρουσία

" Ἐλεήσω ὅν ἄν ἐλεῶ, καί οἰκτειρήσω ὅν
ἄν οἰκτείρω". (Ἔξ. λγ,΄19). Καί τό στόμα τοῦ
18

Ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, Ἀσκητικά, 1977, σελ. 282
ὅ.π. σελ. 326.
20
ὅ. π. σελ. 326327
19

9

"διακόπτεται τῇ φωνῇ τοῦ Κυρίου". Τό πῦρ ἔχει

Ἡ αἰώνια ζωή εἶναι φῶς γι΄ αὐτούς πού
καθάρισαν τό νοῦ τους, καί μάλιστα κατά τόν
βαθμό τῆς καθάρσεως, καί σκότος γι΄ αὐτούς
πού εἶναι τυφλοί στόν νοῦ, δηλ. γι΄ αὐτούς πού
δέν φωτίσθηκαν ἀπό τήν ζωή αὐτή καί δέν
ἔφθασαν στόν φωτισμό καί στήν θέωση.24
Αὐτό φαίνεται καί ἀπό τίς αἰσθητές
πραγματικότητες. Ὁ ἕνας καί ὁ αὐτός ἥλιος

δύο δυνάμεις:
τήν καυστική καί τήν φωτιστική δύναμη
καί ἐνέργεια καί γιά τόν λόγο αὐτό
καί καίει καί φωτίζει.
Μέ αὐτόν τόν τρόπο
-οἱ ἄξιοι τῆς φωτιᾶς θά αἰσθανθοῦν τήν
καυστική ἰδιότητά της
-καί οἱ ἄξιοι τοῦ φωτισμοῦ θά
αἰσθανθοῦν τήν φωτιστική ἰδιότητα τοῦ πυρός.
Γιαὐτό ὁλοκληρώνει μέ σαφήνεια: "Φωνή

"φωτίζει μέν τήν ὑγιαίνουσαν ὄψιν, ἀμαυροῖ δέ
τήν ἀσθενοῦσαν".
Ὁπότε, δέν εὐθύνεται ὁ ἥλιος γιά αὐτές
τίς συνέπειες ἀλλά ἡ κατάσταση τοῦ ὀφθαλμοῦ.
Τό ἴδιο ἀκριβῶς ἀναλογικά θά γίνει καί
κατά τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ μας:
Ἕνας εἶναι ὁ Χριστος "ἀλλ' (Οὗτος
κεῖται) εἰς πτῶσιν μέν τοῖς ἀπίστοις,

οὖν Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός καί
μερίζοντος,
ὡς ἀλαμπές μέν εἶναι τό πῦρ τῆς
κολάσεως,
ἄκαυστον δέ τό φῶς τῆς ἀναπαύσεως
ἀπομεῖναι".23

ἀνάστασιν δέ τοῖς πιστεύουσιν".25

Κατά δέ τόν Ἅγιον Γρηγόριον τόν
Θεολόγον ἡ ἐπιφάνεια τοῦ Θεοῦ θά εἶναι:

Ὁ Ἴδιος καί ὁ Αὐτός Λόγος τοῦ Θεοῦ,
εἶναι ἀκόμη καί τώρα, πολύ περισσότερο τότε,

"φῶς τοῖς κεκαθαρμένοις τήν διάνοιαν",

"καί φοβερός τοῖς οὐκ ἀξίοις διά τήν
φύσιν,

κατά τήν ἀναλογίαν τῆς καθαρότητος,
αὐτό εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ,
καί σκότος "τοῖς τυφλώττουσι τό
ἡγεμονικόν", πού εἶναι ἡ κόλαση

καί χωρητός διά φιλανθρωπίαν τοῖς
οὕτως ηὐτρεπισμένοις".26
Γιαὐτό δέν ἀξιώνονται ὅλοι νά
βρίσκονται στήν ἴδια τάξη καί στάση, ἀλλ΄ ὁ
μέν εἶναι ἄξιος γιά τήν μία, ὁ ἄλλος γιά τήν
ἄλλη, "πρός μέτρον, οἶμαι, τῆς ἑαυτοῦ
καθάρσεως".27 Ἀνάλογα μέ τήν καθαρότητα τῆς
καρδιᾶς καί τοῦ νοῦ, ὁ ἄνθρωπος θά γεύεται τῆς
μιᾶς καί τῆς αὐτῆς ἀκτίστου ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ
διαφοροτρόπως.
Καί γιά τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο,
λοιπόν, ὁ Ἴδιος ὁ Θεός εἶναι Παράδεισος καί
κόλαση γιά τόν ἄνθρωπο, ἀφοῦ ὁ καθένας

"κατά τήν ἀναλογίαν τῆς ἐντεῦθεν
ἀμβλυωπίας".
ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ µασ, µή ὄντεσ δεκτικοί τοῦ
φωτόσ Του ὡσ ζωοποιοῦ ἀλλά ὡσ κολαστικοῦ, ὡσ
πυρόσ καταναλίσκοντοσ.
23
Μ. Βασιλείου, ἔργα, 5, ΕΠΕ, σελ. 120122. Ἡ
ἑρµηνεία αὐτή περί τοῦ Παραδείσου καί τῆσ
Κολάσεωσ δέν εἶναι µόνον τοῦ Ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ
Σύρου καί τοῦ Μ. Βασιλείου, ἀλλά εἶναι γενική
διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆσ Ἐκκλησίασ, οἱ ὁποῖοι
ἑρµηνεύουν ἀποφατικά τά περί τοῦ αἰωνίου πυρόσ
καί τῆσ αἰωνίου ζωῆσ. Ὅταν µιλᾶµε γιά ἀποφατισµό
δέν ἐννοοῦµε ὃτι οἱ Πατέρεσ ἀλλοιώνουν τήν
διδασκαλία τῆσ Ἐκκλησίασ, οἱ ὁποῖοι δῆθεν µιλοῦν
ἀφηρηµένα καί στοχαστικά, ἀλλά ὅτι ἑρµηνεύουν τά
θέµατα αὐτά προσπαθώντασ νά τά ἀποδεσµεύσουν
ἀπό κατηγορίεσ τῆσ ἀνθρώπινησ σκέψεωσ καί ἀπό
εἰκόνεσ τῶν αἰσθητῶν πραγµάτων. Ρωµανίδου,
Ρωµηωσύνη, σελ. 99. Βλ. καί Ἱεροθέου Βλάχου, Ἡ
ζωή µετά τόν θάνατο, σελ. 274 ἑπ. δ΄ ἔκδ. 1997

24

Ἱεροθέου Βλάχου, Ἡ ζωή µετά τόν θάνατο, ὅ.π.
σελ. 280
25
Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ἔργα, 5, ΕΠΕ,
σελ. 382.
26
Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ἔργα, 5, ΕΠΕ,
σελ. 88.
27
Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ἔργα, 5, ΕΠΕ,
σελ. 174.
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προσλαμβάνει τήν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ ἀνάλογα
μέ τήν ψυχική του κατάσταση. Αὐτό φαίνεται
καθαρά ὅταν ὁ Ἅγιος δοξολογεῖ τήν Ἁγία
Τριάδα λέγοντας:

ζωή, νά βλέπει, ἑνωμένος μέ τό Φῶς, τό Φῶς τό
ἀληθινόν αἰωνίως ὡς Φῶς, Ἐκεῖνον πού ὡς Φῶς
γνώρισε, ζώντας καί ἀπολαμβάνοντας τήν
τρυφή πάντων τῶν μακαρισμῶν.

"Ὦ Τριάς, ἧς ἐγώ κατηξιώθην, καί
λάτρης εἶναι, καί κήρυξ ἐκ πλείονος ἀνυπόκριτος!
Ὦ Τριάς ἡ πᾶσί ποτε γνωσθησομένη,
τοῖς μέν τῇ ἐλλάμψει,
τοῖς δέ τῇ κολάσει"28

Κρίσιμα ἐρωτήματα γιά τήν θέση τῶν
κηρυσσόντων αἵρεση στήν Ἐκκλησία.
Ἀνάλυση καί περαιτέρω ἐπεξήγηση τῶν
Ὀρθοδόξων θέσεων γιά τήν ἀντιμετώπιση
τῶν αἱρετικῶν ἀπό τήν Ἐκκλησία.

Ὁ Ἴδιος ὁ Τριαδικός Θεός εἶναι καί θά
εἶναι καί ἔλλαμψη καί κόλαση γιά τούς
ἀνθρώπους. Ὁ λόγος τοῦ ἁγίου εἶναι ξεκάθαρος
καί ἀποκαλυπτικός.
Αὐτό βιώνεται κατ΄ ἐξοχήν καί μέ τήν
μετοχή στό Ποτήριο τῆς Ζωῆς στό Σῶμα καί
στό Αἷμα τοῦ Κυρίου. Ἀπό τό ἴδιο Ποτήριο
κοινωνοῦν ὅλοι στήν Θεία Λειτουργία, ἀλλά
ἄλλοι κοινωνοῦν εἰς ζωήν αἰώνιον, ὅσοι ἀξίως,
κατά τό ἀνθρώπινον προσέρχονται, καί ἄλλοι εἰς
κρίμα καί κατάκριμα, μή διακρίνοντες τό Σῶμα
καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας καί γιαὐτό πολλοί
ἀσθενοῦν καί κοιμῶνται ἱκανοί κατά τόν Θεηγόρο
Παῦλο.
Ὄντας, ὁ Θεός ἄχρονος, θεωρεῖ τά
πάντα ὡς ἐνεστῶτα, καί τά παρελθόντα καί τά
ἐνεστῶτα καί τά μέλλοντα.
Προγνωρίζοντας μέσα στήν ἄφατη
πρόνοιά Του ὅτι ὁ ἄνθρωπος θά καταχραστεῖ
τήν ἐλευθερία Του, τόν δημιουργεῖ κατ΄ εἰκόνα τοῦ
Θεανθρώπου Κυρίου Ἰησοῦ, πού θά σαρκωθεῖ
ἀπό τήν Παναγία μας ἐν χρόνῳ, θά προσλάβει
τήν ἀνθρώπινη φύση καί θά τήν θεώσει,
δίνοντας τήν δυνατότητα σέ κάθε ἕναν ἀπό μᾶς
πού θά Τόν ἀποδεχτεῖ, θά Τόν πιστέψει καί
θά κοινωνήσει τῆς ἀθανάτου ζωῆς τοῦ Χριστοῦ
μας καί τῶν Μυστηρίων τῆς ἀθανασίας, νά μήν
χάνεται ἀλλά νά ἔχει ζωή αἰώνια, ἑνωμένος μέ
τήν τῶν ἐφετῶν τήν ἀκρότητα καί τήν ἀληθινή

1. Πότε νεκρώνεται τό ἐκκλησιαστικό σῶμα, πού
ἦταν μέχρι πρό τινος ὀρθόδοξο, λόγῳ τῆς πτώσεως σέ
σχίσμα, ὅπως συνέβη μέ τήν "ἐκκλησία" τοῦ Νέου
Ἡμερολογίου τό 1924 καί στήν συνέχεια σέ αἵρεση, μέ
τήν κήρυξη ἐπ᾽ ἐκκλησίας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;
2. Τί ὀφείλουν τότε νά κάνουν οἱ πιστοί, λαϊκοί,
μοναχοί, ἱερεῖς καί ἐπίσκοποι ὅταν κηρύσσεται αἵρεση;
3. Πότε ἐπέρχεται ἡ πλήρης σήψη καί ἡ
ἀποξένωση τῶν αἱρετικῶν ἀπό τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ;
4. Νεκρώνεται ὅλο τό ἐκκλησιαστικό σῶμα
ἀμέσως, ὅταν κάποιοι ἐπίσκοποι ἤ καί πατριάρχες
κηρύσσουν αἵρεση;
5. Ἐκπίπτουν τῆς Ἱερωσύνης ὅλοι ὅσοι
κοινωνοῦν μέ τούς αἱρετικούς αὐτούς μέχρι ἐκείνη τήν
στιγμή πού κηρύσσεται ἐπ᾽ ἐκκλησίας ἡ αἵρεση;
6. Πότε κατά τούς Θεοφόρους Πατέρες καί τίς
Οἰκουμενικές Συνόδους, ἐπερχομένης τῆς πλήρους
νεκρώσεως τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Σώματος, δέν ὑπάρχουν
μυστήρια στούς αἱρετικούς;
7. Καί, τέλος, ποιός εἶναι ἁρμόδιος νά
προσδιορίσει τόν χρόνο καί νά ἀποφανθεῖ περί τῆς
νεκρώσεως μιᾶς Τοπικῆς Ἐκκλησίας;
8. Χρειάζεται νέα καταδίκη ἐκείνων τῶν
ἐπισκόπων, πού κηρύσσουν αἵρεση, ἡ ὁποία εἶναι
προκαταδικασμένη ἀπό Οἰκουμενική Σύνοδο, ὅταν οἱ
ἐπίσκοποι αὐτοί πού κηρύσσουν τήν προκαταδικασμένη
αἵρεση καί προσχωροῦν στήν πράξη σ´ αὐτούς, ἀνῆκον
μέχρι πρότινος στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία;
Στά πιό πάνω ἐπιτακτικά τιθέμενα
ἐρωτήματα ὀφείλουμε νά ἀπαντήσουμε στηριζόμενοι
στήν διδασκαλία τῶν Θεοφόρων Πατέρων καί στίς
ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων:

28

Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου ἔργα, 5, ΕΠΕ,
σελ. 380.
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Γιατί, ἔστω καί ἄν πιστεύουν ὀρθόδοξα ἀπό
μέσα τους, ὅμως μέ τήν συγκοινωνία τους μέ τήν αἵρεση
συνόλυνται, χάνονται δηλ. μαζί μέ τούς αἱρετικούς,
κατά τόν Ἅγιο Θεόδωρο τόν Στουδίτη.
Συγκαταλέγονται καί αὐτοί στούς ἐχθρούς τοῦ
Θεοῦ, κατά τόν Ἅγο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο. Γιατί
κατά τόν Χρυσορρήμονα ἐχθροί τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι
μόνον ὅσοι εἶναι αἱρετικοί ἀλλά καί ὅσοι κοινωνοῦν μαζί
τους.
Μόνον ὅσοι χωρισθοῦν τῶν τοιούτων
ψευδεπισκόπων καί τοῦ νεκροποιουμένου σώματος
σώζονται. Μένοντας δέ ὑγιεῖς οἱ Γνήσιοι αὐτοί
Ὀρθόδοξοι ὁδηγοῦν καί ἐκείνους πού τούς ἀκολουθοῦν,
κλῆρο καί λαό στήν σωτηρία.
Ὁ ἐπίσκοπος δηλ. εἶναι μία ρίζα πού μολύνει
καί δηλητηριάζει ὅλο τό δένδρον (τῆς ἐκκλησίας) μέ
τήν κηρυσσόμενη κακοδοξία, ἐάν δέν ληφθεῖ πρόνοια νά
ἀποκοπεῖ καί νά μείνουν ὑγιεῖς οἱ ἄλλες ρίζες γιά νά
μήν μολυνθοῦν καί δηλητηριασθοῦν καί αὐτές καί ὅλον
τό δένδρον ξηρανθεῖ καί νεκρωθεῖ.

1.Ὅταν ἕνας ἐπίσκοπος κηρύξει αἵρεση, ἔστω
καί προκαταδικασμένη, δέν εἶναι δυνατόν νά χάνεται
ἀμέσως ἡ χάρις γιά ὅλη τήν Ἐκκλησία.
Γιατί, ἀκριβῶς, ὁ ἐπίσκοπος δέν ἐνεργεῖ
ἀνεξάρτητα ἀπό τό ὅλο Ἐκκλησιαστικό Σῶμα.
Εἶναι προεστώς μιᾶς τοπικῆς Καθολικῆς
Ἐκκλησίας.
Εἶναι κεφαλή.
Ἐνεργεῖ, λοιπόν, ὡς ἕνας τοπικός ἐκπρόσωπος
τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας καί βρίσκεται σέ κοινωνία μέ
ὅλες τίς κατά τόπους Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, πού τό
πιθανότερο εἶναι νά μήν ἔχουν πέσει ταυτόχρονα καί
αὐτές σέ αἵρεση καί νά ἐξακολουθοῦν νά τόν
ἀναγνωρίζουν, ὅπως καί ὅλη τήν τοπική Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία στήν ὁποία ἀνήκει.
2.Ἐπιβάλλεται ὅμως ἄμεσα, ὅλο τό
ἐκκλησιαστικό σῶμα τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ τῆς
τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἐάν εἶναι ὄντως Ὀρθόδοξο, νά τόν
ἐλέγξει, νά τόν συνετίσει καί τελικά, ἄν δέν ὀρθοδοξήσει,
νά τόν ἐκβάλει.
Γιατί ἔτσι μᾶς δίδαξαν οἱ Θεοφόροι Πατέρες,
ὅταν ὁ ἐπίσκοπος ἤ ὁ πρεσβύτερος πού εἶναι ὀφθαλμοί
τῆς Ἐκκλησίας ἀναστρέφονται κακῶς καί σκανδαλίζουν
τόν λαό, εἶναι ἀναγκαῖο, κατά τόν Μέγα Ἀθανάσιο, νά
τούς ἐκβάλλουμε οἱ Ὀρθόδοξοι. Καί εἶναι συμφερότερο
νά συναζόμαστε χωρίς αὐτούς σέ εὐκτήριο οἶκο, παρά
νά ριχτοῦμε μαζί μέ αὐτούς καί τόν Ἄννα καί τόν
Καϊάφα στήν γέεννα τοῦ πυρός.
Ἐάν τό ἐκκλησιαστικό ὀρθόδοξο σῶμα δέν
ἀντιδράσει καί ἐξακολουθεῖ νά βρίσκεται σέ κοινωνία
μαζί του, καί οἱ ἄλλοι ἐπίσκοποι τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας
σιωποῦν ἤ ἀνέχονται, ἤ πολύ περισσότερο συμφωνοῦν
μέ τήν κακοδοξία του, ἐπέρχεται βαθμηδόν ὁ μολυσμός
καί ἡ σήψη τοῦ ὅλου ἐκκλησιαστικοῦ σώματος.
3. Ἐάν, λοιπόν, συνεχίζεται ἡ αἱρετική
βλασφημία τοῦ προεστῶτος, σιγά-σιγά μολύνεται καί
σήπεται καί τό ἐκκλησιαστικό σῶμα, καί βαθμηδόν
ἐπέρχεται ἡ νέκρωση. Ἐπέρχεται ὁ πνευματικός
θάνατος ὅλου τοῦ σώματος. Γιατί, βέβαια, γιά νά μήν
ἀντιδράσουν, κλῆρος καί λαός, σημαίνει ὅτι βρίσκονται
σέ πνευματική νεκρική νάρκωση. Εἶναι αὐτοί γιά τούς
ὁποίους ὁ Κύριος εἶπε "ἄφες τούς νεκρούς θᾶψαι τούς
ἑαυτῶν νεκρούς".

4. Τά γεγονότα αὐτά, τῆς βαθμιαίας δηλ.
μολύνσεως καί τῆς ἀπονεκρώσεως τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
σώματος, λαμβάνουν χώραν ἀνεξάρτητα ἀπό τό ἄν
ἔχει συγκληθεῖ σύνοδος ἤ ὄχι.
Ἡ μόλυνση, ὁ θάνατος καί ἡ νέκρωση, ἡ τελεία
σήψη καί ἡ ξήρανση, ἐπέρχονται βαθμιαία, εἴτε
συγκληθεῖ σύνοδος εἴτε ὄχι, ἐφ᾽ ὅσον δέν ὑπάρξει
χειρουργική ἐπέμβαση καί τομή, καί στήν συνέχεια
ἀπομάκρυνση τοῦ θανατηφόρου καρκινογόνου
ἀποστήματος∙ τότε ὁ καρκίνος ἐξαπλώνεται καί
καταλαμβάνει σιγά-σιγά ὅλο τό ἐκκλησιαστικό σῶμα
τό ὁποῖο, νεκροποιούμενο, πεθαίνει. Ὁ χρόνος τοῦ
ἐπερχομένου θανάτου ποικίλει, ἀνάλογα μέ τίς
ἀντιστάσεις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος, ποιμένων καί
ποιμενομένων καί μέ τήν ταχύτητα διαδόσεως τῆς
κακοδοξίας.
Ἡ Σύνοδος πού θά συγκληθεῖ, ἄν συγκληθεῖ,
διαπιστώνει τόν πνευματικό θάνατο, ἄν οἱ πάντες
ἀκολουθοῦν τήν θανατηφόρο αἵρεση χωρίς ἀντίσταση,
συντασσόμενοι μέ τούς αἱρετικούς καί κατ΄ ἐξοχήν ἄν
διώκουν τούς Ὀρθοδόξους.
Εἶναι, βέβαια, δυνατόν ἡ σήψη καί ἡ
νεκροποιός αἵρεση νά μήν ἔχει προχωρήσει παντοῦ. Καί
θά ἦταν ἄδικο νά συγκαταδικάζονται μέ τούς
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Ἐκκλησίαν, οἱ χειροτονηθέντες ὅμως στήν συνέχεια ἀπό
τούς ἀποσχισθέντες αἱρετικούς ἀπό τήν Καθολικήν
Ἐκκλησίαν στεροῦνται τῆς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς.30

ἀποστάτες καί ὅλοι ἐκεῖνοι πού δέν συμφωνοῦν μέ
αὐτούς ἀλλά προβάλλουν καί λόγους, πού στό
παρελθόν ἔγιναν δεκτοί ἀπό τίς Οἰκουμενικές
Συνόδους, ὡς ἐπαρκεῖς δικαιολογίες γιά τήν στάση
τους.

6. Σύμφωνα, πάντως, πρὸς τοὺς κανόνες α΄
καὶ β΄ τῆς Γ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὅσοι προσχωροῦν
στοὺς αἱρετικοὺς ἐκπίπτουν τῆς ἐκκλησιαστικῆς
κοινωνίας καὶ τῆς Ἱερωσύνης.
Ὡς ἐκ τούτου, οἱ Ἅγιοι Σάββας καὶ Θεοδόσιος
μὲ ὅλους τοὺς μοναχούς της Παλαιστίνης ἐδήλωναν,
ὅτι εἶναι πρόθυμοι νὰ χύσουν τὸ αἷμα τους, παρὰ νὰ
δεχθοῦν ἕνωση μὲ τοὺς Μονοφυσίτες.
Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ἀντιμετωπίσθηκαν καὶ οἱ
ἑνώσεις τὰ ἔτη 1274 καὶ 1439.
Οἱ Πατέρες δηλαδὴ διέκοψαν τὴν
ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ ὅσους ἀπεδέχοντο τὴν ἕνωση
τῆς Λυὼν (1274).
Προτίμησαν μάλιστα τὰ βασανιστήρια καὶ τὸν
θάνατο, ὅπως οἱ ἁγιορεῖτες Ὁσιο-μάρτυρες καὶ οἱ ὅσιοι
Μελέτιος καὶ Γαλακτίων.31

5. Γιαὐτό, ἀκριβῶς, χρειάζεται ὁπωσδήποτε
νέα Σύνοδος, ἀκόμη καί γιά ἤδη κατακεκριμένη αἵρεση
πού κηρύσσεται πάλι:
Ἡ Σύνοδος θά ἀκούσει τούς κατηγορουμένους, πού ἴσως ἀγωνίσθηκαν κατά τῆς αἱρέσεως ἤ πού
ἔμειναν στίς θέσεις τους, γιά νά μήν τίς πάρουν ἄλλοι,
λύκοι βαρεῖς καί αἱρετικοί καί ἀπολεθοῦν οἱ πάντες.
Ὅλοι αὐτοί ἔχουν δικαίωμα νά ἀπολογηθοῦν. Εἶναι δέ
δυνατόν ἄλλους ἀπό αὐτούς ἡ Σύνοδος νά τούς δεχθεῖ
καί ἄλλους ὄχι, ἀφοῦ τούς ἀκούσει. 29
Τό δικαίωμα τῆς προηγουμένης ἀκροάσεως καί
ἀπολογίας εἶναι ἱερό καί ἀναφαίρετο δικαίωμα ὅλων,
ἀφοῦ καί ὁ Κύριος δέν ἐξεδίωξε τούς πρωτοπλάστους
ἀπό τόν Παράδεισο πρίν ἐρωτηθοῦν καί ἀπαντήσουν,
παρά τό γεγονός ὅτι ὡς παντογνώστης, γνώριζε τήν
παράβαση καί τήν παρακοή.
Ἡ Σύνοδος θά ἐξετάσει, ἄν ὄντως ὑπάρχει
κηρυσσόμενη αἵρεση καί ἄν δικαίως οἱ καταγγελίες ἐπί
αἱρέσει τῶν προεστώτων εἶναι ἀληθεῖς.
Εἶναι ἐπίσης δυνατόν οἱ καταγγέλοντες νά
κινοῦνται ἀπό φθόνο, νά κατανοοῦν ἐσφαλμένα τούς
Ἱερούς Κανόνες καί τά θεολογικά καί νά ὁδηγοῦνται σέ
ἐσφαλμένες καταγγελίες, ὅπως διαπιστώνουμε στίς
ἄστοχες ἑρμηνεῖες πού κάνουν πολλοί μοναχοί κατά τίς
ἐργασίες τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί διορθώνονται
συνεχῶς ἀπό τόν Ἅγιο Ταράσσιο.
Πλεῖστα ἄλλα θέματα, εἶναι δυνατόν νά
ἀνακύπτουν, πού πρέπει νά ἐξετασθοῦν ἀπό Ὀρθόδοξη
Σύνοδο, ἡ ὁποία θά τηρεῖ ὅλες τίς ἀπαραίτητες
νομοκανονικές (δικαιοκρατικές) προϋποθέσεις, γιά νά
προχωρήσει στήν διάγνωση, ὅπως γιά παράδειγμα, ἄν
οἱ κρινόμενοι ἐπίσκοποι καί ἱερεῖς εἶναι χειροτονημένοι
ἀπό τήν Ἐκκλησία καί ἀπό Ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους ἤ
ἀπό διαδόχους τῶν αἱρετικῶν, γιατί, κατά τόν Μέγαν
Βασίλειον, οἱ πρῶτοι πῆραν μέν τήν Χάριν ἀπό τήν

7. Ἀπαιτεῖται ὅμως καί ὁπωσδήποτε Σύνοδος
γιά νά γνωστοποιήσει στόν λαόν τοῦ Θεοῦ:
α. ποιοί εἶναι οἱ αἱρετικοί, ἀφοῦ τούς καλέσει
τρεῖς φορές νά παρευρεθοῦν στήν συγληθησόμενη
Σύνοδο, κατά τούς κανόνες, δίνοντάς τους τό δικαίωμα
τῆς ἀκροάσεως, γιά νά ἀπολογηθοῦν,
β. γιά νά τούς ἀποκόψει ἐπίσημα ἀπό τό
ἐκκλησιαστικό σῶμα καί
γ. γιά νά διακηρύξει μέ σαφήνεια, ποιά εἶναι ἡ
Ὀρθόδοξη διδασκαλία.
Αὐτό φαίνεται παντοῦ στά πρακτικά ὅλων
τῶν Συνόδων καί κατ᾽ ἐξοχήν τῶν Οἰκουμενικῶν, στήν
ἑρμηνεία τῶν Κανόνων, ὅπως ἑρμηνεύει τόν 1ο Κανόνα
τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ὁ Ἅγιος Νικόδημος, καί
γενικότερα διαφαίνεται σέ ὅλη τήν Ἐκκλησιαστική
Ἱστορία.
30

Βλ. τίς παρατηρήσεις σχετικά μέ τήν χειροτονία τοῦ
Ἁγίου Ἀνατολίου πιό κάτω.
31
Ὁ Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικὸς δίδασκε τοὺς
Ὀρθοδόξους, νὰ μὴν ἐπικοινωνοῦν μὲ ὅσους ἀπεδέχοντο
τὴν ψευδένωση τῆς Φλωρεντίας (1439), καὶ ἔλεγε
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Βλ. ἑρμηνεία τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου
πρός Ρουφινιανόν, ἀπό τόν Ἅγιον Νικόδημον πιό κάτω,
καί τίς θέσεις τῆς Ἁγίας Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

"Φευκτέον αὐτούς, ὡς φεύγει τις ἀπὸ ὄφεως."
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Στόν 1ο Κανόνα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
τονίζεται:

Τό ἲδιο γίνεται καί ἀπό τόν Θεοφόρο Ἃγιο
Μάξιμο τόν Ὁμολογητή, ὅταν ἀγωνίζεται γιά τήν
σύγκληση Συνόδων καί τήν καταδίκη τῆς
Μονοθελητικῆς αἱρέσεως:
στήν Ρώμη
τό 641 ἐπί πάπα Ἰωάννου Δ΄
καί
μέ τόν Ἃγιον Μαρτῖνον, πάπαν Ρώμης τό 649.
Εἶχε ἐπίσης πετύχει ὁ Ἃγιος Μάξιμος καί
προηγουμένως στήν Καρχηδόνα τό 646, νά συγκληθεῖ
Σύνοδος γιά νά καταδικάσουν τήν ΜονοφυσιτικήνΜονοθελητικήν αἳρεση.

