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� ᾿Επὶ τῇ μνήμῃ τῆς Γ´ ῾Αγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐν ᾿Εφέσῳ (9η Θ´)

«Τὸ δόγμα δὲν καταπολεμεῖ τὴν ἀγάπην»*
᾿Απὸ τὸν ἄκριτο ζηλωτισμὸ στὸν βόθυνο τῆς αἱρέσεως

Θ
ΕΩΡΟΥΜΕ σκόπιμο νὰ ἐπανέλθουμε
στὸ πάντοτε ἐπίκαιρο θέμα τῆς στά-

σεως καὶ συμπεριφορᾶς μας ἔναντι τῶν
αἱρετικῶν καὶ ἐν γένει τῶν ἀντιφρο-
νούντων πρὸς ἡμᾶς, ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ
τῆς μνήμης τῆς Γ´ ῾Αγίας Οἰκουμενι-
κῆς Συνόδου (9η Σεπτεμβρίου).

Πρέπει νὰ μᾶς γίνη βαθεῖα συνεί-
δησις, ὅτι ἡ στάσις τῶν ᾿Ορθοδόξων
ἔναντι τῶν πλανωμένων, ἄν δὲν εἶναι
σύμφωνος πρὸς τὴν Πατερικὴ Παρά-
δοσι, ἐμπερικλείει πολλοὺς κινδύνους καὶ
ὁδηγεῖ σὲ ἀντίθετα ἀποτελέσματα.

α. ῾Η νεστοριανικὴ ἀθυροστομία

Ο
 ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ Κωνσταντινουπόλεως Νεστόριος ἀποτελεῖ αἰώ-

νιο παράδειγμα ἑνὸς θερμοῦ ὑπερμάχου τῆς ᾿Ορθοδόξου Πίστεως,
ὁ ὁποῖος – ἐξ αἰτίας τοῦ ἀκρίτου ζηλωτισμοῦ καὶ τοῦ ἀχαλινώτου φανα-
τισμοῦ του – ὡδηγήθηκε στὴν γνωστὴ βλάσφημο χριστολογικὴ αἵρεσί
του καὶ ἔγινε περαιτέρω αἴτιος τῆς μονοφυσιτικῆς ἔριδος μὲ ὅλα τὰ
ὀλέθρια συνακόλουθα.

1. ῾Ο Νεστόριος, προερχόμενος ἀπὸ τὴν ᾿Αντιόχεια, μόλις χειροτονή-
θηκε ᾿Επίσκοπος στὴν Βασιλεύουσα, ἀνεδείχθη – κατὰ τὸν ἱστορικὸ Σω-
κράτη – «διάπυρος διώκτης» τῶν αἱρετικῶν καὶ «πράττων παρὰ τὸ εἰωθὸς
τῇ ᾿Εκκλησίᾳ»1, δὲν ἔπαυε νὰ φιλονικῆ καὶ νὰ τεχνάζεται βιαιοπραγίες
κατὰ τῶν αἱρέσεων· τοιουτοτρόπως, ἔγινε μισητὸς καὶ «τὸ ἐπ᾿ αὐτῷ τὴν
πόλιν ἀνέτρεψε»2.

2. Πρωτίστως, ἔγινε γνωστὸς ἀμέσως
«διὰ τὴν ἄθυρον (ἀπύλωτον, αὐθάδη) αὐτοῦ γλῶσσαν»2.

Κατὰ τὴν χειροτονίαν του (10.4.428) «εὐθὺς ἐκείνην τὴν περιβόητον ἀφῆκε
φωνὴν» καὶ ὑπερφίαλον: «Δός μοι, ὦ Βασιλεῦ, καθαρὰν τὴν γῆν τῶν αἱρε-



– 2 –

τικῶν, κἀγώ σοι τὸν οὐρανὸν ἀντιδώσω. Συγκάθελέ μοι τοὺς αἱρετικούς,
κἀγὼ συγκαθελῶ σοι τοὺς Πέρσας»3!...

