Ο ρόλοσ
των Οικουμενικϊν υνόδων
ςτθ ηωι τθσ Εκκλθςίασ

Οικουμενικζσ φνοδοι
 Η Εκκλθςία,
 ςτθν διαςτρεβλωμζνθ διδαςκαλία
πολλϊν αιρζςεων, που ταλάνιηαν και
παραπλανοφςαν χιλιάδεσ πιςτοφσ,
 απάντθςε με υνοδικζσ αποφάςεισ.

Χάρηης πόλεων, ποσ ζσγκλήθηκαν οι 7 Οικοσμενικές Σύνοδοι

Η Αϋ Οικουμενικι φνοδοσ, (Νίκαια Βικυνίασ, 325 μ.Χ. επί Μ.
Κωνςταντίνου) καταδίκαςε τον Άρειο και διατφπωςε τα 7 πρϊτα
άρκρα του υμβόλου τθσ Πίςτεωσ.
1. Ριςτεφω εἰσ ἕνα Θεόν, Ρατζρα, Ραντοκράτορα, ποιθτὴν οὐρανοῦ καὶ γῆσ,
ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.
2. Καὶ εἰσ ἕνα Κφριον Ἰθςοῦν Χριςτόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ
τοῦ Ρατρὸσ γεννθκζντα πρὸ πάντων τῶν αἰϊνων· φῶσ ἐκ φωτόσ, Θεὸν
ἀλθκινὸν ἐκ Θεοῦ ἀλθκινοῦ, γεννθκζντα οὐ ποιθκζντα, ὁμοοφςιον τῷ
Ρατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγζνετο.
3. Τὸν δι' ἡμᾶσ τοὺσ ἀνκρϊπουσ καὶ διὰ τὴν ἡμετζραν ςωτθρίαν κατελκόντα
ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ ςαρκωκζντα ἐκ Ρνεφματοσ Ἁγίου καὶ Μαρίασ τῆσ
Ραρκζνου καὶ ἐνανκρωπιςαντα.
4. Σταυρωκζντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ροντίου Ριλάτου, καὶ πακόντα καὶ
ταφζντα.
5. Καὶ ἀναςτάντα τῇ τρίτῃ ἡμζρα κατὰ τὰσ Γραφάσ.
6. Καὶ ἀνελκόντα εἰσ τοὺσ οὐρανοὺσ καὶ κακεηόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Ρατρόσ.
7. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξθσ κρῖναι ηῶντασ καὶ νεκροφσ, οὗ τῆσ
βαςιλείασ οὐκ ἔςται τζλοσ.

Αϋ Οικουμενικι Σφνοδοσ

Η Βϋ Οικουμενικι φνοδοσ (Κων/πολθ, 381 μ.Χ. επί Μ.
Θεοδοςίου) καταδίκαςε το Μακεδόνιο και ςυμπλιρωςε τα 5
τελευταία του υμβόλου τθσ Πίςτεωσ.
8. Καὶ εἰσ τὸ Ρνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κφριον, τὸ ηωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ
Ρατρὸσ ἐκπορευόμενον, τὸ ςὺν Ρατρὶ καὶ Υἱῷ ςυμπροςκυνοφμενον
καὶ ςυνδοξαηόμενον, τὸ λαλῆςαν διὰ τῶν προφθτῶν.
9. Εἰσ μίαν, Ἁγίαν, Κακολικὴν καὶ Ἀποςτολικὴν Ἐκκλθςίαν.
10. Ὁμολογῶ ἓν βάπτιςμα εἰσ ἄφεςιν ἁμαρτιῶν.
11. Ρροςδοκῶ ἀνάςταςιν νεκρῶν.
12. Καὶ ηωὴν τοῦ μζλλοντοσ αἰῶνοσ. Ἀμιν.


Πίςτθ είναι θ βεβαιότθτα και πεποίκθςθ που αποκτά ο άνκρωποσ όχι από
άμεςθ αντίλθψι του αλλά από μαρτυρίεσ και βεβαιϊςεισ άλλων.
Θρθςκευτικι πίςτθ είναι θ απόλυτθ πεποίκθςθ και βεβαιότθτα που ζχουμε,
ότι υπάρχουν πρόςωπα και πράγματα, ότι ζλαβαν και κα λάβουν χϊρα
γεγονότα, τα οποία είναι αόρατα, αλλά και ακατάλθπτα.