"εἴ τις ἐν πταίσματι ἐξετασθείς"
«ἐκεῖνο γάρ ἒκριναν οἱ παλαιοί δέχεσθαι
βάπτισμα»,
«πλήν ἀλλ’ ἔδοξε τοῖς ἀρχαίοις τοῖς περί
Κυπριανόν, λέγω, καί Φιρμιλιανόν, τόν ἡμέτερον»
Στόν ΙΕ΄ τῆς ΑΒ΄ Ἱερᾶς Συνόδου:

«Οἱ γάρ δι’ αἳρεσίν τινα παρά τῶν Ἁγίων
Συνόδων ... κατεγνωσμένην»,
Ἐπίσης αὐτό φαίνεται κατά τήν Νεστοριανική
αἵρεση, ὅταν ὁ Ἅγιος Καιλεστῖνος ὁ Α,΄ πάπας Ρώμης,
συγκάλεσε ἐπίσης Σύνοδο γιά νά καταδικάσει τόν
Νεστόριο καί τοῦ ἔγραφε στήν ἐπιστολή πού τοῦ
ἔστειλε ἐξ ὀνόματος τῆς Συνόδου τῆς Ρώμης πού τόν
καταδίκασε:

Τό ἲδιο εἶχε κάνει καί ὁ Ἃγιος Σωφρόνιος,
ὃταν συγκάλεσε Σύνοδον στά Ἱεροσόλυμα τό 634, γιά
τήν καταδίκη τῆς Μονοθελητικῆς-Μονοενεργητικῆς
αἱρέσεως.

"Φανερόν τοίνυν ἴσθι ταύτην ἡμῶν τήν
ἀπόφασιν: ὡς ἐάν μή περί Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν
ταῦτα κηρύξης, ἅπερ καί ἡ Ρωμαίων καί ἡ Ἀλεξανδρέων
καί πᾶσα ἡ Καθολική Ἐκκλησία κατέχει, ὥς καί ἡ
Ἁγία ἡ κατά τήν μεγάλην Κωνσταντινούπολιν
Ἐκκλησία ἕως σοῦ κάλλιστα κατέσχε καί ταύτην τήν
ἄπιστον καινότητα, ἥτις ἐπιχειρεῖ χωρίζειν ἅπερ
συνάπτει ἡ Ἁγία Γραφή, ἐντός δεκάτης ἡμέρας
ἀριθμουμένης ἀπό τῆς ἡμέρας ταύτης τῆς ὑπομνήσεως,
φανερᾷ καί ἐγγράφῳ ὁμολογίᾳ ἀθετήσης, ἀπό πάσης
Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἐκβέβλησαι".

Ὃλα τά σχετικά ἐπιτίμια, τά ἀναθέματα, οἱ
ἀφορισμοί καί οἱ καθαιρέσεις στήν ἱστορία τῆς
Ἐκκλησίας ἔχουν ἐπιβληθεῖ ἀπό Συνόδους
Οἰκουμενικές ἢ Οἰκουμενικόν κῦρος ἔχουσες.
Ὑπονοεῖται, λοιπόν, παντοῦ Συνοδική
ἀπόφαση, τόσο στό κείμενο τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου πού
ἀναφέρουμε πιό κάτω, ὅσο καί στό κείμενο τοῦ ΙΕ΄ Ἱεροῦ
Κανόνα τῆς ΑΒ΄ Μεγάλης Συνόδου καί στόν 1ο Ἱερόν
Κανόνα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.32
Γιατί γιά παράδειγμα, διαφορετικά κρίνονται
-πάντα ἀπό Σύνοδο- οἱ σχισματικοί:
ὅπως οἱ Ναυατιανοί, (σχισματικοί κατά τόν
Μέγαν Βασίλειον), τῶν ὁποίων τίς χειροτονίες δέχθηκε
ἡ Ἐκκλησία μέ τόν Η΄ Κανόνα της στήν Α΄ Οἰκουμενική.
ἀπό τούς αἱρετικούς:
ὅπως οἱ Δονατιστές (καί οἱ χειροτονίες τους).
Ἀπό τούς Δονατιστές ἡ Ἐκκλησία στήν
Σύνοδο τῆς Καρθαγένης δέχθηκε τόσους μόνον
κληρικούς στήν Ἀφρική, ὅσους χρειάσθηκε, λόγῳ τῆς
μεγάλης ἀνάγκης πού ὑπῆρχε ἐκεῖ ("ταὔτόν εἰπεῖν
ἐδέχθησαν (ἔγιναν δεκτοί) οἰκονομικῶς καί ἐξ ἀνάγκης"
κατά τόν Ἅγιον Νικόδημον).
Γιά τόν λόγο αὐτό ἡ Σύνοδος πού ἔγινε στήν
Ἰταλία δέν δέχθηκε τίς χειροτονίες τους, ἀφοῦ ἐκεῖ δέν

Καί ὁ Ἅγιος Κύριλλος πάλιν ἔγραφε ἐκ
μέρους τῆς Συνόδου τῆς Ἀλεξανδρείας πού καταδίκασε
τόν Νεστόριο:

"... Τρίτῳ σοι τοῦτο διαμαρτυρόμεθα γράμματι,
συμβουλεύοντες ἀποσχέσθαι τῶν οὕτως σκαιῶν καί
ἐξεστραμμένων δογμάτων, ἅ καί φρονεῖς καί διδάσκεις,
ἀνθελέσθαι δέ τήν ὀρθήν πίστιν... Ἤ, εἰ μή τοῦτο
δράσειεν ἡ σή εὐλάβεια, κατά τήν ὁρισθεῖσαν
προθεσμίαν ἐν τοῖς γράμμασιν τοῦ μνημονευθέντος
ὁσιωτάτου καί θεοσεβεστάτου ἐπισκόπου καί
συλλειτουργοῦ ἡμῶν τῆς Ρωμαίων Καιλεστίνου, γίγνωσκε
σαὐτόν οὐδένα κλῆρον ἔχοντα μεθ᾽ ἡμῶν, οὐδέ τόπον ἤ
λόγον ἐν τοῖς ἱερεῦσι τοῦ Θεοῦ καί ἐπισκόποις."
Ὅλες αὐτές οἱ ἀναφορές σχετίζονται μέ
Συνοδικές ἀποφάσεις.

32

ἡ ἐν Καρχηδόνι Σύνοδος, βλ. Ἱερόν Πηδάλιον σελ.
366 ἑπ.
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Πρέπει, ὅμως, ὁπωσδήποτε νά σημειώσουμε ὅτι
ἡ Εἰκονομαχία εἶχε καταδιασθεῖ καί πρό τῆς Ζ΄
Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἀπό πανορθόδοξη Σύνοδο:
"Ἀντίδρασις κατά τῆς εἰκονομαχίας

ὑπῆρχε ἀνάγκη, κατά τόν ΟΖ΄ τῆς ἐν Καρθαγένῃ
Συνόδου.
Τονίζει καί ξεκαθαρίζει ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὅτι
εἶναι σπάνιον νά γίνονται δεκτοί οἱ αἱρετικοί ἀπό τήν
Ἐκκλησίαν:

παρουσιάσθη καί ἐκτός τοῦ βυζαντινοῦ κράτους. Οἱ
πατριάρχαι τῆς Ἀνατολῆς (Ἱεροσολύμων Θεόδωρος,
Ἀντιοχείας Θεόδωρος καί Ἀλεξανδρείας Κοσμᾶς)
ἐπεκοινώνησαν μετά τοῦ Ρώμης, στείλαντες εἰς αὐτόν
ὑπόμνημα ὑπέρ τῆς προσκυνήσεως τῶν εἰκόνων (767
μ.Χ.). Τό ὑπόμνημα τοῦτο ἀνεγνώσθη ἐν τῇ συνόδῳ τοῦ
Λατερανοῦ, τήν ὁποίαν συνεκάλεσεν ὁ Ρώμης Στέφανος
ὁ Γ΄ (769 μ.Χ.), μετέσχον δέ αὐτῆς ὑπέρ τούς 50
ἐπίσκοποι τῆς Ἰταλίας καί τοῦ φραγκικοῦ κράτους. Ἡ
σύνοδος ἀνεθεμάτισεν τήν εἰκονομαχικήν σύνοδον τοῦ
754 μ.Χ. καί ἀνεγνώρισε τήν προσκύνησιν τῶν εἰκόνων."

"Ἀλλά σπάνια τά τοιαῦτα καί κατά
περίστασιν, κανονικῆς ἀκριβείας λειπόμενα, οὐ νόμος δέ
Ἐκκλησίας τό κατά περίστασιν γινόμενον καί τό
σπάνιον, κατά τε τόν ιζ΄ τῆς α΄ καί β΄ καί τόν Θεολόγον
Γρηγόριον, καί τήν β΄ πρᾶξιν τῆς ἐν τῇ ἁγίᾳ Σοφίᾳ
συνόδου καί τό νομικόν ἐκεῖνο τό λέγον∙ Τό, παρά
Κανόνας, οὐχ ἕλκεται πρός ὑπόδειγμα."
Ὁ Ἅγιος, ἰδιαίτερα, ἀναφέρεται στίς
χειροτονίες τῶν αἱρετικῶν εἰκονομάχων πού ἔγιναν
δεκτοί ἀπό τήν Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο:

35

"Πάντως δέν δέχθηκε τούς πρωτάρχας τῆς
αἱρέσεως καί τούς ἐμπαθῶς ἐγκειμένους καί μή γνησίως
καί ἀληθῶς μετανοοῦντες, ὅπως εἶπε ὁ Θεῖος Ταράσιος.
Δέχθηκε ἐκείνους πού ἀκολούθησαν τούς πρωτάρχας
τῶν αἱρέσεων καί πού μετανόησαν εἰλικρινά,33 καί
ἐκείνους πού χειροτονήθηκαν ἀπό τούς αἱρετικούς
Εἰκονομά-χους δέν ἀναχειροτόνησε, ἀφοῦ ὁμολόγησαν
τήν Ὀρθοδοξία, ὅπως φαίνεται ἀπό τήν α΄ πράξη τῆς
Ζ΄ Οἰκουμενικῆς.

Ὁ δέ Ἅγιος Μελέτιος Ἀντιοχείας εἶχε
χειροτονηθεῖ ἀπό τούς Ἀρειανούς μετά ἀπό τήν
καταδίκη τοῦ Ἀρειανισμοῦ ἀπό τήν Α΄ Οἰκουμενικήν
Σύνοδον.36
Σχετικά μέ τό ὑποχρεωτικόν τῆς καταδίκης
ὑπό Συνόδου τονίζει ὁ Ἅγιος Νικόδημος:

"Αὐτοί οἱ ἲδιοι οἱ θεῖοι Ἀπόστολοι φανερά
ἐξηγοῦσι τόν ἑαυτόν τους μέ τόν ΜΣΤ΄ Κανόνα τους,
ἐπειδή δέν λέγουσι πῶς ἢδη εὐθύς ἐνεργείᾳ εὑρίσκεται
καθηρημένος, ὃποιος ἐπίσκοπος ἢ πρεσβύτερος δεχθῆ
τό τῶν αἱρετικῶν βάπτισμα ἀλλά "καθαιρεῖσθαι
προστάζομεν",
"ἢγουν νά παρασταθῆ εἰς κρίσιν, καί ἐάν ἀποδειχθῆ
πῶς τοῦτο ἔκαμε, τότε ἂς γυμνωθῆ μέ τήν ἰδικήν σας
ἀπόφασιν ἀπό τήν ἱερωσύνην, τοῦτο προστάσσομεν".37

Ἐπίσης μερικῶν αἱρετικῶν δέχθηκε τό
βάπτισμα δι᾽ οἰκονομίαν, ὅπως σημειώνει ὁ Ἅγιος.
"Τήν περιστατική καί καιρική οἰκονομία δέν τά

ἔκανε ὅρον ἡ Ἁγία Ζ΄ Οἰκουμενική.
Καί ὁ Πατριάρχης (ἅγιος) Ἀνατόλιος
χειροτονήθηκε ἀπό τόν αἱρετικό Διόσκουρο καί ἀπό τήν
αἱρετική περί αὐτόν σύνοδο, καί ὁ Ἅγιος Μελέτιος ὁ
Ἀντιοχείας ὑπό Ἀρειανῶν, κατά τόν Σωζόμενον, βιβλ.
δ΄, κεφ. κη΄ καί ἄλλοι πολλοί ὑπό αἱρετικῶν
ἐχειροτονήθησαν, καί μετά ταῦτα ἔγιναν δεκτοί ἀπό
τούς ὀρθοδόξους"34.

Ὃταν, λοιπόν, ὁ Ἃγιος Νικόδημος
παραπέμπει στούς Ἁγίους Ἀποστόλους, πού ἐξηγοῦν
τόν ἑαυτόν τους, τά πράγματα εἶναι ξεκάθαρα, ὃτι
ἀπαιτεῖται συνοδική κρίσις καί ἀπόφαση μετά ἀπό
ἔρευνα καί ἐξέταση γιά τήν ἐνεργοποίηση τῶν ἐπιτιμίων,
τῶν καθαιρέσεων, τῶν ἀναθεμάτων καί τῶν ἀφορισμῶν.

33

35

Σχετικά μέ ὅλα αὐτά γράφει ὁ Ἅγιος στήν ἑρμηνεία
του στήν ἐπιστολή τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου πρός
Ρουφινιανόν.
34
Ἱερόν Πηδάλιον, σελ. 91, ἑρμηνεία τοῦ Ἁγίου
Νικοδήμου στόν ΞΗ΄ Ἀποστολικόν Ἱερόν Κανόνα.

Στεφανίδου Βασιλείου, Ἐκκλησιαστική Ἱστορία, Ε΄
ἔκδοσις, ἀνάτυπον, τῆς Β΄ ἐκδ. τοῦ 1959, σελ. 259.
36
Βλ. ΘΗΕ, Μελέτιος, Ἅγιος, σελ. 928. Οἱ
Ἁγιοκυπριανίτες πατέρες ὑποστηρίζουν (ἐσφαλμένα)
ὅτι χειροτονήθηκε πρό τῆς καταδίκης.
37
Σημείωσις εἰς τόν Γ΄ Ἀποστολικόν Κανόνα.
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προηγουμένων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, συμφωνοῦσα μέ
αὐτές.39
Πόσο μᾶλλον εἶναι σχετικές καί ἂνευ οὐδεμιᾶς
σημασίας ἀποφάνσεις προσώπων λίγης θεολογικῆς
παιδείας, ἐλλειποῦς γνώσεως καί περιορισμένων
δυνατοτήτων, ὡς οἱ περισσότεροι ἀσπαζόμενοι
πεπλανημένες ἀπόψεις περί αὐτομάτου ἀπωλείας τῆς
χάριτος, μόλις κηρυχθεῖ ἡ αἵρεσις...

Ἢ πρόκειται τάχα γιά κανονική παράβαση,
ὃταν ὁ ἐπίσκοπος ἢ ὁ πρεσβύτερος δέχεται τό
βάπτισμα τῶν αἱρετικῶν;
Εἶναι ἁπλῶς κανονική παράβαση, (προσωπική
ἁμαρτία), ἡ ἀποδοχή τοῦ βαπτίσματος τῶν αἱρετικῶν,
ἢ εὐθεῖα παράβαση ὡς πρός τήν πίστη ἀπό τόν
ἐπίσκοπο ἢ τόν πρεσβύτερο πού τό ἀποδέχονται;38
Εἶναι πέραν κάθε ἀμφιβολίας ὃτι οἱ ἐπίσκοποι
ἢ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ συγκεκριμένου Ἱεροῦ Κανόνος
σφάλλουν περί τήν πίστη καί καθίστανται μέν
αἱρετικοί ἀλλά γιά νά τούς ἐπιβληθοῦν τά σχετικά
ἐπιτίμια πρέπει νά συνέλθει Σύνοδος καί μετά τήν
ἀκρόαση, τήν ἐξέταση καί τήν ἒρευνα τῶν συγκεκριμένων
περιστατικῶν θά ἐκδοθεῖ ἡ ἀντίστοιχη ἀπόφαση πού
θά ἐφαρμόζει τούς σχετικούς Ἱερούς Κανόνες.
Γιατί σαφῶς οἱ Ἃγιοι Ἀπόστολοι λένε:

Ἡ ἀντιμετώπιση τῶν χειροτονηθέντων
ἀπό αἱρετικούς
κατά τόν Ἅγιον Θεόδωρον τόν Στουδίτην
"Εἰ δέ τήν χειροτονίαν καταγομένην
ἒχει ἀπό τοῦ δεῖνος, εἲτε ἐξ αἱρετικοῦ ...
ὁμολογοίη δ’ ὃμως τήν πᾶσαν ἀλήθειαν,
τήν τε πίστιν φυλάττειν καί τούς κανόνας
ἀπαρατρώτους, ... ἀκατάγνωστος γάρ ὁ τοιοῦτος
κατά τούς προδεδηλωμένους Ἁγίους (σ.σ. Ἃγιον
Γρηγόριον τόν Θεολόγον καί Ἃγιον Ἰωάννην τόν
Χρυσόστομον) καί δι’ αὐτῶν κατά πάντας."
Ἅγιος Θεόδωρος Στουδίτης

«καθαιρεῖσθαι προστάσσομεν», ἢγουν (ὁ ἐπί-σκοπος ἢ
ὁ πρεσβύτερος) νά παρασταθῆ εἰς κρίσιν, καί ἐάν
ἀποδειχθῆ πῶς τοῦτο ἒκαμε, τότε ἂς γυμνωθῆ μέ τήν
ἰδικήν σας ἀπόφασιν ἀπό τήν ἱερωσύνην, τοῦτο
προστάσσομεν». Καί ἂρα κατά τήν μή ὀρθή γνώμη
πολλῶν συγγραφέων, σέ ἀντίθεση μέ τούς Ἁγίους
Ἀποστόλους καί τήν ἑρμηνεία τήν ὁποία οἱ ἲδιοι οἱ
Ἃγιοι Ἀπόστολοι κάνουν καί τονίζει ὁ Ἃγιος Νικόδημος,
δέν θά χρειαζόταν Συνοδική κρίση, ... ἀλλά θά
στεροῦνταν αὐτομάτως τῆς Χάριτος καί θά ἐξέπιπταν
αὐτόματα τῆς Ἱερωσύνης ὃσοι δέχονται τό βάπτισμα
τῶν αἱρετικῶν ὡς αἱρετικοί!
Ὃπερ ἀνόητον κατά τόν Ἃγιον Νικό-δημον!
Ἀκόμη καί αὐτή ἡ ἲδια ἡ ἀπόφαση τῆς
Οἰκουμενικῆς ἢ τῆς Οἰκουμενικόν κῦρος ἐχούσης
Πανορθοδόξου Συνόδου τελεῖ ὑπό τήν αἳρεσιν τῆς
ἀποδοχῆς της ὡς Ὀρθοδόξου διαχρονικά ἀπό τήν
συνείδηση τοῦ Ὀρθοδόξου πληρώματος. Μόνον τότε
εἶναι ἀποδεκτή ὡς Οἰκουμενική, ὃταν ἀποδειχθεῖ
διαχρονικά καί γίνει ἀπό τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας
ἀποδεκτή ὡς Ὀρθόδοξος, ὑπό τήν προϋπόθεση ὅτι
τελεῖ σέ συμφωνία μέ ὅ,τι πάντοτε, παντοῦ καί ὑπό
πάντων ἐπιστεύθη, μέ τό ὁμόγνωμον, δηλ. τήν
συμφωνία τῶν Ἁγίων Πατέρων, (τό consensus Patrum),
ἕπεται τῶν ἀποφάσεων, τῶν ὅρων καί τῶν Κανόνων τῶν

Διδάσκει σχετικά ὁ Μέγας Ὁμολογητής
Ἃγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης ἑρμηνεύοντας
39

« Ἐδῶ φυσικά δέν ἒχει καμμία θέση ἡ Θεολογία τῶν
μοντέρων Ὀρθοδόξων, πού λένε: Οἱ ἐπίσκοποι τῆς
Ἐκκλησίας, πού ἀποτελοῦν τά μέλη τῶν Οἰκουμενικῶν
Συνόδων, ἒχουν ἀπό τόν Θεό τό Πνεῦμα τό Ἃγιο,
καθώς καί τήν κανονική χειροτονία καί, ὃταν
συνέρχονται ἐν Συνόδῳ, σέ μία Οἰκουμενική Σύνοδο,
ἀποφαίνονται ἀλαθήτως κλπ. Καί δέν ἒχει ἐδῶ
καμμία θέση μία τέτοια Θεολογία, διότι δέν φωτίζει
κάποιον ἐπίσκοπο τό Πνεῦμα τό Ἃγιο ἒτσι ἁπλῶς,
ἐπειδή ἒχει κανονική χειροτονία ἢ ἐπειδή συνέρχεται σέ
Σύνοδο, ἒστω καί Οἰκουμενική ἢ ἐπειδή γίνεται κοινή
προσευχή ἀπό ὃλα τά μέλη τῆς Συνόδου. Χρειάζονται
καί ἂλλες οὐσιαστικές προϋποθέσεις, δηλαδή τό νά
εὑρίσκεται ἢδη ὁ ἐπίσκοπος σέ κατάσταση φωτισμοῦ.»
Ἰωάννου Ρωμανίδου, Πατερική Θεολογία, Θεσσαλονίκη

38

Ὃπως ἀντιθέτως ἀνορθοδόξα καί πλανεμένα
πιστεύουν ὁρισμένοι συγγραφεῖς.

2004, σελ. 160.
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Ἁγίων εὓρηται οὓτω διερευνήσας ταῦτα, ὃτι μηδέ
οἷόν τε οὒτε μήν ἐκδέδωκε φυλάττειν ἡμᾶς».

αὐθεντικά τίς ἀποφάσεις τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς
Συνόδου:
Τό νά ποῦμε ὃτι τά μυστήρια τῶν
κηρυσσόντων αἵρεση εἶναι αὐτομάτως ἂκυρα,
ὁδηγεῖ σέ κατάλυση τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ
Χριστιανισμοῦ.
Ἐάν δηλ. ἐκλείπει αὐτομάτως ἡ Χάρις
τῆς Ἱερωσύνης -(καί μάλιστα γιά ὅλη τήν
Ἐκκλησία!)- μέ τήν ἀντικανονική συλλειτουργία,
πρίν ἀπό κρίση Συνοδική, τότε χάνεται τό
δῶρον τῆς Ἱερωσύνης καί μεταπίπτουμε στήν
εἰδωλολατρεία, πρᾶγμα τό ὁποῖον εἶναι ἂτοπο.
Δηλ. ἡ χριστιανική λατρεία μεταβάλλεται σέ εἰδωλολατρική στερουμένην
Ἱερωσύνης, «ὡς ἀναδρομάδην καθαιρουμένων

Ἒτσι, λοιπόν, ἐξηγοῦνται ὃλα ἀπό τούς
Ἁγίους Πατέρες καί ἡ στάση τοῦ Ἁγίου
Ταρασίου κατά τήν Ζ΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον, τόν
ὁποῖον ὑπερασπίζεται ὁ Ἃγιος Θεόδωρος ὁ
Στουδίτης στήν ἐπιστολή του Στεφάνῳ ἀναγνώ-

στῃ καί τοῖς σύν αὐτῶ.40

Ἒτσι ἐξηγεῖται καί τό παρατιθέμενον
στή συνέχεια κείμενον, πού ἀνεγνώσθη καί στήν
Ζ΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον, πῶς μπορεῖ δηλ. νά
εἶναι ἀπό Θεοῦ ἡ χειροτονία ἑνός Ἁγίου, (τοῦ
Ἁγίου Ἀνατολίου), πού δέν χειροτονήθηκε ἀπό
ἓναν ἁπλό αἱρετικό ἀλλά ἀπό αὐτούς τούς
αἱρεσιάρχας:
«Τί λέγετε περί Ἀνατολίου (σ.σ.
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως); Οὐχί ἒξαρχος (σ.σ. Πρόεδρος) τῆς Ἁγίας Τετάρτης (σ.σ.
Οἰκουμενικῆς) Συνόδου ἐγεγόνει; Καί ἰδού ὑπό

πάντων διά τῆς ἀλληλούχου συλλειτουργήσεως».
Ἐπειδή πολλές φορές ἐπικράτησαν οἱ
αἱρετικοί στήν Ἐκκλησία καί μάλιστα γιά
μεγάλα χρονικά διαστήματα, ὃσοι ἓλκουν ἀπό
αὐτούς τήν χειροτονία καί οἱ μετά τῶν δευτέρων
τούτων συλλειτουργήσαντες θά πρέπει νά
θεωρηθοῦν κατά τήν ἀνορθόδοξη γνώμη διαφόρων
πλανωμένων συγγραφέων καθηρημένοι, ἐάν ἡ
καθαίρεση ἐπέρχεται αὐτομάτως μαζί μέ τήν
ἂκριτη ἀκόμη παράβαση.
Ἑπομένως ὃλοι τότε θά εἶναι καθηρημένοι, οὐδαμοῦ θά εὑρίσκεται ἡ Ἱερωσύνη καί θά
εἶχε πρό πολλοῦ ἐκλείψει ἡ Ἱερωσύνη πάνω στή
γῆ καί ἡ σώζουσα Θεία Χάρις, ἀλλά καί αὐτή ἡ
Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία.
Ἡ ἄποψη αὐτή ἐξαλείφει τήν Χάριν
καί τήν Ἐκκλησία πάνω στή γῆ. Διότι, ὃπως
σημειώνει ὁ Ἃγιος Μέγας Ὁμολογητής Θεόδωρος
ὁ Στουδίτης «πολλά συνέβη καί συμβαίνει
τοιαῦτα παραπτώματα ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ». Γιαὐτό
τό λόγο δέν βρέθηκε καί οὒτε βρίσκεται κανένας
Ἃγιος πού νά διερεύνησε τά πράγματα μέ αὐτόν
τόν ἀνορθόδοξο τρόπο καί οὒτε μᾶς παρέδωσε
νά φυλάσσουμε τέτοια παράδοση: «Οὐδείς τῶν

Διοσκόρου τοῦ Δυσεβοῦς ἐκεχειροτόνητο,
παρόντος καί Εὐτυχοῦς (σ.σ. τοῦ αἱρεσιάρχου).
Καί ἡμεῖς γοῦν δεχόμεθα τούς ἀπό αἱρετικῶν
χειροτονηθέντας (σ.σ. στήν περίπτωση αὐτή πρό
συνοδικῆς κρίσεως), ὡς καί Ἀνατόλιος ἐδέχθη
(σ.σ. ἐγένετο δεκτός ἀπό τήν Δ΄ Οἰκουμενικήν
Σύνοδον). Καί αὖθις ἀληθῶς φωνή Θεοῦ ἐστιν,

ὃτι οὐκ ἀποθανοῦνται τέκνα ὑπέρ πατέρων, ἀλλ’
ἓκαστος τῆ ἰδίᾳ ἁμαρτίᾳ ἀποθανεῖται, καί ὃτι
ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἡ χειροτονία».41
Καθοριστικό γιά τήν Ὀρθόδοξη ἀντιμετώπιση τῆς Οἰκουμενιστικῆς αἱρέσεως εἶναι τό
κείμενο τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, πού
εἶναι ἑρμηνευτικό τῆς στάσεως τοῦ Ἁγίου
Ταρασίου κατά τήν Ζ΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον πού
εἶναι ἡ στάση ὅλων τῶν Ἁγίων κατά τόν Μέγαν
Ὁμολογητήν:
40
41

17

PG 99, 1105.
Mansi, 12, 1042.