Τοὺς λόγους τούτους, ὅσοι εἶχον ἀπέχθεια πρὸς τοὺς αἱρετικούς, διευ-
κρινίζει ὁ Σωκράτης, «ἡδέως ἐδέχοντο»· ὅμως ἀπὸ τοὺς «εὖ φρονοῦ-
ντας» δὲν διέφυγε «οὐδὲ τὸ κοῦφον τῆς διανοίας, οὐδὲ τὸ θυμικὸν (ὀργί-
λον, εὐέξαπτον) ἐν ταυτῷ καὶ κενόδοξον» τοῦ ἀνδρός3.

3. Τὴν πέμπτη ἡμέρα ἀπὸ τῆς χειροτονίας του στρέφεται μὲ μανία
κατὰ τῶν ᾿Αρειανῶν καὶ προσπαθεῖ νὰ κρημνίση τὸν ναό τους...

Οἱ ᾿Αρειανοὶ στὴν ἀπελπισία τους ἐπυρπόλησαν τὸν ναό, ἡ φωτιὰ με-
ταδόθηκε στὰ παρακείμενα σπίτια, ἡ Πόλις ἀναστατώθηκε καὶ οἱ αἱρετικοὶ
«πρὸς ἄμυναν ηὐτρεπίζοντο»4...

Στὸ ἑξῆς οἱ πάντες ἀποκαλοῦν τὸν Νεστόριο «πυρκαϊὰν» («ὁ

φωτιάς»!), «οὐ μόνον οἱ τῶν αἱρέσεων, ἀλλ᾿ ἤδη καὶ οἱ οἰκεῖοι τῆς
πίστεως»4.

4. Κατόπιν ἐστράφη ἐναντίον τῶν Νοβατιανῶν, «ἀλλ᾿ οἱ κρατοῦντες
παραινέσει κατέστελλον αὐτοῦ τὴν ὁρμήν»5.

5. ̓Εν συνεχείᾳ ἐδίωξε ἀπηνῶς τοὺς Τεσσαρεσκαιδεκατίτας, γενομένης
δὲ στάσεως «πολλοὶ περὶ Μίλητον καὶ Σάρδεις ἀπέθανον»5!

6. Μετὰ ὥρμησε καὶ κατὰ τῶν Μακεδονιανῶν, τοὺς ὁποίους σφοδρὰ
ταλαιπωροῦσε διὰ τοῦ ὁμόφρονός του ᾿Επισκόπου ᾿Αντωνίου· τότε οἱ αἱ-
ρετικοί, «μηκέτι φέροντες τὸ ἄχθος», «ἀναιροῦσι (φονεύουσιν) αὐτὸν (τὸν
᾿Αντώνιον)»6!...

7. Τελικὰ ὅμως ὁ Νεστόριος, φιλονικῶν φανατικῶς καὶ ἀντιχριστιανι-
κῶς νὰ διώκη ἄλλους, «αὐτὸν ἐξελαθῆναι τῆς ᾿Εκκλησίας συνέπεσεν»7,
ἐξεδιώχθη αὐτὸς τῆς ̓Εκκλησίας· ὅταν ἄρχισε νὰ ὑποστηρίζη τοὺς λέγοντας
τὴν Παναγία Μητέρα τοῦ Σωτῆρος μας ὄχι Θεοτόκον, ἀλλὰ Χριστοτόκον/
ἀνθρωποτόκον καὶ νὰ κηρύσση τὴν αἵρεσί του, ἦλθε σὲ σύγκρουσι μὲ
τοὺς οἰκείους τῆς Πίστεως καὶ ἔστρεψε ἐναντίον τους τὸ διωκτικό του
μένος.

8. Οἱ Κληρικοί, οἱ ὁποῖοι διέκοψαν κοινωνίαν μαζί του, ὑπέστησαν
«ἅ οὔτε ἐν τοῖς ἔθνεσι τοῖς βαρβαρικοῖς ἐγένετο»8 : συλλήψεις, φυλακίσεις,
ἐξορίες, διαπομπεύσεις, κτυπήματα, πληγές, λιμοὺς κ.ἄ.

«Γυμνοὺς ἡμᾶς», διηγοῦνται οἱ παθόντες, «δεσμίους...