ΧΡΙΣΟΛΟΓΙΚΕ ΑΙΡΕΕΙ

Νεςτοριανιςμόσ:
ο Ιθςοφσ Χριςτόσ υπιρξε ωσ δφο πρόςωπα
Ο πατριάρχθσ Κωνςταντινουπόλεωσ Νεςτόριοσ, αντιδρϊντασ με
ηιλο ςτισ αιρετικζσ δοξαςίεσ του Αρείου που κεωροφςε το Χριςτό
κτίςμα, ζφταςε να μιλά για δφο Χριςτοφσ, τον Χριςτό ωσ
άνκρωπο, τον οποίο γζννθςε θ Ραναγία, και τον Χριςτό ωσ τον
Μονογενι Υιό και Λόγο του Θεοφ.
Ο άνκρωποσ Χριςτόσ, κατά τον Νεςτόριο, ιταν τόςο
αφοςιωμζνοσ ςτο Θεό, ϊςτε είλκυςε τον Τιό και Λόγο του Θεοφ,
ο οποίοσ τον κατζλαβε και κατοίκθςε μζςα του.
Αυτό όμωσ δεν ζγινε από τθ ςφλλθψθ του Χριςτοφ, αλλά κακϊσ
μεγάλωνε, γι’ αυτό και θ Παναγία, κατά τθν άποψθ του
Νεςτορίου, δεν είναι Θεοτόκοσ (=μητέπα του Θεανθπώπου Ιησού
Χπιστού), αλλά «Χριςτοτόκοσ» (=μητέπα του ανθπώπου Χπιστού,
που υιλοξένησε μέσα του τον Υιό του Θεού), αφοφ γζννθςε μόνον
άνκρωπο.

Οι ςυνζπειεσ τθσ διδαςκαλίασ αυτισ

Ποιες είναι οι
ζσνέπειες ασηής
ηης διδαζκαλίας;

• Ο Ιθςοφσ Χριςτόσ είναι απλι
χαριςματικι προςωπικότθτα
• Ο
άνκρωποσ
παραμζνει
δζςμιοσ του κανάτου
• Ο άνκρωποσ δεν μπορεί να
επικοινωνιςει με το Θεό και να
οικειωκεί τίποτε από τισ κεϊκζσ
ενζργειεσ.
• Η ΩΣΗΡΙΑ ΜΕΝΕΙ ΑΚΑΣΟΡΘΩΣΗ.

Η Γϋ Οικουμ. φνοδοσ
(Έυεσορ, 431/3)
 Διακήπςξε

ότι ο Ιηζούς
είναι πλήρης Θεός και
πλήρης άνθρωπος

 Ο αγέννητορ Θεός γεννάται

από την Παναγία και
παίρνει ηην ανθρώπινη
θύζη
 Ο Ιησούρ έτει και ηη θεϊκή

θύζη
 Η Παναγία είναι Θεοηόκος.

Ο μονοφυςιτιςμόσ
 Ο Ευτυχισ κζλοντασ να αντιμετωπίςει το Νεςτόριο
ζφταςε ςτο άλλο άκρο.
 Ξεκινϊντασ από τθ ςωςτι κεϊρθςθ ότι ο Μονογενισ
Υιόσ και Λόγοσ του Θεοφ ενανκρϊπιςε και, επομζνωσ,
ςαρκϊκθκε ςτα ςπλάχνα τθσ Υπεραγίασ Θεοτόκου,
δίδαςκε ςτθ ςυνζχεια ότι
 ζφταςε θ κεία φφςθ να απορροφιςει ωσ ιςχυρότερθ
τθν ανκρϊπινθ, με αποτζλεςμα ο Χριςτόσ να ζχει τελικά
μόνο κεία φφςθ, τθ κεϊκι.
 Γι’ αυτό θ διδαςκαλία του ονομάςτθκε μονοφυςιτιςμόσ.
 Από το άκρο τθσ κυριαρχίασ του ανκρϊπου ςτο άκρο τθσ
κυριαρχίασ του Θεοφ! Και τα δφο εξίςου λάκοσ! Και τα
δφο εξίςου καταςτρεπτικά!

