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24. Αἱξεηηθόο, θαη’ ἀξρήλ, εἶλαη ὁ ὁπαδόο κίαο 

αἱξέζεσο, - θαί ἐθδειώλεη ηνῦην ἤ γξαπηῶο ἤ 

πξνθνξηθῶο, ἤ κέ ἐλέξγεηεο ἤ κέ παξαιείςεηο – θαί 

δηά ηνῦ ὁπνίνπ ὁ Ἀπ. Παῦινο ἀλαθέξεη ηά ἑμῆο: 

«κσξάο δέ δεηήζεηο θαί γελεαινγίαο θαί ἔξεηο θαί 

κάραο λνκηθάο πεξηίζηαζν· εἰζί γάξ ἀλσθειεῖο θαί 

κάηαηνη, αἱξεηηθόλ ἄλζξσπνλ κεηά κίαλ θαί δεπ-

ηέξαλ λνπζεζίαλ παξαηηνῦ, εἰδώο ὅηη ἐμέζηξαπηαη 

ὁ ηνηνῦηνο θαί ἁκαξηάλεη ὤλ αὐηνθαηάθξηηνο»  (Σηη. 

γ΄ 11). 

25. Αἱξεηηθόο εἶλαη ἐθεῖλνο πνύ ἔρεη γλώζε ηῆο 

δηαθνξᾶο ηῆο δηθῆο ηνπ δνμαζίαο θαί ηῆο 

ἐθθιεζηαζηηθῆο δηδαζθαιίαο, θαί δέλ πείζεηαη ζηήλ 

ἁξκόδηα ἐθθιεζηαζηηθή ἀξρή, ἀιιά ἐκκέλεη θαί 

ὑπνζηεξίδεη κέ ἐπηκνλή ηίο ἀπόςεηο ηνπ. 

26.  ἡγέηεο κίαο Υξηζηηαληθῆο Αἱξέζεσο 

ὀλνκάδεηαη ΄΄Αἱξεζηάξρεο΄΄ (δειαδή αὐηόο πνύ 

πξσηνζηαηεῖ), ἐλῶ ηό ἀπιό κέινο κηᾶο αἱξέζεσο 

ὀλνκάδεηαη ΄΄αἱξεηηζηήο΄΄ ἤ – ἁπιά – αἱξεηηθόο. Γηά 

λά ραξαθηεξηζζεῖ θάπνηνο αἱξεηηθόο, θαηά ηό 

θθιεζηαζηηθόλ Γίθαηνλ, πξέπεη λά ἔρεη πξόζεζε 

(= δόινλ)  λά ἀπαξλεζεῖ ηήλ ὀξζήλ ρξηζηηαληθήλ 

πίζηηλ, θαί ὄρη ἁπιά λά ἐλεξγεῖ ἀπό πιάλελ, ἤ θαθν-

δνμίαλ. 

27. ηήλ Καηλή Γηαζήθε, ζπγγελήο ἔλλνηα κέ ηήλ 
ἔλλνηα ηνπ «αἱξεηηθνῦ» εἶλαη ἡ ἔλλνηα ηνῦ 
«ςεπδνδηδαζθάινπ» (Β΄ Πεηξ. β΄ 1) θαί 
«ςεπδνπξνθήηε» (Α΄ Ἰσ δ.1.). 

28. Οἱ Αἱξεηηθνί ὑπόθεηληαη ζηήλ πνηλή ηνῦ κεγά-
ινπ ἀθνξηζκνῦ ἤ Ἀλαζέκαηνο (δ΄ θαλ. ηῆο Γ΄ Οἰ-
θνπκ. θαί α΄ θαλώλ ηῆο Πελζέθηεο). 

29. Γέλ ζά ἀλαθεξζνῦκε ἐδῶ ζηήλ γέλεζε 
(ἐκθάληζε) ηῶλ πξώησλ αἱξέζεσλ, θαί ηί 
ἀπόθιηζε εἶραλ νἱ δηάθνξεο δνμαζίεο ησλ, ἀπό 
ηήλ Κύξηα Γηδαζθαιία ηνῦ Κπξίνπ ἡκῶλ Ἰεζνῦ 
Υξηζηνῦ, θαί ηῶλ Ἀπνζηόισλ! Βιέπνπκε – ὅκσο – 
ὅηη αἱξέζεηο εἴρακε, ἤδε ἀπό ηόλ Πξῶηνλ κεηά 
Υξηζηόλ Αἰώλα, θαί νἱ αἱξεηηθνί δεκηνπξγνῦζαλ 
ἔξηδεο θαί δηαηξέζεηο (Α΄ Σηκ. 6, 3, Σηη. 3, 9,  
Ἰνύδα 19), θαί νἱ παξεθθιίζεηο ησλ, θαί νἱ ἔξηδεο, 
θαί νἱ δηαηξέζεηο, ἔρνπλ ηήλ πεγή ηνπο ζηήλ πεη-
ζκαηηθή ἀιαδνλεία ηῶλ ἀλζξώπσλ ἐθείλσλ, πνύ 
ἀληί λά ὑπνηάζζνληαη ζηήλ δηδαζθαιία πνύ θε-
ξύζζεηαη ὁκόθσλα ζηήλ θθιεζία (Ρσκ. 6. 17, 
Α΄ Κνξ. 15, 11, Α΄ Σηκ. 6, 3 – Β΄ Πε. 2.21), ηήλ 
ἀιινηώλνπλ ζέινληαο λά ηήλ μεπεξάζνπλ κέ ζεσ-
ξίεο δηθῆο ηνπο ἐκπλεύζεσο (Β΄ Ἰσ. 9). 

