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Α. ΔΗΑΓΩΓΖ – ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΣΖ ΔΠΟΥΖ ΚΑΗ ΣΩΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΩΝ ΣΖ ΔΠΟΥΖ, ΠΟΤ ΔΕΖΑΝ ΟΗ ΑΓΗΟΗ ΘΔΟΦΟΡΟΗ
ΠΑΣΔΡΔ, ΣΩΝ ΔΝΓΔΚΑ (11) ΠΡΩΣΩΝ ΑΗΩΝΩΝ ΜΔΣΑ ΥΡΗΣΟΝ
1. Οἱ Ἅγηνη Παηέξεο ηῆο Ἑλσκέλεο Υξηζηηαληθῆο
καο Ἐθθιεζίαο, ηῶλ 11 πξώησλ κ.Υ. αἰώλσλ,
ἔδεζαλ κηάλ ἐπνρή ζθιεξῆο δνθηκαζίαο ηῆο
ξζνδόμνπ πίζηεσο θαί ηῆο θθιεζηαζηηθῆο
λόηεηαο, ἀπό ηήλ δξαζηεξηόηεηα ηῶλ αἱξέζεσλ
θαί ηῶλ ρηζκάησλ.
2. Παξάιιεια, ηό θξάηνο (ηῆο Ρσκατθῆο θαί
Βπδαληηλῆο Αὐηνθξαηνξίαο), ζηό κέλ ἐζσηεξηθό ηνπ
(ζηό πνιηηηθό ζθεληθό), ἐβίσλε ἐπνρή ἔληνλσλ
πνιηηηθῶλ ἀλαθαηαηάμεσλ θαί ΄΄ἴληξηγθαο΄΄, ἀπό
δέ ηό ἐμσηεξηθό, ηό θξάηνο ἐβάιιεην ἀπό
ἀιιεπάιιειεο ἐπηδξνκέο βαξβαξηθῶλ θπιῶλ.
3. έ ὅια ἐθεῖλα ηά ηαξαρώδε ρξόληα, ἡ
Ἐθθιεζία, θαί – ἰδίσο – νἱ ἡγέηεο αὐηῆο, δειαδή νἱ
Ἅγηνη Παηέξεο, εἶραλ λά ἀληηπαιέςνπλ ζηήλ πξάμε
(θη ὄρη ἁπιά ζηήλ ζεσξία!) ηόλ θαηαθεξκαηηζκό
ηῆο θθιεζίαο, ἀπό ηίο παληόο εἴδνπο
ἀλαθπόκελεο αἱξέζεηο, ζρίζκαηα θαί πιάλεο. Αἱξέζεηο, πνύ νὐθ ὀιίγεο θνξέο, ὁδήγεζαλ ζέ ἐκθύιηνπο
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ζπαξαγκνύο ηόλ ιαό. Πξόο ηνῦην ἔδξαζαλ ζπλνδηθά, θαί ἐπξαγκαηνπνίεζαλ ἁπηά (7) Οἰθνπκεληθέο πλόδνπο, πξόο ἐπίιπζηλ ηῶλ ρεηηθῶλ ζεκάησλ. Ἐπίζεο νἱ Ἅγηνη Παηέξεο, εἶραλ θαί ηό ἔξγνλ,
λά ἑξκελεύζνπλ αὐζεληηθά ηίο Γξαθέο, θαί ηίο
Γηδαρέο ηῶλ Ἀπνζηόισλ, πνύ νἱ αἱξεηηθνί
ἑξκήλεπαλ ςεπδῶο.
Β. Ζ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΄΄ΓΡΑΜΜΖ΄΄ ΣΩΝ ΑΓΗΩΝ ΠΑΣΔΡΩΝ, ΚΑΗ Ζ ΑΤΘΔΝΣΗΚΖ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΩΝ ΓΡΑΦΩΝ – Ζ ΓΗΑΚΡΗΖ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΖΝ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΑ, ΚΑΗ ΜΔ ΣΖΝ
ΠΔΡΗΠΣΩΗΟΛΟΓΗΑ, ΚΑΘΔ ΔΠΗ ΜΔΡΟΤ
ΑΗΡΔΔΩ ΚΑΗ ΥΗΜΑΣΟ.