παραπτώματα ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἃ οὐδείς τῶν
ἁγίων εὑρηται οὓτω διερευνήσας, ὃτι μηδέ οἷόν τε,
οὒτε μήν ἐπέδωκε φυλάττειν ἡμᾶς. Ἒχει μέν
ταῦθ’ οὓτως.»42

« ... Ἐκζητήσωμεν οὒν καί πολυπραγμονήσωμεν
παρ’ οὗ ὀφείλομεν κοινωνῆσαι,
εἰ τήν πίστιν ὁμολογοίη ὀρθήν,
εἰ μή χρήμασι κεχειροτόνηται,
εἰ μή τι ἂλλο τῶν κατά τόν βίον αὐτοῦ
ὑποπτευομένων καί ἠκουσμένων σφαλερῶν,
ἀληθές.
Εἰ δέ τήν χειροτονίαν καταγομένην
ἒχει ἀπό τοῦ δεῖνος,
εἲτε ἐξ αἱρετικοῦ,
εἲτε ἐκ χρηματοχειροτονήτου,
αὐτός δέ οὒτε αἱρετικός
οὒτε ἐν γνώσει ἐκ χρηματολήπτου,
εἲτ’ οὒν Σιμωνιανοῦ, κεχειροτονημένος,
ὁμολογοίη δ’ ὃμως τήν πᾶσαν ἀλήθειαν, τήν τε
πίστιν φυλάττειν καί τούς κανόνας
ἀπαρατρώτους, τούς τε κατ’ ἀμφότερα παρατετραμμένους ἀποβαλλόμενος, οὐδείς ἡμῖν λόγος
ἀποχῆς πρός αὐτόν. Ἀκατάγνωστος γάρ ὁ
τοιοῦτος κατά τούς προδεδηλωμένους Ἁγίους

Ἐάν, κατά τήν Ζ΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον,
γίνει συνοδική ἐκφώνηση, δηλ. ἐάν ἐκδοθεῖ καί
ἀνακοινωθεῖ ἀπόφαση Οἰκουμενική ἤ ἀπόφαση
Συνόδου πού ἔχει Οἰκουμενική ἰσχύ, ἡ ὁποία
κατακρίνει καί ἀναθεματίζει τήν αἵρεση καί τούς
αἱρετικούς καί ὁμονοήσουν ὀρθοδόξως οἱ
Ἐκκλησίες, τότε νεκρώνεται ὁριστικά καί τό
αἱρετικό ἐκκλησιαστικό σῶμα καί οἱ αἱρετικοί δέν
ἔχουν θεία χάρη καί Θεῖα Μυστήρια τοῦ
Χριστοῦ.43 Γιαὐτό τό λόγο, τότε ὅποιος τολμήσει
νά χειροτονηθεῖ ἀπό τούς βεβήλους αἱρετικούς
ὑποπίπτει στήν καθαίρεση. " Ἡ ἁγία Σύνοδος
εἶπεν· αὕτη δικαία κρίσις"44 Δηλ. καθαιρεῖται
καί ἀποβάλλεται τῆς ἱερατικῆς θέσεως καί
τάξεως, ἐπειδή παρακούει στήν Ἐκκλησία καί
ἐπειδή δέν ἔχει ἱερατική Χάρη καί
ἐκκλησιαστική
χειροτονία,
ἀλλά
ἐξωεκκλησιαστική μίμηση κατά τόν Μέγα
Βασίλειο,45 κατά τήν ὁποία θεῖον ἐκκλησιαστικόν
"οὐδέν γίνεται", ἀλλά ψευδοχειροτονία
ἐξωεκκλησιαστικῶν ἀνθρώπων ἀσεβῶν καί
βεβήλων!
Εἴδαμε ἐπίσης ὅτι ὁ Πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως καί Πρόεδρος τῆς Ἁγίας Δ΄
Οἰκουμενικῆς Συνόδου Ἀνατόλιος "ὑπό Διοσκόρου

(σ.σ. Ἃγιον Γρηγόριον τόν Θεολόγον καί Ἃγιον
Ἰωάννην τόν Χρυσόστομον) καί δι’ αὐτῶν κατά

πάντας. Οὓτω τοίνυν καί κοινωνοῦμεν, καί ὑμῖν
αὐτό ποιεῖν συμβεβουλεύμεθα. Ἐπεί εἰ
περισσότερον διερεύνηται, ἀποκρούεται μέν, ὡς
δέδεικται, τά τῶν Πατέρων παραγγέλματα,
ἐκλιμπάνει δέ τοσοῦτον τό τῆς ἱερωσύνης δῶρον,
ἐφ’ ὃ τό Χριστιανοί καλεῖσθαι ἒχομεν, ὡς εἰς
ἐθνικήν ἡμᾶς μεταπεσεῖν λατρείαν, ὃπερ ἂτοπον.
Πρός γε καί ἀκριβομένους, οὓτω μηδέ ἐν Δύσει
καί Ἀνατολῇ ἀφικομένους εὑρίσκειν τό
ζητούμενον, ἀναδρομάδην καθαιρουμένων πάντων
διά τῆς ἀλληλούχου συλλειτουργήσεως, ἐπειδή
προφανῶς τῷ Ρωμαίων προέδρῳ ἐπί Ταρασίου
τῷ προειρημένῳ συνιεράτευσαν οἱ ἐκ τῶνδε
ἀποκρισάριοι ἀποσταλέντες, κἀκείνου τάχα τοῖς
τῆς Ἑώας καί φροῦδα ἐντεῦθεν τά τῆς
ἱερωσύνης, ὃ ἀπαγορεύσαντες πάντως, καταδεξόμεθα κατά τούς ἁγίους μέτρῳ στῆναι. Διότι
πολλά συνέβη καί συμβαίνει τοιαῦτα

τοῦ δυσσεβοῦς κεχειροτόνητο παρόντος τοῦ
Εὐτυχοῦς ", τοῦ αἱρεσιάρχου46 Ἀλλά καί οἱ
πλείονες τῶν ἐν τῇ Ἕκτη ἁγίᾳ Συνόδῳ
συνεδριασάντων" ἐπισκόπων, "ὑπό Σεργίου,

42
43

PG99, 1106

Mansi, 12, 1050.
Mansi, 12, 1042 καί 1050.
45
Μ. Βασιλείου, PG. 32, 1029.
46
Μansi, 12, 1042.
44

18

Πύρρου, Παύλου, Πέτρου ἐκεχειροτόνηντο, τῶν
καθηγητῶν τῆς αἱρέσεως τοῦ Μονοθελητισμοῦ".47

Ταράσιος τούς μοναχούς, πού κατανοοῦν, γιά
παράδειγμα, τήν Β΄ ἐπιστολή τοῦ Ἁγίου
Ἀθανασίου πρός Ρουφινιανόν ἐσφαλμένα.50
Σάββας ὁ ἡγούμενος τοῦ Στουδίου
ὑποστήριζε μέ βάση αὐτή τήν ἐπιστολή ὅτι δέν
πρέπει νά γίνονται δεκτοί ὅσοι ἔχουν
χειροτονηθεῖ ἀπό τούς αἱρετικούς.
Ὁ Ἅγιος Ταράσιος ἀντέτεινε, ὅτι ὁ
Μέγας Ἀθανάσιος δέν τό εἶπε γενικῶς γιά
ὅλους, ὅσοι χειροτονήθηκαν ἀπό αἱρετικούς, ὅτι
δέν πρέπει νά γίνονται δεκτοί, ἀλλά γιά τούς
πρωτάρχας τῶν αἱρετικῶν καί τούς προϊσταμένους τῆς ἀσεβείας.
Καί αὐτούς, βέβαια, ἄν μετανοήσουν,
ὀφείλει ἡ ἐκκλησία νά τούς συγχωρήσει, ἀλλά
τούς καθαιρεῖ ἀπό τό ἀξίωμα τῆς ἱερωσύνης.
Ὅσοι δέν ἀνῆκαν στούς προϊσταμένους
τῆς ἀσεβείας, καί πολύ περισσότερο, ἐπειδή
αὐτοί ἐβιάσθηκαν νά ἀκολουθήσουν τούς
αἱρετικούς, αὐτούς τούς συγχώρησε ἡ ἁγία Ζ΄
Οἰκουμενική Σύνοδος καί τούς δέχθηκε ὡς ἱερεῖς,
ὅπως ἦταν πρῶτα, γιά ἕναν ἀκόμη λόγο, ὅτι
ἔφεραν ὡς ἐπαρκῆ δικαιολογία τό ὅτι δέν ἔγιναν
στή πραγματικότητα ἀσεβεῖς, ἀλλά ἀντιθέτως
προτίμησαν νά μείνουν στίς θέσεις τους καί νά
ὑποστοῦν βία, νά βαστάσουν τό βάρος τῶν
αἱρετικῶν, γιά νά μήν ἀπωλεσθεῖ τό ποίμνιό
τους, ἄν παίρναν τήν θέση τους κάποιοι ἄλλοι
ἀσεβέστατοι πού θά διέφθειραν ἐντελῶς τίς
Ἐκκλησίες τοῦ Χριστοῦ.
Ἡ Ἐκκλησία (πάντα) στήν Σύνοδο τῆς
Καρθαγένης δέχθηκε τόσους μόνον κληρικούς
στήν Ἀφρική ἀπό αὐτούς πού εἶχαν πέσει στήν
αἵρεση, ὅσους χρειάσθηκε, λόγῳ τῆς μεγάλης
ἀνάγκης πού ὑπῆρχε ἐκεῖ ("ταὔτόν εἰπεῖν
ἐδέχθησαν (ἔγιναν δεκτοί) οἰκονομικῶς καί ἐξ
ἀνάγκης" κατά τόν Ἅγιον Νικόδημον).

Ὁ δέ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Ἰουβενάλιος ἔγινε δεκτός στήν Ἁγίαν Δ΄ Οἰκουμενικήν
Σύνοδον, μέ ἁπλῆ μάλιστα μετάθεσή του στούς
Ὀρθοδόξους:

"Ἀναστάς ὁ εὐλαβέστατος ἐπίσκοπος
Ἰουβενάλιος", "μετῆλθεν εἰς τό ἄλλον μέρος· καί
ἀνεβόησαν οἱ ἀνατολικοί καί σύν αὐτοῖς
εὐλαβέστατοι ἐίσκοποι· ὁ Θεός καλῶς ἤνεγκέ σε
Ὀρθόδοξε, καλῶς ἦλθες".48

Συμπεράσματα:
8. Ἡ Ἐκκλησία διαφορετικά κάθε φορά
κρίνει καί ἀποφασίζει νά δεχθεῖ ἤ νά μή δεχθεῖ
τούς αἱρετικούς.
Ἡ Ἐκκλησία ἀποφασίζει ἐν Συνόδῳ.
Πανορθόδοξη ἤ Οἰκουμενική. Γιαὐτό δέν εἶναι
ὀρθό νά λέμε ἐκ τῶν προτέρων, ποιούς ἡ
Ἐκκλησία θά δεχθεῖ καί ποιούς ὄχι.
Οἱ αἱρετικοί δέν ἀποτελοῦν Ἐκκλησία
ἀλλά εἶναι συναγωγή πονηρευομένων.
Κατά τόν Μέγαν Φώτιον, "Μία ἐστίν ἡ

τοῦ Χριστοῦ Καθολική καί Ἀποστολική
Ἐκκλησία, οὐ πλείους οὐδέ δύο· συναγωγαί
πονηρευομένων εἰσί τά παρά ταύτην συνέδρια
καί σύνοδος ἀθετούντων· οὕτω φρονοῦμεν οἱ
ἀληθινοί Χριστιανοί, οὕτω πιστεύομεν, οὕτω
κηρύττομεν".49
Καί, ἑπομένως, ἔξω τῆς Ἐκκλησίας δέν
ὑπάρχει σωρηρία.
Ὅπως διαπιστώνουμε ἀπό τήν Ἁγία Ζ΄
Οἰκουμενική Σύνοδο, εἶναι, ὡστόσο, πολύ εὔκολο
νά παρερμηνεύσει κάποιος τά πατερικά κείμενα.
Πολλές φορές διορθώνει ὁ πολύς Ἅγιος
47
48

49

Mansi, 12, 1047.
Mansi, 12, 1034.

50

Ἱερόν Πηδάλιον Ἁγίου Νικοδήμου, ἔκδ. 1908, σελ. 559
ἑπ.

Ἐπιστολή 284, Κατά τῆς Θεοασχιτῶν αἱρέσεως.
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Γιά τόν λόγο αὐτό ἡ Σύνοδος πού ἔγινε
στήν Ἰταλία δέν δέχθηκε τίς χειροτονίες τους,
ἀφοῦ δέν ὑπῆρχε ἀνάγκη, κατά τόν ΟΖ΄ τῆς ἐν
Καρθαγένῃ Συνόδου.

μέ ὅλα αὐτά γράφει ὁ Ἅγιος στήν ἑρμηνεία του στήν
ἐπιστολή τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου πρός Ρουφινιανόν)-,

Παντελῶς ἀπερρηγμένοι καί ἐκπεπτωκότες τῆς ἱερωσύνης εἶναι καί οἱ: πατριάρχης
Βαρθολομαῖος, Ἀναστάσιος Ἀλβανίας, Γρηγόριος
Βρετανίας, Στυλιανός Αὐστραλίας, Σωτήριος
Καναδᾶ, Δημήτριος Ἀμερικῆς, καί ὅλοι οἱ ὅμοιοί
τους, πού συναγελάζονται καί συμπροσεύχονται
ὄχι πλέον μόνον μέ ἑτεροδόξους, οἱ ὁποῖοι
ἀνήκουν στήν κατ᾽ ἐπίφαση ὀνομαζόμενη
παγκόσμια χριστιανική κοινότητα καί
διακρατοῦν, ἔστω καί προσχηματικά, τήν
στοιχειώδη πίστη στόν Τριαδικό Θεό καί στήν
Θεότητα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλά
μέ ἑτεροθρήσκους, Ἑβραίους, Μωαμεθανούς,
Βουδιστές, Ἰνδιάνους, Εἰδωλολάτρες καί
Μάγους, στήν Καμπέρα, στήν Ἀσίζη, στό
Χαράρε τῆς Αἰθιοπίας, στήν Ἀμερική, στό Νέο
Δελχί καί στήν Γροιλανδία.
Αὐτοί ἀρνοῦνται τόν Χριστό καί μέ τά
ἔργα καί μέ τά λόγια. Ἀρνοῦνται τήν Πίστη στήν
Ἁγία Τριάδα καί στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
Γιά τόν λόγο αὐτό ὅσοι λαϊκοί
ἀκολουθοῦν τούς ψευδεπισκόπους αὐτούς
γίνονται δεκτοί, ἄν μετανοήσουν, μέ ὀρθόδοξη
ὁμολογία. Στήν συνέχεια χρίονται μέ Ἅγιον
Μῦρον, διότι εἶναι οἱ αἱρετικούς περιποιούμενοι,
κατά τόν πολύν Δοσίθεον. Γίνονται καί αὐτοί
συναρνητές τῆς πίστεως στόν Χριστό καί στήν
Ἁγία Τριάδα μέ τήν στάση τους, ἀφοῦ τούς
στηρίζουν καί τούς μνημονεύουν στίς ἀκολουθίες,
γινόμενοι συγκοινωνοί τους στό φρόνημα καί
στήν πίστη. Εἶναι καί αὐτοί βλάσφημοι, ὅπως
οἱ ψευδοποιμένες τους.
Καί ἡ βλασφημία αὐτή ἀναφέρεται στό
Ἅγιον Πνεῦμα!

καί ἐκείνους πού χειροτονήθηκαν ἀπό τούς αἱρετικούς
Εἰκονομάχους δέν ἀναχειροτόνησε, ἀφοῦ ὁμολόγησαν
τήν Ὀρθοδοξία, ὅπως φαίνεται ἀπό τήν α΄ πράξη τῆς
Ζ΄ Οἰκουνενικῆς. Ἐπίσης μερικῶν αἱρετικῶν δέχθηκε τό
βάπτισμα δι᾽ οἰκονομίαν, ὅπως σημειώνει ὁ Ἅγιος. Τήν
περιστατική καί καιρική οἰκονομία δέν τά ἔκανε ὅρον ἡ
Ἁγία Ζ΄ Οἰκουμενική.

Ἡ Ὀρθόδοξη Σύνοδος πού ἐπέχει
πρόσωπον Ἐκκλησίας, εἴτε ἀναθεματίζει,
ἀφορίζει καί καθαιρεῖ τελεσιδίκως, εἴτε
ἰσχυροποιεῖ, ἁγιάζει καί ἀποδίδει τούς θρόνους,
κατά τήν ἐκκλησιαστικήν οἰκονομίαν, σέ ὅσους

Τονίζει ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὅτι εἶναι
σπάνιον νά γίνονται δεκτοί οἱ αἱρετικοί ἀπό τήν
Ἐκκλησίαν:

"Ἀλλά σπάνια τά τοιαῦτα καί κατά
περίστασιν, κανονικῆς ἀκριβείας λειπόμενα, οὐ
νόμος δέ Ἐκκλησίας τό κατά περίστασιν
γινόμενον καί τό σπάνιον, κατά τε τόν ιζ΄ τῆς α΄
καί β΄ καί τόν Θεολόγον Γρηγόριον, καί τήν β΄
πρᾶξιν τῆς ἐν τῇ ἁγίᾳ Σοφίᾳ συνόδου καί τό
νομικόν ἐκεῖνο τό λέγον∙ Τό, παρά Κανόνας, οὐχ
ἕλκεται πρός ὑπόδειγμα."51
Σήμερα ὅσοι ἀπό τούς Ὀρθοδόξους
ἔχουν
συνενωθεῖ
καί
κοινωνοῦν
μέ
καταδικασμένους ἀπό Οἰκουμενικές Συνόδους
αἱρετικούς, ὅπως τό Πατριαρχεῖο τῆς
Ἀντιοχείας, ἔχουν κατά τούς κανόνες ἐκπέσει
τῆς Ὀρθοδοξίας σύμφωνα πρὸς τοὺς κανόνες α΄
καὶ β΄ τῆς Γ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.
51

Ὁ Ἅγιος, ὅπως εἴδαμε, ἀναφέρεται στίς χειροτονίες
τῶν αἱρετικῶν εἰκονομάχων πού ἔγιναν δεκτοί ἀπό τήν
Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο:

"Πάντως δέν δέχθηκε τούς πρωτάρχας τῆς
αἱρέσεως καί τούς ἐμπαθῶς ἐγκειμένους καί μή γνησίως
καί ἀληθῶς μετανοοῦντες, ὅπως εἶπε ὁ Θεῖος Ταράσιος.
Δέχθηκε ἐκείνους πού ἀκολούθησαν τούς πρωτάρχας
τῶν αἱρέσεων καί πού μετανόησαν εἰλικρινά, -(σχετικά
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κρίνει ὅτι ἀξίζει νά διακρατήσουν τούς θρόνους
τους, καί ὅπως ἦταν πρίν ἱερεῖς, ἔτσι συγχωρεῖ
νά εἶναι καί στό ἑξῆς ἱερεῖς, εἴτε εἶναι δυνατόν
νά μήν δεχθεῖ κανέναν ἀπό αὐτούς.

Οἰκουμενιστές, διωκόμενοι καί χλευαζόμενοι,
ἀποτελοῦμε τήν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί
Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν κατά τά διδάγματα
τῶν Θεοκηρύκων Διδασκάλων μας:

Ἡ καινοφανής κηρυσσόμενη αἵρεση τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ μολύνει καί νεκροποιεῖ βαθμηδόν
τόν ἐκκλησιαστικό ὀργανισμό, πού ἄν δέν
ἀφυπνισθεῖ νά ἐκβάλλει τούς αἱρετικούς
ποιμένες ἀπό τό σῶμα καί νά διακόψει κατά
τούς κανόνες, 31ο Ἀποστολικό καί ΙΕ΄ τῆς ΑΒ΄
Συνόδου, τήν κοινωνία μαζί τους, συναποθνήσκει
μέ αὐτούς.

"Εἰ δὲ καὶ πάνυ ὀλίγοι ἐν τῇ Ὀρθοδοξίᾳ καὶ
εὐσεβείᾳ διαμείνωσιν, οὗτοί εἰσιν Ἐκκλησία
καί Σῶμα τοῦ Χριστοῦ".
"Πρὸς οὕς εἶπον: Καθολικὴν Ἐκκλησίαν τὴν ὀρθὴν καὶ
σωτήριόν τῆς εἰς αὐτὸν πίστεως ὁμολογίαν ... ὁ τὸν
ὅλων εἶναι ὁ Θεὸς ἀπεφήνατο."
Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής
(Ρ.G. 90, 132)
"Εἰ μὴ δυνατὸν ἐν ἐκκλησίᾳ προϊέναι, κατ᾽ οἶκον
συνάξεις, ὦ ἐπίσκοπε, ἵνα μὴ εἰσέρχηται εὐσεβὴς εἰς
ἐκκλησίαν ἀσεβῶν, οὒχ ὁ τόπος γὰρ τὸν ἄνθρωπον
ἁγιάζει, ἄλλ᾽ ὁ ἄνθρωπος τὸν τόπον∙ φευκτέον σοι ἔστω
διὰ τὸ βεβηλῶσθαι ὑπ᾽ αὐτῶν· ὥς γὰρ ὅσιοι ἱερεῖς
ἁγιάζουσιν, οὕτως οἱ ἐναγεῖς μιαίνουσιν· εἰ δὲ μήτε ἐν
οἴκῳ ἅμα μήτε ἐν ἐκκλησίᾳ δυνατὸν συναθροισθῆναι,
ἕκαστος ἑαυτῷ ψαλλέτω, ἀναγινωσκέτω, προσευχέσθω,
ἢ ἅμα δύο ἢ τρεῖς. Ὅπου γὰρ ἐὰν ὦσι, φησὶν ὁ Κύριος,
δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι ἐν τῷ ἐμῷ ὀνόματι, ἐκεῖ εἰμὶ ἐν
μέσῳ αὐτῶν."
Ἅγιος Σωφρόνιος Ἱεροσολύμων
(ΡG 87, 3, 3369-3371)

Ἡ ἀπώλεια τῆς Θείας Χάριτος καί ἡ
ἔκπτωση ἀπό τήν ἱερωσύνη οὐδέποτε ἐπέρχονται
ἀμέσως καί αὐτόματα.
Ἐάν ἡ ἔκπτωση ἀπό τήν ἱερωσύνη
ἐπήρχετο αὐτόματα, μόλις κηρύσσεται ἡ αἵρεση,
τότε θά χανόταν ἡ ἱερωσύνη καί πουθενά δέν θά
βρισκόταν κατά τόν ἅγιο Θεόδωρο τόν Στουδίτη,
ἀφοῦ ἀναδρομάδην θά μολύνονταν καί θά
ἐξέπιπταν τῆς ἱερωσύνης ὅλοι ὅσοι συλλειτούργησαν μέ τόν αἱρετικό καί μάλιστα
πολλοί ἀπό αὐτούς χωρίς νά τό γνωρίζουν ὅτι
κηρύσσει αἵρεση. Ἡ ὀρθόδοξη λατρεία τότε θά
μετατρεπόταν σέ εἰδωλολατρεία.
Τότε θά ἦταν ὅλοι καθηρημένοι, οὐδαμοῦ
θά εὑρίσκετο ἡ Ἱερωσύνη καί θά εἶχε πρό πολλοῦ
ἐκλείψει πάνω στή γῆ καί ἡ σώζουσα Θεία
Χάρις, ἀλλά καί αὐτή ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία.

Ὁ Ἅγιοσ Ἰωάννησ ὁ Χρυσόστοµοσ, ἡ
ἀντιµετώπιση ὑπ' αὐτοῦ τοῦ
συγκρητισµοῦ καί οἱ σχέσεισ του µέ
τήν ∆υτικήν 'Εκκλησία.52
Ὁ Μέγασ Ἅγιοσ Ἰωάννησ ὁ
Χρυσόστοµοσ γεννήθηκε καί ἔζησε στήν
Συριακή πρωτεύουσα τοῦ ἑλληνορωµαbκοῦ
κόσµου. Ἐκεῖ διαµορφώθηκε πνευµατικά
καί δηµιούργησε τό σηµαντικότερο µέροσ
τοῦ ἔργου του.

