
ἩἘκκλησία, ἀγαπητοί μου, κατὰ τὸν ἅγιο
Αὐγουστῖνο εἶνε «ὁ Χριστὸς παρατεινό-

με νος εἰς τοὺς αἰῶνας». Ἐκκλησία = Χριστός.
Αὐτὸ σημαίνει, ὅτι τὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ θὰ συ-
 νεχίζεται δι᾽ αὐτῆς αἰωνίως· ἀλλὰ καὶ οἱ ἀντι-
δράσεις ἐ ναντίον της δὲν θὰ λείψουν, σύμφω-
 να μὲ τὸ λόγο τοῦ ἰδίου στοὺς μαθητάς του·
«Εἰ ἐμὲ ἐ δίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν…» (Ἰω. 15,20).

«Σημεῖον ἀντιλεγόμενον» ὁ Χριστός (Λουκ. 2,34),
«σημεῖον ἀντιλεγόμενον» καὶ ἡ Ἐκκλησία του.
Μόνο ἂν πάψῃ ἡ Ἐκκλησία νὰ κηρύττῃ καὶ νὰ
ἐνεργῇ ὅπως ὁ Χριστός, τότε θὰ πάψῃ καὶ ἡ
ἀν τίδρασι τοῦ κόσμου ἐναν τίον της. Τὸ Πνεῦ -
μα τὸ ἅγιο μάλιστα προειδοποιεῖ, ὅτι πρὸς τὸ
τέλος τῶν αἰώνων ἡ σύγκρουσι ἀληθείας καὶ
ψεύδους θὰ εἶνε σφοδρότερη, ἰδίως ἐπὶ τῶν ἡ -
 μερῶν τοῦ μεγάλου ἀντιχρίστου· τὸ μικρὸ ποί-
 μνιο θὰ δοκιμαστῇ σκληρά, οἱ πιστοὶ θὰ λιγο-
στέψουν πολύ. Ἡ Ἐκκλησία ὅμως, ἡ ἐλευ θέρα
καὶ ζῶσα, ἡ Ὀρθοδοξία, θὰ περισυλλέξῃ τὰ τέ-
 κνα της κάτω ἀπὸ τὰ φτερὰ τοῦ μεγάλου Ἀε-
τοῦ καὶ θὰ βγῇ στὴν ἔρημο, ὄχι μόνο τροπι κὰ
ἀλλὰ καὶ τοπικά, ἕως ὅτου ἔλθουν πάλι «και-
ροὶ ἀναψύξεως» (Πράξ. 3,20) γιὰ τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ.

Λυσσώδης ὁ πόλεμος κατὰ τῆς Ἐκκλησί ας,
ὅ πως μαρτυρεῖ ἡ ἱστορία. Στοὺς τρεῖς πρώ-
τους αἰ ῶ νες πολεμήθηκε ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους
καὶ τοὺς εἰδωλολάτρες. Κι ὅταν σταμάτησαν
οἱ διωγμοί, ἄλλη θύελλα ἦλθε νὰ ταράξῃ τὴ
γαλήνη της. Οἱ Χριστιανοὶ κινδύνευαν τώρα
ὄχι ἀπὸ πεινασμένα θηρία τοῦ ἀμφιθεάτρου
ἀλλὰ ἀπὸ νοητοὺς λύκους, τοὺς αἱρετικούς.
Οἱ πρῶτοι ἐχθροὶ ὡς ὅπλο χρησιμοποιοῦσαν
τὸ ξίφος, οἱ δεύτεροι χρησιμοποιοῦσαν τὴ
γλῶσσα, μὲ τὴν ὁποία διέδιδαν διδασκαλίες
ξένες καὶ ἀντίθετες πρὸς τὴν ἁγνὴ ἀλήθεια.

Οἱ αἱρετικοὶ ἦταν «ἄνδρες λαλοῦντες διε-
στραμμένα» (ἔ.ἀ. 20,30). Ὁ διάβολος δι᾽ αὐτῶν ἔ -
σπερνε ζιζάνια στὸν ἀγρὸ τῆς Ἐκκλησίας, ἀ -
ψίνθιον (Πράξ. 8,11), φαρμάκι.

Ἐὰν τὰ ζιζάνια ξερριζώνωνται δύσκολα ἀπὸ
τοὺς ἀγρούς, πολὺ δυσκολώτερα ξερριζώνον -
ται οἱ αἱρετικοὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Γι᾽ αὐτὸ οἱ ποι-
 μένες πρέπει νὰ ἀγρυπνοῦν, ὥστε νὰ μὴ βρί-
σκῃ ὁ ἐχθρὸς καιρὸ νὰ σπείρῃ ζιζάνια (βλ. Ματθ. 13,24-26).