30. Γη’ αὐηό, νἱ πηό ἐπηθίλδπλνη, ἀπνθόπεθαλ κέ 
ἀθνξηζκό (Σηη. 3.10. Α΄ Σηκ. 1, 20 Ἰνύδα 23, Β΄ Ἰσ. 
10). εκεησηένλ ὅηη, ὅζνη αἱξεηηθνί ηπγράλνπλ θαί 
θιεξηθνί, θαζαηξνῦληαη (Καλώλ δ΄ ηῆο Γ΄ 
Οἰθνπκεληθῆο πλόδνπ). 
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31. Γόγκα εἶλαη ἡ ἐπί κέξνπο αὐζεληηθή δηδαζθα-

ιία ηῆο θθιεζίαο θαί ἀλαθέξεηαη ζηήλ ἐλ Υξηζηῷ 
ἀπνθάιπςε, ὅπσο βηώζεθε ἀπό ηνύο ἀλζξώπνπο 
πνύ ἦηαλ ζηό ζηάδην ηνῦ θσηηζκνῦ, θαί ἔρεη λά θά-
λεη κέ ηό ηί πηζηεύνπκε. Αἵξεζε εἶλαη ἡ παξέθθιη-
ζε ἀπό ηά δόγκαηα ηῆο πίζηεσο πνύ ἅπαμ παξεδόζε 
ζηνύο Ἁγίνπο. Γηά ηήλ θαηαπνιέκεζε ηῶλ 
αἱξεηηθῶλ ΄΄δνγκάησλ΄΄ ζπλῆιζαλ νἱ Οἰθνπκεληθέο 
ύλνδνη. (Σά πνξίζκαηα (ἀπνθάζεηο) αὐηῶλ ἔρνπλ 
θαηαρσξεζεῖ ζηό Ἱεξόλ Βηβιίνλ πνύ ιέγεηαη 
΄΄Πεδάιηνλ΄΄).  Πξνζνρή!!  Οἱ Αἱξεηηθνί, 
ἀπνξξίπηνπλ ηήλ ἱζηνξηθή θθιεζία ηνπ Υξηζηνῦ 
θαί ηά δόγκαηά ηεο, παξνπζηάδνληαο ζηνύο 
ἀθειεῖο ἕλαλ – δῆζελ – Ἀδνγκάηηζην Υξηζηηαλη-
ζκό, ζηόλ ὁπνῖν ἀξθεῖ λά ἀλαπαύεηαη θαλείο, θαί λά 
κειεηάεη ηήλ Ἁγία Γξαθή!  ΑΤΣΟ ΔΙΝΑΙ ΦΔΤ-
ΓΔ!!!  Καη’ ἀξράο, θαί ὁ ἀδνγκάηηζηνο εἶλαη θαί 
αὐηόο δόγκα!  Ἀιιά, ἄλ ἀιήζεπε αὐηό ηόηε γηαηί 
ἀζθνῦλ πξνζειπηηζηηθή δξάζε, ἐθ’ ὅζνλ ἡ πίζηε 
ζηό Υξηζηό θαί ἡ κειέηε ηῆο Γξαθῆο «ἀξθνῦλ»;; 

32. Ὁ Ἀπ. Παῦινο ζεσξεῖ «δηεθζαξκέλνπο ζηήλ 
πίζηε» ηνύο αἱξεηηθνύο (Σηη. γ  10-11), θαί 
«λαπαγνύο ηῆο πίζηεσο» (Α΄ Σηκ. α΄ 19) θαί ηίο δη-
δαζθαιίεο ησλ ὡο «κάηαηεο, πνύ πξνρσξνῦλ ζέ 
ἀζέβεηα, θαί θαηαηξῶλε ὡο γάγγξαηλα ηό ὑγηέο 
ζῶκα, θαί ἀλαηξέπνπλ ηήλ πίζηε, ὅζσλ ἀλζξώπσλ 
δέλ ἔρνπλ πιήξε γλώζε πεξί ηῆο πίζηεσο» (Β΄ Ση-
κνζ. β΄ 16-18). Πξνηξέπεη δέ ηόλ πίζθνπν Σίην, λά 
ἐιέγρεη ἀπόηνκα ἐθείλνπο πνύ ἑηεξνδηδαζθαινῦλ 
(Σίηνο α΄ 13-14). έ ἄιιν ζεκεῖν, ζπκβνπιεύεη ηόλ 
πίζθνπν – πιένλ – Σηκόζεν «λά ἀπνζηξέθεηαη ηίο 
καηαηνινγίεο ηῶλ αἱξεηηθῶλ δηόηη … ἐπιαλήζεζαλ 
θαηά ηήλ πίζηηλ (Α΄ Σηκ. 6, 20-21) θαί πξνβιέπεη 
ὅηη «… κεηά ηήλ ἀλαρώξεζίλ κνπ, ζέινπζηλ 
εἰζέιζεη εἰο ἐζᾶο ιύθνη βαξεῖο, κή θεηδόκελνη ηνῦ 
πνηκλίνπ … ιαινῦληεο δηεζηξακκέλα, δηά λά 
ἀπνζπῶζη καζεηάο ὀπίζσ αὐηῶλ… Γηά ηνῦην 
ἀγξππλεῖηε… (Πξάμεηο Κ΄ 28-32). 

