Σι σημαίνει Ιερά Παράδοση;
Σα βιβλύα τησ Καινόσ Διαθόκησ ϊρχιςαν να γρϊφονται εύκοςι
περύπου ϋτη μετϊ την Ανϊςταςη του Κυρύου μασ Ιηςού Χριςτού και
την κϊθοδο του Αγύου Πνεύματοσ κατϊ την ημϋρα τησ Πεντηκοςτόσ,
το τελευταύο από αυτϊ ςυγγρϊφηκε περύ το 90 μ.Χ.. Έωσ ότου λοιπόν
γραφούν όλα τα βιβλύα τησ Καινόσ Διαθόκησ και αποτελεςθεύ ο
Κανόνασ (η ςυλλογό των βιβλύων) τησ Κ. Διαθόκησ, η διδαςκαλύα του
Κυρύου και των Αποςτόλων παραδιδόταν από ςτόμα ςε ςτόμα
προφορικϊ. Επιπλϋον ςτα Ευαγγϋλια και τα ϊλλα βιβλύα τησ Κ.
Διαθόκησ δεν γρϊφτηκαν όλα όςα δύδαξε και εύπε και ϋκανε ο Κύριοσ.
Όπωσ γρϊφει ο ευαγγελιςτόσ Ιωϊννησ, υπϊρχουν ακόμη:«καὶ ἄλλα
πολλὰ ὅςα ἐποίηςεν ὁ Ἰηςοῦσ, ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ’ ἕν, οὐδὲ
αὐτὸν οἶμαι τὸν κόςμον χωρῆςαι τὰ γραφόμενα βιβλία» (Ιωϊν.
κα΄25). Εύναι , λϋει, τόςο πολλϊ αυτϊ που ϋκανε και εύπε ο Ιηςούσ
Χριςτόσ, ώςτε, εϊν γρϊφονταν ϋνα-ϋνα λεπτομερώσ δεν θα
χωρούςαν όλα τα βιβλύα του κόςμου. Γραπτώσ αλλϊ και
προφορικώσ λοιπόν παραδόθηκαν από τουσ αγύουσ Αποςτόλουσ
ςτουσ διαδόχουσ τουσ και από εκεύνουσ ςτουσ δικούσ τουσ διαδόχουσ
και ϋφθαςαν μϋχρι ςε μασ αυτϋσ οι διδαςκαλύεσ. αφώσ το γρϊφει
αυτό ο απόςτολοσ Παύλοσ προσ τουσ Χριςτιανούσ με τα
εξόσ: «Στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰσ παραδόςεισ ἃσ ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ
λόγου (προφορικώσ) εἴτε δι’ ἐπιςτολῆσ (γραπτώσ) ἡμῶν» (Β΄ Θεςςαλ.
β΄ 15). Αποτελούν οι ϊγραφεσ αυτϋσ και προφορικώσ παραδεδομϋνεσ
αποςτολικϋσ διδαςκαλύεσ μαζύ με τα θεόπνευςτα βιβλύα, που
ςυνϋγραψαν οι μαθητϋσ και Απόςτολοι του Κυρύου, τη λεγόμενη Ιερϊ
Αποςτολικό Παρϊδοςη, η οπούα εύναι η βϊςη και το θεμϋλιο τησ
διδαςκαλύασ τησ Ορθοδόξου Πύςτεωσ.