ἐστύλισαν, ἐκρεβάτισαν καὶ ἐπτέρνισαν, ὅπερ οὐ πάσχουσιν ἐν

τοῖς ἔξω δικαστηρίοις, οὐ λέγομεν ὅτι κληρικοὶ καὶ ἀρχιμανδρῖ-
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ται ἤ μονάζοντες, ἀλλ᾿ οὔτε οἱ τυχόντες κοσμικοί, ὅ ἡμεῖς ἐν τῇ

᾿Εκκλησίᾳ ὑπὸ τοῦ παρανόμου παρανόμως πεπόνθαμεν»9.

9. ῾Η ἀθυροστομία τοῦ φανατικοῦ Νεστορίου δὲν ἐσεβάσθη οὔτε τὸν
ἁγιώτατο ̓Αρχιεπίσκοπον ̓Αλεξανδρείας Κύριλλον, ὁ ὁποῖος ἐσυμβούλευε
ἐναγωνίως τὸν «πυρκαϊὰν» νὰ ἐπανορθώση τὸ αἱρετικό του κήρυγμα,
«ἵνα παύσῃ σκάνδαλον οἰκουμενικόν»10.

῾Ο Νεστόριος ἀπαντᾶ ἀγενέστατα, θεωρῶν τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ ῾Αγίου
Κυρίλλου ὡς προερχόμενον ἐκ τῆς «αἰγυπτιακῆς αὐτοῦ ὁρμῆς» καὶ χα-
ρακτηρίζων τὰς ἐπιστολάς του ὡς «ὕβρεις» καὶ ὡς ἀξίας «μακροθυμίας
ἰατρικῆς», ἐφ᾿ ὅσον τὸ περιεχόμενό τους γέμει «σκοτεινῆς καὶ δυσπέπτου
μακρηγορίας» καὶ προκαλεῖ «ναυτιασμόν»11!...

10. Τέλος, ἡ σκαιότης τοῦ δυστυχοῦς Νεστορίου στρέφεται καὶ κατὰ
τῆς Γ´ ῾Αγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ ὁποία συνελθοῦσα στὴν ῎Εφεσο
τὸν ᾿Ιούνιο τοῦ 431, ἐκάλεσε κατὰ τὴν τάξιν – μέσῳ ᾿Επισκόπων τρεῖς
φορὲς γραπτῶς – τὸν ᾿Αρχιερέα τῆς Βασιλευούσης, καὶ μάλιστα παρα-
κλητικῶς («παρακαλοῦμέν σε παραγενέσθαι»12), «συνεδρεῦσαι εἰς τὴν
῾Αγίαν ταύτην Σύνοδον»13.

Εὑρισκόμενος στὴν ̓́ Εφεσο ὁ Νεστόριος, ἔδωσε ἐντολὴ σὲ ἕνα «πλῆθος
στρατιωτῶν μετὰ ῥοπάλων» νὰ ἵστανται στὰ πρόθυρα τῆς οἰκίας του,
«ὥστε μὴ ἐπιτρέψαι μηδενὶ τῶν ἀπὸ τῆς Συνόδου εἰσελθεῖν»14!...

῾Ο Νεστόριος δὲν προσῆλθε στὴν ῾Αγία Σύνοδο· οἱ ῞Αγιοι Πατέρες τὸν
ἔκριναν ἐρήμην: «δακρύσαντες πολλάκις», ὥρισαν «ἀλλότριον εἶναι τὸν
αὐτὸν Νεστόριον τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος καὶ παντὸς συλλόγου ἱερα-
τικοῦ»15.

β. Τὸ ζητούμενον: «τὸ μεῖναι ἀγαπῶντες»

Α
ΠΟ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ προκύπτει σαφέστατα, ὅτι ὁ Νεστόριος ἔπεσε
πτῶσιν δεινοτάτην, διότι δὲν ἀκολούθησε τὴν Πατερικὴ Παράδοσι

στὴν στάσι του ἔναντι τῶν αἱρετικῶν· ἀγνοοῦσε, λόγῳ καὶ πράξει, τὴν
κρυσταλλίνην διδασκαλίαν τοῦ μεγάλου προκατόχου του στὴν Κων-
σταντινούπολι, τοῦ ἁγιωτάτου ᾿Ιωάννου Χρυσοστόμου, ἀλλὰ καὶ τοῦ
ἀκόμη προγενεστέρου του ῾Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου, στὸν ὁποῖο θὰ
ἀναφερθοῦμε ἄλλη φορά.