Γιὰ νὰ καταπολεμηθοῦν οἱ αἱρέσεις καὶ νὰ
διατηρηθῇ καθαρὸς ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ἔγιναν
μεγάλοι ἀγῶνες καὶ συγκλήθηκαν τοπι κὲς καὶ οἰ -
κουμενικὲς Σύνοδοι. Αἰτία τῆς συγ κλήσεως Οἰ -
 κουμενικῶν Συνόδων ἦταν κυρίως οἱ αἱρέσεις
καὶ ἔπειτα οἱ ἐκτροπὲς στὸ ἦθος καὶ στὴν τάξι.
Αὐτὸ δείχνει πόση σημασία ἀ πο δίδει ἡ Ἐκκλη-
 σία στὴν καθαρότητα τῆς ἀ ληθείας. Ὁ β΄ κανό -
νας τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συν όδου λέει· «οὐσία
τῆς καθ᾽ ἡμᾶς ἱεραρχίας ἐ στὶ τὰ θεοπαράδο-
τα λόγια, ἤγουν ἡ τῶν θείων Γραφῶν ἀληθινὴ
ἐ πιστήμη». Ἡ ὀρθὴ ἑρμηνεία τῆς ἁγίας Γρα φῆς
ἀπέναντι στὶς πλάνες τῶν αἱρετικῶν ἦ ταν τὸ
κύριο ἔργο τῶν ἀοιδίμων ἁγίων πατέρων, ποὺ
συνῆλθαν ἀπὸ τὰ πέρατα τῆς γῆς καὶ συγκρό-
 τησαν τὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους καὶ περιέ-
λαβαν μέσα σὲ σαφεῖς καὶ σύντομες φράσεις
τὸ θησαυρὸ τῆς ἱερᾶς ἀποκαλύψεως.

Ἔτσι, αἰτία τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
στὴ Νίκαια τῆς Μ. Ἀσίας (325 μ.Χ.) ἦταν ἡ αἵρεσις
τοῦ Ἀρείου, ποὺ ἠρνεῖτο τὴ Θεότητα τοῦ Υἱοῦ.
Τῆς Β΄ στὴν Κωνσταντινούπολι (381 μ.Χ.) ἡ αἵρεσις
τοῦ Μακεδονίου, ποὺ ἠρνεῖτο τὴ θεότητα τοῦ
ἁγίου Πνεύματος. Τῆς Γ΄ στὴν Ἔφεσο (431 μ.Χ.) ἡ αἵ -
 ρεσις τοῦ Νεστορίου, ποὺ ἠρνεῖτο ὅτι ἡ Παρ-
θένος Μαρία γέννησε τὸν Θεὸ καὶ ἀντὶ Θεο-
τό κον τὴν ὠνόμαζε Χριστοτόκον. Τῆς Δ΄ στὴν
Χαλκηδόνα (451 μ.Χ.) ἡ αἵρεσις τοῦ Εὐτυχοῦς, ποὺ
ἐκήρυττε μία μόνο φύσι στὸν Χριστό, διότι ἡ
ἀνθρώπινη φύσις ἀπορροφήθηκε δῆθεν ἀπὸ
τὴν θεία. Τῆς Ε΄ στὴν Κωνσταντινούπολι (553 μ.Χ.)
πάλι ἡ αἵρεσις τῶν μονοφυσιτῶν καὶ μερικὲς
ἄλλες αἱρετικὲς δοξασίες κάποιων συγγρα-
φέων. Τῆς ΣΤ΄ στὴν Κωνσταντινούπολι (681 μ.Χ.) ἡ
αἵρεσις τοῦ μονοθελήτου πάπα ̔Ρώμης Ὁνω-
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Πρὸς Οἰκουμενικὴν Σύνοδον; (α΄)
«Τότε ἔδοξε τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς πρεσβυτέροις σὺν ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ…» (Πράξ. 15,22)

«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)



ρίου. Καὶ τῆς Ζ΄ πάλι στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας
(787 μ.Χ.) ἡ αἵρεσις τῆς εἰκονομαχίας.