33. έ πιεῖζηεο δέ πεξηπηώζεηο ηνύο πξνηξέπεη λά 
κέλνπλ ζηαζεξνί ζηίο παξαδόζεηο πνύ ἐδηδάρζεζαλ 
εἴηε δηά ιόγνπ, εἴηε κέ ἐπηζηνιέο ηνπ (π.ρ. Β΄ Θεζ/
θεηο  β΄ 15, Α΄ Κνξ. ηα 1) θ.ιπ. 
34. Ἀξγόηεξα, πάιη ζά γξάςεη «Ἀιιά θαί ἐάλ ἡκεῖο 
ἤ ἄγγεινο ἐμ νὐξαλνῦ ζᾶο θεξύηηεη ἄιιν 
εὐαγγέιηνλ, παξά ἐθεῖλν, ηό ὁπνῖνλ ᾶο 
ἐθεξύμακελ, ἄο εἶλαη ἀλάζεκα (Γαιάηαο α΄ 8-9). 
 Απόζηνινο Πέηξνο ὀλνκάδεη ηίο αἱξέζεηο 
΄΄αἱξέζεηο ἀπσιείαο…΄΄  πῆξμαλ ὅκσο θαί 
ςεπδνπξνθῆηαη κεηαμύ ηνῦ ιανῦ, θαζώο θαί κεηαμύ 
ζαο ζέινπζη εἶζζαη ςεπδνδηδάζθαινη, νἵηηλεο ζέ-
ινπζη παξεηζάμεη αἱξέζεηο ἀπσιείαο, ἀξλνύκελνη 
θαί ηόλ ἀγνξάζαληα αὐηνύο δεζπόηελ, ἐπηζύξνληεο 
εἰο ἑαπηνύο ηαρείαλ ἀπώιεηαλ (Β΄ Πέηξνπ β΄ 1)  θαί 
… «ηά ὁπνῖα νἱ ἀκαζεῖο θαί ἀζηήξηθηνη ζηξεβιώ-
λνπζη, ὡο θαί ηάο γξαθάο πξόο ηήλ ἰδίαλ αὐηῶλ  

ἀπώιεηαλ (Β΄ Πέηξνπ γ΄ 15-16). 
35. Ὁ Ἀπόζηνινο Ἰσάλλεο, ὁ καζεηήο ηῆο 

ἀγάπεο, γηά ἐθείλνπο πνύ ἀξλνῦληαλ ὅηη ὁ Ἰεζνῦο 
Υξηζηόο ἦιζε ζηή Γῆ, ιαβώλ ἀλζξώπηλν ζῶκα, 
ἀπαληάεη ὡο ἑμῆο: «Ἀγαπεηνί, κή παληί πλεύκαηη 
πηζηεύεηε, ἀιιά δνθηκάδεηε ηά πλεύκαηα εἰ ἐθ ηνῦ 
Θενῦ ἐζηηλ, ὅηη πνιινί ςεπδνπξνθῆηαη 
ἐμειειύζαζηλ εἰο ηόλ θόζκνλ. λ ηνύηῳ γηγλώζθεηε 
ηό πλεῦκα ηνῦ Θενῦ· πᾶλ πλεῦκα ὅ ὁκνινγεῖ 
Ἰεζνῦλ Υξηζηόλ ἐλ ζαξθί ἐιειπζόηα, ἐθ ηνῦ Θενῦ 
ἐζηί· θαί πᾶλ πλεῦκα ὅ κή ὁκνινγεῖ ηόλ Ἰεζνῦλ 
Υξηζηόλ ἐλ ζαξθί ἐιειπζόηα, ἐθ ηνῦ Θενῦ νὐθ ἔζηη 
· θαί ηνῦηό ἐζηη ηό ηνῦ ἀληηρξίζηνπ ὅ ἀθεθόαηε ὅηη 
ἔξρεηαη, θαί λῦλ ἐλ ηῷ θόζκῳ ἐζηίλ ἤδε». (Α΄ Ἰσάλ. 
δ, 1-3). 
36. Σέινο, ὁ Ἀπ. Ἰσάλλεο παξαγγέιιεη, ὅπσο νἱ 

πηζηνί «κή δέρσληαη ηνύο αἱξεηηθνύο εἰο ηάο 
νἰθίαο ησλ, θαί ραίξεηλ αὐηνῖο κή ιέγσζη, δηόηη 
εἶλαη πιάλνη θαί ἀληίρξηζηνη (Α΄ Ἰσάλλ. δ΄ 3, Β΄ 
Ἰσάλλ. 7 θαί 10). 

 
Ο ΙΔΡΟ «ΠΟΛΔΜΟ» ΣΗ ΔΚΚΛΗΙ-

Α ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΑΙΡΔΣΙΚΩΝ. Η ΑΝΣΙΜΔ-
ΣΩΠΙΗ ΣΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ 
ΚΑΙ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΟΝ ΓΙΚΑΙΟΝ.  