Οι ςυνζπειεσ τθσ διδαςκαλίασ αυτισ

Ποιεσ είναι οι
ςυνζπειεσ
αυτισ τθσ
διδαςκαλίασ;

Ο Χριςτόσ του Ευτυχι δεν είναι οφτε τζλειοσ
άνκρωποσ, αφοφ θ κεία Του φφςθ απορρόφθςε
τθν ανκρϊπινθ, οφτε τζλειοσ Θεόσ, εφόςον μετά
από αυτι τθ ςυγχϊνευςθ δεν ζχει πλζον τθν αυτι
φφςθ με τον Θεό Ρατζρα.
Ο Ευτυχισ μζςα από αυτι του τθ διανοθτικι
εςφαλμζνθ ςφλλθψθ είναι ςα να μασ λζει να μθν
πλθςιάςουμε το Χριςτό γιατί κα μασ εξαφανίςει,
κα μασ πολτοποιιςει, κα μασ λιϊςει.
Επιπλζον αν θ ανκρϊπινθ φφςθ απορροφικθκε
από τθ κεία ο Ιθςοφσ τθσ Ιςτορίασ αποτελεί
φάνταςμα, ψευδαίςκθςθ και ςε καμιά
περίπτωςθ δε μπορεί να προςλάβει, να ςϊςει, να
λυτρϊςει και να κεϊςει τον άνκρωπο.

Η Δϋ Οικουμενικι φνοδοσ (Χαλκθδόνα, 451 μ.Χ.)
Οι Ρατζρεσ τθσ αγίασ Δ’ Οικουμενικισ
Συνόδου είπαν πολφ απλά ότι ο Χριςτόσ
μαs είναι ζνασ, ζνα ενιαίο Θεανδρικό
πρόςωπο, χωρίσ να υπάρχουν δφο
Χριςτοί,
ζνασ
κεϊκόσ
και
ζνασ
ανκρϊπινοσ.
Αυτόσ όμωσ ο ζνασ Χριςτόσ είναι με δφο
φφςεισ, τζλειοσ Θεόσ και τζλειοσ
άνκρωποσ
ταυτοχρόνωσ,
ατρζπτωσ,
αδιαιρζτωσ και αςυγχφτωσ. «Εἷs καὶ ὁ
αὐτόs (κι όχι δφο όπωσ ιςχυριηόταν ο
Νεςτόριοs) ἐν δφο φφςεςιν (κι όχι μία
όπωσ δίδαςκαν οι Μονοφυςίτεσ)».

Η απόφαςθ τθσ υνόδου επικυρϊκθκε
και με το καφμα που ζγινε ςτο ιερό
λείψανο τθσ Αγίασ Ευφθμίασ.
Πταν ολοκλθρϊκθκε θ Σφνοδοσ οι
Ορκόδοξοι Ρατζρεσ ςυνζταξαν Τόμο που
περιείχε τθν Ορκόδοξθ διδαςκαλία και
οι Μονοφυςίτεσ ςυνζταξαν δικό τουσ
Τόμο που περιείχε τισ αιρετικζσ
κακοδοξίεσ τουσ. Τουσ Τόμουσ αυτοφσ
τοποκζτθςαν ςτθ λειψανοκικθ τθσ
Αγίασ Ευφθμίασ και αφοφ τθν
ςφράγιςαν προςευχικθκαν για ζνα
χρονικό διάςτθμα. Πταν άνοιξαν τθν
λειψανοκικθ είδαν το καυμαςτό
γεγονόσ: Ο Τόμοσ των Ορκοδόξων να
βρίςκεται ςτα χζρια τθσ Αγίασ, ενϊ ο
Τόμοσ των Μονοφυςιτϊν αιρετικϊν ιταν
ςτα πόδια τθσ.