Ὅπως βλέπουμε, ἡ αἵρεσις ἦταν κυρία αἰτία
τῆς συγκλήσεως ὅλων τῶν Οἰκουμενικῶν Συν -
όδων. Τὶς συγκαλοῦσαν εὐσεβεῖς αὐτοκρά το-
ρες, ποὺ ἔβλεπαν τὴν αἵρεσι ὡς συμφορὰ καὶ
πλῆγμα κατὰ τῆς ἑνότητος ἐκκλησίας καὶ πο-
λιτείας. Ὁ αὐτοκράτωρ θεωροῦσε τὸν ἑαυτό
του ὡς «ἐπίσκοπον τῶν ἐκτὸς» καὶ δὲν ἀ να-
 μειγνυόταν στὰ ἐσωτερικὰ τῆς Συνόδου. Ἂν
ἀποτολμοῦσε ν᾽ ἀναμειχθῇ στὶς πνευματικὲς
συζητήσεις τῶν ἁγίων πατέρων, ἀπεκρούετο
σθεναρὰ ἀπὸ τοὺς προμάχους τῆς Ὀρθοδο-
ξίας· ἕνας ἀπὸ αὐτούς, ὁ Κορδούης Ὅσιος,
εἶπε στὸν αὐτοκράτορα· «Οὔτε ἡμῖν ἄρχειν ἐ -
πὶ τῆς γῆς ἔξεστιν, οὔτε σὺ θυμιᾶν ἐξουσίαν
ἔ χεις, βασιλεῦ». Οἱ πατέρες συνέρχονταν ἐν
ὀ νόματι τοῦ Κυρίου, εἶχαν συναίσθησι ὅτι ἀ -
νά μεσά τους παρίσταται ὁ Χριστὸς ποὺ εἶπε·
«Οὗ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄ -
νομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν» καὶ «Ἰδοὺ ἐγὼ
μεθ᾽ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συν -
τελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. 18,20· 28,20). Ἀπόδειξις τοῦ
σεβασμοῦ πρὸς τὸν Ἱδρυτὴ τῆς Ἐκκλησίας εἶνε,
ὅτι στὴ μέση τοῦ χώρου τῶν συνεδριάσεων ἔ -
στηναν ἕνα θρόνο καὶ σ᾽ αὐτὸν δὲν καθόταν
κανείς, ἀλλὰ ἐπάνω του ἔθεταν τὸ Εὐαγγέλιο·
αὐτὸ ὑπενθύμιζε τὰ λόγια τοῦ ἀποστόλου Παύ-
 λου «Καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐ -
αγγελίζηται ὑμῖν παρ᾽ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν,
ἀνάθεμα ἔστω… Εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται
παρ᾽ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω» (Γαλ. 1,8-9).

Τί ἀπαιτεῖται γιὰ νὰ χαρακτηρισθῇ ὀρθόδο -
ξη μία Σύνοδος; Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἑπτὰ Οἰκουμε -
νικὲς καὶ τὶς ἀναγνωρισμένες Τοπικές, ἔγιναν
καὶ ἄλλες σύνοδοι ποὺ ὅμως δὲν ἀναγνωρίσθη-
 καν ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ συνείδησι. Ἐκκλησι-
αστικὴσυνείδησις εἶνε ἡ κρίσι καὶ ἐκτίμησις τοῦ
εὐσεβοῦς πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, τὸ ὁποῖο
ἔχει ἐκ Θεοῦ τὸ πνευ ματικὸ αἰσθητήριο νὰ δια-
 κρίνῃ τὴν ἀλήθεια ἀ πὸ τὴν πλάνη, ὅπως τὰ πρό-
 βατα ἔχουν ἐκ φύ σεως τὸ αἰσθητήριο νὰ διακρί -
νουν τὰ ὠφέλιμα βότανα ἀπὸ τὰ βλαβερά (Μ. Βα-
σίλειος). Ὁ ὀρθόδοξος λαός, ποὺ ζῇ σὲ μυστηρια κὴ
ἐπαφὴ μὲ τὸ Χριστὸ καὶ ἔχει Πνεῦμα ἅγιο, ὅταν
ἀκούσῃ ἀπόφασι Συνόδου ποὺ εἶνε σύμφωνη μὲ
τὴν πα τροπαράδοτη πίστι, μὲ «ὅ,τι πάντοτε,
πανταχοῦ καὶ ὑπὸ πάντων ἐπιστεύθη» (Βικέντιος
Λερ.), αἰ σθάνεται χαρὰ καὶ λέει· «Αὕτη ἡ πίστις
τῶν ἀ ποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν πατέρων,
αὕτη ἡ πίστις τῶν ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις
τὴν οἰκουμένην ἐστήριξεν». Εἰ δ᾽ ἄλλως, ἐκ -
δη λώ νει τὴ διαφωνία καὶ ἀποδοκιμασία του.