 
37. λ ζπλερείᾳ, νἱ Ἅγηνη Ἀπόζηνινη, νἱ Γηάδνρνη 

αὐηῶλ πξῶηνη πίζθνπνη, νἱ Ἱεξνί Παηέξεο, θαί νἱ 
θθιεζηαζηηθέο ύλνδνη δηεμήγαγνλ ηνύο καθξνύο 
ἀγῶλαο θαηά ηῶλ δηαθόξσλ αἱξεηηθῶλ θαί δηά 
πνιιῶλ Ἱεξῶλ θαλόλσλ ἀπεγόξεπζαλ ηήλ ζπκκεην-
ρήλ ηῶλ αἱξεηηθῶλ εἰο ηά κπζηήξηα θαί ηήλ ιαηξείαλ 
ηῆο θθιεζίαο, ἔηη δέ θαί αὐηήλ ηήλ κεη’ αὐηῶλ 
ζπκπξνζεπρήλ ηῶλ πηζηῶλ (Ἀπνζη. λδ΄, κέ΄, κζη΄, 
Α΄ Οἰθ. πλ. ηδ΄, Πελζ. 72 θ. ἄι., ὡο θαί κεηαγελέ-
ζηεξνη θαλνληθνί δηαηάμεηο). 

38. Μέ βάζηλ ηάο ἀπνζηνιηθάο αὐηάο θαηεπζπληε-
ξίνπο γξακκάο, ἡ θθιεζία, πξόο πεξηθξνύξεζηλ 
ηῆο ξζνδνμίαο, κεηῆιζελ ἀλέθαζελ αὐζηεξά κέ-
ηξα θαηά ηῶλ αἱξεηηθῶλ. θθιεζηαζηηθῶο, ἡ 
αἵξεζηο ηηκσξεῖηαη ἐπί θιεξηθῶλ κέλ δηά ηῆο 
πνηλῆο ηῆο θαζαηξέζεσο, ἐπί ιατθῶλ δέ δηά ηῆο 
πνηλῆο ηνῦ ἀλαζέκαηνο (Καλ. δ΄ ηῆο Γ΄ 
Οἰθνπκεληθῆο πλόδνπ, 448 π.Υ.). Καηά δέ ηό ?
Ἅξζξνλ 8 ηνῦ Καηαζηαηηθνῦ ράξηνπ ηῆο 
θθιεζίαο ηῆο ιιάδνο (λ. 671/1943) θπξσζέ-
ληνο δηά ηῆο ὑπ’ ἀξηζ. 184/1946 πξάμεσο ηνῦ 
ὑπνπξγ. πκβνπιίνπ), θαηά ηῶλ αἱξεηηθῶλ 
ἐπηβάιιεηαη πξνζσπηθόο ἀθνξηζκόο ὑπό ηῆο 
Γηαξθνῦο Ἱεξᾶο πλόδνπ ηῇ ἐγθξίζεη ηνῦ 
ὑπνπξγνῦ ζξεζθεπκάησλ. Γη’ ἄιισλ θαλόλσλ, 
ἐπηδηώθεηαη ἡ ἀπνκόλσζηο ηῶλ αἱξεηηθῶλ θαί ἡ ἀπ’ 
αὐηῶλ θαηαζθάιηζηο ηῆο ξζνδνμίαο. 

39. Οὕησ νἱ εἰζεξρόκελνη εἰο ζπλαγσγήλ 
Ἰνπδαίσλ ἤ αἱξεηηθῶλ, ἵλα πξνζεπρεζνῦλ κεη’ 
αὐηῶλ, θιεξηθνί κέλ ὄληεο θαζαηξνῦληαη, ιατθνί δέ 
ἀθνξίδνληαη (θαλ. μδ΄ Ἀπνζη., θεξόκελνο ὡο με΄ 
εἰο ηό Πεδάιηνλ, ζ΄ θαί ιγ΄ Λανδ., β΄ Ἀληηνρ.). 
Καηά δέ ηόλ θαλ. η΄ Ἀπνζη., νἱ ἐλ νἴθῳ 
ἀθνηλσλήηνηο (ἐλ νἷο θαί νἱ αἱξεηηθνί) ζπκπξνζεπ-
ρόκελνη ἀθνξίδνληαη. 



40. πίζεο, πίζθνπνη ἤ Πξεζβύηεξνη ἤ Γηάθνλνη 
ἐπηηξέπνληεο εἰο αἱξεηηθνύο λά ηειέζνπλ θαηί ὡο 
θιεξηθνί, θαζαηξνῦληαη (θαλ. κε΄ Ἀπνζη.). 
πίζθνπνη δέ ἤ Πξεζβύηεξνη δερόκελνη ηά βαπηί-
ζκαηα θαί ηάο ζπζίαο ηῶλ αἱξεηηθῶλ ἤ 
ἀλαγλσξίδνληεο ηάο δηδαζθαιίαο αὐηῶλ 
θαζαηξνῦληαη (θαλ. κζη΄ Ἀπνζη. θαί δ΄ ηῆο Γ΄ 
Οἰθνπκεληθῆο πλόδνπ). 