1. ̔Ο Χρυσορρήμων, ἄν καὶ διέλαμψε ὡς ἀντιαιρετικὸς ποιμὴν σπανίας
δυνάμεως, οὐδέποτε ἐδίδαξε ἤ ἔπραξε τίποτε παρόμοιο πρὸς τὸν Νεστό-
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ριο, ἀλλὰ θεωροῦσε ὡς τὸ σπουδαιότερο ὅπλο τῶν ᾿Ορθοδόξων ἔναντι
τῶν αἱρετικῶν τὴν ἀγάπη πρὸς τοὺς αὐτούς.

Σκοπὸς τοῦ ἀγῶνος δὲν εἶναι ἡ ἐξόντωσις ἤ ἡ βιαία ὑπαγωγὴ τῶν
αἱρετικῶν στὴν ᾿Εκκλησία, διότι αὐτὰ ἀποδεικνύουν, ὅτι ἡ Πίστις μας
δὲν εἶναι «δι᾿ ἀγάπης ἐνεργουμένη»16.

Κατὰ τὸν Χρυσόστομον, «οὐ γὰρ τὸ πιστεῦσαί ἐστι τὸ ζητούμενον
μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ μεῖναι ἀγαπῶντας»17.

2. ̓Απευθυνόμενοι πρὸς τοὺς πλανωμένους, μᾶς διδάσκει ὁ Χρυσολόγος
᾿Ιωάννης, νὰ μὴ λησμονοῦμε τὰ ἑξῆς:

α) «οὐ πρὸς ἔχθραν φθεγγόμεθα, ἀλλ᾿ ὥστε αὐτοὺς διορθῶσαι»18·

β) δὲν σκοπεύουμε «ἵνα καταβάλω(μεν) τοὺς ἐναντίους, ἀλλ᾿ ἵνα ἀνα-

στήσω(μεν) κειμένους»19·

γ) ἡ δύναμις τῶν λόγων μας «οὐχὶ δίδωσι τραύματα, ἀλλὰ ἰᾶται

τραύματα»20·

δ) νὰ μὴ «ἀγριαίνωμεν πρὸς ἐκείνους, μηδὲ θυμὸν προβαλλώμεθα, ἀλλὰ

μετὰ ἐπιεικείας αὐτοῖς διαλεγώμεθα· οὐδὲν γὰρ ἐπιεικείας καὶ πραότητος

ἰσχυρότερον»20.

3. ᾿Επίσης, νὰ μὴ μᾶς διαφεύγη, ὅτι ἔκφρασις τῆς γνησίας ἀγάπης μας
πρὸς τοὺς αἱρετικοὺς δὲν εἶναι μόνον ὁ λόγος, γραπτὸς καὶ προφορικός,
ἀλλὰ καὶ ἡ σύντονος προσευχή:

«᾿Επὶ τὴν εὐχὴν τὸ πᾶν τρέψωμεν», λέγει ὁ Χρυσορρήμων·
«ὅσῳ μειζόνως ἀσεβοῦσι, τοσούτῳ πλέον ὑπὲρ αὐτῶν παρα-

καλοῦντες καὶ δεόμενοι ἀποστῆναί ποτε τῆς μανίας αὐτοὺς...

μὴ διαλείπωμεν τοίνυν τὰς ὑπὲρ αὐτῶν ἱκετηρίους ποιού-

μενοι»21.

4. ῾Η ἐπιμονή μας στὸ ἔργο τῆς ἀγάπης πρὸς τοὺς πλανωμένους πρέ-
πει νὰ εἶναι ἀνεξάντλητος: καὶ ἄν ἀκόμη οἱ αἱρετικοὶ μᾶς ὑβρίζουν καὶ
μᾶς φέρωνται ἀπάνθρωπα, δὲν πρέπει νὰ ὑποχωροῦμε, ἀλλὰ «δακρύειν

χρὴ»22 γιὰ τὴν πνευματική τους ἀρρώστια καὶ «ὀλοφύρεσθαι»23 (πενθεῖν,
συμπονεῖν, γοερῶς κραυγάζειν) καὶ «θρηνεῖν»23.