Ἀκολουθῶντας, ἑπομένως, τούς Θεοφόρους Πατέρες καί τίς Ἅγιες Συνόδους, ἐμεῖς
ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι, στήν Ἑλλάδα, στό Ἅγιον
Ὄρος οἱ Ἐσφιγμενίτες καί οἱ ζηλωτές Πατέρες
καί οἱ ἀγωνιζόμενοι σέ ὅλον τόν κόσμο
Ὀρθόδοξοι, ὅσοι διακόψαμε τήν κοινωνία πρός
τούς αἱρετικούς, Λατινόφρονες, τούς ἑνουμένους
μέ τούς Μονοφυσίτες καί τούς παναιρετικούς

52

Εἰσήγηση πού ἔγινε στήν Λαµία, στά πλαίσια
Θεολογικῆσ ἡµερίδοσ πού διοργανώθηκε ἀπό τήν
Πανελλήνια Θρησκευτκή Κοινότητα.
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Ἡ Ἀντιόχεια ὑπῆρξε σταυροδρόµι
πολιτισµῶν, γλωσσῶν καί θρησκειῶν.
Ἐκεῖ ζοῦσαν Ἕλληνεσ, Σύριοι,
Ρωµαῖοι καί Ἑβραῖοι, πού ἐµπορεύονταν,
θρήσκευαν, πολιτεύονταν, σπούδαζαν καί
δηµιουργοῦσαν ἐλεύθερα.
Φυσικό, λοιπόν, ἦταν, ἀφοῦ ὑπῆρχε
εὐηµερία, πλοῦτοσ καί ἐλευθερία στό λόγο,
στίσ φιλοσοφικέσ ἀναζητήσεισ καί στήν
διαµόρφωση τῆσ κοινωνικῆσ ζωῆσ, νά
ἀνθήσει πολύ ὁ συγκρητισµόσ στήν
περιοχή.
Ἡ Ἀντιόχεια ἐθεωρεῖτο ἡ Ἀθῆνα τῆσ
Ἀνατολῆσ, λόγῳ τῆσ µεγάλησ ἀναπτύξεωσ
τῆσ παιδείασ.
Κυρίαρχη µορφή τοῦ µεγάλου
πολιτιστικοῦ αὐτοῦ κέντρου ὑπῆρξε ὁ
διαπρεπήσ σοφιστήσ Λιβάνιοσ. Ὁ Λιβάνιοσ
θαύµαζε τόν Ἅγιο Χρυσόστοµο, ὅπωσ καί
τήν ἀρετή τῆσ Ἁγίασ µητέρασ του, πού
θυσίασε τήν ζωή τησ χάριν τοῦ υἱοῦ τησ
Ἰωάννη. Ἐπέδειξε τόση φρόνηση καί ἔζησε
τόσο ἅγια ζωή, ὥστε νά πεῖ γι' αὐτήν µέ
θαυµασµό ὁ Λιβάνιοσ: "Οἷαι παρά
χριστιανοῖσ γυναῖκεσ εἰσί!" 53
Σύµφωνα µέ τόν Ἅγιο, οἱ ΧριστιF
ανοί, πού ἀποτελοῦσαν τό ἥµισυ τοῦ
πληθυσµοῦ, ἦταν γενικά πλουσιότεροι ἀπό
τούσ ἄλλουσ κατοίκουσ καί ὁ πλοῦτοσ εἶχε
ὡσ συνέπεια νά ἐπηρεάζονται τόσο πολύ
ἀπό τό περιβάλλον, ὥστε πολλοί µετεῖχαν
σέ γιορτέσ καί λατρευτικέσ συνάξεισ
Ἑβραίων καί κοινωνικέσ καί θρησκευτικέσ
ἐκδηλώσεισ τῶν Ἐθνικῶν.
Παρατηροῦµε δηλ. ὅτι τούσ ἔλειπε ἡ
αἴσθηση τῆσ ἀποκλειστικότητοσ τῆσ
Ἐκλησίασ καί τῆσ Μοναδικότητοσ τῆσ
ἀληθείασ τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Εὐαγγελίου
Του.
∆έν κατανοοῦσαν ὅτι τό ἦθοσ τῆσ
Ἐκκλησίασ εἶναι ὅλωσ ἄλλο ἀπό τήν ἠθική
τῶν
Ἑβραίων
καί
τίσ
κοινωνικο
θρησκευτικέσ δοµέσ τῶν Εἰδωλολατρῶν πού
διευκόλυναν καί τήν ἀπόλυτη ἐλευθερία
τῶν ἠθῶν.
Ἡ στάση αὐτή τῶν Χριστιανῶν
ὁδήγησε τόν Θεοφόρο Πατέρα νά

καταφερθεῖ
ἐναντίον
τόσο
τῶν
Εἰδωλολατρῶν, ὅσο καί ἐναντίον τῶν
Ἑβραίων, γιά κάνει τούσ χριστιανούσ νά
συνειδητοποιήσουν τήν ἀποκλειστικότητα
τῆσ ἀληθείασ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καί τήν
ἀνάγκη νέου ἤθουσ, πού ὄφειλε νά
διαµορφωθεῖ καί νά ἐκφρασθεῖ στήν
κοσµοπολίτικη πρωτεύουσα.
Ἡ Ἀντιόχεια ἦταν ὀργανωµένη µέ
ἐθνική νοοτροπία, µέ τά ἐλευθεριάζοντα
θέατρα, τόν ἱππόδροµο, τά δηµόσια λουτρά
καί τίσ διασκεδάσεισ, πού δύσκολα
ἐγκατέλειπαν καί οἱ χριστιανοί!
Μέ τά κηρύγµατα, τίσ συγγραφέσ,
ἀλλά προπάντων µέ τήν ἀσκητική του
βιοτή καί τό φωτεινό του παράδειγµα,
ὁδήγησε πλῆθοσ Ἀντιοχειανῶν Χριστιανῶν
νά
ἀντισταθοῦν
στό
ρεῦµα
τῆσ
ἐκκοσµικεύσεωσ καί τοῦ συγκρητισµοῦ καί
νά σταθοῦν ἀκλόνητοι στίσ ἐπάλξεισ τῆσ
Πίστεωσ στόν Χριστό.
Ἡ ἀντίσταση στό ρεῦµα καί ἡ πίεση
τοῦ περιβάλλοντοσ γιά τούσ Χριστιανούσ
ἐκείνησ τῆσ ἐποχῆσ εἶναι παρόµοια µέ τήν
πίεση καί τό µαρτύριο τῆσ συνειδήσεωσ πού
καλοῦνται καί οἱ σύγχρονοι Ὀρθόδοξοι νά
ὑποστοῦν καί νά σταθοῦν ὄρθιοι στόν
σηµερινό κόσµο τοῦ πανσεξουαλισµοῦ καί
τοῦ πειρασµοῦ τοῦ Πανχριστιανικοῦ καί
Πανθρησκειακοῦ Οἰκουµενισµοῦ.
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"Τοῦτο σοι µαρτυρίου στέφανον
φέρει καί µή ἀµφίβαλλε", γράφει ὁ Ἅγιοσ
στήν ὁµιλία του στήν Α΄ Θεσσαλονικεῖσ Γ΄,
ἀπευθυνόµενοσ στούσ Χριστιανούσ τῆσ
54
Πόλησ.
Ὡσ ἀνίκητο ὅπλο κατά τοῦ
Συγκρητισµοῦ, πού βρίσκεται σέ ἄµεση
συνάφεια µέ τήν ἔκκλυση τῶν ἠθῶν,
ἀντιτάσσει ὁ Ἅγιοσ τό ἰδεῶδεσ τοῦ
ἠθικοασκητικοῦ βίου καί τῆσ ἐγκράτειασ.
Παράδειγµα λαµπρό, βέβαια, εἶναι ὁ
ἴδιοσ, ἀλλά δέν προβάλλει τόν ἑαυτό του.
Προβάλλει τούσ γνησίουσ κοινοβιάτεσ
καί ἀσκητέσ ὡσ παράδειγµα ἁγιότητοσ ζωῆσ

(PG 48, 601).
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(PG 62, 412).

καί φανερώσεωσ τοῦ Χριστοῦ στήν ζωή
τουσ.
Οἱ Πατέρεσ αὐτοί ζοῦσαν τόσο
ἀσκητικά καί κοσµήθηκαν µέ τόσα
χαρίσµατα ἀπό τόν Θεό, πού ἡ ζωή τουσ
ἀποτελοῦσε ζωντανό κήρυγµα ἀρετῆσ
συνέσεωσ καί σωφροσύνησ.
Τέτοιοι
χαρισµατοῦχοι
µοναχοί
ὑπῆρξαν ὁ Μακεδόνιοσ καί ὁ Ἰουλιανόσ F
Σάββασ, πού ὅταν ἐπισκέπτονταν τήν
Ἀντιόχεια ὁ λαόσ τούσ τιµοῦσε περισσότερο
καί ἀπό τούσ βασιλεῖσ:
"Τί δέ λέγω; οὐχί πάντων βασιλέων
καί τό ὄνοµα αὐτοῦ (τοῦ Ἰουλιανοῦ4
55
Σάββα) λαµπρότερον ἄδεται νῦν;"
Ἄλλοσ περίφηµοσ ἀσκητήσ καί
σοφώτατοσ διδάσκαλοσ ὑπῆρξε ὁ ∆ιόδωροσ
Ταρσοῦ, πού χαρακτηριστικά ὀνόµασε τό
σχολεῖο του Ἀσκητήριο. Ἐκεῖ διδάχθηκε
Θεολογία καί ὁ Ἅγιοσ Χρυσόστοµοσ.

Οἱ σχέσεισ του µέ τήν ∆υτική
Ἐκκλησία
Τό σχίσµα, βέβαια, δέν ὑπάρχει τόν
τέταρτο αἰῶνα.
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Μία καί
ἀδιαίρετη.
Ἡ Ἐκκλησία, ὡστόσο, πολεµᾶται
ἀπό φορεῖσ τῆσ κοσµικῆσ ἐξουσίασ, ἀπό
αἱρετικούσ καί ἀπό δαίµονεσ. Αὐτοί ὅλοι
ἐπολέµησαν τήν Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία ὅµωσ
ὄχι µόνον δέν νικήθηκε ἀλλά ὑπέρ οὐρανούσ
ἀναβέβηκεν.
Ἡ ἐξωτερική ἑνότητα τῆσ Ἐκκλησίασ
κινδυνεύει συνεχῶσ, τό γεγονόσ ὅµωσ τοῦ
Σώµατοσ τοῦ Χριστοῦ, ἡ πραγµατική
ἑνότητα,
εἶναι
πραγµατικότητα
καί
συντελεῖται µέ τήν συµµετοχή τελικά ὅλων
στήν ἴδια Εὐχαριστία, στό γεγονόσ δηλ. ὅτι
µετέχοντασ στόν ἴδιο "ἄρτο", ἑνούµεθα ὅλοι
σέ ἕνα σῶµα, τό Σῶµα τοῦ Χριστοῦ.
Ἡ Θεία Χάρη, κατά τόν Ἅγιον,
ὑπάρχει µόνον ὅταν καί ὅπου ὅλοι
στηρίζονται στό αὐτό θεµέλιο, στήν αὐτή
πίστη, "ὅταν δειχθῶµεν πάντεσ τήν αὐτήν
πίστιν ἔχοντεσ".
Ἡ ἐµπειρία τοῦ Ἁγίου εἶναι τόσο
ἄσχηµη ἀπό τά σχίσµατα καί τίσ
κακοδοξίεσ, ὥστε ὑποστηρίζει, ὅτι ἡ
διαίρεση τῆσ Ἐκκλησίασ εἶναι τόσο µεγάλη
ἁµαρτία, πού δέν µπορεῖ οὔτε αἷµα
µαρτυρίου νά τήν ἐξαλείψει.

Συµπέρασµα 1ο:
Ὁ Ἅγιοσ προβάλλει ἀπέναντι στό
δέλεαρ τῆσ ἐκλύσεωσ τῶν ἠθῶν, τῆσ εὔκολησ
φαινοµενικά ζωῆσ, τῆσ διασκεδάσεωσ καί
τοῦ συγκρητισµοῦ πού ἔχει ὡσ συνέπεια τίσ
κοινέσ ἑορτέσ µέ τούσ Ἰουδαίουσ καί τούσ
Ἐθνικούσ, πού ἀναιροῦν τήν πίστη στήν
Μία Ὁδό, στήν Μία Ἀλήθεια καί στήν Μία
Ἐκκλησία, τό ζωντανό παράδειγµα, τήν
ἄσκηση καί τήν ἐγκράτεια, τό ἀνώτερο
ἦθοσ τῶν γνησίων Χριστιανῶν, τῶν
ἀσκητῶν καί τῶν ἀναχωρητῶν, πού
ἀποτελοῦν παράδειγµα πρόσ µίµηση.
Ἔτσι ἐξουδετερώνει τόν συγκρη
τισµό. Ὑποδεικνύει τά ὅρια καί τόν τρόπο
ζωῆσ ὅλων ἐκείνων πού ἐργάζονται στόν
Ἀµπελῶνα τοῦ Κυρίου, τόν ὁποῖο ὁ Κύριοσ
φραγµοῖσ περιέθηκε καί παρέδωκεν τοῖσ
γεωργοῖσ ἐργάζεσθαι καί φυλάττειν αὐτόν,
ἄχρισ οὗ ἐπιστρέψασ ζητήσει λόγον συνᾶραι
µετά τῶν δούλων Αὐτοῦ.
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Τά πράγµατα τοποθετοῦνται ἀπό τόν
Μέγα Χρυσόστοµο στήν σωστή τουσ βάση
ἀναφορικά καί µέ τόν διάδοχο τοῦ θρόνου
στήν Ρώµη.
Ἑρµηνεύοντασ τό τοῦ Κυρίου "... σύ
εἶ Πέτροσ καί ἐπί ταύτῃ τῇ πέτρᾳ
οἰκοδοµήσω µου τήν Ἐκκλησίαν ... δώσω
σοι τά κλείδασ τῆσ βασιλείασ..." (Ματθ. 16
18) καί "Σίµων Ἰωνᾶ, ἀγαπᾶσ µε πλέον
τούτων; Λέγει αὐτῷ· ναί Κύριε, σύ οἶδασ ὅτι
φιλῶ σε. Λέγει (ὁ Κύριοσ) αὐτῷ βόσκε τά
ἀρνία µου... " (Ἰωάν. 21, 15 καί 1617), ἐξηγεῖ
καί ἐπαναλαµβάνει συχνά ὅτι ἡ οἰκοδόµηση
Fθεµελίωση τῆσ Ἐκκλησίασ γίνεται στήν
ὁµολογία τῆσ ὀρθῆσ πίστεωσ, "ἐπί ταύτῃ τῇ

Εἰσ Ἐφεσίουσ, ΚΑ΄: PG 62, 153.
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πέτρᾳ" ἐκείνησ τῆσ Πίστεωσ, τῆσ ἅπαξ τοῖσ
Ἁγίοισ παραδοθείσησ, πού ἐξασφαλίζει τήν
ἑνότητα, καί στήν περίπτωση αὐτή
ἐκφράζεται ἀπό τόν Πέτρο:
" Ὁ γάρ τήν Ἐκκλησίαν ἐπί τῇ
ὁµολογίᾳ αὐτοῦ (τοῦ Πέτρου) οἰκοδοµήσασ
καί οὕτω τειχίσασ αὐτήν, ὡσ µυρίουσ
κινδύνουσ καί θανάτουσ αὐτῆσ µή
περιγενέσθαι, ὁ τῶν οὐρανῶν αὐτῷ τάσ
κλείσ δεδωκώσ καί τοσαύτησ ἐξουσίασ
ποιήσασ κύριον ... " 56
∆έν εἶναι, ἑποµένωσ, ὁ Πέτροσ ὁ
θεµέλιοσ πάνω στόν ὁποῖο στηρίζεται καί
οἰκοδοµεῖται ἡ Ἐκκλησία, θεµέλιοσ εἶναι ἡ
ὀρθή Πίστη καί ἀποδοχή τησ, ἡ Ὁµολογία.

Γι' αὐτό καί στήν βασιλεία τῶν
οὐρανῶν δέν θά εἶναι ὅλοι ἴσοι, ὅπωσ δέν
ἦταν ἴσοι οἱ 12 Μαθητέσ, µεταξύ τῶν
ὁποίων ὁ Κύριοσ διέκρινε τούσ Πέτρο
Ἰάκωβο καί Ἰωάννη. Καί ἀπό τούσ τρεῖσ
πάλι "προτίθησι" τόν Πέτρο.
Ἡ διάκριση αὐτή ἔχει µία ἰδιοτυπία,
πού δέν ἀναιρεῖ τήν ἰσότητα τῶν
Ἀποστόλων, τήν ὁποια ὁ Ἅγιοσ τονίζει
συχνά. Τό ἴδιο, δέν αἴρει π.χ. τήν ἰσότητα
αὐτήν ἡ ὑπεροχική ἀγάπη τοῦ Κυρίου πρόσ
τόν Ἰωάννη ἤ ὁποιαδήποτε µικρή σέ κάποιο
σηµεῖο ὑπεροχή κάποιου:
"... οὐδέ ἐν τῇ βασιλείᾳ ἴση ἡ τιµή,
οὐδέ ἐν τοῖσ µαθηταῖσ ἴση, ἀλλ' οἱ τρεῖσ τῶν
ἄλλων προεῖχον καί ἐν τούτοισ αὐτοῖσ τοῖσ
τρισί πολλή πάλιν διαφορά. Πολλή γάρ
ἀκρίβεια παρά τῷ Θεῷ καί µέχρι τῶν
ἐσχάτων ... καίτοι γε πάντεσ ἦσαν
ἀπόστολοι καί πάντεσ ἐπί δώδεκα θρόνουσ
µέλλουσι καθῆσθαι... ἀλλ' ὅµωσ τούσ τρεῖσ
ἐλάµβανε... Καί τόν Πέτρον δέ αὐτῶν
προτίθησι, λέγων "φιλεῖσ µε πλέον τούτων;"
Καί ὁ Ἰωάννησ δέ ὑπέρ τούσ ἄλλουσ
ἠγαπᾶτο. Κάι γάρ πάντων ἐξέτασισ ἔσται
ἀκριβήσ, κἄν µικρόν ὑπερέχεισ τοῦ πλησίον,
κἄν ἀκαριαῖον, κἄν ὁτιοῦν, οὐδέ τοῦτο
παρόψεται ὁ Θεόσ. "58
Ὁ Ἀπόστολοσ Πέτροσ ὑπερέχει στά
ἐξωτερικά στοιχεῖα, σπεύδει, "προπηδᾶ"
πάντοτε νά ἀπαντήσει, νά ὁµολογήσει, νά
κηρύξει πρῶτοσ. Καί ἔτσι γίνεται τό στόµα
τῶν Ἀποστόλων. Ἡ πίστη, ἡ γνώµη "ἡ φωνή"
ἦταν κοινή ὅλων τῶν Ἀποστόλων. Αὐτόσ
ὅµωσ ἔσπευσε µέ θάρροσ "παρουσίᾳ" νά
µιλήσει στήν Πεντηκοστή.
"Σταθείσ δέ Πέτροσ σύν τοῖσ ἕνδεκα"
(Πρ. 2, 14)... Κοινήν προεβάλλοντο φωνήν,
φησί, καί πάντων αὐτόσ ἦν τό στόµα."

"Τῷ γοὖν Πέτρῳ εἰπών "µακάριοσ εἶ,
Σίµων Βαρ Ἰωνᾶ" καί ἐπαγγειλάµενοσ τά
θεµέλια τῆσ Ἐκκλησίασ ἐπί τῆσ ὁµολογίασ
αὐτοῦ καταθήσεσθαι"57
Ὁ Πέτροσ παρουσιάζεται ἀπό τόν
Κύριο ὡσ κορυφή, κορυφαῖοσ, ἔγκριτοσ
µεταξύ τῶν Ἀποστόλων, προστάτησ τῆσ
οἰκουµένησ καί θεµέλιοσ τῆσ ἐκκλησίασ,
κατά τόν Ἅγιο:
πρῶτον γιά νά τοῦ δείξει ὅτι τοῦ
συγχώρησε τήν ἁµαρτία τῆσ ἀρνήσεωσ
καί
δεύτερον, γιά νά στερεώσει µέ τήν
ὑπόσχεσή
του
αὐτή
ὅσουσ
θά
πληροφορηθοῦν τήν ἄρνησή του καί θά
ἀµφιβάλλουν γιά τήν γνησιότητα τῆσ
ἀποστολῆσ του.
Οἱ ἐπίσκοποι τῆσ Ἀντιόχειασ Ἅγιοσ
Μελέτιοσ καί Φλαβιανόσ ἐκείνη τήν ἐποχή
δέν ἀναγνωρίζονταν ἀπό τήν Ρωµαbκή
ἐκκλησία, παρ' ὅλα αὐτά δέν εἶχε ὁ Ἅγιοσ
καµµία δυσκολία νά παρουσιάζει µία σαφῆ
ὑπεροχικότητα τοῦ Πέτρου ἔναντι τῶν
ἄλλων Ἀποστόλων καί τοῦ Παύλου.
Στίσ
πνευµατικέσ
καταστάσεισ
πιστεύει ὅτι δέν ὑπάρχει ἰσότητα µέ τήν
στενή ἔννοια τῆσ λέξεωσ.

56
57

Ὁ Ἀπόστολοσ Παῦλοσ εἶναι κατά
τόν Ἅγιον ὁµότιµοσ τοῦ Πέτρου καί τῶν
ἄλλων
Ἀποστόλων.
Ἀπό
φιλίαν
σφοδροτάτην καί ἀγάπην ἔρχεται στά
Ἱεροσόλυµα γιά νά τιµήσει τόν Πέτρο, τόν

Ὁµιλία εἰσ Ματθ. ΠΒ΄, 3, PG 58, 741.
Ὁµιλία Α΄ 1, PG 61, 611, Εἰσ Γαλάτασ.
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Ὁµιλ. Εἰσ Ρωµ. ΛΑ΄ 4, PG 60, 672.

ὁποῖο σέ ἄλλη περίπτωση
δεικνύοντασ ταπεινοφροσύνη.

ἤλεγξε,

δίδωσιν αὐτοῖσ καί τιµωρίασ ἐξουσίαν καί
συγχωρήσεωσ..." 60

"Τί
ταύτησ
ταπεινοφρονέστερον
γένοιτ' ἄν τῆσ ψυχῆσ (τοῦ Παύλου); Μετά
τοσαῦτα καί τοιαῦτα κατορθώµατα µηδέν
Πέτρου δεόµενοσ, µηδέ τῆσ ἐκείνου φωνῆσ,
ἀλλ' ἰσότιµοσ ὤν αὐτῷ (πλέον γάρ οὐδέν
ἐρῶ τέωσ) ὅµωσ ἀπέρχεται (πρόσ Πέτρον)
ὡσ πρόσ µείζονα καί πρεσβύτερον...."

Ὁ Ἀπόστολοσ Πέτροσ εἶναι ἁρµόδιοσ
γιά τούσ Ἰουδαίουσ καί ὁ Μέγασ Παῦλοσ
γιά τούσ Ἐθνικούσ. Σηµασία ὅµωσ ἔχει ὅτι
"εἷσ βασιλεύσ" ὁ Κύριοσ.61
Ὅταν ὁ
Ἅγιοσ Χρυσόστοµοσ
καταδικάστηκε, ἀπευθύνθηκε ὄχι µόνον
πρόσ τόν Ρώµησ Ἰνοκέντιο ἀλλά καί πρόσ
τόν Μιλάνου Βενέριο καί τόν Ἀκυληῒασ
Χρωµάτιο, ὅπωσ τριάντα χρόνια πρίν εἶχε
κάνει καί ὁ Μέγασ Βασίλειοσ, πού δέν
ἀπευθυνόταν µόνον στόν Ρώµησ ∆άµασο,
ἀλλά καί σέ ἄλλουσ ἰσχυρούσ δυτικούσ
ἐπισκόπουσ, οἱ ὁποῖοι θά ἔπρεπε νά
συνδράµουν τήν Ἐκκλησία στήν Ἀνατολή
καί νά συγκληθεῖ µεγάλη σύνοδοσ καί νά
ἐξετάσει τά πράγµατα ἀντικειµενικά καί ὄχι
ἔτσι,
ὅπωσ
τά
εἶχε
διαµορφώσει
ἀντικανονικά, µέ χαλκευµένεσ κατηγορίεσ
καί τροµοκρατικά ὁ Θεόφιλοσ Ἀλεξαν
δρείασ.

Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι ἦσαν ὑπεύθυνοι
γιά ὅλη τήν Οἰκουµένη.
Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι χειροτονήθηκαν
ἄρχοντεσ ὄχι ἑνόσ τόπου, µιᾶσ πόλεωσ ἤ ἑνόσ
ἔθνουσ, ἀλλά τῆσ οἰκουµένησ. Γι' αὐτό καί
ὅλοι µαζί ἔχουν τήν εὐθύνη τῆσ οἰκουµένησ.
Ἄρα, κανείσ δέν εἶναι ἐπίσκοποσ τῆσ
Ἀντιόχειασ, τῆσ Κορίνθου, τῆσ Ἐφέσου ἤ
τῆσ Ρώµησ.
Καµµία πόλη δέν µπορεῖ νά
διεκδικήσει κάτι τέτοιο. Ὅ,τι ἄρα ἦταν ὁ
Πέτροσ γιά τήν Ἀντιόχεια, τῆσ ὁποίασ
µάλιστα θεµελίωσε τήν Ἐκκλησία, εἶναι καί
γιά τήν Κόρινθο ἤ τήν Ρώµη, ὅπου κατά τόν
Ἅγιο πῆγε µόνον γιά νά ἐνισχύσει τούσ
πιστούσ
στό
ἐξαιρετικά
ἀσεβέσ
59
περιβάλλον .
Τό ἴδιο ἰσχύει γιά τόν Παῦλο καί
τούσ ἕνδεκα Ἀποστόλουσ.
Σαφέστερο γίνεται αὐτό ὅταν ὁ
Ἅγιοσ διερωτᾶται λέγοντασ:
"... Εἰ δέ λέγοι τισ, πῶσ οὖν ὁ Ἰάκωβοσ
τόν θρόνον ἔλαβε τῶν Ἱεροσολύµων; ἐκεῖνο
ἄν εἴποιµι, ὅτι τοῦτον (τόν Πέτρον) οὐ τοῦ
θρόνου, ἀλλά τῆσ οἰκουµένησ ἐχειροτόνησε
διδάσκαλον", ὅπωσ καί τούσ λοιπούσ
Ἀποστόλουσ.
Ἑποµένωσ ὁ Πέτροσ, ὅπωσ καί οἱ
λοιποί Ἀπόστολοι, δέν εἶχαν κάποιν
ἰδιαίτερο θρόνο. Θρόνουσ δώδεκα θά ἔχουν
µόνο στήν Βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
Καί πάλι τονίζει ὁ Ἅγιοσ: "Οὕτω καί
ὁ Σωτήρ, µέλλων καθιστᾶν αὐτούσ (τούσ
Ἀποστόλουσ) ἄρχοντασ τῆσ Οἰκουµένησ,

Τώρα ὅµωσ οἱ διάδοχοι τῶν
Ἀποστόλων ἔχουν ἕκαστοσ ἀποκλειστικό
καί περιορισµένο ἐπισκοπικό θρόνο στήν
Οἰκουµενική
Ἐκκλησία,
ὅπου
δια
µορφώθηκαν γενικότερεσ περιοχέσ εὐθύνησ,
Μητροπολιτικέσ,
καί
στή
συνέχεια
Πατριαρχικέσ περιφέρειεσ. Μέ τήν ἐπιστολή
του ὁ Ἅγιοσ πρόσ τόν Ἰνοκέντιο δείχνει ὅτι
τίσ περιφέρειεσ αὐτέσ ἀπαγορεύεται νά τίσ
ὑπερβαίνει ὁ ἑκάστοτε Μητροπολίτησ ἤ
Πατριάρχησ.
Τότε ἀνακύπτει τό ἐρώτηµα, τί
εἴδουσ ἐπέµβαση περίµενε;
Ζητάει τήν σύµφωνη γνώµη τουσ,
"ἐµµέλειαν", τήν φροντίδα καί τήν
σπουδήν γιά σύγκληση Συνόδου καί
µάλιστα Οἰκουµενικῆσ, ὅπωσ ὀρθά τό
κατάλαβε καί ὁ Ἰνοκέντιοσ, πού πολύ
προσπάθησε νά συγκληθεῖ τέτοια σύνοδοσ,
ἀλλά χωρίσ ἀποτέλεσµα.

60
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(Ὁµιλ. εἰσ τό κατά Ἰωάν. ΠΗ΄ 2, PG 59, 480).
(PG 51, 379).

Ἡ ἐπιστολή τοῦ Ἰνοκεντίου πρόσ τόν
κλῆρον τῆσ Κωνσταντινουπόλεωσ ἐκφράζει
µέ θαυµάσιο τρόπο τό φρόνηµα τῆσ
Ἐκκλησίασ, ἀναφορικά µέ τόν ρόλο τοῦ
Ρώµησ καί τήν δῆθεν παγκόσµια ἐξουσία
του. ∆ηλώνει ὅτι, ἀναφορικά µέ τήν
ἀντικανονική ἐπέµβαση τοῦ Ἀλεξανδρείασ
Θεοφίλου
καί
τήν
καταδίκη
τοῦ
Χρυσοστόµου, πρέπει νά ἰσχύσουν οἱ
κανόνεσ τῆσ Α΄ Οἰκουµενικῆσ Συνόδου περί
µή ἐπεµβάσεωσ σέ ἄλλη ἐκκησιαστική
δικαιοδοσία. Γιαὐτό καί δέν διανοεῖται νά
ἐπέµβει ὁ ἴδιοσ ἐξουσιαστικά. Τό ζήτηµα
πρέπει νά ἀντιµετωπισθεῖ µέ Σύνοδο, πού
µόνη αὐτή ἔχει γενικότερη ἐξουσία.