41. Καηά ηό Καλνληθόλ Γίθαηνλ, νἱ αἱξεηηθνί ηπγ-
ράλνπλ δπζκελνῦο κεηαρεηξίζεσο θαί ὑπόθεηληαη 
εἰο ὡξηζκέλαο ζηεξήζεηο εἰο ηάο κεηά ηῶλ 
ξζνδόμσλ ζρέζεηο ησλ. Οὕησ ζηεξνῦληαη παληόο 
ἐθθιεζηαζηηθνῦ ἀμηώκαηνο. Γέλ δύλαληαη λά 
ἐμεηάδνληαη ὡο κάξηπξεο ὑπό ἐθθιεζηαζηηθῶλ Γη-
θαζηεξίσλ, νὐδέ λά ὑπνβάιινπλ θαηεγνξίαλ θαη’ 
ξζνδόμνπ θιεξηθνῦ, ἐθηόο ἐάλ νὗηνη ὑπῆξμαλ νἱ 
παζόληεο εἰο ηό ὑπό δίσμηλ ἀδίθεκα (λ. 5383/1932, 
ἄξζξ. 101 ἐλ ζπλδ. πξόο ηό 68, ἐδάθ. β-γ, θαλ. ζη΄ 
ηῆο Β΄ Οἰθνπκεληθῆο πλόδνπ). 

42. Γέλ δύλαληαη λά ιακβάλνπλ ηά κπζηήξηα, 
νὐδέ λά ἐμνκνινγνῦληαη εἰο ξζόδνμνλ Ἱεξέα. Γέλ 
δύλαληαη λά ζπλάςνπλ γάκνλ κεη’ ὀξζνδόμνπ, ὁ 
ηπρόλ δέ ηειεζζεζόκελνο θεξύζζεηαη ἄθπξνο (θαλ. 
νβ΄ Σξνύιινπ). Δἰδηθῶο δέ εἰο θιεξηθνύο, 
ἀλαγλώζηαο θαί ςάιηαο ὅηη, ἀπεγνξεύζε ὅπσο ηά 
ηέθλα ησλ ζπλάπηνπλ γάκνλ κεζ’ αἱξεηηθνῦ, ἐθηόο 
ἐάλ νὗηνο ἤζειελ ὑπνζρεζῆ ὅηη ζά ἀλαγλσξίζε ηήλ 
ὀξζήλ πίζηηλ (θαλ. η΄ θαί ια΄ Λανδ., θα΄ Καξζ., ηδ΄ 
ηῆο Α΄ Οἰθνπκεληθῆο πλόδνπ). 

43. Γέλ δύλαληαη νἱ αἱξεηηθνί λά γίλνπλ ἀλάδνρνη 
ὀξζνδόμσλ. 

44. Γέλ θεδεύνληαη νὗηνη θθιεζηαζηηθῶο θαί 
δέλ ηπγράλνπλ ηῶλ κεηά ζάλαηνλ κλεκνζύλσλ, ηῶλ 
ηειεπηαίσλ ἐπηηξεπνκέλσλ ὑπό ηῆο θθιεζίαο κό-
λνλ θαη’ νἰθνλνκίαλ. 

45. Ἡ θαηαδίθε ηῶλ αἱξεηηθῶλ δύλαηαη λά 
πξαγκαηνπνηεζεῖ θαί κεηά ζαλάηνπ, ὅπσο θαί νἱ 
Ἀπόζηνινη κεηά ηήλ Ἀλάιεςηλ ηνῦ Κπξίνπ θαηεδί-
θαζαλ ηόλ ηεζλεθόηα Ἰνύδαλ θαί ἕηεξνλ, εἰο 
ἀληηθαηάζηαζηλ αὐηνῦ, ἐμέιεμαλ (Πξάμ. α΄ 25).  
Ὅια αὐηά, βεβαίσο, δέλ ζεκαίλνπλ ἔιιεηςε 
ἀγάπεο πξόο ηά ἀπνισιόηα πξόβαηα, ηνύο 
αἱξεηηθνύο θαί πιαλεκέλνπο ἐθ ηῶλ ζπλαλζξώπσλ 
καο. Γίλνληαη – ὅκσο – πξόο πεξηθξνύξεζηλ ηῆο 
ὀξζνδόμνπ πίζηεώο καο, θαί πξόο πξνζηαζίαλ ηνπ 
πνηκλίνπ ηῆο θηιηάηεο ξζνδνμίαο καο. 

46. Ἡ θθιεζία, ὡο ζῶκα Υξηζηνῦ, εἶλαη κηζε-
ηή ἀπό ηόλ ἐρζξό ηνῦ Θενῦ, αηαλᾶ. θεῖλνο 
πξνζπαζεῖ λά πιεγώζεη ηό ζῶκα ηνῦ Κπξίνπ, ἀιιά 
ηειηθά θαί ζύκθσλα κέ ηίο ὑπνζρέζεηο ηνῦ Υξηζηνῦ 
ηόζν ζηήλ Παιαηά Γηαζήθε ὅζν θαί ζηήλ Καηλή, ἡ 
θθιεζία κέ ηήλ ράξε ηνῦ Θενῦ ζά εἰζέιζεη ζηήλ 
αἰώληα δόμα ὡο λύκθε Σνπ θαί νἱ ἀληίζεεο δπλάκεηο 
ζά αἰζρύλνληαη αἰώληα. 

47. «Οὐδέπνηε αἵξεζηο ηήλ θθιεζίαλ ἐλίθεζε, 
ἀιιά ἀεί καίλεηαη, θαί θαη’ ὀιίγνλ πξνειζνῦζα 
εὐζέσο ιύεηαη» (Ἱεξά Παξάιιεια).  «… ἡ ἐθθιεζία 
ηνῦ Θενῦ ᾠθνδνκῆηαη, θαί ΄΄πύιαη Ἅδνπ νὐ θαηη-
ζρύζνπζη αὐηῆο΄΄. Πύιαη δέ Ἅδνπ αἱ αἱξέζεηο θαί 
νἱ αἱξεζηάξραη…»  (Ἅγηνο πηθάληνο Κύπξνπ). 