4. Οἱ Ἅγηνη Παηέξεο ηῆο Ἐθθιεζίαο,
ἀθνινπζνῦζαλ, ὡο πξόο ηήλ ἀληηκεηώπηζηλ ηῶλ
αἱξέζεσλ θαί ηῶλ αἱξεηηθῶλ, ηήλ αὐζηεξή
΄΄γξακκή΄΄ ηῆο Ἁγίαο Γξαθῆο, θαί ηῶλ Γηδαρῶλ
ηῶλ Ἁγίσλ Ἀπνζηόισλ, ἀθνῦ ζπλεηδεηνπνίεζαλ
ὅηη ηό πξόβιεκα ηῶλ αἱξέζεσλ ἦηαλ ζέ κεγάιν βαζκό πξόβιεκα ἑξκελείαο ηῶλ Γξαθῶλ. Σά
ἁγηνγξαθηθά ρσξία ζρνιηάδνληαλ κέ πνηθίινπο ηξόπνπο, ὥζηε λά γίλεη θαηαλνεηό ηό βαζύηεξν θαί
«θεθξπκκέλν» ηνπο κήλπκα.

5. Γηά ηό Μέγα Βαζίιεην, θαί γεληθόηεξα γηά
ηνύο παηέξεο ηῆο Ἐθθιεζίαο, ὅιεο ηνπ νἱ ζθέςεηο
θαί γξαθέο, ἔρνπλ ἀθεηεξία θαί ἀπώηεξε θαηάιεμε ζηά ἁγηνγξαθηθά θείκελα. Ἀπό ἐθεῖ ἐκθνξεῖηαη
θαί ἐκπλέεηαη ηήλ ἀιήζεηα. Ὅπνην πξόβιεκα θαί λά
πξνθύςεη, ἐθεῖ ἀλαηξέρεη γηά λά βξεῖ ηή ιύζε ·
ὅπνην δόγκα, ἤ ὑςειή ζενινγηθή ζθέςε θαί ἄλ
ἀλαπηύζζεη, ζηή Γξαθή βξίζθεη ηήλ ἀζθαιή θαηνρύξσζε θαί ζέ ὅπνηα ἐιεγθηηθή ἀληηπαξάζεζε θαί
ἄλ παίξλεη κέξνο, ἐθεῖ βξίζθεη ηά ὀξζά
ἐπηρεηξήκαηα.
 Μέγαο Βαζίιεηνο, βέβαηα, κειεηάεη ηίο Γξαθέο θαη’ ἀξρήλ γηά ιόγνπο πξνζσπηθῆο ηνπ
ἐπνηθνδόκεζεο θαί, ὁπσζδήπνηε, γηά ηίο δηδαθηηθέο ἀλάγθεο ηνῦ πνηκλίνπ ηνπ. Ὅκσο, πξνζηξέρεη
ζηήλ Ἁγία Γξαθή θαί γηά λά ηήλ ἑξκελεύζεη ὀξζά
θαί ζύκθσλα κέ ηήλ ὀξζόδνμε ἀπνζηνιηθή παξάδνζε πνύ ἔρεη παξαιάβεη. Καί αὐηό γηαηί νἱ
ἑηεξόδνμνη ηήλ δηαζηξέθνπλ, ἑξκελεύνληάο ηελ
ὅπσο ηνύο ζπκθέξεη, πξνθεηκέλνπ λά ζηεξίμνπλ ηά
θίβδεια ζενινγηθά θαηαζθεπάζκαηά ηνπο: «Σά
δέ ξήκαηα ηῆο ζείαο Γξαθῆο, ἅπεξ ιακβάλνληεο νἱ
ἀληηθείκελνη θαί δηαζηξέθνληεο πξόο ηήλ νἰθείαλ
ζπλείδεζηλ …, νὕησο ἐμεηάζσκελ θαηά ηό δπλαηόλ
ἡκῖλ ἀλαπηύζζνληεο αὐηῶλ ηήλ δηάλνηαλ» (Ἐπηζη.
8, 4).
ηήλ πξνζπάζεηά ηνπ λά θαηαδείμεη ηό
ἀλππόζηαην ηῶλ αἱξεηηθῶλ ἀληηιήςεσλ, ὁ Μέγαο
Βαζίιεηνο ἐπηζηξαηεύεη ἄπεηξα ρσξία ἀπό ηήλ Ἁγία
Γξαθή.  ἀληηαηξεηηθόο ηνπ ιόγνο βξίζεη
ἁγηνγξαθηθῆο θαηνρύξσζεο. Αὐηό ηό θαηαιαβαίλεη θαλείο κέ ηήλ πξώηε ἀλάγλσζε ὁπνηνπδήπνηε
ἀληηαηξεηηθνῦ ηνπ ἔξγνπ.