Αυτό η ϊγραφη καταρχϊσ ιερό Αποςτολικό Παρϊδοςη λύγο-λύγο
ςτουσ κατόπιν αιώνεσ ςυςτηματοποιόθηκε από τουσ αγύουσ Πατϋρεσ
τησ Εκκληςύασ και διατυπώθηκε γραπτώσ και περιλόφθηκε ςτουσ
δογματικούσ όρουσ και τουσ κανόνεσ των αγύων Οικουμενικών
υνόδων. ε τούτο ςυντϋλεςε και το ότι με την πϊροδο των ετών
ϊρχιςαν να διαδύδονται μεταξύ των Χριςτιανών εςφαλμϋνεσ και
ψευδεύσ διδαςκαλύεσ. Σότε λοιπόν οι Επύςκοποι τησ Εκκληςύασ
μαζεύονταν και ςυγκροτούςαν Οικουμενικϋσ υνόδουσ. Με οδηγό τη
γραπτό διδαςκαλύα τησ Αγύασ Γραφόσ και τη γραπτό ό ϊγραφη
διδαςκαλύα τησ Αποςτολικόσ Παραδόςεωσ, υπό την ϋμπνευςη, το
φωτιςμό και την καθοδόγηςη του Αγύου Πνεύματοσ εξϋταζαν τισ
νεοφανεύσ αιρετικϋσ διδαςκαλύεσ και καταδεύκνυαν το ψεύδοσ και
την πλϊνη που υπόρχαν ςε αυτϋσ και τισ καταδύκαζαν. Έτςι
διατύπωναν βϊςει τησ Αγύασ Γραφόσ και τησ Αποςτολικόσ
Παραδόςεωσ τα δόγματα και τουσ όρουσ τησ Πύςτεωσ. Κϊθε
διδαςκαλύα, η οπούα δεν όταν ςύμφωνη προσ όςα οι ϊγιοι Απόςτολοι
δύδαξαν εύτε γραπτώσ εύτε προφορικώσ, καταδικαζόταν. Με τον
τρόπο αυτόν, η Ιερό Παρϊδοςη πλουτιζόταν τώρα πλϋον με τισ εν
Αγύω Πνεύματι αποφϊςεισ των Αγύων Οικουμενικών υνόδων. τισ
Οικουμενικϋσ υνόδουσ ϋλαβαν μϋροσ μεγϊλοι τησ Εκκληςύασ
Πατϋρεσ, όπωσ ο Μϋγασ Αθανϊςιοσ ςτην πρώτη το 325 μ.Χ. ςτη
Νύκαια, ο Θεολόγοσ Γρηγόριοσ ο Ναζιανζηνόσ ςτη δεύτερη το 381 μ.Χ.
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οποιονδόποτε λόγο δεν όταν παρόντεσ, λαμβϊνονταν ςοβαρϊ
υπόψιν τα ςυγγρϊμματϊ τουσ και η διδαςκαλύα τουσ μϋχρι ςημεύου,
ώςτε ολόκληρη η ϋκτη Οικουμενικό ύνοδοσ να υιοθετεύ γνώμεσ και
κανόνεσ του Μεγϊλου Βαςιλεύου και να γρϊφει ςτον 102ο κανόνα

τησ ότι διατυπώνει την απόφαςό τησ: «καθώσ ὁ ἱερόσ ἡμᾶσ

ἐκδιδάςκει Βαςίλειοσ».
Σοιουτοτρόπωσ η Ιερϊ Παρϊδοςη βϊςει πϊντοτε τησ Αγύασ Γραφόσ
και τησ Αποςτολικόσ Παραδόςεωσ και τησ λατρευτικόσ ζωόσ τησ
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ςυμπληρώθηκε τον όγδοο αιώνα με την ϋβδομη Αγύα και
Οικουμενικό ύνοδο τησ Νύκαιασ το 787 μ.Χ.. Έτςι ςύμφωνα με τη
ζωό τησ Εκκληςύασ και τη διδαςκαλύα τησ Αγύασ Γραφόσ και τησ
Αποςτολικόσ Παραδόςεωσ απαρτύςθηκε η ιερό Εκκληςιαςτικό
Παρϊδοςη, η οπούα περιλαμβϊνει και μερικϊ τα οπούα δεν
αναφϋρονται μεν ςυγκεκριμϋνα ςτην Αγύα Γραφό, εύναι όμωσ
ςύμφωνα με τη διδαςκαλύα τησ.
ΣΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΗ
Η Ιερό Παρϊδοςη περιϋχει ό,τι διαλαμβϊνει και διδϊςκει και η Αγύα
Γραφό, αλλϊ και κϊτι περιςςότερο, μερικϊ που, όπωσ και παραπϊνω
εύπαμε, δεν τα ϋχει η Αγύα Γραφό. Να αναφϋρουμε μερικϊ προσ
κατατόπιςό μασ. Σο να κτύζουμε τισ εκκληςύεσ μασ και να
προςευχόμαςτε κατϊ Ανατολϊσ δεν το λϋει η Γραφό, εύναι τησ
Παραδόςεωσ. Ομούωσ το να κϊνουμε το ςημεύο του ταυρού, και
αυτό τησ Παραδόςεωσ εύναι. Η τϋλεςη του Βαπτύςματοσ, όπωσ
γύνεται, η ευλογύα του ύδατοσ τησ ιερόσ κολυμβόθρασ, ο
νηπιοβαπτιςμόσ, η χρύςη του βαπτιζομϋνου με ϊγιο ϋλαιο, η τριττό
κατϊδυςη ςτο νερό τησ κολυμβόθρασ, η χρύςη και ςφρϊγιςη του
βαπτιςθϋντοσ με το Άγιο Μύρο, τησ Παραδόςεωσ εύναι και αυτϊ. Από
την Παρϊδοςη επύςησ εύναι ο τρόποσ, κατϊ τον οπούο τελεύται η θεύα
Λειτουργύα, όπωσ και οι διϊφοροι λειτουργικού τύποι, οι ευχϋσ τησ