48. «Βιέπεηε,  ἀγξππλεῖηε θαί  πξνζεύρεζζε,  νὐθ  

νἴδαηε πόηε ὁ θαηξόο ἐζηί» (Μαξθ. 13, 33) κᾶο ιέγεη 
ὁ Κύξηόο καο. Νά πξνζηαηεύνπκε ὄρη κόλν ηνύο 
ἑαπηνύο καο, ἀιιά θαί ηά παηδηά καο θαί ὅζνπο 
ἔρνπκε ηήλ εὐθαηξία, κέ λνπζεζίεο, θαηήρεζε, βά-
πηηζκα, θαί λά ηνύο πξνεηνηκάδνπκε γηά ὅια.  «Μή 
ηαξαζζέζζσ ὑκῶλ ἡ θαξδία» (Ἰσάλ. 14, 27). Γέλ 
ρξεηάδεηαη θνβία, νὔηε παληθόο, ἀιι’ νὔηε ὅκσο 
ἀδηαθνξία θαί ἐθεζπραζκόο. γξήγνξζε!  Γέλ 
ρξεηάδεηαη κῖζνο γηά ηνύο ἀλζξώπνπο ἄιισλ 
ζξεζθεηῶλ ἤ δνγκάησλ, νὔηε ὅκσο ζπγθαηάζεζε 
ζηίο πιάλεο ηνπο. Οὔηε δηάινγνο «ἐπ’ ἴζνηο 
ὅξνηο»!!  Καί πάλσ ἀπό ὅια ρξεηάδεηαη πξνζεπρή. 
Θεξκή θη ἀδηάιεηπηε πξνζεπρή, γηά λά κᾶο ιππεζεῖ 
ὁ Θεόο. 

49. Ἡ ἐκκνλή ζηήλ Ὀξζνδνμία, δειαδή ζηήλ 
γλεζηόηεηα ηῆο δσῆο, θαί ἡ ἐκκνλή ζηήλ ἀιήζεηα 
πνύ ἐιεπζεξώλεη θαί ζώδεη, δέλ εἶλαη ἐγσηζκόο, 
θαλαηηζκόο ἤ κηζαιινδνμία. θθξάδεη ηήλ 
νἰθνπκεληθή δηάζηαζε, ηήλ ἀγάπε θαί ηήλ θηιαλ-
ζξσπία ηῆο ξζόδνμεο θθιεζίαο. 

50. Νά ἐπηδεηνῦκε ηό γάξγαξν θαί μάζηεξν λεξό 
ηῆο ξζνδόμνπ ηξνθνῦ καο θθιεζίαο, ηῆο γλεζί-
αο ξζνδόμνπ δσῆο θαί παξαδόζεσο, ηῆο 
ἀζθεηηθῆο θαί κπζηηθῆο ὁδνῦ, ηῆο θηινθαιηθῆο ζεσ-
ξίαο, ηῆο γλήζηαο πλεπκαηηθόηεηνο ὅπσο ηήλ 
ἐμέθξαζαλ νἱ Ἅγηνη Θενθόξνη Παηέξεο κέζα ἀπό 
ηήλ θάζαξζε ηῆο θαξδίαο θαί ηόλ θσηηζκό ηνῦ λνόο, 
κέζα ἀπό ηήλ λεπηηθή ζεσξία θαί πξάμε. 

51. Ἡ Ὀξζνδνμία εἶλαη ἡ δσή καο, εἶλαη ἡ ξίδα 
καο, εἶλαη ἡ πλνή καο, ἡ ὁπνία θηλεῖηαη πέξα ἀπό 
ηήλ ινγηθή ρσξίο λά ηήλ ἀπνξξίπηεη θαί πέξα ἀπό ηά 
ἀλζξώπηλα ἀθνῦ ἐλδηαθέξεηαη θαί ἀλνίγεη ηό δξόκν 
γηά ηά ἄθζαξηα θαί αἰώληα. 

52. Ἡ ξζνδνμία, ὡο δσή, ὡο ἀγάπε, ὡο ἐιπίδα 
γηά ηό κέιινλ, ὡο θθιεζία, ὡο θῶο, κπνξεῖ λά 
λνεκαηίζε θαί λά ζώζε ηόλ θόζκν. Ἡ ξζνδνμία 
ὡο πίζηε, ὡο κεηέξα θηιόζηνξγε, ὡο ζεζαπξόο 
πλεπκαηηθόο, ὡο ἀηίκεηε παξάδνζε αὐηή θαί κόλν 
αὐηή, κπνξεῖ λά ἐιεπζεξώζε ηήλ ιιάδα ἀπό ηά 
ζύγρξνλα ἀδηέμνδα θαί θνβεξά ζθνηάδηα ζηά 
ὁπνῖα ηήλ ὁδήγεζαλ ὅζνη ζέινπλ ἕλα ηόπν ρσξίο 
ζπνλδπιηθή ζηήιε, ρσξίο δειαδή ξζόδνμε 
θθιεζία, ξζόδνμε πίζηε θαί παξάδνζε. 

