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ΠPOΛOΓOΣ
“Πιστε0ω… ε>ς MIAN AΓIAN KAΘOΛIKHN
KAI AΠOΣTOΛIKHN EKKΛHΣIAN…”
(Σµολον τ+ς Πστεως)

T@κνα Aν Kυρ)Bω Πνευµατικ#.
@Hδη φθ,νοµεν ες τ τλος τ+ς δευτρας χιλιετας
Bπ τ+ς Γενν"σεως το/ Θεανθρ:που 4Iησο/ Xριστο/,
Eστις Bπεστ,λη Fπ το/ Θεο/ Πατρς, Cς 5 DIδιος µEς
ε6πεν: “…καθFς Gπ@σταλκ@ µε 5 ΠατIρ…”, (4Iω,ν. K´
21), κα καθ:ς H 4Aπ. Πα/λος µIς διδ,σκει, “…Jτε δ@
Kλθε τ7 πλIρωµα το χρ7νου, Aξαπ@στειλεν 5 Θε7ς τ7ν
YN7ν αOτο γεν7µενον Aκ Γυναικ7ς, γεν7µενον Pπ7 ν7µον, Rνα το0ς Pπ7 ν7µον Aξαγορ#ση, Rνα τIν υNοθεσ)αν
Gπολ#Sωµεν…”, (Γαλ. ∆´ 4, 5).
4Aπεστ,λη Eπως µIς διδ,σκει H 4Aπ. Πα/λος “Rνα µEς
Aξαγορ#ση, Rνα τIν υNοθεσ)αν Gπολ#Sωµεν”, δηλαδ"
δι, ν, ξαναγνωµεν π,λιν παιδι, Tου, και ν, πανλθωµεν ες τ"ν προτραν µας κατ,στασιν, ες τ"ν προτραν
µας Πατρδα κα π,λιν, διτι: “οO γ#ρ Yχοµεν Zδε µ@νουσαν π7λιν Gλλ# τIν µ@λλουσαν Aπιζητοµεν”, (1Eρ.
IΓ´ 14).
1H προτρα µας κατ,στασις Lτο M Nνωσς µας µετ, το/
Θεο/ ες τν Παρ,δεισον πρ τ+ς παρα,σεως τν
πρωτοπλ,στων, ξ ατας τ+ς Hποας ξωρσθηµεν κα
εFρισκµεθα ξριστοι ες τν κσµον αOτν, H HποPος
εQναι H τπος τ+ς ξορας µας.
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1H Rπειρος Eµως εOσπλαχνα, τ Sλεος κα M Bγ,πη
το/ Θεο/ TUκονµησεν Vστε ν, δυνηθµεν ν, πανλθωµεν κα ν, γνωµεν π,λιν παιδι, Tου δι, µσου το/
YWο/ Tου.
OXτω λοιπν, H νανθρωπ"σας YWς κα Λγος το/
Θεο/ πρς λ0τρωσιν κα σωτηρ)αν το/ Bνθρωπνου γνους συνστησεν, Yδρυσεν κα TUκοδµησεν τ"ν
EKKΛHΣIAN TOY Cς \λλον παρ#δεισον, Yνα δι’
AYTHΣ, [ς δι’ Rλλης σωστικ+ς KIBΩTOY σ:ζεται κ,θε ψυχ" M Hποα BναζητI τν Θεν, Bπ τν πνευµατικν κατακλυσµν τ+ς Bπιστας, τ+ς Bθε^ας κα π,σης
_µαρτας.
Kα Eπως ττε, ες τν παρ,δεισον H χθρς το/ Bνθρ:που, 5 δι#Sολος, κατ:ρθωσεν κα ξαλεν τν Rνθρωπον
Bπ αOτν, οXτω κα π,λιν, H `διος προσπαθεP ν, κ,λaη
τος Bνθρ:πους Bπ τ"ν Eκκλησ)αν το Xριστο, b ν,
µ"ν τος Bφ"σaη ν, εσλθουν ε>ς AOτIν, τ7ν \λλον Παρ#δεισον κα) τIν σωστικIν KιSωτ7ν, Wδρων κα αOτς
τ"ν δικ"ν του “κκλησαν” b µIλλον τ,ς “κκλησας”
του κα πρς παραπλ,νησιν Uνοµ,ζων αOτ,ς “κκλησας
Xριστο/”.