Εἰ γάρ τοῦτο κρατήσειε τό ἔθοσ καί ἐξόν
γένηται τοῖσ βουλοµένοισ εἰσ τάσ ἀλλοτρίασ
ἐπιέναι
παροικίασ
ἐκ
τοσούτων
διαστηµάτων καί ἐκβάλλειν οὕσ ἄν ἐθέλοι
τισ, κατ' ἐξουσίαν ἰδίαν πράττειν ἅπερ ἄν
ἐθέλωσιν, ἴστε ὅτι ... πόλεµόσ τισ ἀκήρυκτοσ
πᾶσαν ἐπιδραµεῖται τήν οἰκουµένην..." 63
Ἁρµόδια γιά τήν λύση µεγάλων
προβληµάτων
τῆσ
Ἐκκλησίασ
εἶναι
πάντοτε
Σύνοδοσ
καί
εἰ
δυνατόν
Οἰκουµενική, στίσ ἀποφάσεισ τῆσ ὁποίασ
ὑπόκεινται ὅλοι καί οἱ Μητροπολίτεσ καί
οἱ Πατριάρχεσ καί οἱ Πάπεσ, ὅταν
συγκληθεῖ κανονικά καί ἀποφαίνεται
ὀρθοδόξωσ.

"...
Ἀναγκαία
ἐστί
διάγνωσισ
συνοδική,
ἥν
καί
πάλαι
ἔφηµεν
συναθροιστέαν, µόνη γάρ ἐστιν ἥτισ
δύναται τάσ κινήσεισ τῶν τοιούτων
καταστεῖλαι καταιγίδων... Καί γάρ ἡµεῖσ
πολλά σκεπτόµεθα ὅν τρόπον ἡ Σύνοδοσ
οἰκουµενική συναχθείη, ὅπωσ τῇ βουλήσει
τοῦ Θεοῦ αἱ ταραχώδεισ κινήσεισ
παύσωνται".62

Ἀγαπητέ μου Δημοσθένη,
χαῖρε ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστ πάντοτε!
Ὅσον ἀφορᾷ τοὺς τελευταίους "Κολλυβάδες"
πρέπει νὰ μελετήσει κανεὶς πολὺ προσεκτικὰ τὰ
γραφόμενα. Εἶναι καρπὸς μελέτης πολλῶν
χρόνων. Χρειάζεται πολὺ προσοχή.

2ο Συµπέρασµα:

Πιστεύω, ταπεινά, ὅτι ἡ μελέτη αὐτὴ
διακρίνεται τόσο ἀπὸ τὴν ἄκριτη "ἀκυρωτικὴ"
ἐκκλησιολογία τῶν ἀδελφῶν μας "Ματθαιϊκών",
ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν ἰσοπεδωτικὴ "κυρωτικὴ"
ἐκκλησιολογία τῶν ἀδελφῶν μας "Κυπριανιτών".

Κατά τόν Ἅγιον Χρυσόστοµον
ὑπάρχει ἰσοτιµία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων
καί δέν ὑπάρχει ὑπεροχή τοῦ Ἀποστολικοῦ
θρόνου τῆσ Ρώµησ.
Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι δέν ἔχουν
συγκεκριµένουσ θρόνουσ, εἶναι Οἰκουµε
νικοί διδάσκαλοι καί ποιµένεσ (ὅλοι).
Οἱ διάδοχοί τουσ ὅµωσ ἔχουν ὅρια
σαφῆ στήν δικαιοδοσία τουσ καί δέν
ἐπιτρέπεται ἡ εἰσπήδηση ἄλλων Μητρο
πολιτῶν σέ ξένη Μητρόπολη, οὔτε παπῶν,
οὔτε πατριαρχῶν χωρίσ τήν ἄδεια τοῦ
ἐπιχωρίου Μητροπολίτου.
Αὐτό φαίνεται ἰδιαίτερα στήν
ἐπιστολή τοῦ Ἁγίου πού λέγει "... τήν
προσήκουσαν ὑµῖν ἀνδρείαν καί σπουδήν
ἐπιδείξασθαι, ὥστε παρανοµίαν τοσαύτην
ἐπεισελθοῦσαν ταῖσ Ἐκκλησίαισ ἀναστεῖλαι.

Ἀντανακλᾶ τὴν πραγματικὴ καταστάση τῶν
ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων σήμερα.
Γίνεται βασικὴ διάκρισῃ ἀνάμεσα:
α. στὴν "καινοφανῆ" (;) αἵρεση τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ
καὶ

63

62

Πρόσ Ἰνοκέντιον, ἀναφορικά µέ τήν ἀντικανονική
εἰσπήδηση τοῦ Θεοφίλου καί τίσ παράνοµεσ
ληφθεῖσεσ ἐναντίον του ἀποφάσεισ πού τόν
καθήρεσαν στήν ∆ρύ.

PG 52, 538.
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β. στήν ἕνωση τοπικῶν Ἐκκλησιῶν μὲ
προκαταδικασμένους ἀπὸ Οἰκουμενικὲς Συνόδους
αἱρετικούς πού:

αἱρετικοί, πρώταρχοι τῶν αἱρέσεων, ἐν συνειδήσει
κοινωνοῦντες τῇ αἱρέσει κλπ.
Διάβασε τὸ τεῦχος πάλι μὲ προσοχὴ καὶ
θὰ διαπιστώσεις, τὶ ἐννοῶ. Διαβασε κυρίως τὰ
τιθέμενα ἐρωτήματα καὶ τὶς θέσεις.

κατὰ τοὺς κανόνες α΄ καὶ β΄ τῆς Γ΄
Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὅσοι προσχωροῦν στοὺς
αἱρετικοὺς ἐκπίπτουν τῆς ἐκκλησιαστικῆς
κοινωνίας καὶ τῆς Ἱερωσύνης.

Διαφωτιστικὴ καί καταλυτική εἶναι ἡ θέση
τοῦ Ἁγίου Μαξίμου ἐπὶ Μονοθελητισμοῦ Μονοενεργητισμοῦ, ποὺ ἀναλύεται μέ πολλά
στοιχεῖα, καὶ γιά πρώτη φορὰ δημοσιεύεται τόσο
ἐκτεταμένα.

Ἐξάλλου, ποιός εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς διακοπῆς
τῆς κοινωνίας μας μέ τοὺς αἱρετικούς, ἂν δέν
ὑπάρχει μολυσμὸς τῶν κοινωνούντων μὲ αὐτούς
καὶ ἡ αἵρεση δέν εἶναι νεκροποιός ἁμαρτία;

Ἐν ἀγάπῃ Χριστοῦ,
Πρόσεξε καὶ τὸν παραλληλισμό:
π. Νικόλαος
Πνευματικὴ ζωὴ καί ἐλαστική ἠθική
συνείδηση - ἀντίσταση στήν αἵρεση καί διακοπή
κοινωνίας μέ τούς αἱρετικούς:
Ἀγαπητέ μου Δημήτριε!
Χαῖρε ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστ πάντοτε.
Σὲ εὐχαριστῶ πολὺ γιά τίς παρατηρήσεις

Εἶναι ποσὰ εὐθέως ἀνάλογα.
Σου!

Ἡ ἀδιαφορία για τὴν πίστη καὶ ἡ δειλία
στήν λήψη ἀποφάσεως γιά διακοπὴ τῆς
κοινωνίας εἶναι ἀποτέλεσμα συμβιβασμοῦ καὶ στήν
προσωπικὴ πνευματικὴ ζωή, που ὁδηγεῖ στόν
πνευματικὸ θάνατο.

Μόλις ἑτοιμαζόμουν νὰ γράψω, ἐν ἀγάπῃ,
ἀλλά καί ἐλεγκτικά γιά τὶς θέσεις τῶν ἀδελφῶν
μας
"Κυπριανιτῶν",
στηριζόμενος
στήν
διδασκαλία τῶν Θεοφόρων Πατέρων μας.
Στό παρόν τεῦχος, ὅπως θά δεῖς, κάνω
μία ἐκτενέστερη καί λεπτομερέστερη ἐξήγηση τῶν
θέσεων τοῦ προηγουμένου τεύχους.
Ἡ αἵρεση δεν παύει να εἶναι θανάσιμη
ἁμαρτία, διακρινόμενη ἀπὸ τὶς προσωπικὲς
ἁμαρτίες τοῦ καθενὸς πιστοῦ. Εἶναι νεκροποιός
ἁμαρτία, πού δέν θά συγχωρεθεῖ ποτέ, ἐφ' ὅσον δέν
τήν ἀποκηρύξει ὁ αἱρετικός καί δέν συνταχθεῖ μέ
τήν Ἐκκλησία! Ἀκριβῶς, ἐπειδή εἶναι βλασφημία
κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Δηλαδὴ βαθμιαία
μολύνει καί νεκροποιεῖ, ὅλους ὅσοι εἶναι σέ
κοινωνία μέ τοὺς αἱρετικούς πού παρά τό γεγονός
ὅτι συνειδητοποιοῦν ὅτι κηρύσσεται αἵρεση
ἐξακολουθοῦν νά κοινωνοῦν μαζί τους.
Ὅσοι, λοιπόν, ἀκολουθοῦν τοὺς αἱρετικοὺς
ἐν συνειδήσει, σημαίνει ὅτι πάσχουν καὶ στήν
πνευματικὴ ζωή, ὅπου ἔχουν κάνει μεγάλους
συμβιβασμούς, ζώντας μέσα στήν ἁμαρτία.
Ὅσοι ἀγαποῦν τὴν ἀλήθεια, ποὺ εἶναι ὁ
Χριστός, Τὴν ἀκολουθοῦν πάσῃ θυσίᾳ, γιατί
βρίσκονται σέ μία κατάσταση πνευματικῆς
ἐγρηγόρσεως, ἐν ματανοίᾳ καί διαρκοῦς
ἀναφορᾶς πρός τόν Θεό.

Ὁ πρώην Φλωρίνης τόνιζε ὅτι γιὰ μιὰ
μόνον ἀντικανονικὴ ἐνέργεια δέν εἶναι δυνατὸν
νά κηρύσσεται μιὰ τοπικὴ Ἐκκλησία σχισματική.
Σήμερα, ἂν ζοῦσε καὶ ἔβλεπε τὴν
παγκόσμια ἀποστασία, τήν κατάλυση τῶν
πάντων, τήν ἄρση τῶν ἀναθεμάτων, τίς ἑνωτικές
συμφωνίες στό Σαμπεζύ καί στό Μπαλαμάντ, τά
οὐνιτικά συλλείτουργα καί τίς συνεχεῖς
συμπροσευχές Φαναριωτῶν καί ὅλων σχεδόν τῶν
Νεοημερολογιτῶν ψευδοποιμένων μετά τῶν ἐχθρῶν
τοῦ Κυρίου καί τῆς Κυρίας Θεοτόκου, τῶν
αἱρετικῶν δηλ. καί τῶν ἀλλοθρήσκων, θὰ ἦταν ὁ
πρῶτος πού θά καταδίκαζε τούς αἱρετικούς
αὐτούς καί θά τούς κήρυσσε παντελῶς
ἀπερρηγμένους τῆς Ἐκκλησίας.
Ὑπάρχουν τεράστιες διαφορὲς τοῦ τότε καὶ
τοῦ σήμερα.
Στό κείμενο ὑπάρχουν διατυπώσεις
προσεγμένες που ἀποτελοῦν κλειδιά γιά τὴν
κατανοήση τῶν γραφομένων ὅπως: ἀμετανόητοι
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καί τόν ἠλεκτρονικό τύπο τὴν παγκόσμια
προδοσία, τὰ οὐνιτικὰ δηλ. συλλείτουργα μέ τούς
Λατίνους τῶν Βαρθολομαίων καὶ τῶν ἄλλων
Φαναριωτῶν καὶ τῶν Ἑλλήνων καί Σλαύων
Νεοημερολογιτῶν καί Νεο-παλαιοημερολογιτῶν.
Για τὰ πασίδηλα, λοιπόν, καί τά
ἀναμφισβήτητητα δέν διατάσσεται ἀπόδειξη
οὔτε κἄν στά πολιτικὰ δικαστήρια. Πόσο μᾶλλον
στά πνευματικά πράγματα, πού εἶναι πολύ
αὐστηρότερα τὰ κριτήρια, γιά τὰ συντελούμενα
ἀκατονόμαστα πνευματικὰ ἐγκλήματα, πού
συνοψίζονται στήν συνεχόμενη τῶν αἱρετικῶν
ἀμετανόητη βλασφημία πρός τό Ἅγιον Πνεῦμα,
πού δέν συγχωρεῖται, κατά τόν Κύριόν μας, εἰς
τόν αἰῶνα.
Βλασφημοῦν, λοιπόν στό Ἅγιο Πνεῦμα,
ὅσοι ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ ἀμετανόητοι καί ἐπί
πολλές δεκαετίες αἱρετικοί καί διῶκτες τῶν
Ὀρθοδόξων, τῆς Μονῆς Ἐσφιγμένου καί τῶν
Ζηλωτῶν Πατέρων στό ?Ἅγιο Ὄρος, στήν Ἑλλάδα
μας καί ἀνά τόν κόσμο ἔχουν ἱερωσύνη καί
μυστήρια!...
Αὐτὰ πού περιλαμβάνονται στό παρόν
τεῦχος τῶν "Κολλυβάδων" εἶναι ἀρκετά
διαφωτιστικά. Ἐδῶ παρουσιάζονται πατερικές
θέσεις πού ἀντικρούουν τά ἐπιχειρήματα τῶν
ἀδελφῶν μας "Κυπριανιτῶν", ποὺ ἔχουν
ἐντυπωσιακὴ μὲν παρουσία μὲ ὑπερπολυτελεῖς
ἐκδόσεις, ἀλλὰ καμμία ἀνταπόκριση στό Ἅγιον
Ὅρος καὶ στούς Γνησίους Ὀρθοδόξους.
Τὸ ποίμνιο τους εἶναι κατὰ 99?%
Νεοημερολογίτες.
Κοινωνοῦν ἀδιάκριτα ὅλους τούς
Νεοημερολογίτες, μή διαστέλλοντες κατά τούς
Ἁγίους Πατέρες μας, μεταξύ βεβήλων καί ὁσίων.
Διδάσκουν,
ἀντορθοδόξως,
τήν
προσέλευση στήν Θεία Μετάληψη ἄνευ
νηστείας, πρᾶγμα παντελῶς ξένο στούς
Θεοφόρους Μεγάλους Πατέρες μας καί στήν
Ἁγιώτατη
Παράδοση
τῆς
δισχιλιετοῦς
ἐκκλησιαστικῆς μας ἱστορίας.
Κοινωνοῦσαν, ἐπίσης, γιά πολλά χρόνια
ἐπὶ Βιταλίου, μὲ τοὺς Ῥώσσους τῆς Διασπορᾶς,
ποὺ εἶχαν πλήρη κοινωνία μὲ τὸ Σερβικὸ
Πατριαρχεῖο καὶ τὰ Ἱεροσόλυμα, Πατριαρχεῖα
πού συλλειτουργοῦσαν μὲ ὅλους τοὺς
Νεοημερολογίτες, παρὰ τὶς ἐνημερώσεις πού τοὺς
ἔκανα συχνά, μὲ κείμενα καὶ φωτογραφίες ἀπὸ
ἐπίσημα περιοδικὰ τῶν Ῥώσσων τῆς Διασπορᾶς
στή Γερμανία.

Σημαντικὸ καί ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ εἶναι
νά καταλάβουν καί οἱ πατέρες τῆς Μονῆς
Κυπριανοῦ ὅτι ἄλλο ὁ Οἰκουμενισμὸς ὡς
"καινοφανής" αἵρεση καὶ ἄλλο ἡ ἕνωση μέ
ἐπίσημες συμφωνίες ἀλλά καὶ στήν πράξη μὲ
καταδικασμένους αἱρετικοὺς, (Μονοφυσίτες καὶ
Λατίνους), ?ὅπως παρουσιάζεται διεξοδικά ἡ
ἕνωση τοῦ Πατριαρχίου Ἀντιοχείας μέ τούς
Μονοφυσίτες καί τῶν Φαναριωτῶν μέ τούς
Παπικούς καί τούς Οὐνίτες στό προηγούμενο
τεῦχος τῶν "Ἁγίων Κολλυβάδων".
Τά γεγονότα ἔχουν ξεπεράσει τίς θέσεις
τῶν ἀδελφῶν μας Κυπριανιτῶν.
Στήν περίπτωση τῆς προσχωρήσεως
Ὀρθοδόξων στούς αἱρετικούς οἱ Πατέρες, καὶ
κατ' ἐξοχήν ἡ Γ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος μὲ τοὺς
α΄καὶ β΄ Ἱεροὺς Κανόνες της εἶναι ἄτεγκτη:
Ἕνωση μὲ κεκριμένους ἀπὸ Οἰκουμενικὴ
Σύνδο αἱρετικοὺς σημαίνει ἔκπτωση ἀπὸ τὴν
ἱερωσύνη.
Ὅμως ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι
μόνον ὅσοι εἶναι αἱρετικοί ἀλλά καί οἱ
κοινωνοῦντες μέ τούς αἱρετικούς.
Ἐπίσης εἶναι σημαντικὸ αὐτό που διδάσκει
ὁ Μέγας Βασίλειος γιά τούς καινοφανεῖς
αἱρετικούς.
Ὅλα τὰ σχετικὰ δηλ. τά περί ἀκρίτων
αἱρετικῶν,
ὅπως
στήν
περίπτωση
τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ, ἰσχύουν γιά τοὺς πρώτους
αἱρεσιάρχες, πού εἶχαν τὴν χειροτονία ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία καὶ ἀπό τοὺς Ὀρθοδόξους ἐπισκόπους.
Οἱ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς αἱρεσιάρχες χειροτονούμενοι
στήν συνέχεια στεροῦνται, κατὰ τὸν Μέγαν
Ἱεράρχην, ἀποστολικῆς διαδοχῆς ἀλλά εἶναι
δυνατόν νά γίνουν δεκτοί ἤ μή ἀπό τήν Ἐκκλησία,
ὅπως βλέπουμε στήν Ἁγία Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνοδο.
Σημαντικὸ εἶναι ἐπίσης νά συνειδητοποιηθεῖ ἀπό τούς ἀγαπητούς αὐτούς πατέρες ὅτι
ἡ Σύνοδος, τὰ παλαιότερα χρόνια, εἶχε καί τὴν
βασική ἀποστολὴ νά διαφωτίσει τὸν λαὸ περὶ τῆς
κηρυσσομένης αἱρέσεως, καί ποιοί εἶναι οἱ
αἱρετικοί καί νά τούς ἀποκόψει. Ὁ λαὸς δέν εἶχε
τὴν δυνατότητα ἰδιαίτερα σέ ἀπομακρυσμένα μέρη
νά πληροφορηθεῖ, τί γινόταν, ἀλλά οὔτε εἶχε καί
τίς γνώσεις νά μελετήσει καί νά διακρίνει τίς
ἐνδοχριστιανικές, πάντως, αἱρέσεις.
Σήμερα ὅλοι, ἄμεσα καὶ ἀναμφισβήτητα βλέπουν καί ἀκούουν στίς
τηλεοράσεις καί στά ραδιόφωνα, διαβάζουν σὲ
ἐφημερίδες, σὲ ἄπειρα περιοδικὰ μὲ πλῆθος
φωτογραφίες, πληροφοροῦνται ἀπό τό διαδίκτυο
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Δέν δέχονται ἐπίσης τήν ὀρθόδοξη
διδασκαλία περί τῶν Ἁγίων Εἰκόνων. Προσκυνοῦν
ὡς Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας τήν Εἰκόνα τῆς
Καθόδου στόν Ἅδην! Ὅπου ὁ Κύριος κατῆλθεν
μετά ψυχῆς, ἐνῶ τό σῶμα εὑρίσκετο στόν Τάφον.
Ἡ εἰς Ἄδου Κάθοδος ἀναφέρεται στήν
Ἀνάσταση τοῦ πρωτοπλάστου Ἀδάμ, ἡ ὁποία
ὁλοκληρώνεται μέ τήν ἐκ τοῦ Τάφου Ἀνάσταση
τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. Εἶναι μέγα τό μυστήριο τῆς εἰς
Ἅδου Καθόδου, γεγονός πού ἑορτάζει στά πέρατα
ἡ Ὀθρόδοξη Ἐκκλησία μας τό Μέγα Σάββατο. Ὁ
Ἅδης συλήθηκε ἀπό τόν Θεόν πού κατῆλθε σ'
αὐτόν μετά ψυχῆς. Ὁ Κύριος ὅμως δέν ἔμεινε
στόν Ἅδη, ἀλλά ἀναστήθηκε, ὡς Θεάνθρωπος
ἐξελθών τοῦ τάφου, ἀφοῦ κατήργησε τόν τό
κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου καί συναναστήσας
τόν Ἀδάμ. Ἡ Ἀνάσταση μας ἐκ τοῦ Τάφου τοῦ
Χριστοῦ μας, πού εἶχε προσλάβει μέ τήν
ἐνσάρκωσή Του ὅλη τήν ἀνθρώπινη φύση
νοεῖται μόνον μέ τήν ἐπανένωση τῆς ψυχῆς μέ
τό σῶμα διά τῆς Θεότητος κατά τούς
Θεολόγους καί Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας. Καί
ἀφοῦ θεώνει καί δοξάζει τήν ἀνθρώπινη φύση μέ
τήν Ἀνάστασή Του, συνανιστᾶ ὅλο τό ἀνθρώπινο
γένος, καί τόν πρωτόπλαστο Ἀδάμ, γιατί ἡ
ἀνθρώπινη φύση εἶναι ἄσχιστη καί συνεχής καί
πρός τό παρελθόν καί πρός τό μέλλον.

Ὑποστηρίζουν ὅτι οὐδείς εἶδε τόν Κύριον
νά ἀναστένεται καί γιαὐτό πρέπει νά προσκυνοῦμε
τήν εἰς Ἅδου Κάθοδο ὡς Ἀνάσταση.
Ὡστόσο ὁ Μέγας Παλαμᾶς διδάσκει ὅτι,
ὅπως τόν πρῶτο ἄνθρωπο, τόν Ἀδάμ δέν τόν εἶδε
κανείς ἄνθρωπος νά πλάττεται καί νά παίρνει
ζωή, ἀφοῦ δέν ὑπῆρχε κανείς ἄνθρωπος ἐκείνη τήν
ὥρα, μετά ὅμως ἀπό τήν λήψη ζωῆς μέ θεῖο
ἐμφύσημα πρώτη ἀπό ὅλους τόν εἶδε μία
γυναῖκα, διότι μετά ἀπό αὐτόν πρῶτος ἄνθρωπος
ἦταν ἡ Εὔα, ἔτσι καί τόν δεύτερο Ἀδάμ, δηλαδή
τόν Κύριόν μας, ὅταν ἀνασταινόταν ἐκ νεκρῶν,
πρώτη ἀπό ὅλους τόν εἶδε μία γυναῖκα.
Τόν εἶδε ἡ Παναγία μας.
Πραγματικά
τό
εὐαγγέλιο
τῆς
ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου πρώτη ἀπό ὅλους τούς
ἀνθρώπους, ὅπως ἦταν σωστό καί δίκαιο,
ἐδέχθηκε ἀπό αὐτόν ἡ Θεοτόκος καί αὐτή εἶδε
πρίν ἀπό ὅλους Τόν ἀναστάντα καί ἀπήλαυσε
τήν Θεία ὁμιλία Του, καί ὄχι μόνον Τόν εἶδε μέ
τούς ὀφθαλμούς της καί ἔγινε αὐτήκοος Αὐτοῦ,
ἀλλά καί πρώτη καί μόνη ἔγγισε τά ἄχραντα
πόδια Του. Πρώτη ἀπό ὅλες ὅμως ἦλθε καί στόν
τάφο τοῦ Υἱοῦ της καί Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἡ Θεοτόκος,
ἔχοντας μαζί της τήν Μαγδαληνή Μαρία. (Ματθ.
κη΄, 1-10).
Διότι λέγει "ἦλθε ἡ Μαγδαληνή Μαρία
καί ἡ ἄλλη Μαρία", πού ἦταν ὁπωσδήποτε ἡ
Θεομήτωρ, γιά νά ἰδοῦν τόν τάφο.
"Καί ἰδού ἔγινε μέγας σεισμός, διότι
ἄγγελος Κυρίου, ἀφοῦ κατέβηκε ἀπό τόν
οὐρανό, προσῆλθε, ἀπεκύλησε τόν λίθον ἀπό
τήν θύρα τοῦ μνημείου καί ἐκαθόταν ἐπάνω σέ
αὐτόν. Ἦταν δέ ἡ μορφή του σάν ἀστραπή καί
τό ἔνδυμά του λευκό σάν τό χιόνι, ἀπό τόν
φόβο δέ ἐμπρός του ἐταράχθησαν οἱ φύλακες
καί ἔγιναν σάν νεκροί".
Ὅλες λοιπόν οἱ ἄλλες γυναῖκες ἦλθαν
μετά τόν σεισμό καί τήν φυγή τῶν φυλάκων καί
βρῆκαν τόν τάφο ἀνοιγμένον καί τήν πέτρα
ἀποκυλισμένη, ἡ δέ Παρθενομήτωρ ἔφθανε τήν
στιγμή πού ἐγινόταν ὁ σεισμός, ἀποκυλίστηκε ὁ
λίθος καί ἀνοιγόταν ὁ τάφος καί οἱ φύλακες
ἦταν παρόντες, ἄν καί συγκλονισμένοι ἀπό τόν
φόβο. (Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, ΕΠΕ 9,
ὁμιλία ΙΗ΄, σελ. 523 ἑπ.).
Αὐτά τά γεγονότα ἀπεικονίζονται στήν
εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας, ὅπως
πάλι ἐπιβεβαιώνονται καί ἀπό τό ἀναστάσιμο
ἀπολυτίκιο: "Ἀγγελικαί δυνάμεις ἐπί τό μνῆμα
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Σου καί οἱ φυλάσσοντες ἀπενεκρώθησαν ...
ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ δωρούμενος τήν ζωήν
ὁ Ἀναστάς ἐκ τῶν νεκρῶν Κύριε δόξα Σοι".