αγύασ Αναφορϊσ και του καθαγιαςμού των Σιμύων Δώρων, ο τρόποσ
τησ κοινωνύασ των πιςτών. Ακόμη οι νεκρώςιμεσ ακολουθύεσ, τα
μνημόςυνα, τα μνημονεύματα ζώντων και τεθνεώτων και ϊλλα. Όλα
αυτϊ τα διδαςκόμαςτε από την ϊγραφη, όπωσ όταν ςτην αρχό,
Παρϊδοςη. Και για τα μνημόςυνα λϋει ο ϊγιοσ Ιωϊννησ ο
Χρυςόςτομοσ: «Οὐκ εἰκῆ ταῦτα (όχι δηλαδή τυχαία και άςκοπα)

ἐνομοθετήθη ὑπό τῶν Ἀποςτόλων τό ἐπί τῶν φρικτῶν μυςτηρίων
μνήμην γίνεςθαι τῶν ἀπελθόντων».
Αυτό λοιπόν η Ιερό Παρϊδοςη, η οπούα περιλαμβϊνει την
Αποςτολικό Παρϊδοςη και την Εκκληςιαςτικό Παρϊδοςη, εύναι η
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επιςφρϊγιςη τρόπον τινϊ τησ Ιερόσ Παραδόςεωσ τϋθηκαν από την
ϋβδομη Οικουμενικό ύνοδο οι εξόσ λόγοι: «Οἱ προφῆται ὡσ εἶδον, οἱ

Ἀπόςτολοι ὡσ ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκληςία ὡσ παρέλαβεν, οἱ Διδάςκαλοι ὡσ
ἐδογμάτιςαν, ἡ Οἰκουμένη ὡσ ςυμπεφώνηκεν… ὁ Χριςτόσ ὡσ
ἐβράβευςεν, οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω λαλοῦμεν, οὕτω κηρύςςομεν…
Αὕτη ἡ πίςτισ τῶν Ἀποςτόλων, αὕτη ἡ πίςτισ τῶν Πατέρων, αὕτη ἡ
πίςτισ τῶν Ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίςτισ τήν οἰκουμένην ἐςτήριξε».
Σην Ιερό αυτό Παρϊδοςη, ϋτςι όπωσ διαμορφώθηκε οριςτικϊ και
τελικϊ και ϋκλειςε με την ϋβδομη Οικουμενικό ύνοδο, μόνο η
Ορθόδοξη Εκκληςύα ϋχει ωσ πηγό τησ διδαςκαλύασ τησ γνόςια και
ιςόκυρη τησ Αγύασ Γραφόσ. Μόνο η Ορθόδοξη Εκκληςύα. Διότι οι μεν
Προτεςτϊντεσ ϋχουν απορρύψει τελεύωσ την Ιερό Παρϊδοςη και
αρκούνται μόνο ςτην Αγύα Γραφό. Και επειδό δεν ϋχουν ωσ οδηγό
τησ ερμηνεύασ τησ Αγύασ Γραφόσ την Ιερό Παρϊδοςη, ϋχουν
περιπϋςει ςε πλόθοσ κακοδοξιών και εύναι διηρημϋνοι ςε
εκατοντϊδεσ κοινοτότων και παραφυϊδων. Οι δε Ρωμαιοκαθολικού

(Παπικού) και μετϊ την ϋβδομη Οικουμενικό ύνοδο πρόςθεςαν νϋα
δόγματα, τα οπούα ό εύναι ςαφώσ αντύθετα προσ την Αγύα Γραφό και
την Ιερό Παρϊδοςη (όπωσ εύναι το δόγμα τουσ ότι το Άγιο Πνεύμα
εκπορεύεται «και εκ του Τιού», το περύφημο filioque), ό δεν
μαρτυρούνται και δεν ςτηρύζονται ούτε ςτην Αγύα Γραφό ούτε ςτην
Ιερό Παρϊδοςη των οκτώ πρώτων αιώνων.
Μόνο λοιπόν η Ορθόδοξη Εκκληςύα ϋχει τισ δύο αυτϋσ θεύεσ και
ουρϊνιεσ πηγϋσ τησ διδαςκαλύασ τησ, την Αγύα Γραφό και την Ιερό
Παρϊδοςη. Και η μεν Αγύα Γραφό εύναι γνωςτό ςε όλουσ. Σησ δε
Ιερόσ Παρϊδοςησ ςυντομότατη και περιληπτικό ϋκθεςη εύναι το ιερό
ύμβολο τησ Πύςτεωσ, το «Πιςτεύω».
(Από την ϋκδοςη τησ Ιερϊσ Μητροπόλεωσ Ηλεύασ που ϋχει τύτλο:
"ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΣΗΧΗΗ" - δια μεγϊλουσ προςερχομϋνουσ ςτο ϊγιο
Βϊπτιςμα - και την επιμελόθηκε ο θεολόγοσ κ. Γεώργιοσ Κομιώτησ,
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