Η Δϋ Οικουμενικι Σφνοδοσ

Ο όροσ τθσ Δϋ Οικουμ. υνόδου
«Διπλοῦσ τὴν φφςιν, ἀλλ’ οὐ τὴν ὑπόςταςιν»
Ἑπόμενοι τοίνυν τοῖς ἁγίοις πατράσιν ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ὁμολογεῖν υἱὸν
τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν συμφώνως ἅπαντες ἐκδιδάσκομεν,
τέλειον τὸν αὐτὸν ἐν θεότητι καὶ τέλειον τὸν αὐτὸν ἐν ἀνθρωπότητι,
θεὸν ἀληθῶς καὶ ἄνθρωπον ἀληθῶς τὸν αὐτὸν ἐκ ψυχῆς λογικῆς καὶ
σώματος, ὁμοούσιον τῷ πατρὶ κατὰ τὴν θεότητα, καὶ ὁμοούσιον τὸν
αὐτὸν ἡμῖν κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα, κατὰ πάντα ὅμοιον ἡμῖν χωρὶς
ἁμαρτίας· πρὸ αἰώνων μὲν ἐκ τοῦ πατρὸς γεννηθέντα κατὰ τὴν θεότητα,
ἐπ᾿ ἐσχάτων δὲ τῶν ἡμερῶν τὸν αὐτὸν δι᾿ ἡμᾶς καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν
σωτηρίαν ἐκ Μαρίας τῆς παρθένου τῆς θεοτόκου κατὰ τὴν ἀνθρωπότητα,
ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν Χριστόν, υἱόν, Κύριον, μονογενῆ, ἐν δύο φύσεσιν
ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως, ἀχωρίστως γνωριζόμενον, οὐδαμοῦ
τῆς τῶν φύσεων διαφορᾶς ἀνῃρημένης διὰ τὴν ἕνωσιν, σῳζομένης δὲ
μᾶλλον τῆς ἰδιότητος ἑκατέρας φύσεως καὶ εἰς ἓν πρόσωπον καὶ μίαν
ὑπόστασιν συντρεχούσης, οὐκ εἰς δύο πρόσωπα μεριζόμενον ἢ
διαιρούμενον, ἀλλ᾿ ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν υἱὸν καὶ μονογενῆ, θεὸν Λόγον,
Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καθά περ ἄνωθεν οἱ προφῆται περὶ αὐτοῦ καὶ
αὐτὸς ἡμᾶς ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ἐξεπαίδευσε καὶ τὸ τῶν πατέρων ἡμῖν
παραδέδωκε σύμβολον.

Ερμθνεία του ὀρου τθσ Δ' Οικουμενικισ υνόδου
 Δεν υπιρξε καμία απορρόφθςθ ι προςχϊρθςθ ι






ςφγχυςθ ι διαίρεςθ ι τροπι των δφο φφςεων, αλλά
παρζμειναν και οι δφο ακζραιεσ,
διατθρϊντασ θ κάκε μία τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά
τθσ γνωρίςματα και παραμζνοντασ ςτα όριά τθσ.
Δθλ. οι δφο τζλειεσ φφςεισ ενϊκθκαν ςτθν μία
υπόςταςθ του Θεοφ Λόγου.
Επομζνωσ, το ορκόδοξο είναι να κάνουμε λόγο για
δυοφυςιτιςμό, δθλ. για δφο τζλειεσ φφςεισ μετά τθν
ζνωςθ, και όχι για μονοφυςιτιςμό, δθλ. για μία φφςθ,
και ςυγκεκριμζνα τθν κεία, μετά τθν ζνωςθ.

Όςοι αρνικθκαν αυτζσ τισ αποφάςεισ
ονομάςτθκαν Προχαλκθδόνιοι ι Αντιχαλκθδόνιοι
Προχαλκθδόνιεσ Εκκλθςίεσ ςιμερα :







Αρμενικι Εκκλθςία,
Συριακι Εκκλθςία (Μαρωνίτεσ Συρίασ)
Κοπτικι Εκκλθςία (Αίγυπτοσ),
Αικιοπικι Εκκλθςία
Ινδικι Εκκλθςία του Μαλαμπάρ.