τοῦ Μητροπολίτου Κυπριανοῦ, ἀγνοώντας τούς
ἄλλους Ἕλληνες Παλαιοημερολογίτες.
Ἀντιθέτως, διερωτᾶται ὁ Ἐπίσκοπος
Γρηγόριος Grabbe "γιατί ἡ Ρωσσική Σύνοδος πού
ἐπιδίωκε τήν ἕνωση μέ τίς ὁμάδες τῶν Ἑλλήνων
Γ.Ο.Χ. δέν ἔκαναν καμμία προσπάθεια νά
ἑνωθοῦν μέ τήν πολύ πιό πολυάριθμη καί
σοβαρή ὁμάδα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
Χρυσοστόμου (Κιούση), ἡ ὁποία ἔχει μία
Σύνοδο
ἀποτελούμενη
ἀπό
δεκαεννέα
ἐπισκόπους."
"Στήν συζήτηση γιά τήν ἐγκαθίδρυση
κοινωνίας μέ τόν Μητροπολίτη Κυπριανό
ἐλήφθησαν ὑπ΄ ὄψιν καί οἱ ἀπόψεις ἐκείνων τῶν
ἐπισκόπων πού ἦταν ἀντίθετοι στήν ἕνωση,
μεταξύ τῶν ὁποίων τό ἐρώτημα σχετικά μέ τήν
κανονικότητα τῆς ὁμάδας τοῦ Μητροπολίτου
Κυπριανοῦ, καθώς καί μέ τήν, σύμφωνα μέ τούς
ἰσχυρισμούς τους, ἀντορθόδοξη διδασκαλία του
περί χάριτος."
"Ὁ Μητροπολίτης Κυπριανός στήν
ἐκκλησιολογία του," τονίζει ὁ Ρῶσος ἐπίσκοπος,
"ἐπιλέγει τό ἀπόσπασμα πού τόν βολεύει ἀπό τόν
κανόνα ΙΕ΄ τῆς ΑΒ΄ Συνόδου67 γιά νά ταιριάξει
τόν σκοπό του, ἀλλά σκόπιμα δέν ἀναφέρει τό
ἑπόμενο κείμενο τοῦ κανόνα, πού ἀναφέρεται σέ
ἐκείνους πού χωρίζονται ἀπό τούς Προέδρους
τους πρό συνοδικῆς διαγνώμης, σέ περιπτώσεις
κατά τίς ὁποῖες κηρύσσεται ὑπ΄ αὐτῶν δημοσίως
αἵρεση. Τό δεύτερο μέρος ὅμως τοῦ κανόνος
τονίζει ὅτι οἱ ἀποτειχιζόμενοι "οὐ γάρ ἐπισκόπων,
ἀλλά ψευδεπισκόπων καί ψευδοδιδασκάλων
κατέγνωσαν, καί οὐ σχίσματι τήν ἕνωσιν τῆς
ἐκκλησίας κατέτεμον, ἀλλά σχισμάτων καί
μερισμῶν τήν Ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ρύσασθαι."
"Οἱ
ὑποστηρικτές
τοῦ
Ρωμαιοκαθολικισμοῦ στήν Ρωσία ἔχουν ἀπό παλαιά
ἐπικαλεσθεῖ τό γεγονός ὅτι καμμία Οἰκουμενική
Σύνοδος δέν ἔχει καταδικάσει ποτέ τόν
Ρωμαιοκαθολικισμό καί, ἑπομένως, ἰσχυρίζονται,
δέν εἶναι αἵρεση. Μιά τέτοια ἄποψη ἦταν ἀρκετά
διαδεδομένη μεταξύ τῶν διανοουμένων μας, καί
εἰδικά στούς στρατιωτικούς κύκλους."

Δέν δέχονται ἐπίσης τήν εἰκόνα τῆς Ἁγίας
Τριάδος, περί τῆς ὀποίας ἔχουν ἀποφανθεῖ
μεγάλοι διδάσκαλοι καί Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας
μας καί τήν ἔχει ἀποδεχθεῖ ἡ Ἐκκλησία ἐδῶ καί
τοὔλάχιστον χίλια χρόνια.64
Ἀντιθέτως ἔφτιαξαν (ὦ τῆς βλασφημίας)
βυζαντινή εἰκόνα τοῦ γέροντά τους π. Κυπριανοῦ,
ὅπου ἀπεικονίζεται ἀνάμεσα στόν πατέρα του καί
στόν π. Φιλόθεο Ζερβᾶκο, καί τήν τιμοῦσαν...
Τέλος, ἔχουν καὶ φοβερὴ πλάνη,
διαδίδοντας τά περὶ "ἐξορκισμῶν", (ποὺ ἀποφέρουν
βέβαια πακτωλὸ χρημάτων στά ταμεῖα τους!),
διδάσκοντας ὅμως τοὺς πιστοὺς νά διαβάζουν
εὐχὲς, τάχα τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ, (!) κατὰ τῆς
μαγείας65.
Παρομοιες εὐχὲς δεν μποροῦν να
διαβάζουν οἱ λαϊκοὶ καὶ οὔτε τὶς ἔχει ἀποδεχθεῖ ἡ
Ἐκκλησία ποτέ ὡς ἔγκυρες. Οὔτε βρίσκονται σέ
κανένα εὐχολόγιο τῆς ἀδιαίρετης Ἐκκλησίας.
Αὐτό ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νά βασανίζονται καί νά
ἐμπαίζονται οἱ πιστοὶ ἀπὸ τοὺς δαίμονες, πού
βέβαια δεν φοβοῦνται παρὰ μόνον τὴν ἱερωσύνη,
ποὺ εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός μας.
Δέχονται ὡς ἁγίους τούς "ἁγίους" της
Νέας Ἐποχῆς, τόν μάγο Πορφύριο καί τόν
πλανεμένο Παΐσιο!
Πρέπει ἀκόμη νά πληροφορηθοῦν οἱ
πιστοί ὅτι πολλές φορές καταδικάστηκε ἡ
ἐκκλησιολογία τους καί ἀπό τούς Ρώσσους τῆς
Διασπορᾶς.
Πολλοί χαρακτήριζαν ἀμφίβολη τήν
ὀρθοδοξία τῆς ὁμάδας τοῦ Μητροπολίτου
Κυπριανοῦ.66
Ἡ Σύνοδος τῶν Ρώσων ποτέ δέν εἶχε
ἀποφασίσει νά ἔχει κοινωνία μόνον μέ τήν Σύνοδο
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Ὅπωσ ἀναλύεται στό παρόν τεῦχοσ. Ἡ Σύνοδόσ
µασ ὀρθοδόξωσ διδάσκουσα δέχεται καί τίσ δύο
εἰκόνεσ, ὅπωσ καί ὅλοι οἱ Ἁγιορεῖτεσ Πατέρεσ.
65
Ὅπωσ ἔκανε καί ὁ πνευµατιστήσ καί πλανεµένοσ,
νεκρόσ πλέον, ἱεροµόναχοσ Νικόδηµοσ στό Σοφικό
Κορινθίασ.
66
Βλ. Ἡ ἀµφίβολη ὀρθοδοξία τοῦ Μητροπολίτου
Κυπριανοῦ, τοῦ ἐπισκόπου Gregor Grabbe,
Μετάφραση ἀπό τά "Ρωσικά Νέα", ἀριθµ. 5,
Ὀκτώβριοσ 1994, σελ. 24.
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Κατά τόν Μητροπολίτη Κυπριανό, οἱ
ἀποτειχιζόµενοι ἐκ τῶν καινοτόµων διακόπτουν τήν
κοινωνίαν "πρό συνοδικῆσ διαγνώσεωσ" αὐτῶν, ὅπωσ
γράφεται στόν ΙΕ΄ Κανόνα τῆσ Πρωτοδευτέρασ
Συνόδου. ∆ηλαδή, οἱ Καινοτόµοι αὐτοί εἶναι εἰσέτι
ἄκριτοι. Συνεπῶσ, (κατά τήν διδασκαλία τοῦ
Μητροπολίτου Κυπριανοῦ), τά Μυστήρια αὐτῶν
εἶναι ἰσχυρά.
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παράλογη ἀπό δογματική καί ἁγιοπατερική
ἄποψη - ὅτι ἀναγνωρίζοντας ὅτι οἱ
Οἰκουμενιστές ἔχουν χάρη, αὐτή ἡ ὁμάδα
"ἀποτειχίσθηκε ἀπό τά λάθη τους".
"Στήν ἀνακοίνωση τῆς ἀποφάσεώς της
σχετικά μέ τήν κοινωνία μέ τήν ὁμάδα τοῦ
Μητροπολίτου Κυπριανοῦ, ἡ Ἱερά μας Σύνοδος,
δυστυχῶς, δέν ἔλαβε ὑπ΄ ὄψιν ἐπίσης τό κείμενο
ἐκείνης τῆς ἀποφάσεως πού ἐλήφθη στό
παρελθόν, ὑπό τήν προεδρία τοῦ Μητροπολίτου
Φιλαρέτου, περί ἀναθεματισμοῦ τῆς αἱρέσεως
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Μεταξύ τῶν ἄλλων περιέχει
τά ἑξῆς:
"Διά ταῦτα, τοῖς ἐν γνώσει κοινωνοῦσι
τοῖς προειρημένοις αἱρετικοῖς, ἤ ὑποστηρίζουσι, διαδίδουσι, ἤ ὑπερασπίζουσι τήν
νεοφανῆ αὐτῶν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ:
Ἀνάθεμα".
"Πράγματι, μέ τό νά μήν ἐρευνήσει τό
θέμα σοβαρά καί μέ τό νά λησμονήσει τόν
προηγηθέντα ἐγκεκριμένο ἀναθεματισμό τοῦ
Νεοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ (ἤ ἴσως μή
ἀποτολμοῦσα νά καταργήσει αὐτήν τήν
ἀπόφαση), ἡ Σύνοδός μας, ὅσο φρικτό καί ἄν
εἶναι νά τό δεχθεῖ κανείς, ἔχει πέσει κάτω ἀπό τό
ἴδιον ἀνάθεμα".
"Πρέπει νά θεωρήσουμε ὅτι ἡ Σύνοδός
μας ἔχει εἰσέλθει στήν πορεία τῆς προδοσίας τῶν
παραδόσεων τῶν Ἁγίων Πατέρων, ἤ ὅτι ἔκαναν
ἁπλῶς κάι μόνον ἕνα λάθος ἐξ αἰτίας πτωχῆς
κρίσης, τό ὁποῖο ἀκόμη δέν εἶναι πάρα πολύ
ἀργά γιά νά διορθώσει στήν ἑπόμενη συνεδρία
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, πού θά πραγματοποιηθεῖ τόν
Νοέμβριο στή Γαλλία;"

"Στήν ἐκκλησιολογία του στό κεφάλαιο
τέσσερα πού τιτλοφορεῖται "Μετάνοια καί
Ἐπιστροφή" ὁ Μητροπολίτης Κυπριανός προσφέρει πολυάριθμα παραδείγματα μεταμελείας
πού πραγματοποιήθηκαν στήν μία ἤ στήν ἄλλη
Οἰκουμενική Σύνοδο. Πουθενά ὅμως δέν ἀναφέρει
τό
γεγονός
ὅτι
οἱ
Νεοημερολογίτες?/
Οἰκουμενιστές ὄχι μόνον δέν ἔχουν καμμία
πρόθεση μεταμελείας, ἀλλά ἀντίθετα διώκουν
τούς Γνησίους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς κατά
τόν σκληρότερο τρόπο."
Ἐδῶ πρέπει νά σημειωθοῦν οἱ διωγμοί στό
Ἅγιον Ὄρος τῶν ζηλωτῶν Πατέρων καί κατ΄
ἐξοχήν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου.
Τῶν Πατέρων αὐτῶν ἀποφασίσθηκε ἡ
ἀπέλαση ἀπό τό Μοναστήρι τους.
Πολλοί καταδικάσθηκαν καί σέ φυλάκιση!
Ἐνῶ τούς ἔχει ἀπαγορευθεῖ ἡ ἐπικοινωνία,
τό νά φιλοξενοῦν προσκυνητές καί νά
ἀνεφοδιάζονται μέ τρόφιμα καί ὅλα τά ἀναγκαῖα.
Πολλοί ἀπό τούς ἀσθενεῖς γέροντες
πεθαίνουν ἀδιάγνωστοι στό νοσοκομεῖο τῆς
Μονῆς.
Σέ πολλά μέρη τῆς Ἑλλάδος, ἀκόμη καί
σήμερα, διώκονται παλαιοημερολογίτες ἐπίσκοποι
καί ἱερεῖς ἀπό τούς Νεοημερολογίτες ἐπισκόπους
καί δέν ἐπιτρέπεται στούς Ὀρθοδόξους νά χτίσουν
Ναούς ἤ σύρονται στά δικαστήρια ἱερεῖς ἐπί
ἀντιποιήσει ἀρχῆς.
Ὑπάρχει μία χλιαρή καί πολύ ἀνεκτική
ἀντιμετώπιση τῶν αἱρετικῶν Νεοημερολογιτῶν
/Οἰκουμενιστῶν ἐκ μέρους τοῦ κ. Κυπριανοῦ, ἐνῶ,
ἀντιθέτως, εἶναι πολύ σκληρή ἡ κριτική τῶν
Ὀρθοδόξων καί τῆς ἡμετέρας νομίμου Συνόδου
πού διακρατεῖ τήν Πατερική γραμμή ἐκ μέρους
του.
Χαρακτηριστική
εἶναι
ἡ
δήλωση
ἐπισκόπου τῆς Συνόδου τοῦ κ. Κυπριανοῦ: "οἱ
Νεοημερολογίτες, πολιορκημένοι ἀπό τήν αἵρεση
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς καινοτομίας, δέν
ἔχουν στερηθεῖ τῆς χάριτος, ἤ πάντως, δέν
εἴμαστε ἐμεῖς ἁρμόδιοι νά κάνουμε μία τέτοια
δήλωση ... δέν μιλᾶμε γιά ἕνωση μέ τόν Βελίαλ,
ἀλλά (μόνο) μέ ἐκείνους τούς ἀσθενεῖς ὡς πρός
τήν πίστη, ἀρκετοί ἀπό τούς ὁποίους
χρειάζονται πνευματική θεραπεία... ἐν ὄψει
τούτου, δέν διακόπτουμε συνολικῶς τήν κοινωνία
μέ αὐτούς".
"Σέ ἄλλη ἐπιστολή ὁ ἴδιος ἱεράρχης,
ἐκφράζει τή σκέψη - συνολικά ἀπαράδεκτη καί

Πολλὲς εὐχὲς σέ ὅλους στήν οἰκογένεια.
Καλὴ καὶ εὐλογημένη νηστίσιμη περίοδο.
Ἐν ἀγάπῃ Χριστοῦ,
π. Νικόλαος

Σύντομη ἀναφορά περί τῶν νομίμων
παρατάξεων πού προῆλθαν ἀπό τήν
Σύνοδο τῶν Ρώσσων τῆς Διασπορᾶς,
μετά τήν προδοτική ἔνωση τοῦ Βιταλίου
καί τῆς Συνόδου του
μέ τό Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας.
Τό 1981 ὁ ἱερομόναχος τῆς Ρωσικῆς
Ἐκκλησίας
τῶν
κατακομβῶν
Λάζαρος
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Ἐνιστάμενοι τοῦ Κυπριανοῦ πῆραν ἕνα
ἱερομόναχο ἀπό τήν Σύνοδο τοῦ Τύχωνος καί
τόν χειροτόνησαν Ἐπίσκοπο στήν Ν. Ὀσετία. Ἡ
Σύνοδος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Τύχωνος υἱοθέτησε
αὐστηρότερη ἐκκλησιολογία ἀπό αὐτήν τοῦ
Λαζάρου, κατεδίκασαν τήν ἐκκλησιολογία τοῦ
Κυπριανοῦ καί υἱοθετοῦν τήν ἐκκλησιολογία τῆς
δικῆς μας Συνόδου. Πολλά Μοναστήρια,
Ἐνορίες καί πολλοί κληρικοί προσχωροῦν
συνεχῶς στήν Σύνοδο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Τύχωνος. Πέντε ἱερεῖς στήν Αὐστραλία καί τό
Μοναστήρι στή Λέσνα τῆς Γαλλίας τῶν Ρώσων
τῆς Διασπορᾶς προσχώρησαν στήν Γνήσια
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας.
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τύχων ἐπιθυμεῖ
ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ τήν Σύνοδό μας.
Ἡ κατάληξη τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς
στήν
ἀγκαλιά
τοῦ
Οἰκουμενιστικοῦ
Πατριαρχείου τῆς Μόσχας δικαίωσε τελικά
ὅσους ἀποσπάσθηκαν ἀπό αὐτήν. Ὅσα ἐπιτίμια
ἐπέβαλε ἡ Οἰκουμενιστική πλέον Σύνοδος τῶν
Ρώσων τῆς Διασπορᾶς κατ΄ αὐτῶν εἶναι φυσικά
ἀνίσχυρα. Τά ἐπιτίμια αὐτά εἶναι ἐπίσης
ἀνίσχυρα ἐπίσης γιατί οἱ Ρῶσοι τῆς Διασπορᾶς
ἀκολούθησαν παράνομες διαδικασίες γιά τήν
ἐπιβολή τους καί ὅχι τίς διαδικασίες πού
προβλέπουν οἱ Ἱεροί Κανόνες. Ἀκολούθηαν
κανονισμούς τοῦ ἀκόλαστου καί ἀνήθικου
Τσάρου Πέτρου!
Ἡ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας θά
πρέπει νά προσεγγίσει τήν Σύνοδο τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Τύχωνος καί νά ἐγκαθιδρυθεῖ
πλήρης κοινωνία μαζί της.

Ζουρμπένκο προσχώρησε κρυφά στούς Ρώσους
τῆς Διασπορᾶς. Ἐξελέγη ἀπό τήν Σύνοδο ὑπό τόν
Μητροπολίτη Φιλάρετο Ἐπίσκοπος γιά τήν
Ἐκκλησία τῶν Κατακομβῶν σέ κοινωνία μέ τήν
Ρωσική Διασπορά.
Στή συνέχεια ὁ Ἱερομόναχος Βαρνάβας
Προκόφιεφ, τό 1982, χειροτονήθηκε ἀπό τούς
Ρώσους τῆς Διασπορᾶς ἐπίσκοπος Καννῶν τῆς
Γαλλίας. Αὐτός μετέβη στή Μόσχα τό ἴδιο ἔτος
καί χειροτόνησε κρυφά, κατ΄ ἐντολήν τῆς Ρωσικῆς
Συνόδου τῆς Διασπορᾶς) τόν προαναφερθέντα
Ἱερομόναχο Λάζαρο ἐπίσκοπο. Ὁ Λάζαρος μετά
τήν κατάρρευση τοῦ Κομμουνισμοῦ μετέβη στήν
Νέα Ὑόρκη, τόν Αὔγουστο τοῦ 1990, καί ἡ
χειροτονία του ἐπιβεβαιώθηκε μέ χειροθεσία.
Τό 1991 ὁ Ἀρχιμανδρίτης Βαλεντίνος
Ρουσαντσώφ, πού εἶχε ἀποσκιρτήσει ἀπό τό
Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας, χειροτονήθηκε στίς
Βρυξέλλες ὡς ἐπίσκοπος Σουζντάλ καί
Βλαντιμίρ. Ταυτόχρονα χειροτονήθηκε καί ἕνας
ἄλλος ἐπίσκοπος ὡς ἐπίσκοπος Κουμπάν, ὁ
Βενιαμίν.
Τό 1994 οἱ ἐπίσκοποι Λάζαρος καί
Βαλεντίνος ἐξέφρασαν τίς ἀνησυχίες τους γιά
τήν ἐφαρμογή μιᾶς ἀποφάσεως τῆς Ρωσικῆς
Συνόδου τῆς Διασπορᾶς πού ἔδοσε αὐτονομία
στήν Ἐκκλησία τῶν Ρώσων ἐντός Ρωσίας ἀλλά
διαχώρισαν τά ὅρια τῆς δικαιοδοσίας τῶν
ἐπισκόπων, ἀλλά κυρίως γιά τίς προηγηθεῖσες
ἀποφάσεις τῆς ΡΟΕΔ γιά τήν ἔναρξη
συνομιλιῶν μέ τό Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας καί
γιά τήν ἐγκαθίδρυση κοινωνίας μέ τούς
ἐνισταμένους τοῦ κ. Κυπριανοῦ. Παρ΄ ὅλα αὐτά
ἑνώθηκαν μέ τήν ΡΟΕΔ καί ἀποκαταστάθηκαν
στούς θρόνους τους, γιατί προηγουμένως εἶχε ἡ
ΡΟΕΔ διακόψει τήν κοινωνία μαζί τους, ἐπειδή
αὐτοί εἶχαν ἱδρύσει Προσωρινή Ἀνωτέρα
Ἐκκλησιαστική Ἀρχή καί εἶχαν χειροτονήσει
νέους ἀρχιερεῖς, ἐφαρμόζοντας τήν ἀπόφαση
362 τοῦ Ἁγίου Πατριάρχου Τύχωνος.
Οἱ Λάζαρος Ἀρχιεπίσκοπος Ὁδυσσοῦ
καί Ταμπώφ Βενιαμίν Ἐπίσκοπος Κουμπάν καί
Μαύρης Θαλάσσης χειροτόνησαν τό 2004 τούς
Ἀρχιερεῖς Διονύσιο, Τύχωνα, Ἑρμογένη καί
Εἰρηναῖο καί συγκρότησαν τήν Γνήσια
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας, ἡ ὁποία μετά
τόν θάνατο τοῦ Λαζάρου, τό 2005, ἐξέλεξε τόν
Τύχωνα ὡς Ἀρχιεπίσκοπο. Σήμερα διαθέτουν
Σύνοδο ἕξι Ἀρχιερέων (χειροτόνησαν πρόσφατα
ἕναν ἀκόμη ἐπίσκοπο, τόν Στέφανο στήν
Ἀμερική), διαθέτουν 50 περίπου Ἐνορίες. Οἱ

Περί τῆς Θείας Μεταλήψεως
ΠΟΕ 07.07.2002 Ἁγίας Κυριακῆς Μεγαλομάρτυρος

Ἀγαπητὲ μοὶ Γέροντα πάτερ Πανάρετε!
1. Ὅσον ἀφορᾶ τὴν συνεχῆ Θείαν
Μετάληψιν:
Ἀκολουθοῦμε καὶ 'μεῖς τὰ τῶν Ἁγίων
Κολλυβάδων. Ἂν καὶ ἀνάξιοι, τρισάθλιοι,
ἄνθρωποι τοῦ ὀγδόου αἰῶνος... Ποῦ ὅμως ἀλλοῦ
θὰ βροῦμε παρηγοριά, στήριγμα, καταφυγὴ καὶ
δύναμιν;
Ὅμως καί ὁ Ἅγιος Νικόδημος δὲν ὁμιλεῖ
διὰ προσέλευσιν εἰς τά Ἅγια ἄνευ νηστείας!
Λέγει ὁ Ἅγιος ὅτι τρεῖς ἡμέρες εἶναι
ἀρκετές, ἂν καὶ πολλοὶ νηστεύουν καὶ μίαν
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ἑβδομάδα διὰ νὰ προσέλθουν, (γνωρίζοντας
ἀσφαλῶς ὁ Ἅγιος, ὅπως ὁ ἴδιος τό σημειώνει,
ὅτι νηστεία πρὸ τῆς Θείας Μεταλήψεως δὲν
ὁρίζεται ἀπό τούς Ἱερούς Κανόνες).
Ἔχει σημασίαν ἡ γνώμη τοῦ Ἁγίου, διότι
μετὰ τοῦ Ἁγίου Μακαρίου τοῦ Νοταρᾶ εἶναι οἱ
συγγραφεῖς τοῦ θαυμασίου βιβλίου "Περὶ τῆς
συνεχοῦς Θείας Μεταλήψεως".
Ὅ,τι ἔγραψεν ὁ Ἅγιος Νικόδημος εἰς τὸ
Πηδάλιον τὰ ἐνέκρινεν καὶ ὁ σοφὸς Ἅγιος
Μακάριος ὁ Νοταρᾶς ἀλλὰ καὶ ὁ διδάσκαλος
τοῦ Γένους Ἀθανάσιος ὁ Πάριος.
Τὰ τοῦ Ἱεροῦ Πηδαλίου ἐνεκρίθησαν καὶ
ἀπὸ τὴν Σύνοδον τοῦ Πατριαρχείου τῆς Πόλεως
καὶ ἀπὸ τὸν σοφὸν διδάσκαλον Δωρόθεον, καὶ
ὑπάρχουν ἐνδείξεις ὅτι ἤθελεν νὰ τὸ τυπώσει ὁ
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ε΄, ὁ Ἱερομάρτυς!

Ἐκφράζει τήν Ὀρθόδοξη ἡσυχαστική
παράδοση.
Τό 1783 δημοσίευσε στήν Βενετία τό ἔργο
του περί Συνεχοῦς Θείας Μεταλήψεως καί
προκάλεσε τήν ἄγρια ἀντίθεση μερικῶν, ἀλλά ἡ
διδασκαλία
τοῦ
Μεγάλου
καί
σοφοῦ
Διδασκάλου τοῦ Γένους, τοῦ δευτέρου
Χρυσοστόμου, κατά τούς Θεολόγους τῆς
Ἐκκλησίας μας, ἐπιβεβαιώθηκε καί μέ ἐπίσημη
ἀπόφαση τῆς Συνόδου τῆς Κωνσταντινουπόλεως, πού χρονολογεῖται τόν Αὔγουστο τοῦ
1819 καί πού ἔθεσε τέρμα στή διαμάχη, καί
ἐπιδοκίμασε τήν ἀρχή τῆς Θείας Κοινωνίας τῶν
πιστῶν σέ κάθε Εὐχαριστιακή Λειτουργία,
παραγγέλλοντας τήν Κοινωνία κάθε Κυριακή, 69
ὄχι βέβαια χωρίς τίς προϋποθέσεις πού ὁ ἴδιος ὁ
Μέγας Ἅγιος τονίζει:

Νηστεία καί ἐγκράτεια
πρό τῆς Θείας Μεταλήψεως κατά τήν
ὀρθόδοξη διδασκαλία

"Γίνεσθε ἕτοιμοι, τρεῖς ἡμέρες μή
προσέλθετε γυναικί" (Ἐξ. κεφ. ιθ΄, 15), διέταξε ὁ
Θεός, γιά νά λάβουν τόν Παλαιόν Νόμον οἱ
Ἑβραῖοι, πόσο μᾶλλον πρέπει νά φυλάττουν
ταύτας καί ἐκεῖνοι πού μέλλουν νά λάβουν
μέσα εἰς τόν ἑαυτόν τους τόν ἴδιον τόν
Νομοθέτην Θεόν διά τῆς Θείας Εὐχαριστίας;...
"Ἐντεῦθεν", γράφει ὁ Ἅγιος Νικόδημος,
"συμπεραίνομεν ἐκ τοῦ μείζονος τό ἔλαττον ὅτι
ἄν εἶναι ἀρκετή εἰς ἑτοιμασίαν τῆς Θείας
Κοινωνίας ἡ τριήμερος ἀποχή τῆς σαρκικῆς
μίξεως, πολλῷ μᾶλλον εἶναι ἀρκετή εἰς αὐτήν
ἡ τριήμερος νηστεία. Καί μ' ὅλον πού ἀπό τούς
Θείους Κανόνας νηστεία πρό τῆς Μεταλήψεως
οὐ διορίζεται,? οἱ δυνάμενοι δέ νηστεύειν πρό
αὐτῆς καί ὁλόκληρον ἑβδομάδα καλῶς
ποιοῦσιν."70

Ὁ μεγαλύτερος Οἰκουμενικός Διδάσκαλος καί Πατέρας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
τήν δεύτερη χιλιετία, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ
Παλαμᾶς εἶναι ἐκεῖνος πού ὑπῆρξε -πρίν ἀπό τόν
Ἅγιο Νικόδημο καί τόν Ἅγιο Μακάριο Κορίνθουὁ πρωτεργάτης τῆς ἀνανεώσεως τῆς μυστηριακῆς
ζωῆς τόν 14ο αἰῶνα.
Στήν 60η Ὁμιλία του βεβαιώνει ὅτι μέσα
στά δύο Μυστήρια τοῦ Βαπτίσματος καί τῆς
Θείας Εὐχαριστίας βρίσκεται ὅλη ἡ σωτηρία
μας, διότι ἡ οἰκονομία τοῦ Θεανθρώπου
συνοψίζεται ἐδῶ. Στούς λόγους του, στήν
Θεσσαλονίκη, ὁ Μέγας Παλαμᾶς κηρύσσει, (στήν
50η Ὁμιλία του), μέ ζῆλο τήν τήρηση τῶν
ἐκκλησιαστικῶν διατάξεων πού ἀναφέρονται στήν
Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς, διότι ὁ ἄνθρωπος
πού περιφρονεῖ τήν Κυριακάτικη Θεία
Λειτουργία βρίσκεται μακριά ἀπό τόν Θεό.
Στήν δέ 38η Ὁμιλία του διδάσκει τήν
καθημερινή σχεδόν Θεία Κοινωνία.68
Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης
ὑπῆρξε ὁ κύριος ἀνανεωτής τῆς συχνῆς Θείας
Μεταλήψεως στό Ἅγιον Ὄρος καί στήν Ὀρθόδοξη
γενικά Ἐκκλησία.