Ὥστε κατὰ τὴν ὀρθόδοξη ἀντίληψι αἱ Σύν -

οδοι βρίσκονται ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῆς ἐκκλησι -
αστικῆς συνειδήσεως, ποὺ δὲν περιορίζεται
μόνο στοὺς κληρικοὺς ἀλλὰ ἐπεκτείνεται καὶ
ἀποκορυφώνεται στὸν εὐσεβῆ λαό· τοῦ λαοῦ
ἡ ἐπιδοκιμασία ἢ ἡ ἀποδοκιμασία κρίνει ἂν μία
Σύνοδος εἶνε ἀληθινὴ ἢ μή. Ἡ Ὀρθοδοξία δι -
αφέρει ἀπὸ τὸν παπισμὸ καὶ στὸ σημεῖο αὐτό·
ἐδῶ τὸ ἀλάθητο δὲν τὸ διεκδικεῖ ἕνα πρόσω-
πο, ἀλλὰ τὸ ἔχει τὸ πλήρωμα, ὁ εὐσεβὴς λαὸς
ποὺ ὀνομάζεται «φύλαξ τῆς πίστεως». Ὁ πι-
στός, ὅσο ἄσημος καὶ ἂν εἶνε, δὲν ἐκμηδενί-
ζεται· ἡ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας δὲν μπορεῖ νὰ
ἀγνοῇ τὴ φωνή του. Ἔτσι ὑπάρχει ἁρμονία. Ἐκ -
κλησιαστικὲς ἀποφάσεις ἐρήμην τοῦ εὐσε-
βοῦς λαοῦ καὶ ἀντίθετες μὲ τὸ φρόνημά του
δὲν μποροῦν νὰ σταθοῦν. Οἱ Πράξεις τῶν ἀ -
ποστόλων, ποὺ περιγράφουν τὴν πρώτη Σύν -
οδο τῆς Ἐκκλησίας, τὴν Ἀποστολικὴ Σύνοδο,
λένε γιὰ τὸν τρόπο λήψεως τῶν ἀποφάσεών
της· «Ἔδοξε τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς πρεσβυ-
 τέροις σὺν ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ» (Πράξ. 15,22). Ἀκοῦτε,
κύριοι, ὅσοι κεκλεισμένων τῶν θυρῶν παίρ-
νετε ἀποφάσεις γιὰ λογαριασμὸ τῆς Ὀρθοδο -
ξίας καὶ τῶν ὀρθοδόξων; Τί εἶστε σεῖς, ἀνώ-
τεροι τῶν ἀποστόλων; Τόσο μεγάλη ἰδέα ἔχε-
τε γιὰ τοὺς ἑαυτούς σας;

Ἕνα παράδειγμα Συνόδου ποὺ δὲν ἀνεγνώ-
 ρισε ἀλλ᾽ ἀπεδοκίμασε ἡ ἐκκλησιαστικὴ συνεί-
 δησι, εἶνε ἡ ἐν Ἐφέσῳ συγκληθεῖσα τὸ 449 μ.Χ.
πολυαριθμότατη Σύνοδος. Κατὰ τὸν ἱστο ρικὸ
Βασίλειο Στεφανίδη, ἡ Σύνοδος αὐτὴ συνῆλ -
θε ὑπὸ τὸ κράτος βίας καὶ τρομοκρατίας, ποὺ
ἀσκοῦσαν σκληροὶ στρατιῶτες, φανατικοὶ μο-
ναχοὶ φερμένοι ἀπὸ ἀλλοῦ, χεροδύναμοι ναῦ -
τες καὶ κακότροποι «παραβολάνοι» (νοσοκό-
μοι καὶ νεκροθάφτες). Ὅταν ὁ πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως Φλαβιανὸς σηκώθηκε
νὰ ὑπερασπίσῃ τὸ δόγμα περὶ τῶν δύο φύσε-
ων τοῦ Χριστοῦ, ἀκούστηκαν κραυγές, ὑψώ-
θηκαν ῥαβδιὰ καὶ σφιγμένες γροθιές, ἔπεσαν
χαστούκια καὶ κλωτσιές. Ὁ Φλαβιανὸς ζήτη-
σε νὰ καταφύγῃ κάτω ἀπὸ τὴν ἁγία τράπεζα,
ἀλλὰ κι ἀπὸ κεῖ σπρώχνοντας καὶ χτυπώντας
τὸν πέταξαν ἔξω ἀπ᾽ τὸ ναό, τὸν καθαίρεσαν
καὶ τὸν ἐξώρισαν. Τὰ ἔκτροπα βεβαίωσαν κα-
τόπιν πα ριστάμενοι ἱεράρχες, ποὺ ἐνώπιον
τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ὡμολόγησαν·
«Οὐδείς (ἐξ ἡμῶν) συνῄνεσε· βίᾳ ἐγένετο· βίᾳ
μετὰ πληγῶν· εἰς ἄγραφον χάρτην ὑπεγράψα-
 μεν…· ὅπου ξίφη καὶ βάκλα (=ῥαβδιά), ποία σύν -
οδος;» (Mansi, Πρακτ. Δ΄ Οἰκ. Συν.). Γιὰ τὰ ἔκτροπα αὐτὰ ὁ
λαὸς ὠνόμασε τὴν Σύνοδο αὐτὴ λῃστρική.

Ἀλλὰ σὺν Θεῷ θὰ συνεχίσουμε.
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