Hripsime, one of the most beautiful and
oldest churches in Armenia. Is located in
the Ejmiatsin and it was built around 618 AD

Μαρωνιτική Καθολική Εκκλησία

Μαπωνιηών μονασόρ και πποζκςνηηέρ

Κοπηικόρ Ναόρ Αγίος Μηνά
Αλεξάνδπεια - Αίγςπηορ

Church of Our Lady Mary of Zion
Ο πιο ζημανηικόρ ναόρ ζηην Αιθιοπία.
Βπίζκεηαι ζηην πόλη ηηρ Αξώμηρ ζηο Tigray.

φνοδοι:
θ αρχι τθσ ςυλλογικότθτασ ςτθν Εκκλθςία
• Τα ηθτιματα που αφοροφν τθν πίςτθ και τθ ςωτθρία
αντιμετωπίηονται από τισ Συνόδουσ
• Ρρότυπο αποτελεί θ Αποςτολικι φνοδοσ (48μ.Χ.)
• φνοδοσ: Είναι το ανϊτατο ςυλλογικό όργανο τθσ
Εκκλθςίασ
που
αποφαςίηει
για
κζματα
πίςτθσ, διδαςκαλίασ και οργάνωςθσ τθσ Εκκλθςίασ.

Είδθ υνόδων
1. Σοπικζσ
φνοδοι:
Αντιμετωπίηουν
προβλιματα τοπικϊν εκκλθςιϊν.
2. Επαρχιακζσ
φνοδοι:
Αντιμετωπίηουν
προβλιματα μιασ ςυγκεκριμζνθσ Επαρχίασ.

τθν Οικουμενικι φνοδο:
1. Εκπροςωποφνται όλεσ οι Τοπικζσ Εκκλθςίεσ.
2. Συμμετζχουν πολλοί Επίςκοποι από όλα τα ςθμεία
του κόςμου.

«Ὅταν πάντεσ ὁμοίωσ πιςτεύομεν, τότε ἑνότησ ἐςτίν».
Ιερόσ Χρυςόςτομοσ, Ερμθνεία ςτθν προσ Εφεςίουσ επιςτολιν, PG 62,83.

Οικουμενικι φνοδοσ, είναι εκείνθ που:
1. υγκλικθκε από Αυτοκράτορα τθσ ωμαϊκισ Αυτοκρατορίασ με
οικουμενικι
(παν-ωμαϊκι)
εμβζλεια,
αλλά
φυςικά
και
πανχριςτιανικι.
2. Οι αποφάςεισ τθσ ζγιναν αποδεκτζσ από ολόκλθρθ τθν ανά τον κόςμο
Ορκόδοξθ Εκκλθςία, διαχρονικά.
3. Οι αποφάςεισ τθσ διατυπϊκθκαν από Θεοφμενουσ (επιζκόποσς,
κλερικούς, μονατούς και λαϊκούς, ποσ έθηαζαν ζηε θεοπτία, έβλεπαν ηο Θεό
και είταν επικοινωνία μαδί Τοσ και γι’ ασηό έγιναν Παηέρες, ποσ είναι ε βάζε
ηων Οικοσμενικών Σσνόδων).

4. Οι αποφάςεισ τθσ υπεγράφθςαν από τα Ρωμαϊκά Πατριαρχεία.
5. Αςχολικθκε με ςθμαντικά Θεολογικά ηθτιματα.
Μετά τθ πτϊςθ τθσ ωμαϊκισ Αυτοκρατορίασ και του αυτοκράτορα, το 1453 τα
τζςςερα ρωμαϊκά Ρατριαρχεία ςυνζχιςαν να ςυγκαλοφν Συνόδουσ, οι οποίεσ δεν
ονομάςτθκαν "Οικουμενικζσ« γιατί ο τίτλοσ αυτόσ ςθμαίνει "Αυτοκρατορικζσ" επειδι
οι αποφάςεισ αυτϊν των Συνόδων γίνονταν τμιμα του ωμαϊκοφ Δικαίου. Οι
αποφάςεισ των ρωμαϊκϊν υνόδων μετά το 1453 είναι τμιματα του Εκκλθςιαςτικοφ
Δικαίου, αλλά όχι πλζον του αυτοκρατορικοφ Δικαίου. Δεν υπιρχε πλζον ωμαϊκι
Αυτοκρατορία και ρωμαίοσ αυτοκράτορασ να εκδίδει ρωμαϊκοφσ Νόμουσ.