69

Mansi-Petit, Collectio Conciliorum, XL, 82.
Πηδάλιον, σελ. 230, ὑποσ. 1. Ὁ Ἅγιοσ, ἐκφράζει
τήν παράδοση τῆσ Ἐκκλησίασ µασ, τονίζοντασ ὅτι
µερικοί καί µία ἑβδοµάδα ἐγκρατεύονται καί
νηστεύουν γιά νά προσέλθουν στήν Θεία
Μετάληψη, προετοιµαζόµενοι καταλλήλωσ.
Ἦταν καί εἶναι δηλ. παράδοση στήν
Ἐκκλησία µασ καί ἡ νηστεία καί ἡ ἐγκράτεια πρό τῆσ
Θείασ Μεταλήψεωσ.
Προηγεῖται, βεβαίωσ, ἡ µετάνοια καί ἡ
ἐξοµολογήση τῶν πιστῶν καί ἡ εὐλογία τοῦ
πνευµατικοῦ, στήν κρίση τοῦ ὁποίου βρίσκονται τά
πάντα κατά τήν Ἁγία Στ΄ Οἰκουµενική Σύνοδο καί
τόν ΡΒ΄ Κανόνα αὐτῆσ.
Ὀφείλει νά ἐξετάζεται κατ' ἐξοχήν ἡ
διάθεση τῶν ἐξοµολογουµένων.
70

68

Τό παρόν κείµενο περί τῆσ Θείασ Μεταλήψεωσ
δηµοσιεύθηκε καί στό προηγούµενο τεῦχοσ τοῦ
περιοδικοῦ µασ. Ἐπειδή µᾶσ ζητήθηκε τό
ἐπαναδηµοσιεύουµε.
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Εἶναι πολύ σημαντική ἡ ἑρμηνεία αὐτή
τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου, γιατί μαζί μέ τόν Ἅγιον
Μακάριον τόν Νοταρᾶν εἶναι οἱ συγγραφεῖς τοῦ

θαυμασίου βιβλίου "Περί τῆς συνεχοῦς Θείας
Μεταλήψεως".71 Εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικές οἱ
ἀπόψεις τοῦ Ἁγίου καί γιά τόν λόγο ὅτι τά τοῦ
Πηδαλίου ἐνεκρίθησαν καί ἀπό τίς δύο ἄλλες
μεγάλες μορφές τῆς Ἐκκλησίας μας, τόν Ἅγιον
Μακάριον τόν Νοταρᾶν καί τόν Ἀθανάσιον τόν
Πάριον!72
Καί οὐδείς Ἅγιος ἀναφέρεται στήν
ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ὁποῖος νά
διδάσκει ὅτι πρό τῆς Θείας Μεταλήψεως γίνεται
κατάλυσις καί ὅτι ἐπιτρέπεται τήν ἑπομένην ἡ
μετάληψις τῶν φρικτῶν Μυστηρίων τοῦ Χριστοῦ
μας.
Εἶναι ἐπίσης καταλυτικές οἱ παρατηρήσεις τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου στόν Α΄ Κανόνα
Θεοφίλου Ἀλεξανδρείας, ὅπου ἡ νηστεία τῆς
παραμονῆς τῶν Θεοφανείων λύεται μόνον μέ
νερό κατά τόν Ἅγιον Τιμόθεον Ἀλεξανδρείας καί
κατά τόν Ἅγιον Μᾶρκον Ἐφέσου τόν Εὐγενικόν,
ἀκόμη καί ἄν εἶναι Σάββατον ἤ Κυριακή. Βλ. καί
τήν ἑρμηνείαν τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου στόν Α΄
Θεοφίλου.73 Ὁπότε καί οἱ ἐν Σαββάτῳ ἤ ἐν
Κυριακῇ ἐγκρατευόμενοι, κατά τά ἀνωτέρω, γιά
νά προσέλθουν τήν ἑπομένην στήν Θείαν
Μετάληψιν, δύνανται νά λύουν τήν νηστείαν μέ
νερό, σύκα καί σταφίδες, καί γενικά
ξηροφαγοῦντες πρό τῆς ἐννάτης, ὁπότε λύουν
σοφῶς τήν νηστείαν ξηροφαγοῦντες, ἐπειδή δέν
ἐπιτρέπεται νηστεία τό Σάββατο ἤ τήν Κυριακή,
ἀλλά δέν καταλύουν.
Νηστεία σημαίνει ἤ παντελής ἀποχή
ἀπό ὁποιαδήποτε τροφή καθ' ὅλην τήν ἡμέραν,
ἤ μετάληψις ξηρᾶς τροφῆς μετά τήν ἐννάτην.
Ὁπότε σοφῶς πολιτευόμενοι, κατά τούς
Θεοφόρους Πατέρες, οἱ θέλοντες νά μετάχουν τῆς
Θείας Μεταλήψεως τήν ἑπομένην, μεταλαμβάνοντες ὕδατος καί ξηρᾶς τροφῆς πρό τῆς
ἐννάτης δέν παραβαίνουν τόν Κανόνα τῆς
ἀπαγορεύσεως τῆς νηστείας τοῦ Σαββάτου ἤ τῆς
Κυριακῆς!74
Λύουν ἀλλά δέν καταλύουν τήν νηστείαν
καί προσέρχονται στήν Θεία Μετάληψη τήν
Κυριακή ἤ τήν Δευτέρα, ἐάν εἶναι Δεσποτική ἤ

Ἡ µετάνοια νά συνδέεται µέ συντριβή
καρδίασ, µέ δάκρυα, µέ συνδιαλλαγή µέ ὅλουσ, ὅσοι
µᾶσ λύπησαν ἤ τούσ λυπήσαµε, µέ ἐλεηµοσύνεσ,
προσευχέσ καί ἐγρήγορση, δηλ. τήρηση τοῦ νοόσ ἀπό
προσβολέσ τοῦ ἐχθροῦ καί ἀνυπόκριτη ἀγάπη πρόσ
ὅλουσ. Τέλοσ νά λαµβάνεται ὑπ' ὄψιν καί ἡ ἀσθένεια
τοῦ σώµατοσ καί ἡ ψυχική καί πνευµατική ἀντοχή
τῶν
ἐξοµολογουµένων,
καί
ἀναλόγωσ
νά
οἰκονοµοῦνται οἱ πιστοί, κατά τούσ Ἱερούσ Κανόνεσ,
γιά νά κερδιθοῦν οἱ ψυχέσ καί νά στερεωθοῦν στήν
πίστη τοῦ γλυκυτάτου µασ Χριστοῦ.
Αὐτά ζητεῖ ἀπό τούσ πνευµατικούσ ἡ Ἁγία
Στ΄ Οἰκουµενική Σύνοδοσ: "∆εῖ δέ τούσ ἐξουσίαν
λύειν καί δεσµεῖν παρά Θεοῦ λαβόντασ, σκοπεῖν τήν
τῆσ ἁµαρτίασ ποιότητα, καί τήν τοῦ ἡµαρτηκότοσ
πρόσ ἐπιστροφήν ἑτοιµότητα, καί οὕτω κατάλληλον
τήν θεραπείαν προσάγειν τù ἀρρωστήµατι, ἵνα µή τῇ
ἀµετρίᾳ καθ' ἑκάτερον χρώµενοσ, ἀποσφαλοίη πρόσ
τήν σωτηρίαν τοῦ κάµνοντοσ. Οὐ γάρ ἁπλῆ τῆσ
ἁµαρτίασ ἡ νόσοσ, ἀλλά ποικίλη καί πολυειδήσ, καί
πολλάσ τῆσ βλάβησ παραφυάδασ βλαστάνουσα, ἐξ ὧν
τό κακόν ἐπί πολύ διαχεῖται, καί πρόσω βαίνει
µέχρισ ἄν ἀντισταίη τῇ δυνάµει τοῦ θεραπεύοντοσ."
Ἔτσι ἑρµηνεύει καί ὁ Ἅγιοσ Νικόδηµοσ τόν
ΡΒ΄ Ἱερόν Κανόνα τονίζοντασ ὅτι, "Ἀφοῦ ἡ Σύνοδοσ
αὕτη διώρισε περί πολλῶν καί διαφόρων ἐπιτιµίων,
τελευταῖον εἰσ τόν παρόντα Κανόνα ἀφήνει τό πᾶν
εἰσ τήν κρίσιν τῶν Ἐπισκόπων καί Πνευµατικῶν καί
τήν ἐξουσίαν τοῦ δεσµεῖν καί λύειν, λέγουσα ὅτι
αὐτοί πρέπει νά στοχάζωνται καί τήν ποιότητα τῆσ
ἁµαρτίασ, εἴτε συγγνωστή εἶναι αὕτη, εἴτε
θανάσιµοσ, καί τήν διάθεσιν ὅπου ἔχει ὁ ἁµαρτωλόσ
εἰσ τήν µετάνοιαν, καί ἔτσι νά προσφέρουσιν
ἁρµοδίαν τήν ἰατρείαν εἰσ τήν αὐτοῦ ἀσθένειανg
µήπωσ δίδοντεσ εἰσ τούσ µέν µεγαλοψύχουσ καί
προθύµουσ εἰσ τήν µετάνοιαν συγγαταβατικά
ἐπιτίµια, εἰσ δέ τούσ ἀµελεστέρουσ καί µικροψύχουσ
ἐκ τοῦ ἐναντίου αὐστηρούσ κανόνασ, µήτε τόν ἕνα
διορθώσωσι µήτε τόν ἄλλον, ἀλλά µᾶλλον αὐτούσ
ἀπολέσωσι. Πηδάλιον, σελ. 312.
Ἰδιαίτερα σήµερα πρέπει νά λαµβάνεται
ὑπ' ὄψιν ἡ θυσία καί ἡ ὁµολογία τῶν συγχρόνων
Ὀρθοδόξων
Ὁµολογητῶν
τοῦ
Πατρίου
Ἑορτολογίου πιστῶν µασ, πού µέ µύριεσ θυσίεσ, µέ
µεγάλο κόστοσ, κοινωνικό καί ψυχικό, µέ
ἀνιδιοτέλεια ἀλλά καί µέ κόστοσ σέ χρῆµα καί
χρόνο, ἀκολουθοῦν τόν δύσκολο δρόµο τῶν
Θεοφόρων Πατέρων µασ καί τῆσ φιλτάτησ
Ὀρθοδοξίασ καί µέ ἐπιείκειαν καί πολλήν ἀγάπη
καί συγκατάβαση νά οἰκονοµοῦν οἱ Πνευµατικοί τά
πνευµατικά τουσ τέκνα, πού ὑπό τίσ σύγχρονεσ
συνθῆκεσ βρίσκονται σέ ἕνα διαρκῆ κανόνα, ἀφοῦ
διά τούσ λόγουσ τῶν χειλέων τοῦ Κυρίου µασ καί
τῶν Ἁγίων Πατέρων φυλάττουν ὁδούσ σκληράσ.
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Βλ. πρόσφατη ἔκδοση "Μυριόβιβλοσ", 2004.
Βλ. Πηδάλιον, Εἰσαγωγή τοῦ ἐκδότου, Σεργίου
Ραφτάνη, Πρόσ τούσ Ὀρθοδόξουσ Χριστιανούσ.
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Πηδάλιον, σελ 83 καί ἰδιαίτερα σελ. 84, ἑρµηνεία
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Θεομητορική Ἑορτή75 ἤ ἑορτή Μεγάλου
ἑορταζομένου Ἁγίου ἤ ἑτοιμάζεται κάποιος
πιστός γιά νά προσέλθει στήν Θείαν
Εὐχαριστίαν.
Αὐτά ὅλα ἐνισχύονται καί ἀπό τόν
Ἅγιον Μέγαν Χρυσόστομον, πού καθοδηγεῖ καί
μέ παραινέσεις προειδοποιεῖ τούς αὐθάδεις καί
ἀσεβεῖς γιά τίς ἀρνητικές συνέπειες ἀπό τήν τυχόν
ἀνάξια συμμετοχή τους στό Μυστήριο: "Σκόπει
τοίνυν, μή καί αὐτός ἔνοχος γένῃ τοῦ Σώματος
καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ".76
Ἡ αἰώνια κόλαση εἶναι ἡ τιμωρία γιά
ὅσους μέ προπέτεια καί αὐθάδεια τολμοῦν νά
προσεγγίζουν τά Ἅγια. "Οὗτοι δέ, ὅταν ἀναξίως
προσίωσιν, ἀθανάτῳ παραδίδονται τιμωρίᾳ."77
Ἡ πρός τόν ἀδελφόν καταλλαγή εἶναι
ἀπαραίτητη προϋπόθεση "ἐν τc καιρc τῆς
θυσίας",78 γιά τήν ἄξια συμμετοχή μας στό
Μυστήριο. Ὁ Χρυσορρόας Μέγας Πατήρ συνιστᾶ
τήν νήψη, τήν ἐγρήγορση, τήν καθαρή συνείδηση,
τήν νηστεία, καί τήν προσευχή ὡς ἀπαραίτητα
ἐφόδια, τά ὁποῖα πρέπει νά συνοδεύουν τούς
μετέχοντες στό Μυστήριο. "Μετά φόβου καί
τρόμου τοῦτο ποιεῖτε, μετά καθαροῦ συνειδότος,
μετά νηστείας καί προσευχῆς ... νήψωμεν,
γρηγορήσωμεν, μετά φόβου καί τρόμου τοῦτο
γινέσθω, ἵνα μή κατάραν ἐπισπασώμεθα διά τῆς
ραθυμίας."79
Ὁ Μέγας Πατήρ ὑποδεικνύει καί τήν
πρέπουσα στάση τῶν πιστῶν καί ἐντός τοῦ Ναοῦ,
κατά τήν συμμετοχή τους στό Μυστήριο. "Μετά
πολλῆς τοίνυν τῆς σιγῆς, μετά πολλῆς τῆς
εὐταξίας, μετά τῆς προσηκούσης εὐλαβείας
τῆς ἱερᾶς ταύτης ἀπώμεθα θυσίας".80

γι' αὐτὸ καὶ τὰ σχετικὰ περὶ τῶν Ἁγίων εἰκόνων
εἶναι δοκιμασμένες ἀπόψεις.
Ἡ φύσις τῆς Ἁγίας Τριάδος βεβαίως δὲν
εἰκονίζεται!81
Συμβολικῶς ὅμως εἶναι δυνατή ἡ
ἀπεικόνιση τῆς Ἁγίας Τριάδος!
Αὐτὸ τὸ τονίζει καὶ ὁ Ἅγιος Νικόδημος,
ἀφοῦ ἐρεύνησε ἐπισταμένως καὶ τὰ πρακτικὰ τῆς
Ζ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Πλῆθος Πατέρων αὐτὸ
ἀναφέρουν, ὅτι ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ ἀκατάληπτος,
ἡ συμβολική ὅμως ἐμφάνισή Του, ὅπως
ηὐδόκησεν νὰ παρουσιασθεῖ συγκαταβατικά δι'
ἡμᾶς, περιγραπτή. ...
Ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη Προσκύνησις
ἐν Ἰορδάνῃ...
καί τὸ Πνεῦμα ἐν εἴδει Περιστερᾶς.
Ὅπως γνωρίζει ὁ π. Βλάσιος αὐτὰ τὰ λένε
καὶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας,82 Μ. Βασίλειος, Ἅγ.
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Ἅγ. Κύριλλος83 καὶ
πλῆθος Πατέρων, ποὺ ὁ ἴδιος σὲ ἐπιστολὴ του
ἀναφέρει!
3. Ὁ Φώτιος Κόντογλου μᾶς εἶναι λίαν
ἀγαπητὸς καὶ προσέφερεν πολλὰ στὴν
ἀναγέννησιν τῆς πνευματικῆς ζωῆς τοῦ τόπου
μας καὶ στὴν ἐπιστροφὴν στὴν Βυζαντινὴν
Παράδοσιν!
Διακρίνω ὡστόσο καὶ μίαν ἔπαρσιν εἰς τὰ
γραφόμενά του! Πλῆθος εἰκόνων μὴ καθαρὰ
Βυζαντινές, ὄχι μόνον εἶναι ἀποδεκτές ἀπό τήν
Ἐκκλησίαν μας ἀλλά καί θαυματουργοῦν
συνεχῶς, ὅπως γιά παράδειγμα ἡ εἰκόνα τῆς
Παναγίας τῆς Ἱεροσολυμίτισσας καί ἡ
ἀχειροποίητος εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς
Προδρομίτισσας, στήν Σκήτη τοῦ Τιμίου
Προδρόμου, στό Ἅγιον Ὄρος.
Τὸ ἀπόλυτον, διαπιστώνω καθημερινά,
εἶναι πάντα ἐπικίνδυνον.
Νὰ ἔχουμε τὴν εὐχήν Σας καὶ τῶν Ἁγίων
Πατέρων τῆς Μονῆς καὶ νὰ μὴν ξεχνᾶτε νὰ μᾶς
μνημονεύετε εἰς τὸ Ἅγιον Θυσιαστήριον, ὅπως καὶ
'μεῖς ταπεινά Σᾶς μνημονεύουμε.

2. Τὸ Ἱερὸν Πηδάλιον ἔγινεν ἀποδεκτὸν ἐπὶ
διακόσια περίπου χρόνια ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν! Καὶ
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Κατά τούσ Κανόνεσ τῆσ Ἐκκλησίασ µασ, γιά νά
µπορεῖ κανείσ νά κοινωνεῖ καί τήν ἑβδοµάδα τῆσ
∆ιακαινισίµου, ὀφείλει νά διάγει µέ πολλή σύνεση, µέ
ὕµνουσ καί ψαλµούσ πνευµατικούσ, µή ἀφιστάµενοσ
τῆσ Ἐκκλησίασ καί τῶν Ἱερῶν ἀκολουθιῶν, φυλάσ
σοντασ τά ἀνωτέρω διατεταγµένα ὑπό τῶν Ἁγίων
Πατέρων.
76
Εἰσ τό κατά Ματθαῖον, 82, ΕΠΕ, 12, 212.
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Ὅ.π. σελ. 218.
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Εἰσ τήν προδοσίαν τοῦ Ἰούδα, Λόγοσ 2, ΕΠΕ, 35,
622.
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Εἰσ τό Γενέθλιον τοῦ Σωτῆροσ ἡµῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ, Λόγοσ 1, ΕΠΕ 35, 456 καί 460.
80
Εἰσ τό Ἅγιον Βάπτισµα, ΕΠΕ, 35, 518.

Ἐν εἰλικρινεῖ ἀγάπῃ Χριστοῦ,
π. Νικόλαος
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Βλέπε ἀναλυτικώτερα τά στοιχεῖα πού παρατίθεν
ται κατωτέρω.
82
περὶ τῆσ συµβολικῆσ περιγραφῆσ τῆσ ὑποστάσεωσ
83
ἀπὸ τὴν συνείδησιν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ!
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ἐπηρμένου... καὶ τὰ ἑξῆς. Ὅσον οὖν κατὰ τὴν
θέσιν καὶ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Προφητικοῦ
γράμματος ὁ ἐπὶ πάντων ἐστί Πατήρ ὁ ὀφθείς
καὶ χρησμοδοτήσας τc Προφήτῃ...
Ὁ Προφήτης οὖν τοῦ Πατρὸς
εἰσηγεῖται πρόσωπον τοῦ παρὰ τοῖς Ἰουδαίοις
πεπιστευμένου,
ὁ εὐαγγελιστὴς (Ἰωάννης) τοῦ Υἱοῦ, ὁ
Παῦλος τοῦ Πνεύματος,
ἕνα Κύριον Σαβαὼθ τὸν ὀφθέντα κοινῶς
ὀνομάζοντες".87

Περί τῶν Ἁγίων Εἰκόνων
καί περί τοῦ περιγραπτοῦ
τῆς συμβολικῆς ἐμφανείας
τοῦ Πατρός στήν Παλαιάν Διαθήκην
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος
θεολογώντας περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
προβάλλει ἐπερώτηση τῶν ἀντιφρονούντων:
"πόθεν ἡμῖν ἐπεισάγεις ξένον Θεόν καί
ἄγραφον;" ἤτοι τό Πνεῦμα84, καί ἀπαντᾶ μέ τό
γεγονός τῆς ἐξελίξεως ἤ μᾶλλον τῆς
ἀποκαλύψεως τῆς ἀληθείας καί τοῦ δόγματος:
Ὅπως εἰς τήν Παλαιάν Διαθήκην
ἐδηλώθη ὁ Πατήρ,
εἰς δέ τήν Καινήν ὁ Υἱός,
οὕτως εἰς τήν Ἐκκλησίαν ἐμπολιτεύεται
τό Πνεῦμα85.

Ὁ μέγας Ἀθανάσιος γιὰ τὴν ἴδια ὅραση
τοῦ Προφήτου Ἡαΐου λέγει:
" ἀνάγκη ὅτι ὁ Πατὴρ ὑπολαμβάνεται
πρὸ πάντων ..."88.
Καὶ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
γιὰ τὴν ἴδιαν ὅρασιν (τοῦ προφήτου Ἡσαῒου)
λέγει:
"Διά τοῦτο μὲν Ἰωάννης περὶ τοῦ Υἱοῦ
φησιν εἰρῆσθαι (? ἔχει λεχθῆ) ὁ δὲ Λουκᾶς περὶ
τοῦ Πνεύματος, ὁ δὲ Προφήτης περὶ τοῦ
Πατρὸς"89

"Οὐχ ὅτι τὸν Πατέρα ἑώρακέ τις" ἐξηγεῖ
καί ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας, "μόνῳ γὰρ
τc Υἱc τῷ κατὰ φύσιν ὁρατὸς ὁ Πατήρ",
δηλαδὴ κατὰ τὴν φύσιν λέγει ὁ Ἅγιος δὲν εἶδε
κανεὶς τὸν Πατέρα, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Υἱόν.
Οὐδόλως, ὅμως, κατὰ τὸν Ἅγιον
διαψεύδεται ὁ λόγος τῶν Προφητῶν, οἱ ὁποῖοι
βοοῦν καὶ λέγουν ὅτι εἶδαν τὸν Κύριον Σαβαώθ,
(τὸν Θεὸν Πατέρα), διότι ἐξηγοῦν, πώς δὲν εἶδαν
Αὐτὸν ὅπως εἶναι κατὰ τὴν οὐσίαν καὶ τὴν
φύσιν Του.
Οἱ Ἅγιοι Πατέρες διευκρινίζουν ὅτι Τὸν
εἶδαν συμβολικῶς, ὅπως ὁ Ἴδιος ἠθέλησε νὰ
ἐμφανισθεῖ:
"Διαψεύσεταί γε μὴν οὐδαμῶς τῶν
ἁγίων προφητῶν ὁ λόγος, ἐωρακέναι βοώντων
τὸν Κύριον Σαβαὼθ (Πάτερα)· οὐ γὰρ αὐτό κατ'
οὐσίαν, τοῦθ' ὅπερ ἐστί ἡ τοῦ Θεοῦ φύσις,
τεθεάσθαι διϊσχυρίζονται"86.

Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων στὴν
15ην κατήχησίν του μιλάει γιὰ τὴν συμβολικὴ καὶ
συγκαταβατικὴ ἐμφάνεια τοῦ Θεοῦ Πατρὸς
στὸν Προφήτη Δανιήλ:
"Ἔρχεται πρὸς τὸν Πατέρα κατὰ τὴν
γραφὴν τὴν ἀρτίως ἀναγνωσθεῖσαν ὁ Υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ... καὶ ὁ
μὲν Πατὴρ καθέζεται ἔχων τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ
λευκὸν ὡσεὶ χιών καὶ τὴν τρίχα τῆς καφαλῆς
ὡς ἔριον καθαρὸν"90. Ὅταν ὁ Ἅγιος λέγει στὴν
προηγουμένην του κατήχησιν ὅτι "τὸν Πατέρα μὲν
γὰρ οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε" ἐννοεῖ τὴν φύσιν τοῦ
Πατρὸς,
ἡ
ὁποία
εἶναι
ἀθεώρητος.
Ὅσοι λέγουν ὅτι στὴν ὅρασιν τοῦ
Προφήτου Δανιὴλ "ὁ ὡς Υἱὸς ἀνθρώπου" δὲν
ἦταν ὁ Χριστός, ἀλλὰ ἕνας τέλειος ἄνθρωπος,
χωρισμένος ἀπὸ τὸν Θεὸν Λόγον, ποὺ πηγαίνει
πρὸς τὸν "Παλαιὸν τῶν Ἡμερῶν," τὸν ὁποῖον
θεωροῦν ὡς τὸν Θεὸν Λόγον, γιὰ νὰ ἑνωθεῖ μαζί
του, σφάλλουν μεγάλως.

Ὁ Μέγας Βασίλειος στὴν ἑρμηνεία ποὺ
κάνει στὸν Προφήτη Ἡσαΐα μαρτυρεῖ τὴν
ἐμφάνειαν καὶ τῶν ἄλλων Θείων Προσώπων,
ἐκτός τοῦ Υἱοῦ, καί τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος:
"Ἡσαΐας ὁ Προφήτης εἶδον, ἔφη, Κύριον
Σαβαὼθ, καθήμενον ἐπὶ θρόνου ὑψηλοῦ καὶ
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Μ. Βασιλείου λόγοσ Ε΄ κατὰ Εὐνοµίου, ἔκδοσισ
Βασιλείασ 1549, σελίδα 690.
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ΒΕΠ 39, 195.