53. παλαιακβάλνκε ινηπόλ, ἐλ ζπλεηδήζεη 
εὐζύλεο ἔλαληη Θενῦ θαί ἀλζξώπσλ, ὅηη «ηό 
εὐαγγέιηνλ ηνῦ Θενῦ, νὐθ ἔζηη θαη’ ἄλζξσπνλ» θαί 
ζπληζηῶκελ πξόο πάληαο ηό «ζηῶκελ θαιῶο» ηνῦ 
Ἀξραγγέινπ, ζπλῳδά ηνῖο ιόγνηο ηνῦ Ἁγίνπ 
Ἀπνζηόινπ Παύινπ, «ἄξα νὖλ, ἀδειθνί, ζηήθεηε 
θαί θξαηεῖηε ηάο παξαδόζεηο ἅο ἐδηδάρζεηε εἴηε 
δηά ιόγνπ εἴηε δη’ ἐπηζηνιῆο ἡκῶλ» (Β΄ Θεζζαι. 
β΄ 15). 

54. Δἴζε ὅινη καο λά ἐκπλεόκαζηε πάληνηε ἀπό 
ηόλ ληθεηήξην παηάλα ηῆο πίζηεσο ηνῦ Ἰσζήθ 
Βξπελλίνπ, δηδαζθάινπ ηνῦ Ἁγίνπ Μάξθνπ 
θέζνπ ηνῦ Δὐγεληθνῦ:«Οὐθ ἀξλεζόκεζά ζε, 
θίιε Ὀξζνδνμία·  νὐ ςεπζόκεζά ζε, παηξνπαξά-
δνηνλ ζέβαο ἐλ ζνί ἐγελλήζεκελ, ἐλ ζνί δῶκελ θαί 
ἐλ ζνί θνηκεζεζόκεζα· εἰ δέ θαί θαιέζεη θαηξόο 
θαί κπξηάθηο ὑπέξ νῦ ηεζλεμόκεζα». 



55. Δὐρόκεζα ινηπόλ θσηηζκόλ πξόο ζσηεξίαλ, 
δηαηεξνῦληεο ἀζθαιῶο θαί πξσηίζησο, ὡο 
ἐπηβάιιεη ὑκῖλ ηό ρξένο ἔλαληη ηῆο ἀιεζείαο, 
ἀλόζεπηνλ ηήλ Γνγκαηηθήλ Γηδαζθαιίαλ θαί ηήλ 
ιιελνξζόδνμνλ θαί Ἁγίαλ Παξάδνζίλ καο.  Καί 
δέλ εἶλαη δπλαηόλ λά ζπκβαίλε δηαθνξεηηθά, ἀθνῦ 
«εἰο ηήλ ξζνδνμίαλ δηαζώδνληαη ἐπί αἰώλαο ηώξα 
νἱ βαζηθέο θαί ζεκειηώδεηο ἀξρέο πνύ δηέπνπλ ηίο 
ζύγρξνλεο θνηλσλίεο θαί ἐμαζθαιίδνπλ ηήλ ὁκαιή 
ἐμέιημηλ ηνῦ ἀλζξσπίλνπ βίνπ» (Ἀξρηεπ. Υξηζην-
δνύινπ, «Ἡ Ὀξζνδνμία ζήκεξα»). 

56. Ἡ ἀγάπε πξόο ηόλ ἄλζξσπν, ἀδηαθξίησο 
θπιῆο, θύινπ, γιώζζεο θ.ιπ., ὡο ιέγεη ραξαθηεξη-
ζηηθά θαί ὁ Ἅγηνο Ἀπόζηνινο Παῦινο (Γαιαη. γ΄ 
28), ἐθθξάδεηαη κέζα ἀπό ηήλ θνηλσλία ηῶλ πξν-
ζώπσλ θαί κέ ηήλ ὑπέξ ηῶλ ἀδειθῶλ πξνζεπρή, γηά 
θσηηζκό, ἐλίζρπζε θαί ἐπηζηξνθή ηῶλ πεπιαλεκέ-
λσλ εἰο ηήλ κίαλ κάλδξαλ, ηνῦ ἑλόο θαί κόλνπ 
ἀιεζηλνῦ Θενῦ, ἀιιά θαί κέ ηήλ πξνζθνξά 
ζπζηαζηηθῆο ἀγάπεο ἐπί θαζεκεξηλῆο βάζεσο. 