«῾Ο ὀλοφυρμὸς... ἔστι μεμιγμένον φάρμακον, καὶ πολλὴν

ἔχει τὴν ἰσχὺν πρὸς παραίνεσιν»24.

5. Καὶ μία τελικὴ διαπίστωσις: ἄν οἱ αἱρετικοὶ δὲν μετανοοῦν, τοῦτο
ὀφείλεται μεγάλως στὸ ὅτι ἐλλείπει ἀπὸ τοὺς εὐσεβεῖς «ἡ τοῦ βίου
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λαμπρότης», ἡ ἁγιοπρεπὴς πολιτεία, κυριώτερο γνώρισμα τῆς ὁποίας
εἶναι ἡ ἀγάπη.

῎Αν θέλουμε ὁ ἀντιαιρετικὸς λόγος μας νὰ εἶναι ἀξιόπιστος, ἄς φρο-
ντίσουμε νὰ γίνουμε ἀξιοσέβαστοι πρωτίστως διὰ τῆς ὀρθοπραξίας, ἡ
ἔλλειψις τῆς ὁποίας, κατὰ τὸν Χρυσορρήμονα, «τὰ σεμνὰ τῆς πίστεως

τῆς ἡμετέρας διέβαλε· τοῦτο τὰ πάντα ἀνέτρεψε»25.

6. Συνεχιστὴς γνησιώτατος τῆς χρυσοστομικῆς καὶ ἐν γένει Πατερικῆς
διδασκαλίας, σχετικῶς μὲ τὴν στάσι μας ἔναντι τῶν αἱρετικῶν, εἶναι καὶ
ὁ ταπεινὸς καὶ πρᾶος ῞Αγιος τῆς Αἰγίνης, Νεκτάριος ὁ Πενταπόλεως:

«Αἱ δογματικαὶ διαφοραί, ὡς

ἀναγόμεναι πρὸς μόνον τὸ κεφά-

λαιον τῆς πίστεως, ἀφίενται ἐλεύ-

θερον καὶ ἀπρόσβλητον τὸ τῆς

ἀγάπης κεφάλαιον· τὸ δόγμα δὲν

καταπολεμεῖ τὴν ἀγάπην... ἡ

χριστιανικὴ ἀγάπη ἐστὶν ἀναλ-

λοίωτος, δι᾿ ὅ οὐδ᾿ ἡ τῶν ἑτερο-

δόξων χωλαίνουσα πίστις δύναται

ν᾿ ἀλλοιώσῃ τὸ πρὸς αὐτοὺς τῆς

ἀγάπης συναίσθημα... Τὰ τῆς

πίστεως ζητήματα οὐδ᾿ ὅλως δέον

ἐστὶ νὰ μειῶσι τὸ τῆς ἀγάπης συν-

αίσθημα»26.

*  *  *

Ο
 ΑΚΡΙΤΟΣ ζηλωτισμὸς καὶ ὁ ἀχαλίνωτος φανατισμὸς στὶς ἡμέρες

μας ἔχει καταστῆ ἕνα ὁρμητικὸ καὶ ἐπικίνδυνο ρεῦμα, τὸ ὁποῖο
δίκην νεστοριανικῆς ἀθυροστομίας, ὅταν δὲν γεννᾶ νέες αἱρέσεις κατὰ
τὸν ἀγῶνα ἐναντίον τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀδρανοποιεῖ
τὴν γνησίαν ἀντι-οικουμενιστικὴ μαρτυρία καὶ ὑποβαθμίζει τὸ σωστικὸ
μήνυμά της: «τοῦτο τὰ πάντα ἀνέτρεψε»...

«Στῶμεν καλῶς· στῶμεν μετὰ φόβου»!...

�

(*) Περιοδ. « Ἅγιος Κυπριανός», ἀριθ. 280/Σεπτέμβριος-᾿Οκτώβριος  1997, σελ. 265, 278-
279 καὶ 282.
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6) PG τ. 67, στλ. 808ΑΒ.
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24) PG τ. 61, στλ. 661.
25) PG τ. 60, στλ. 331.
26) Ποιμαντική, σελ. 192.