6. Οἱ Ἅγηνη Παηέξεο, ζηό ζύλνιόλ ηνπο, εἶραλ, ἐμ
ἄιινπ, ζπλεηδεηνπνηήζεη ηνύο κύρηνπο ζθνπνύο
ηῶλ αἱξεηηθῶλ πνύ «ἐλ πξνζπνηήζεη ἐμεγήζεσο»
ἑξκελεύνπλ «πξόο ηό ἑαπηνῖο δνθνῦλ» ηήλ Γξαθή,
«πξόο ηόλ νἰθεῖνλ ζθνπόλ ηάο ἐμεγήζεηο πνηνύκελνη» θαί ἔηζη ὁ θαζέλαο κπνξεῖ λά «παξεηζάγε ηά
ἑαπηνῦ» θαί λά λνζεύζεη ηό λόεκα ηῶλ Γξαθῶλ.
Παξαραξάζζνπλ ηήλ ἀιήζεηα, δέλ ἀθνινπζνῦλ ηή
δηδαζθαιία ηῆο Γξαθῆο θαί ηή δηαζηξέθνπλ ζύκθσλα κέ ηή ζέιεζή ηνπο. «… νἱ παξαραξάθηαη ηῆο
ἀιεζείαο, νἱ νὐρί ηῇ Γξαθῇ ηόλ ἑαπηῶλ λνῦλ
ἀθνινπζεῖλ ἐθδηδάζθνληεο, ἀιιά πξόο ηό νἰθεῖνλ
βνύιεκα ηήλ δηάλνηαλ ηῶλ Γξαθῶλ δηαζηξέθνληεο…» Μέγαο Βαζίιεηνο. Δἰο ηήλ Ἑμαήκεξνλ Β΄,
2, 1-3).
 δηάινγνο κέ ηνύο ἑηεξνδόμνπο ὀθείιεη λά ἔρεη
ἁγηνγξαθηθή βάζε θαί ἡ ρξήζε ὅξσλ πνύ δέλ
ἐκπεξηέρνληαη ζηή Γξαθή, πξέπεη λά ἀπνπλένπλ ηίο
δηδαρέο θαί ηό πλεῦκα ηεο.

Γ. ΣΑ ΑΗΣΗΑ ΣΖ ΠΡΟΔΛΔΤΔΩ ΣΩΝ ΑΗΡΔΔΩΝ, ΚΑΗ ΣΑ ΑΗΣΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΠΑΔΩ ΣΖ ΔΚΚΛΖΗΑ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΠΑΣΔΡΔ.
7. έ ἀληίζεζε κέ ηήλ Ἐθθιεζία πνύ ηό ὄλνκά
ηεο ἀπνηειεῖ «ζπκθσλίαο ὄλνκα θαί ὁκνλνίαο», ηό
ραξαθηεξηζηηθόηεξν γλώξηζκα θαί ἡ βαζύηεξε
αἰηία ηῶλ αἱξέζεσλ εἶλαη θαηά ηόλ Ἱεξό Υξπζόζηνκν ἡ «θηινληθία θαί ζηάζηο θαί θηιαξρία θαί
ἀπνλνία»,
κέ
ζθνπό
ηή
δηάξξεμε
ηῆο
ἐθθιεζηαζηηθῆο ἑλόηεηαο. Ἐπεηδή ἀθξηβῶο «νὐδέλ
νὕησο Ἐθθιεζίαλ δπλήζεηαη δηαηξεῖλ, ὡο θηιαξρία», κεηέξα ηῶλ αἱξέζεσλ ζεσξεῖηαη ἡ ἐπηζπκία ηῆο
θηιαξρίαο, ἐλῶ ηήλ ἀθνξκή γηά ηίο ἐλέξγεηεο ηῶλ
αἱξεηηθῶλ ἀπνηεινῦλ ἡ ζθιεξνθαξδία θαί ἡ
ἀπνπζία ηῆο ἀγάπεο γηά ηήλ θθιεζία, ἀιιά θαί
ἡ ὑπεξεθάλεηα θαζώο θαί ἡ ἔιιεηςε ηαπεηλώζεσο
ἐθ κέξνπο ηνπο, (Πεξί Ἀθαηαιήπηνπ 2, PG), πξᾶγκα
πνύ
ηνύο
ὁδεγεῖ
ζηό
λά
ἐλεξγνῦλ
ἀληηεθθιεζηαζηηθά, θαζώο δέλ ἔρνπλ ὑγηή ἀιιά
ἀζζελή θαί ἀθάζαξηε πλεπκαηηθή δσή ἀθνῦ παξέθιηλαλ ἀπό ηή δηδαζθαιία ηῶλ ἀπνζηόισλ, (εἰο ηήλ
πξόο Ρσκαίνπο PG 60, 675), ἐπηθέξνληαο δηάξξεμε
ζηήλ ἑλόηεηα ηῆο Ἐθθιεζίαο θαί δηρνζηαζία ζηό
ζῶκα ηῶλ πηζηῶλ.