57. ήκεξα κᾶο ιέγνπλ ὅηη, ἡ ἀγάπε πξόο ηόλ 
ζπλάλζξσπν ἐπηβάιιεη λά ἔρνπκε δηάινγν ἀγάπεο 
κέ ηνύο αἱξεηηθνύο δηαθόξσλ ἀπνρξώζεσλ θαί 
δνγκάησλ. Καἰ – πξάγκαηη – ἐδῶ θαί 5 ηνπιάρηζηνλ 
δεθαεηίεο, δηαξθεῖ αὐηόο ὁ δηάινγνο. Ὅκσο βιέπνπ-
κε ὅηη ὁ δηάινγνο αὐηόο ἔθηαζε ζέ ἀδηέμνδν γηαηί 
γίλεηαη κόλν «ἐλ ἀγάπῃ». Αὐηή ἡ ἀγάπε ὅκσο δέλ 
εἶλαη ρξηζηηαληθή. Ἡ ἐκκνλή ζηήλ ἀιήζεηα εἶλαη ἡ 
πξαγκαηηθή ἀγάπε θαζώο ὅπσο ιέγεη ὁ ἅγηνο 
Ἰσάλλεο ὁ Υξπζόζηνκνο, ἐλῶ ἡ ἀγάπε πνύ παξα-
βιέπεη ηήλ αἵξεζε εἶλαη πξνζρεκαηηθή: «κεδέλ λό-
ζνλ δόγκα ηῷ ηῆο ἀγάπεο πξνζρήκαηη παξαδέρε-
ζζε» (ἅγ. Ἰσάλλεο ὁ Υξπζόζηνκνο). Ἡ εὐρή ὑπέξ 
ηῆο ηῶλ πάλησλ – ηῶλ Υξηζηηαλῶλ – λώζεσο, πνύ 
ἐκπεξηέρεηαη εἰο ηήλ Θείαλ Λεηηνπξγίαλ, θπζηθά θαί 
ἰζρύεη, ἀιιά, αὕηε ζά γίλεη «ἐλ πλεύκαηη ἀιεζείαο, 

ἐλ πλεύκαηη Ἁγίῳ», θαί ὄρη κέ ἐθπηώζεηο ἤ 
παξεξκελεῖεο, ἀπό ηά δόγκαηα ηῆο πίζηεώο καο θαί 
δέλ ὑπάξρνπλ κηθξά ἤ κεγάια δόγκαηα. Νά πξνζεπ-
ρόκαζηε γηά ηήλ Ἕλσζε ὅισλ ηῶλ Υξηζηηαλῶλ 
(ὑπέξ ηῆο ηῶλ πάλησλ ἑλώζεσο) ρσξίο λά μερλνῦκε 
– ὅκσο – ηά ιόγηα ηνῦ ἁγίνπ Μάξθνπ ηνῦ 
Δὐγεληθνῦ: «ζηήθεηε θξαηνῦληεο ηάο παξαδόζεηο, 
ἅο παξειάβαηε, ηάο ηε ἐγγξάθνπο θαί ἀγξάθνπο». 

58. Ἡ δηαβεβαίσζε ηνῦ Κπξίνπ καο, εἶλαη ὅηη « 
νὐξαλόο θαί ἡ γῆ παξειεύζνληαη, νἱ δέ ιόγνη κνπ, 
νὐ κή παξέιζσζη»  (Μαηζ. θδ΄, 35). Καί ἡ ἐληνιή 
Σνπ εἶλαη αὐζηεξή, λά κήλ πξνζζέζσκελ εἰο ηόλ 
Λόγνλ ηνπ, νὔηε λά ἀθαηξέζσκελ νὔηε ἕλα θόκκα, 
νὔηε ἕλ ἰώηα»  «Μή λνκίζεηε ὅηη ἦιζνλ θαηαιῦζαη 
ηόλ λόκνλ ἤ ηνύο πξνθήηαο· νὐθ ἦιζνλ θαηαιῦζαη, 
ἀιιά πιεξῶζαη. Ἀκήλ γάξ ιέγσ ὑκῖλ, ἕσο ἄλ πα-
ξέιζε ὁ νὐξαλόο θαί ἡ γῆ, ἰώηα ἕλ ἤ κία θεξαία 
νὐ κή παξέιζε ἀπό ηνῦ λόκνπ ἕσο ἄλ πάληα γέλε-
ηαη. Ὅο ἐάλ νὖλ ιύζε κίαλ ηῶλ ἐληνιῶλ ηνύησλ 
ηῶλ ἐιαρίζησλ θαί δηδάμε νὕησ ηνύο ἀλζξώπνπο, 
ἐιάρηζηνο θιεζήζεηαη ἐλ ηῇ βαζηιείᾳ ηῶλ νὐξαλῶλ· 
ὅο δ’ ἄλ πνηήζε θαί δηδάμε, νὖηνο κέγαο θιεζήζεηαη 
ἐλ ηῇ βαζηιεία ηῶλ νὐξαλῶλ».  (Μαηζ. ε, 17-19). 

ηά πιαίζηα αὐηῆο ηῆο ζσζηηθῆο πξνζπαζείαο 
καο, δηαιεγόκεζα κέλ κέ ηνύο πάληεο, ἀιιά, παξα-
κέλνκε ἀλππνρώξεηνη ζηά ἱεξά ζέζκηα θαί ηνύο 
ὅξνπο, ηά ὅξηα δειαδή, ηά ὁπνῖα ἔζεζαλ νἱ Ἅγηνη 
θαί Θενθόξνη Παηέξεο θαί Γηδάζθαινη ηῆο 
θθιεζίαο καο.  Δἰο ηό Β΄ Μέξνο ηῆο ἐξγαζίαο 
καο, πνύ ἕπεηαη, ἀλαθεξόκεζα ἐθηελῶο ζέ θείκελα 
θαί κηιίεο ηνύησλ, πνύ ἀπνηεινῦλ ηήλ Ἱεξάλ – ἐπί 
ηῶλ Αἱξέζεσλ –  παξάδνζίλ καο, ηήλ ὁπνίαλ Ἱεξά 
Παξάδνζηλ ἀξλνῦληαη πεηζκόλσο λά δερζνῦλ νἱ 
αἰξεηηθνί.  

(Συνεχίζεται) 
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