Αποφάςεισ υνόδων
όταν αφοροφν
κζματα πίςτθσ (δογματικά κζματα).

1. ΟΡΟΙ

ι

ΔΟΓΜΑΣΑ

Ονομάςτθκαν όροι γιατί ζβαηαν ζνα
όριο (ςύνορο) μεταξύ αλθκινισ και
ψεύτικθσ πίςτθσ.

όταν αφοροφν κζματα
διοίκθςθσ, τάξθσ και λατρείασ.

2. ΙΕΡΟΙ

ΚΑΝΟΝΕ

Ποιοσ αναγνωρίηει και κατοχυρϊνει τθν εγκυρότθτά μιασ υνόδου;
Σο ϊμα τθσ Εκκλθςίασ είναι φρουρόσ τθσ πίςτθσ και εγγυθτισ τθσ
εγκυρότθτασ μιασ Συνόδου. Ο λαόσ δεν είναι απλόσ κεατισ των
τεκταινομζνων, αλλά ςυμμετζχει με τθν προςευχι, τον λόγο του ι
και τθν υγιι αντίδραςι του ςτθ ηωι τθσ Εκκλθςίασ.
«Ραρ᾽ ἡμῖν οὔτε Ρατριάρχαι οὔτε Σφνοδοι ἐδυνικθςάν ποτε
εἰςαγαγεῖν νζα, διότι ὁ ὑπεραςπιςτισ τῆσ κρθςκείασ ἐςτίν αὐτό τό
ςῶμα τῆσ Ἐκκλθςίασ, ἤτοι αὐτόσ ὁ λαόσ, ὅςτισ ἐκζλει τό κριςκευμα
αὐτοῦ αἰωνίωσ ἀμετάβλθτον καί ὁμοειδζσ τῷ τῶν Ρατζρων αὐτοῦ».
Εγκύκλιος των τεσσάρων Πατριαρχων (1848), απαντητική
προς τον πάπα Πίον τον Θ´.
«...και οι λαϊκοί είναι μάρτυρεσ τθσ αλθκείασ, είναι ποιμζνεσ
(εμμζςωσ) του λαοφ του Θεοφ, είναι ςυνεργοί των Ροιμζνων, ακόμα
ςυμμετζχουν ωσ ςφμβουλοι ςτισ Οικουμενικζσ Συνόδουσ και επί πλζον
δζχονται θ απορρίπτουν τισ αποφάςεισ των Οικουμενικϊν Συνόδων».
Μθτροπολίτου Ναυπάκτου Ιεροκζου, Ανατολικά, Τόμοσ Αϋ, ςελ. 94

