21

10.

«ο ΦΥΛΑΞ ΤΗΣ ΟΡθΟΔΟΞΙΑΣ ΛΑΟΣ»

Και έαν δια τών πεπλανημένων και τουτ' αύτό κακοδόξων οί

κουμενιστικών κηρυγμάτων των, οί άποστατήσαντες έκκλησια
στικοι ποιμένες πειρώνται ίνα «ποιήσωσιν ήμας άμερ'ίμνους» και

l1συγκινήτους, δια διαφόρων καθησυχαστικών συνθημάτων όποτα
γης και εύπειθείας, τότε, ποίαν θέσιν έχει ή άπό 6ης Μαίου

1848

πρός πάντας τούς όρθοδόξους χριστιανούς έγκύκλιος έπιστολη
τών Πατριαρχών της όρθοδόξου Άνατολικης έκκλησίας, καθ' 11ν

«6

φύλαξ της όρθοδοξίqς, τό σ ώ μ α της Έκκλησίας τ .ε.

6

λαός

αύτός έστι», δι' tjς (έγκυκλίου) καταδηλουται «θεμελιώδης άλή..;

θεια της δρθοδόξου 'Ανατολικης έκκλησίας, 6ρίζουσα την ση μα
σίαν δλην τών του λαου δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν έν τύ ΈκκλησίQ.»;
Άλλ' έκ τούτου δυνάμεθα, κατα συνέπειαν, να γνωρίζωμεν δ

τι,

6

«φύλαξ (οότος) της όρθοδοξίας λαός», αις και παν μέλος του

Πληρώματος της Έκκλησίας, αύτοδικαίως χρώμενος του δικαιώ

ματος τούτου, όποχρεουται να έφαρμώσ1] τα ένδεικνυόμενα

-

Κα

νονικα μέτρα, ατε της «Συνοδικης Διαγνώμης» μη είσέτι έξενεγκο

.

μένης, έν προκειμένω, άλλα δια τόν α

.'

f\

β λόγον σιγώσης, «άποτει

χίζων» οί)τω έαυτόν τών «φθορέων ποιμένων του», οϊτινες, δια τών

αις άνω κακοδόξως διακηρυσσομένων, καθίστανται παραβάται
και ένοχοι εναντι της θεμελιώδους αύτών όποχρεώσεως και άπο
στολής. 'Άλλωστε,

«... είς

θέματα πίστεως,

6 λαός

πρέπει να κρίν1]

σχετικώς με την διδασκαλίαν του (έπισκόπου). Τό καθηκον της
ό π α κ ο η ς π α ύ ε ι (όπογρ.ήμ.) δταν
άπό τόν καθολικόν κανόνα και

6 λαός

6

έπίσκοπος παρεκκλίνη

εχει τό δικαίωμα να τόν κα

τηγορήσ1], άκόμη δε και να τόν καθαιρέση. (πρβλ. «Αγία Γραφή

Έκκλησία-Παράδοσις»
Θεσ/νίκη

1976,

Γ.

Φλορόφσκυ,

μετάφρ.

Δ.

Τσάμη

σελ.75)>>. Χρέος (γαρ) έστιν άπαραίτητον παντι έ

πισκόπφ διδάσκειν τόν όπ' αύτόν λαόν τα εύσεβη δόγματα και
πρός ό Ρ θ ο δ ο ξ ί α ν Ρ υ θ μ ί ζ ε ι ν και βίον σεμνόν. Φησι γαρ

6

Θεός δια του προφήτου πρός τους τών λαών προεστώτας' «Εί μη

διαστείλ1], μηδε λαλήσεις, άποθανείται

6

άνομος έν τύ άνομίQ. αύ

του, και τό αίμα αύτου έκ της χειρός σου έκζητηθήσεται» ('Ιεζεκ.

Γ',

18).