8. Σά αἴηηα πνύ ὁδήγεζαλ ζέ δηάζπαζε ηήλ
ἐθθιεζία θαηά ηόλ Μέγα Βαζίιεην, ζά κπνξνῦζαλ
λά ζπλνςηζηνῦλ ζέ ηξεῖο βαζηθνύο ἄμνλεο.
Πξῶηνλ ἡ ἐλέξγεηα θαί ηό δηαζπαζηηθό ἔξγν ηνῦ
θνηλνῦ ἐρζξνῦ, πνύ ἀξρηθά θαί πξίλ ηήλ λνκηκνπνίεζε ηνῦ
ρξηζηηαληζκνῦ
ἀληηκάρνληαλ ηό
ζσηεξηῶδεο ἔξγν κέ ηνύο δησγκνύο («ἔμσζελ πξνζβνιέο») θαί ηίο πηέζεηο ἐλαληίνλ ηῆο ἐθθιεζίαο ·
θαί ηώξα πξνζπαζεῖ ἔζσζελ κέ ηίο αἱξέζεηο, λά
ἐπηβάιιεη ηό «θαηάβξσκα ηνῖο ὠκνθάγνηο». Ἔηζη
δέλ κπνξνῦλ ἀπό ηά ἐμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά λά
δηαγλσζηνῦλ νἱ ἐρζξνί ηῆο πίζηεσο θαί ζπλεπῶο ηῆο
ἑλόηεηαο, ἐθόζνλ ὅινη ηνπο ραξαθηεξίδνληαη ὡο
ρξηζηηαλνί. Ὡο δεύηεξε βαζηθή αἰηία ηῆο δηάζπαζεο
ζεσξεῖ ὁ Μέγαο Βαζίιεηνο ηήλ ἔιιεηςε ἀγάπεο
κεηαμύ ηῶλ πηζηῶλ. (Πεξί Ἁγίνπ Πλεύκαηνο 78 ·
Ἐπηζη. 114 · Ἐπηζη. 164, 2 · Ἐπηζη. 191). Σξίηε θαί
ἐμίζνπ ζεκαληηθή αἰηία εἶλαη ἡ θηιαπηία, θηιαξρία
θαί
θηινδνμία
ηῶλ
πξντζηακέλσλ
ηῶλ
ἐθθιεζηαζηηθῶλ θνηλνηήησλ πνύ πξνβάιινπλ κόλν
ηό ἀηνκηθό ηνπο ζπκθέξνλ θαί ἐξίδνπλ γηά ηά
πξσηεῖα, ἀδηαθνξώληαο γηά ηό θαιό ηῶλ πηζηῶλ.
(Πεξί Ἁγίνπ Πλεύκαηνο 76 · πηό ἀλαιπηηθά
ἀλαπηύζζεηαη αὐηή ἡ αἰηία ζηό Πέηξνπ, Ἑλόηεηα
θαί Γηάζπαζε, ζ. 187 θε, ὅπνπ ἐθηίζεηαη θαί ἡ θνηλή
παηεξηθή γξακκή γηά αὐηή ηή ζέζε).