Είναι όλεσ οι Εκκλθςιαςτικζσ φνοδοι ζγκυρεσ;
 H ςφνοδοσ τθσ Εφζςου του 449 επζμενε να δικαιϊςει τον αιρετικό Ευτυχι και μάλιςτα
κατά τθ διάρκειά τθσ δολοφονικθκε από τοφσ οπαδοφσ τθσ ο άγιοσ Φλαβιανόσ
Κωνςταντινουπόλεωσ, γι’ αὐτό ζμεινε ςτθν ιςτορία ωσ «λθςτρικι» και καταδικάςκθκε
από τθν Δϋ Οικουμενικι Σφνοδο.
 Η εικονομαχικι ςφνοδοσ τθσ Ιζρειασ το 754 απζςτθ τθσ ορκοδοξίασ και ενζμεινε ςε
αυτό, γι’ αυτό και κα ανακεματίηεται δια παντόσ. Τθν ίδια ακριβϊσ τφχθ είχε και ζχει
και θ δεφτερθ εικονομαχικι ςφνοδοσ, θ οποία το 815 επιχείρθςε να καταδικάςει τθν Ζϋ
Οικουμενικι Σφνοδο και να ανακθρφξει οικουμενικι ςφνοδο τθν ψευδοςφνοδο τθσ
Ιζρειασ.
 Το 1274 ςυνιλκε θ ςφνοδοσ ςτθν Λυϊν κατά τθν οποία ζγινε θ ζνωςθ των Εκκλθςιϊν·
θ Ανατολικι Εκκλθςία ειςιγαγε το Filioque και παραδζχκθκε το πρωτείο και τθν
εξουςία του Ράπα, δθλαδι υποδουλϊκθκε ςτον Ράπα. Ο λαόσ ακολοφκθςε τουσ
αγιορείτεσ και δεν δζχκθκε τθν ζνωςθ.
 υνοδικζσ ςυναντιςεισ καταδίκαςαν τον άγιο Γρθγόριο Ραλαμά κατά Μάρτιο, Ιοφνιο
και Σεπτζμβριο του 1342. Ο δε άγιοσ Γρθγόριοσ Ραλαμάσ φυλακίςκθκε μετά ταφτα επί
τετραετία. Πμωσ το 1347 κατίςχυςε θ ορκοδοξία και ο άγιοσ δικαιϊκθκε, ενϊ ο
διϊκτθσ του κακόδοξοσ πατριάρχθσ Ιωάννθσ ΙΔ ο Καλζκασ κακαιρζκθκε.
 Η ακλόνθτθ πίςτθ του αγίου Μάρκου Εφζςου του Ευγενικοφ επίςθσ δικαιϊκθκε. Αυτι
θ πίςτθ, ςτιριηε τον άγιο Μάρκο να μθν υπογράφει τθν προδοτικι ςυμφωνία τθσ
Φερράρασ και τθσ Φλωρεντίασ και ανάγκαςε τον πάπα Ευγζνιο Δϋ νι πει το περίφθμο
«λοιπὸν ἐποιιςαμεν οὐδζν».

3Η ΕΡΩΣΗΗ

Ρϊσ κατανοείτε το γεγονόσ ότι το Σϊμα τθσ Εκκλθςίασ είναι
φρουρόσ τθσ πίςτθσ και εγγυθτισ τθσ εγκυρότθτασ μιασ Συνόδου;

• Όταν χρθςιμοποιοφμε τον όρο ΕΚΚΛΗΙΑ δεν
εννοοφμε τουσ κλθρικοφσ ι το κτιριο
• αλλά τον Θεανκρϊπινο οργανιςμό με κεφαλι το
Χριςτό και μζλθ όλουσ τουσ βαπτιςμζνουσ
χριςτιανοφσ.
• Η Εκκλθςία είναι υπεφκυνθ για τθ διατιρθςθ τθσ
πίςτθσ και τθν εγκυρότθτα των υνόδων.
• Οι αποφάςεισ των υνόδων λαμβάνονται από τα
μζλθ τουσ με τθ βοικεια του Αγίου Πνεφματοσ.
• Σο Άγιο Πνεφμα κατευκφνει το ϊμα τθσ Εκκλθςίασ
(και τουσ κλθρικοφσ και τουσ λαϊκοφσ).

Η Αγία και Μεγάλθ Σφνοδοσ τθσ Ορκοδόξου Εκκλθςίασ (ΑΜΣΟΕ)
από τισ 16 ζωσ τισ 27 Ιουνίου 2016 ςτο Κολυμπάρι τθσ Κριτθσ

Η ειςιγθςθ (προσ τθν Ιερά Σφνοδο τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ)
του Μθτροπολίτθ Σερρϊν Θεολόγου
για τθν Αγία και Μεγάλθ φνοδο ςτο Κολυμπάρι τθσ Κριτθσ
από 18 ζωσ 27 Ιουνίου 2016
«… Τελικϊσ, πολυςζβαςτοι Ρατζρεσ,
θ όποια αξιολογικι με εκκλθςιολογικοφσ, αγιοπνευματικοφσ και
πνευματικοφσ πάντοτε όρουσ, προςζγγιςισ τθσ εν Κολυμπαρίω
Κριτθσ ςυνελκοφςθσ Αγίασ και Μεγάλθσ Συνόδου επαφίεται
 ςτθν νθφαλίωσ και αδεκάςτωσ ενεργοφςαν ιςτορίαν και
κυρίωσ
 ςτθν εγρθγοροφςαν και ζνκεον ςυνείδθςιν του
εκκλθςιαςτικοφ ϊματοσ», (ςελ.38 ειςθγιςεωσ).