Αὐτὴ ἡ θεωρία ἔχει Νεστοριανικὴν τὴν
βᾶσιν καὶ ἀντιστρατεύεται τὴν Ὀρθόδοξον
διδασκαλία τῆς Γ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

"Πρῶτον πεφανέρωται ὁ Πατὴρ τῆς
Θείας φύσεως αὐχήματα (καυχήματα) τὰ τῆς
Θεότητος ἰδιώματα, τὰς φυσικάς καὶ οὐσιώδεις
Αὐτῆς ἐνεργείας τοῖς Προφήταις κατὰ χάριν
διδούς, ὡς ἂν τε δείξῃ καθ' ἑαυτὸν ὑφεστώς
(?οὕτως ὥστε νὰ δείξει ταυτοχρόνως ὅτι ὑφίσταται
καθ' ἑαυτὸν), καὶ οὐκ ὤν ἑξ ἄλλου, ἀλλ' αὐτὸς
ὤν ἀρχὴ τῆς Θεότητος· καὶ δὴ καὶ τ' ἄλλα
δεικνὺς ἐξ αὐτοῦ τε ὄντα καὶ αὐτc συνημμένα
(?δεικνύων ὅτι καὶ τὰ ἄλλα Θεῖα Πρόσωπα εἶναι
ἀπὸ Αὐτὸν καὶ συνάπτονται μὲ Αὐτόν), πρὸ
πάντων ἐμφυσήματι καὶ λόγον δημιουργὸν
καταγγέλεται".93

Ὁ
Μέγας
Ἀθανάσιος
γιὰ
τὴν
συγκεκριμένη ὅραση τοῦ Προφήτου Δανιὴλ
γράφει:
"Περὶ δὲ τῆς ἐνδόξου Δευτέρας
Παρουσίας τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ λέγει ὁ προφήτης
Δανιήλ: "Ἐθεώρουν ἐν ὀράματι τῆς νυκτός, καὶ
ἰδοὺ μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ ὡς Υἱὸς
ἀνθρώπου ἐρχόμενος, καὶ ἕως τοῦ Παλαιοῦ τῶν
ἡμερῶν ἔφθασε καὶ ἐνώπιον αὐτοῦ προσηνέχθη.
Καὶ αὐτc ἐδόθη ἡ ἀρχὴ καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ
βασιλεία? καὶ πάντες οἱ λαοί, φυλαί, γλῶσσαι,
αὐτc δουλεύσουσιν. Ἡ ἐξουσία αὐτοῦ ἐξουσία
αἰώνιος, ἥτις οὐ παρελεύσεται! Ἰδοὺ σαφῶς διὰ
τῶν εἰρημένων ἐμάθομεν ὅτι αὐτός ἐστι ὁ Υἱὸς
τοῦ Θεοῦ ὁ σαρκωθείς καὶ παθών δι' ἡμᾶς καὶ
ἀναστάς ἐκ νεκρῶν καὶ ἀναληφθείς ἐν δόξῃ
πρὸς τὸν ἑαυτοῦ Πατέρα καὶ πάλιν (ἐρχόμενον)
μέλλων ἔρχεσθαι μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ
μετὰ δόξης αἰωνίου κρίναι ζώντας καὶ νεκροὺς".91
Ὁ Μέγας Πατὴρ Ἀθανάσιος διατυπώνει
ξεκάθαρα ὅτι ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστὸς
καὶ ὄχι γυμνὴ ἀνθρώπινη φύσις ἔρχεται πρὸς
τὸν Παλαιὸν τῶν Ἡμερῶν, τὸν ἑαυτοῦ Πατέρα.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος διευκρινίζει ὅτι
συγκαταβατικῶς καὶ συμβολικῶς ἐμφανίζεται
καὶ ὁ Θεὸς Πατὴρ:
"Ἀλλὰ καὶ Πατέρα τὸν Δαυὶδ οὗτος ἔχει
(ὁ Χριστός)? οὐκοῦν καὶ ἄνθρωπός ἐστιν ὁ
αὐτός, ὡς εἶναι τὸν τεχθησόμενον Θεὸν ὁμοῦ καὶ
ἄνθρωπον, υἱόν τε ἀνθρώπου καὶ Υἱὸν Θεοῦ,
παρὰ Θεοῦ καὶ Πατρὸς ὡς ἄνθρωπος τὴν
ἀδιάδοχον βασιλείαν λαμβάνοντα, ὡς εἶδεν καὶ
προανεκήρυξε Δανιήλ? 'ἐθεώρουν' ..."94.
Τὸν Θεὸν Πατέρα
Πρωτομάρτυρας Στέφανος.

Αὐτὸ τὸ διευκρινίζουν καὶ οἱ Ἅγιοι
Ἀπόστολοι στὶς Ἀποστολικὲς Διαταγές92:
"Τοῦτον Δανιὴλ "υἱὸν ἀνθρώπου" λέγει
εἶναι "ἐρχόμενον" πρὸς τὸν Πατέρα, καὶ πᾶσαν
τὴν κρίσιν καὶ τὴν τιμὴν παρ' ἐκείνου
ὑποδεχόμενον...".
Εἶναι ἐπίσης μεγάλο σφάλμα νὰ λένε
μερικοί ὅτι "στὶς Θεοφάνειες τῆς Π. Διαθήκης
ἐμφανίζεται ὁ Λόγος, ὁ ὁποῖος ἀποκαλύπτει
πάντοτε ἐν Ἑαυτc τὸν Πατέρα ἐν Πνεύματι
Ἁγίῳ," δηλαδὴ ὅτι μόνον ὁ Θεὸς Λόγος
ἀποκαλύπτεται ἀντὶ τοῦ Πατρὸς, ἐφ' ὅσον δὲν
παραδέχονται καμμίαν ἀποκάλυψιν τοῦ Θεοῦ
Πατρός.

εἶδε

καὶ

ὁ

Γράφει ὁ Μέγας Ἅγιος Γρηγόριος ὁ
Παλαμᾶς:
"ἔστι τοίνυν αἰσθητικὴ δύναμις μέχρις
αὐτῶν φθάνειν τῶν ἐπουρανίων. Ἀλλὰ μὴν οὗτος
κάτωθεν ἐκεῖσε ἀπὸ γῆς ἑώρα καί, τὸ μεῖζον, ὡς
οὐ τόν Χριστὸν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸν αὐτοῦ
Πατέρα. Πῶς γὰρ ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ ἑώρα τὸν
Υἱόν, εἰ μὴ καὶ αὐτὸν ἐκεῖνον ἔβλεπεν; Ὁρᾶς ὅτι
ὀρᾶται ὁ ἀόρατος ὑπὸ τῶν κεκαθαρμένων τήν
καρδίαν ἀλλ' οὐκ αἰσθητῶς, οὐδὲ νοητῶς, οὐδὲ
ἀφαιρεματικῶς, ἀλλὰ ἀρρήτω τινὶ δυνάμει;"95.
Στὶς προφητικές, λοιπόν, ὁράσεις δὲν
ἐμφανίζεται μόνον ὁ Θεὸς Λόγος. Εἶναι πλάνη
καὶ βλασφημία νὰ ὑποστηρίζει κανεὶς ὅτι μόνον ὁ
Χριστὸς εἶναι δημιουργός τοῦ κόσμου καὶ ὄχι
καὶ τὰ ἄλλα πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος:
"Πᾶσα μὲν δημιουργία καὶ πᾶσα πρᾶξις,
ἥν ἐνεργεῖν λέγεται μία τῶν ὑποστάσεων τῶν

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς τονίζει
ὅτι πρῶτα φανερώθηκε ὁ Θεὸς Πατὴρ καὶ ἔδωσε
στοὺς προφῆτες τὶς φυσικὲς καὶ οὐσιώδεις
ἐνέργειες τῆς Θεότητος:
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91

94

ΒΕΠ 35, 149150.
92
Βιβλίον Ε΄ ΧΧ, 10, ΒΕΠ 2, 92

95
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ΕΠΕ 1, 218.
ΕΠΕ 9, 390.
ΕΠΕ 2, 212.

θεαρχικῶν, κοινὸν ἔργον ἐστί καὶ τῶν ἄλλων...".

"... Ἡ παροῦσα Σύνοδος (ἡ Ζ΄
Οἰκουμενικὴ) εἰς τὴν ἐπιστολὴν ὁποῦ στέλνει
πρὸς τὴν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίαν, μακαρίζει
μὲν ἐκείνους ὁποῦ ἠξεύρουν καὶ ἀποδέχονται,
ἑπομένως δὲ καὶ εἰκονίζουν καὶ τιμῶσιν τὰς
ὁράσεις καὶ θεοφανείας τῶν Προφητῶν, καθὼς
αὐτὸς ὁ Θεὸς ἐσχημάτιζεν ταύτας καὶ ἐτύπωνεν
εἰς τὸ ἡγεμονικὸν αὐτῶν, ἀναθεματίζει δὲ ἐξ
ἐναντίας ἐκείνους, ὁποῦ δέν δέχονται τὰς
εἰκονογραφίας τῶν τοιούτων ὁράσεων πρὸ τῆς
σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου.101
Συμπεραίνεται ὅτι καὶ ὁ Ἄναρχος
Πατὴρ πρέπει νὰ ζωγραφίζεται καθὼς ἐφάνη
εἰς τὸν προφήτην Δανιὴλ ὡς παλαιὸς τῶν
ἡμερῶν."

96

Ὁ Πατὴρ δι' Υἱοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι
δημιουργεῖ τὰ πάντα.
Ὁ Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀεροπαγίτης λέγει
ὅτι ὅποιος τὰ κοινὰ ὀνόματα τοῦ Θεοῦ,97 ὅπως
τὸ ὄνομα "Παλαιὸς τῶν Ἡμερῶν", δὲν τὰ
ἀποδίδει καὶ εἰς τὰ τρία Θεῖα πρόσωπα, ἀλλὰ
μόνον εἰς ἕνα, "βλασφημεῖ καὶ ἀποσχίζειν
ἀθέσμως τολμᾶ τὴν ὑπερηνωμένην Ἑνάδα
(Ἁγίαν Τριάδα)".98
Οἱ Ἅγιοι Πατέρες, λοιπόν, οἱ ὁποῖοι
λέγουν ὅτι ὁ Θεὸς Πατὴρ δὲν ἐνεφανίσθη στοὺς
Προφῆτες, ἐννοοῦν ὅτι δὲν ἐνεφανίσθη κατὰ τὴν
φύσιν Του καὶ ὄχι ὅτι δὲν ἐνεφανίσθη
συμβολικά.99

"... εἰ γὰρ μὴ ἐζωγραφοῦμεν αὐτὸν
ὁλοτελῶς, διὰ τί νὰ ζωγραφοῦμεν τόσον τὸν
Πατέρα, ὅσον καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐν εἴδει
Ἀγγέλων, ἀνδρῶν νέων, καθὼς ἐφάνησαν εἰς
τὸν Ἀβραάμ;"
"... Ἂν δὲ καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα πρέπει νὰ
ζωγραφίζεται ἐν εἴδει περιστερᾶς καθὼς ἐφάνη,
λέγομεν? ὅτι, ἐπειδὴ Πέρσης τις Ξεναΐας ὀνόματι,
ἔλεγε πρὸς τοῖς ἄλλοις, ὅτι εἶναι νηπιώδους
γνώσεως τὸ νὰ ζωγραφῆται τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον,
καθὼς ἐφάνη ἐν εἰδώλῳ περιστερᾶς, ἡ δὲ ἁγία
καὶ Οἰκουμενικὴ καὶ Ζ΄ Σύνοδος102 ἀναθεμάτισεν

Ὁ Μέγας Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης
τονίζει, ἐπίσης ἀναφορικά μέ τό πρόβλημα τοῦ
περιγραπτοῦ τοῦ Πατρός συμβολικῶς, πρόβλημα
πού ἦταν γνωστό ἀπό ἐκεῖνα τά χρόνια, ὅτι:
"ἐκεῖνο δὲ ὁποῦ λέγει ἡ Ἱερὰ Σάλπιγξ (ἐγκωμίῳ
εἰς τοὺς τρεῖς Ἱεράρχας) ὅτι δὲν πρέπει νὰ
ζωγραφῆται ὁ Πατήρ, κατὰ τὴν δ΄ καὶ ε΄ καὶ ς΄
πρᾶξιν τῆς Ζ΄ Συνόδου, ἡμεῖς ἐρευνητικῶς τὰς
πράξεις ταύτας ἀναγνόντες, οὐδὲν τοιοῦτον
εὕρομεν, εἰμὴ μόνον ὅτι ἡ φύσις τῆς Ἁγίας
Τριάδος ὡς ἀνείδεως καὶ ἀόρατος οὐκ
εἰκονίζεται..."100

101

σελ 905 τοῦ β΄ τόµου.
πράξει ε΄ σελ. 819 τοῦ Β΄ τόµου τῶν Συνοδικῶν.
" Μή γάρ εἶναι θεµιτόν ἔλεγεν ὁ Ξεναpασ, ἀσωµάτουσ
ὄντασ ἀγγέλουσ σµµατοποιεῖν, καί ὡσ ἐν µορφαῖσ
ἀνθρωπίναισ ὑπάρχοντασ ἐνσωµάτουσ τυποῦν. ἀλλά
µετά µηδέ κἄκεῖνο νοµίζειν, τιµήν ἤ δόξαν ἐκνέµειν
τῷ Χριστῷ τήν διά τῆσ γραφῆσ αὐτῷ τεχνητευοµένην
εἰκόνα. εἶναι δέ µόνῳ αὐτῷ προσδεκτήν εἰδέναι τήν
ἐν πνεύµατι καί ἀληθείᾳ προσκύνησιν. καί µεθ'
ἕτερα. εἰδέναι δέ λέγει κἄκεῖνο, νηπιώδουσ εἶναι
φρενόσ τό πλαστουργεῖν ἐν περιστερᾶσ εἰδώλῳ τό
πανάγιον καί προσκυνητόν πνεῦµα. καί τοι τῶν
εὐαγγελικῶν οὐδαµῶσ παραδεδωκότων γραµµάτων,
ὅτι γέγονε περιστερά τό ἅγιον πνεῦµα, ἀλλ' ὅτι ἐν
εἴδει περιστερᾶσ ὤφθη ποτέ. τό δέ οἰκονοµικῶσ, ἀλλ'
οὐκ οὐσιωδῶσ οὕτω πῶσ ἐφάπαξ φανέν οὐδαµῶσ
ἁρµόδιον τοῖσ ἀσεβοῦσι σώµατοσ εἴδωλον ποιεῖν.
ταῦτα Φιλόξενοσ διδάσκων, ὁµοῦ τῆ διδασκαλίᾳ καί
τοὒργον ἐπέφερε, πολλαχόθεν γοὖν ἀγγέλων µέν
εἰκόνασ καταφέρων ἐξήλειφε, τάσ δέ τόν Χριστόν
τυπούσασ εἰσ ἀδύτουσ ἐταµίευε τόπουσ.
Ταράσιοσ ὁ ἁγιώτατοσ πατριάρχησ εἶπεν.
ἀκούσωµεν ἱεροί ἄνδρεσ, τίνεσ οὐκ ἐδέξαντο τάσ
σεπτάσ εἰκόνασ, ἀβάπτιστοι, Μανιχαῖοι, οἱ
φαντασίασ πρεσβεύοντεσ ἐπί τῆσ τοῦ Χριστοῦ

102

96

Μέγασ Φώτιοσ PG 101,929.
"Περὶ θείων ὀνοµάτων" κεφάλαιο I, II: "Ἡµερῶν δὲ
Παλαιὸσ ὁ Θεὸσ ὑµνεῖται διὰ τῶν πάντων αὐτόν
εἶναι καὶ αἰῶνα καὶ χρόνον καὶ πρὸ ἡµερῶν καὶ
χρόνον".
98
"Περὶ θείων ὀνοµάτων" κεφάλαιο Β, I.
99
Ἅγιοσ Κύριλλοσ Ἀλεξανδρείασ, Ἅγιοσ Κύριλλοσ
Ἱεροσολύµων. Καί ὁ Πάπασ Γρηγόριοσ στὴν
ἐπιστολήν του πρὸσ τὸν Λέοντα Ἴσαυρο, σελ 712 τὸ
Β΄ τόµου τῶν Συνοδικῶν κατά τόν Ἅγιον Νικόδηµον
γράφει καί ἐννοεῖ ὅτι ἡ φύσισ τῆσ Ἁγίασ Τριάδοσ
οὐκ εἰκονίζεται. Ὡστόσο παραµένει προβληµατική ἡ
φράση τῆσ ἐπιστολῆσ τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου, ὅταν
τονίζει ὅτι: "διά τί τόν πατέρα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ
Χριστοῦ οὐχ ἱστοροῦµεν καί ζωγραφοῦµεν; ἐπειδή
οὐκ οἴδαµεν τίσ ἐστιν καί Θεοῦ φύσιν ἀδύνατον
ἱστορῆσαι. καί εἰ ἐθεασάµεθα καί ἐγνωρίσαµεν,
καθώσ τόν υἱόν αὐτοῦ, κἄκεῖνον ἄν εἴχοµεν
ἱστορῆσαι καί ζωγραφῆσαι, καί ἵνα κἄκείνου τόν
χαρακτῆρα εἰδωλον ἀποκαλῆσ."
100
Ἱ. Πηδάλιον, ΑΩΞ∆, σελ. 321.
97
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αὐτὸν μετὰ τῶν ἄλλων εἰκονομάχων.? Ἐκ τούτου
συνάγεται ὅτι κατὰ τὴν Ζ΄ Σύνοδον πρέπει νὰ
ζωγραφῆται αὐτὸ ἐν εἴδει περιστερᾶς ὡς ἐφάνη.?
Αὐτὸ τοῦτο βεβαιοῖ καὶ ὁ Δοσίθεος" 103.

Νεκταρίου στήν Αἴγινα καί σέ ἄπειρες
παραστάσεις σέ παλαιά μοναστήρια ἤδη τοῦ 10ου
καί τοῦ 11ου αἰῶνος καί στούς μετέπειτα χρόνους
μέχρις ἡμῶν.
Στά πρακτικά τῆς Ἁγίας Ζ΄ Συνόδου
διαβάζουμε:
"εἴ τι γάρ τό ἅγιον εὐαγγέλιον διά τῆς
ἀναγνώσεως ἐνσημαίνει ἡμῖν, τό αὐτό καί αἱ
εἰκόνες"...105
..."παθών σαρκί ἐν τc σταυρc, καί ταφείς
καί ἀναστάς, καί ἀνελθών εἰς οὐρανούς, ὅθεν
κατῆλθεν, ἠλευθέρωσεν ἡμᾶς ἀπό πάντων
ἐκείνων τῶν μιασμάτων καί βδελυγμάτων,
ἀποστείλας τούς ἀγίους μαθητάς αὐτοῦ καί
ἀποστόλους εἰς πάντα τά ἔθνη, λαβόντας
δύναμιν ἐξ ὔψους, καθώς αὐτοῖς ἐπηγγείλατο, τό
πνεῦμα τό κύριον καί ζωοποιόν, τό
παντοδύναμον τό ἐκ τοῦ πατρός δι' υἱοῦ
ἐκπορευόμενον. δι'οὗ γενόμενοι δυνατοί ἐν ἔργῳ
ἐλυτρώσαντο τό ἀνθρώπινον ἐκ τῆς ματαίας τῶν
εἰδώλων λατρείας, διδάξαντες ἡμᾶς πιστεύειν
εἰς ἕνα Θεόν ἐν τριάδι ἀνυμνούμενον καί
δοξαζόμενον, παραδόντες καί σύμβολα ἐν τῆ
ἐκκλησίᾳ..."106 "οἱ γάρ Χριστιανοί ἕνα Θεόν
σέβοντες ἐν Τριάδι ἀνυμνούμενον, αὐτῷ μόνῳ
λατρεύοντες, δι' αἰσθητῶν συμβόλων πρός τά
νοητά ἀγόμεθα. αἰσθητοί γάρ ὄντες ἄλλως
πως πρός τά νοητά οὐκ ἀνατεινόμεθα, εἰ μή δι'
αἰσθητῶν συμβόλων, διά τε γραφικῆς θεωρίας
καί διά εἰκονικῆς ἀνατυπώσεως. αὕτη γάρ τῶν
πρωτοτύπων ὑπόμνησίς ἐστι καί ἀναγωγή πρός
αὐτά. καί τό μέν διά τῆς ἀκοῆς ἐνωτιζόμεθα,
τό δέ διά τῆς ὁράσεως κατανοοῦμεν. τά
ἀλλήλων γνωριστικά χωρίς πάσης ἀντιλογίας
καί τά ἀλλήλων ἔχουσιν δηλώσεις, καί ταῖς
αὐταῖς τιμαῖς γεραίρονται."107...

Ὅπως βλέπουμε, οἱ Ἅγιοι Πατέρες
συμφωνοῦν περὶ τοῦ περιγραπτοῦ τῶν
συμβολικῶν ἐμφανίσεων τοῦ Θεοῦ Πατρός καί
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐν εἴδει περιστερᾶς ἀλλ'
οὐ τῆς φύσεως (οὐσίας) τῆς Θεότητος.
Ἡ εἰκὼν τῆς Ἁγίας Τριάδος ἔχει γίνει
ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν.
Χίλια χρόνια περίπου ὑπάρχει καὶ
προσκυνεῖται.
Ἔγινε ἀποδεκτὴ ἀπὸ γενεὲς γενεῶν καὶ
ἀπὸ τοὺς μεγαλυτέρους Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας
μας:
Τὸν Ἅγιο Σέργιο τοῦ Ραντονὲζ στὴν
Ρωσσίαν, τὸν Ἅγιον Γρηγόριον τὸν Παλαμᾶν
στὸ Ἅγιον Ὅρος, τὸν Ἅγιον Νικόδημον τὸν
Ἁγιορείτην, τὸν Ἅγιον Νεκτάριον104, τὸν Ἅγιον
Δοσίθεον τῶν Ἱεροσολύμων καὶ πλῆθος ἄλλων
Ἁγίων.
Καί οἱ δύο συμβολικές παραστάσεις τῆς
Ἁγίας Τριάδος ὑπάρχουν ὑπεμεγέθεις στό μεγάλο
μοναστήρι τοῦ Jordanville, τῶν Ρώσσων τῆς
διασπορᾶς, ὅπου ἐνδιέτριβαν συχ΄νά οἱ μεγάλοι
Ἅγιοι Ἰωάννης Μαξίμοβιτς καί Ἅγιος
Φιλάρετος. Ὑπάρχουν ἐπίσης στόν μεγάλο
Καθεδρικό Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδος στόν Πειραιά,
στό μοναστήρι τῆς Ἁγίας Τριάδος τοῦ Ἁγίου
οἰκονοµίασ, καί ἐκ τῶν µιασµάτων αὐτῶν οἱ τῆσ
χριστιανοκατηγορικῆσ αἱρέσεωσ εἰσηγηταί ἔλαβον
τάσ ἀφορµάσ.
Σάββασ ὁ εὐλαβέστατοσ ἡγούµενοσ µονῆσ τῆσ
Στουδίου εἶπεν. εὐχαριστοῦµεν τῷ Θεῷ καί τῇ
ἀγαπητικῇ προαιρέσει τῶν δεσποτῶν ἡµῶν τῶν
ἀγαθῶν, ὅτι οἱ ψευδοφύλακεσ τῆσ ψευδοσυνόδου
ἐκείνησ
ἐθριάµβεύθησαν
µετά
καί
τῶν
συνηγορούντων αὐτοῖσ αἱρετικῶν.
Ἡ ἁγία σύνοδοσ εἶπεν. ἀνάθεµα αὐτοῖσ".
Ἰωάννου τοῦ διακρινοµένου, Τῶν Ἱερῶν Συνόδων
δαψιλεστάτη συλλογή, σελ. 819.
103
Σελ. 655 τῆσ ∆ωδεκαβίβλου.
104
ὁ ὁποῖοσ τήν προσκυνοῦσε στὸ Μοναστήρι του,
τῆσ Ἁγίασ Τριάδοσ, στὴν Αἴγιναν, ἀπὸ τὸ 1911, ὅπωσ
οἱ ἴδιοι ἐλέγξαµε τήν χρονολογίαν κατασκευῆσ τῆσ
εἰκόνοσ. Ὁ Ἅγιοσ ἐκοιµήθη τό 1920 πρό τῆσ
ἐπαράτου ἡµερολογιακῆσ ἀλλαγῆσ.

..."πιστεύοντες εἰς ἕνα Θεόν ἐν Τριάδι
ἀνυμνούμενον, τάς τιμίας αὐτοῦ εἰκόνας
105

Ἁγίου Ταρασίου, Ἰωάννη πρεσβυτέρῳ καί
ἡγουµένῳ καί ἀναχωρητῆ, Τῶν Ἱερῶν Συνόδων
δαψιλεστάτη συλλογή, σελ. 899.
106
ἔνθ, ἀνωτ. σελ. 901.
107
ἔνθ. ἀνωτ. σελ. 901902. Εἶναι ἄπειρεσ καί πλήρεισ
Πνεύµατοσ Ἁγίου οἱ σχετικέσ ἐκφράσεισ στό Ἅγιον
Σύµβολον τῆσ Πίστεωσ, στά Λειτουργικά καί
Πατερικά κείµενα "...καί ἀνελθόντα εἰσ τούσ
οὐρανούσ καί καθεζόµενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρόσ...",
"ὁ ἄνω τῷ Πατρί συγκαθήµενοσ", (Θ. Λειτουργία Μ.
Βασιλείου καί Ἁγίου Χρυσοστόµου), "... τῷ Πατρί
συγκαθεζόµενον" κ. ἄ.
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ἀσπαζόμεθα. οἱ μή οὕτως ἔχοντες ἀνάθεμα
ἔστωσαν". 108

Ξαναβρίσκει τήν Χάρη καί τήν Εὐλογία
μέσα στήν Πίστη τῆς Μιᾶς καί ἀδιαίρετης
Ἐκκλησίας. Συντάσσεται πάσῃ θυσία μέ τούς
ἀγωνιζόμενους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς σέ ὅλο
τόν κόσμο καί ἔχει βεβαιότητα ὅτι βρίσκεται μέσα
στήν Ἐκκλησία.

Ἀγαπητέ μοι Βασίλειε,
Σχετικά μέ τά συζητηθέντα μέ τόν
Νεοημερολογίτη ἱερέα Σοῦ ὑπενθυμίζω τά ἑξῆς:
Σχίσμα κάνει ὅποιος ἀποκόπτεται ἀπό
τήν ἑνιαία παράδοση καί τήν πίστη τῶν
Θεοφόρων Πατέρων.
Ἄρα σχισματικοί καί αἱρετικοί εἶναι οἱ
Νεοημερολογίτες, πού ἔσχισαν τήν Ἐκκλησία τό
1924, ὅταν εἰσήγαγαν τό Νέο ἡμερολόγιο, παρά
τήν ἀντίθεση τῆς Ἐκκλησίας ἐπί τετρακόσια
περίπου χρόνια, γιά νά συνεορτάζουν μέ τούς
αἱρετικούς τῆς Δύσεως.

Ἐν ἀγάπῃ Χριστοῦ π. Νικόλαος

Ὅλες οἱ Οἰκουμενικές Σύνοδοι εἶχαν τό
Πάτριο, δηλ. τῶν Θεοφόρων Πατέρων τήν
ἐκκλησιαστική τάξη καί τίς ἑορτές, (πού κακῶς
τήν τάξη τῆς ἀδιαίρετης Ἐκκλησίας οἱ καινοτόμοι
τήν ὀνόμασαν "παλαιό ἡμερολόγιο").
Οἱ Νεοημερολογίτες συμπροσεύχονται μέ
ὅλα τά δαιμόνια τῆς γῆς: Μέ τούς ἀβάπτιστους
καί αἱρετικούς Λατίνους, τούς Προτεστάντες καί
τούς Μονοφυσίτες, δηλ. ὅλους αὐτούς πού ἔχει
ἀναθεματίσει ἡ Ἐκκλησία. Σέ πολλές περιπτώσεις
συλλειτουργοῦν οἱ Βαρθολομαῖοι καί οἱ
Φαναριῶτες μέ τούς Λατίνους. Τόν Πάπα τόν
ἔφερε στήν Ὀθρόδοξη Ἑλλάδα μας ὁ
Νεοημερολογίτης Χριστόδουλος πού πέθανε
ἀμετανόητος, λόγῳ τῆς προδοσίας του αὐτῆς.
Σήμερα οἱ Νεοημερολογίτες ἐπίσκοποι καί
ἱερεῖς
συμπροσεύχονται
ἀκόμη
καί
μέ
ἀλλοθρήσκους,
Μωαμεθανούς,
Ἑβραίους,
Βουδιστές, Ἐρυθρόδερμους καί Εἰδωλολάτρες.
Ἔτσι μέ τίς συμπροσευχές τους αὐτές
ἀρνοῦνται τήν Ἁγία Τριάδα καί τήν μοναδική
πίστη στόν Χριστό μας.
Εἶναι, λοιπόν, αὐτή "ἐκκλησία";
Ὅποιος θέλει νά σωθεῖ φεύγει ἀπό αὐτούς
τούς λυμαιῶνες καί τούς λύκους καί ἐντάσσεται
στίς τάξεις τῆς ἀγωνιζομένης καί διωκομένης
Ἐκκλησίας.

108

Πράξις Η΄ ἔνθα ἀνωτ. σελ. 883.

40