Γ. ΟΗ ΔΠΗΠΣΩΔΗ ΣΖ ΓΗΑΠΑΔΩ
ΣΖΝ ΔΚΚΛΖΗΑ – ΟΡΗΜΟΗ ΑΗΡΔΔΩΝ,
ΥΗΜΑΣΩΝ, ΠΑΡΑΤΝΑΓΩΓΩΝ
9. Ὅιε αὐηή ἡ θαηάζηαζε ἔρεη ζνβαξέο
ἐπηπηώζεηο ζηήλ ἐθθιεζηαζηηθή ἑλόηεηα.  Μέγαο
Βαζίιεηνο, ἄλ θαί θεηδσιόο ζηνύο ραξαθηεξηζκνύο
ηίο πεξηζζόηεξεο θνξέο, κπαίλεη ζηόλ πεηξαζκό λά
ὁξηνζεηήζεη ηίο δηαζπαζηηθέο θηλήζεηο πνύ
ὑπάξρνπλ κέζα ζηνύο θόιπνπο ηῆο ἐθθιεζίαο.
Ἔηζη, ἡ πηό βαζηθή δηαζπαζηηθή θίλεζε εἶλαη ἡ
αἵξεζε πνύ παξάγεη ἐζθαικέλε δηδαζθαιία
(δόγκαηα) θαί πξνζβάιιεη ηή ζσηεξηνινγηθή βάζε
ηῆο ἀπνθεθαιπκκέλεο ἀιήζεηαο. Γεύηεξε δηαζπαζηηθή θίλεζε εἶλαη αὐηή ηνῦ ζρίζκαηνο, ὅπνπ νἱ
δηελέμεηο πξνέξρνληαη θπξίσο ἀπό ἐθθιεζηαζηηθέο
αἰηίεο θαί ἔηζη ηό δήηεκα, ἐλ γέλεη, θαζίζηαηαη
ἰάζηκν. Σξίηε θαί ἐμίζνπ ζεκαληηθή ἀπνζρηζηηθή
θίλεζε εἶλαη αὐηή ηῆο παξαζπλαγσγῆο θαηά ηήλ
ὁπνία ἀλππόηαθηνη ἱεξεῖο, δηεθδηθώληαο γηά ηόλ
ἑαπηό ηνπο ηήλ ἐμνπζία, ζπγθξνηνῦλ ρσξηζηέο ζπλάμεηο ἀπό ἀλππαθνή. Καί νἱ ηξεῖο αὐηέο παξεθθιίζεηο πξαγκαηνπνηνῦλ ρσξηζηέο ζπλάμεηο γηά ηά κέιε
ηνπο.
10. Καηόπηλ ὅισλ ηῶλ ὡο ἄλσ δηαζπάζεσλ ηῆο
ἑλόηεηαο ηῆο ἐθθιεζίαο, εὐλόεηνλ ἦηαλ, ὅηη νἱ
Ἅγηνη Παηέξεο θύξηνλ ἔξγνλ εἶρνλ, ηήλ
ἀπνθαηάζηαζε ηῆο ἑλόηεηνο αὐηῆο κέ ηήλ ὀξζήλ –
ὅκσο – θαί ἐλ πλεύκαηη Ἁγίῳ – ἑξκελείαλ ηῆο
Ἁγίαο Γξαθῆο. πίζεο θαί ηήλ ὀξζήλ δηαηύπσζηλ ηῶλ δνγκάησλ ηῆο Πίζηεώο καο, ὄρη ἀπό πξνζπάζεηεο κεκνλσκέλσλ πξνζώπσλ, ἀιιά κέζα
ἀπό πξνζπάζεηεο ζπιινγηθέο (θαί ὡο ἐθ ηνύηνπ
ζπλνδηθέο), ὥζηε λά νἰθνδνκεζεῖ ἡ ἀκνηβαία ζρέζε
ἐκπηζηνζύλεο, θαί κεηά, λά ἐπαληζρύζεη ἡ πνιππόζεηε θνηλσλία (= ἑλόηεηα) ηῶλ κειῶλ ηῆο
Ἐθθιεζίαο, θαί ἡ θαηαδίθε ηῶλ αἱξέζεσλ θαί ηῶλ
αἱξεζηαξρῶλ.
Δ. Ζ ΓΗΑΚΡΗΖ ΜΔΣΑΞΤ ΣΩΝ ΑΡΥΖΓΩΝ
ΚΑΗ ΟΠΑΓΩΝ ΚΑΗ ΑΠΛΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΩΝ ΑΗΡΔΔΩΝ, ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΠΑΣΔΡΑ –
ΚΑΗ Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΓΗΑΚΡΗΔΩ ΑΤΣΖ,
ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΝΖ ΔΠΟΥΖΝ ΣΩΝ ΑΗΡΔΔΩΝ.
11. Ἐθεῖλν πνύ πξέπεη λά ηνλίζσκελ, ὅηη εἶρνλ
ὡο θαλόλα ἀληηκεηώπηζεο ηῶλ αἱξέζεσλ θαί ηῶλ
αἱξεηηθῶλ, νἱ Ἅγηνη Παηέξεο, εἶλαη ὅηη ζπκβνύιεπαλ
ηά κέιε ηῆο Ἐθθιεζίαο λά εἶλαη ἰδηαίηεξα πξνζεθηηθά κέ ὁπνηνλδήπνηε πνύ ζά παξνπζηάδεηαη
ἀλάκεζά ηνπο ὡο «ρξηζηηαλόο» θαί λά ἐμεηάδνπλ
ιεπηνκεξῶο ηό πεξηερόκελν ηῆο πίζηεσο θαί ηῆο
δηδαζθαιίαο ηνπ, θαζώο «πᾶζαη αἱ αἱξέζεηο ηνῦην
ὑπέδπζαλ ηό πξνζσπεῖνλ». (Ἱεξόο Υξπζόζηνκνο).

12. Πεξαηηέξσ ἐηόληδαλ – ὅκσο – ζηήλ πξάμε
ηήλ ἰδηαηηεξόηεηα θάζε δηδαζθαιίαο αἱξεηηθνῦ –
θαί ηήλ πεξηπησζηνινγία ηῶλ αἱξεηηθῶλ πνύ
ἐμέηαδαλ. πγθεθξηκέλσο, νἱ Ἅγηνη Παηέξεο δηέθξηλαλ, ὡο πξόο ηνύο αἱξεηηθνύο ἐάλ εἶλαη:
α) ΄΄αἱξεζηάξρεο – ἡγέηεο – ἀκεηαλόεηνη,
πξσηνζηαηνῦληεο, (πξσηεξγάηεο), θαλαηηθνί, ρξεκαηνδόηεο, πεηζκαηάξεδεο, πνιύ ὑπνθξηηαί΄΄
ὀλνκάδνληαο αὐηνύο ὡο «ιύθνπο βαξεῖο» δηαζπαζηέο ηῆο ἑλόηεηαο, θίιαξρνπο, ζθιεξόθαξδνπο, παξαραξάθηεο ηῆο ζείαο δηδαζθαιίαο, θαί λνζεπηέο
αὐηῆο, ςεῦηεο, θελόδνμνπο, ὄθεηο, γελλήκαηα ὀρηᾶο,
Ἀληίρξηζηνπο, Υξηζηέκπνξνπο, κηαξνύο, ζνθηζηέο,
πξσηόηνθνπο ηνῦ αηαλᾶ θαί ἐπηζπκνῦληεο ηήλ
Πξσηνθαζεδξίαλ ΚΑΗ ΜΔ ΑΤΣΟΤ ΖΑΝ ΠΟΛΤ ΑΤΣΖΡΟΗ
ἤ
β)
«ἁπινύζηεξνη,
ἀπνλήξεπηνη,
ἀθαηαηόπηζηνη, ἀθειεῖο, παξαζπξζέληεο, πιαλεκέλνη, ἀλελεκέξσηνη, ἐμαπαηεζέληεο» ΚΑΗ ΜΔ ΑΤΣΟΤ ΖΑΝ ΔΠΗΔΗΚΔΗ, Ω ΥΡΖΕΟΝΣΑ
ΜΔΗΕΟΝΟ ΚΑΣΖΥΖΔΩ ΚΑΗ ΚΑΣΑΝΟΖΔΩ, ὀλνκάδνληάο ηνπο θαί «ἀζζελεῖο», θαί
«ἀπνισιόηα πξόβαηα».
13. Μέ ἄιια ιόγηα, ζηά δηάθνξα ἔξγα ησλ, νἱ
Ἅγηνη Παηέξεο, ἠζρνινῦλην κέ ζπγθεθξηκέλελ
αἵξεζηλ θαί ζπγθεθξηκέλνλ αἱξεηηθόλ θάζε θνξά
θαί δηαθνξεηηθόλ (ηῆο ἐπνρῆο ησλ). Ὡο
ἐπαθόινπζνλ ἐμήηαδαλ ηά πηζηεύσ ηνπ, ηίο γλώζεηο
ηνπ, ηήλ πξνζσπηθόηεηά ηνπ, ηά θίλεηξά ηνπ, ηόλ
βαζκό ὑπαηηηόηεηάο ηνπ, ηίο ηπρόλ πιάλεο ηνπ, ηόλ
βαζκό ἐκκνλῆο ζηίο δνμαζίεο ηνπ, ἤ ζπκκνξθώζεώο
ηνπ, κέ ηήλ Ἁγία Γξαθή θαί ηνύο Ἱεξνύο Καλόλεο
ηῆο Ἐθθιεζίαο, θαί ηά δόγκαηα ηῆο Πίζηεώο καο,
ὅπσο αὐηά εἶρνλ πξνδηαηππσζεῖ, ἀπό πξνγελέζηεξεο
Σνπηθέο πλόδνπο, ἤ θαί Οἰθνπκεληθέο πλόδνπο.
14. Ἄλ ζέινκελ, ινηπόλ, ζήκεξνλ, λά
ἀληηιεθζνῦκε, θαί λά ἐθαξκόζνπκε ὀξζῶο, ηά
ιερζέληα θαί ηά γξαθέληα – ζέ δηάθνξεο ἐπνρέο,
θαί γηά δηαθνξεηηθέο αἱξέζεηο, ὑπό ηῶλ Ἁγίσλ
Παηέξσλ, ζά πξέπεη λά κειεηήζσκελ εἰο βάζνο,
ηά θείκελά ησλ, θαί λά ἑκπεδώζσκελ ηήλ ὡο ἄλσ
δηάθξηζηλ ηῶλ θαηεγνξηῶλ ηῶλ αἱξεηηθῶλ θαί εἰο
πνίαλ θαηεγνξίαλ (ἐθ ηῶλ ἄλσ δύν) ἀλεθέξνλην
θάζε ζπγθεθξηκέλελ θνξάλ!
15. Ἀληηζέησο, ἐάλ δέλ ἐκβαζύλνκελ ηήλ ηνηαύηελ δηαθξηηηθήλ ἔξεπλά καο, κπνξεῖ λά ἐμάγσκελ
ἐζθαικέλα ζπκπεξάζκαηα, ὅηη – δῆζελ – νἱ Ἅγηνη
Παηέξεο ζπληζηνῦζαλ λά εἴκεζα ἐπηεηθεῖο θαί λά
δηαιεγόκεζα αἰσλίσο – θαί ρσξίο θαλέλα ὅξηνλ! –
θαί ἐπ’ ἴζνηο ὅξνηο – κέ ηνύο ΄΄ἀκεηαλόεηνπο
αἱξεζηάξρεο θαί πξσηεξγάηεο΄΄ (΄΄ἡγέηεο΄΄) ηνύησλ,
(πνύ ὑπάξρεη θίλδπλνο λά ἐπεξεάζνπλ ηό πνίκληνλ
θαί λά δηαβξώζνπλ ηό ὀξζόλ δόγκα ηῆο πίζηεώο
καο), θαί αὐζηεξνί, κέ ηνύο ΄΄ἁπινύζηεξνπο παξαζπξζέληεο, ἀθαηαηόπηζηνπο θαί ἀθειεῖο, πιαλεκέλνπο θαί ἐμαπαηεζέληεο΄΄.

16. Ἐπίζεο, ἐάλ δέλ ἐκβαζύλνκελ ηήλ ηνηαύηελ
δηαθξηηηθήλ ἔξεπλάλ καο, κπνξεῖ λά ἐμάγσκελ
ἐζθαικέλα ζπκπεξάζκαηα, ὅηη – δῆζελ – νἱ Ἅγηνη
Παηέξεο ζπληζηνῦζαλ λά ζπλδηαιέγνληαη κέ ηνύο
αἱξεηηθνύο, ὅινλ ηό πνίκληνλ, ἤ – ἕζησ – κεγάιν
κέξνο ηνῦ πνηκλίνπ, δειαδή νἱ «θαηεξηηζκέλνη
ζενινγηθῶο θαί ζηαζεξνί ζηήλ πίζηηλ ησλ» πεξί ηῶλ
ὁπνίσλ, ἀιεζῶο νἱ Ἅγηνη Παηέξεο ἐλλννῦζαλ ὅηη
«ἐιάρηζηνη (νὔηε 2%) ἔρνπλ ζήκεξνλ αὐηέο ηίο
γλώζεηο θαί αὐηά ηά πξνζόληα θαί ἰδηόηεηεο θαί
ἀθεξαηόηεηα ραξαθηῆξνο, θαί ἱθαλόηεηα δηαιόγνπ θαί δηαπξαγκαηεύζεσλ, θαί εὐθπΐα
αὐμεκέλελ, ὥζηε λά δηαθξίλνπλ ηίο ἱθαλόηεηεο,
ηίο πξνζέζεηο, θαί ηήλ ςπρνζύλζεζηλ ηῶλ
ζπλνκηιεηῶλ ησλ». Σό λά θηινζνθεῖ θαλείο πεξί
Θενῦ, δέλ εἶλαη ηνῦ θαζελόο γηαηί αὐηό ηό πξᾶγκα,
δέλ εἶλαη ηόζν θζελό θαί ρακειό (Ἅγηνο Γξεγόξηνο ὁ Θενιόγνο 329-390 κ.Υ. – Λόγνο ΚΕ – θαηά
Δὐλνκηαλῶλ).
17. Καί ἐάλ ζέινκελ λά εἴκαζηε ζαθεῖο, ὡο
πξόο ηήλ ὁξηνζέηεζηλ θαί ηά πιαίζηα δξάζεο καο
θαί ζπκπεξηθνξᾶο καο ἔλαληη ηῶλ αἱξεηηθῶλ ἡ
ἀιεζήο ζπκβνπιή ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ, εἶλαη κέ
ηνύο
αἱξεηηθνύο
λά
ζπλδηαιέγνληαη
(ἐιαρηζηόηαηνη θσηηζκέλνη θαί θαηεξηηζκέλνη
θαί ἰζρπξνί ζηήλ πίζηίλ ησλ Υξ. ξζόδνμνη) θαί
κέ βάζε ηό ὀξζόλ δόγκα ηῆο Πίζηεώο καο
(δειαδή, λά δηαιέγσληαη κέζα ζέ ζπγθεθξηκέλα

ζενινγηθά ὅξηα) θαί γηά ζπγθεθξηκέλνλ ρξόλνλ
(ἤηνη ἐιάρηζηνλ ρξόλνλ ἤ θνξέο κέ ηνύο
΄΄ζθιεξνύο΄΄, αἱξεζηάξρεο θαί πξσηνζηαηνῦληεο
ηῶλ αἱξέζεσλ – θαί αὐηνί εἶλαη ηό 98% ἐμ αὐηῶλ
πνύ ἔξρνληαη εἰο δηαιόγνπο, ἤ πιεζηάδνπλ κέ πξνζέζεηο πξνζειπηηζκνῦ ἤ δηαζπάζεσο ηό πνίκληνλ –
θαί κείδνλα ρξόλνλ κέ ηνύο ΄΄ἁπινύζηεξνπο΄΄, ηνύο
ἀθαηαηόπηζηνπο, ἀθειεῖο θαί ἐμαπαηεζέληαο ἤ πιαλεκέλνπο, αἱξεηηθνύο, πνύ εἶλαη ζύκαηα ηῶλ
ζθιεξῶλ θαί ἀκεηαλόεησλ αἱξεηηθῶλ) (βι. θαί
ἄξζξνλ ηνῦ Καζεγεηνῦ Δὐ. Θενδώξνπ κέ ηίηινλ
«Σί ζά ἔιεγελ, ὁ Ἱεξόο Υξπζόζηνκνο γηά ηνύο
ζεκεξηλνύο Οἰθνπκεληθνύο δηαιόγνπο;» εἰο ηό
πεξηνδηθόλ ΄΄Θενινγία΄΄ η. 79, Ἀζήλα (Ἰαλνπάξηνο
– Ἰνύληνο 2008, ζει. 12-22).
Ἄο ιάβσκελ, ἄιισζηε, ὑπ’ ὄςηλ καο, ὅηη ζηήλ
ζεκεξηλή ἐπνρή, ἐπιεζύλζεζαλ νἱ αἱξέζεηο θαί
θαθνδνμίεο, θαί ηό πξόβιεκα ηῆο ἐιιείςεσο θαηαξηίζεσο θαί θαηερήζεσο ηνῦ πνηκλίνπ, ἔρεη ζνβαξώηαηα ὀμπλζεῖ.
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