Tο/το τ κατ:ρθωσεν µσTω [ρισµνων “κπροσ:πων” τ+ς 4Eκκλησας, Bν, τος ανας, οW HποPοι κατστησαν Bρχηγο κα δηµιουργο σχισµ,των κα αWρσεων κα πολµιοι τ+ς 4Eκκλησας το/ Xριστο/.
Kα χωρς ν, Bποτελσaη ξαρεσιν H παρ:ν α:ν,
µφανζεται ες αOτν M µεγαλυτρα αYρεσις, M το/
4Aντιχρστου κα 4Aθου Oκουµενισµο/, δι# τ3ς ANρε-
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τικ3ς Eγκυκλ)ου, τ3ς Aκδοθε)σης Pπ7 το O>κουµενικο Πατριαρχε)ου, τ7 Yτος 1920, µ@ τ7ν τ)τλον: “ΠPOΣ
TAΣ AΠANTAXOY EKKΛHΣIAΣ TOY XPIΣTOY”.
1H γκκλιος αXτη Sρχεται ες Bντθεσιν µ τν @Iδιον
τν K.H.I. Xριστν H HποPος Yδρυσεν MIAN EKKΛHΣIAN, λγων ες τος 4Aποστλους: “Kα) ο>κοδοµIσω
µου THN EKKΛHΣIAN κα) π0λαι `Aδου οO κατισχ0σουσιν AYTHΣ” (Mατθ. IΣT´, 18).
@Eτσι Sφθασαν δο χιλι,δες Sτη µετ, Xριστν, ν, gνοµ,ζωνται κα τ, κατασκευ,σµατα το/ διαλου κα τ+ς
1Eραιοµασωνας “Aκκλησ)αι το Xριστο”, πρς σγχυσιν κα παραπλ,νησιν τν _πλν κα τν Bφελν.
∆ι, τ+ς 4Eκκλησας Tου H Xριστς παννωσε κα συνεχζει ν, πανεν:νaη κα νσωµατ:νaη κ,θε ψυχ" Bνθρ:που
ες τ Παν,γιον ΣΩMA Tου M Hποα ζητI τ"ν σωτηραν
της κα) οaτω συντελε:ται µ@ τIν συµµετοχIν το GνθρFπου
τ AΠOΛYTPΩTIKON @Eργον το/ Θεανθρ:που 4Iησο/
Xριστο/ δι, τ+ς AΓIAΣ TOY EKKΛHΣIAΣ Eπως H 4Aπ.
Πα/λος λγει: “Θεο γ#ρ Aσµ@ν συνεργο)”, (A´ Kορ. Γ´ 9).
∆ηλαδ" Bποδεχµενοι τν Xριστν, δι, τν 1Aγων Mυστηρων τ+ς 4Eκκλησας Tου, Aνσωµατο0µεθα ες τ Παν,γιον Σ:µα Tου κα οXτω Bπ τ+ς θσεως τατης Cς µ@λη
κα) “κ0τταρα”, το/ Θεανθρωπνου Σ:µατος, bτοι τ+ς
4Eκκλησας, συµµετ@χοµεν ε>ς τ7 Θεϊκ7ν Yργον, bτοι τ+ς
4Aπολυτρ:σεως το/ Bνθρ:που, γενµενοι “ σ υ ν ε ρ γ ο ) ” το/ Θεο/, τ HποPον εQναι M Fψστη κα µοναδικ"
Bποστολ" ες τν παρντα κσµον.
1H EKKΛHΣIA εQναι τ7 ΘεανθρFπινον καθ)δρυµα δι,
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τ+ς Hποας 4 γ3 γ)νεται οOραν7ς, 4 γ3 µετατρ@πεται ε>ς
Παρ#δεισον, δι, το/ Hποου H χοϊκς Rνθρωπος ΘεFνεται,
ζεP τ"ν Θ@ωσιν, Gνακαιν)ζεται, µεταµορφοται, Gν)σταται
κα) γ)νεται Θε#νθρωπος κατ# χ#ριν, Jπως τ7 πυρακτωµ@νον Gπ7 τI φωτι# σ)δηρον.
AOτ" εQναι M 4Aποστολ" τ+ς 4Eκκλησας, τοιατην δναµιν Sχει. Παραλαµ,νει τν _µαρτωλν κα χωµατνιο
Rνθρωπο κα τν BνιστI, τν _γι,ζει τν ξαϋλ:νη, τ7ν
µεταµορφFνει ε>ς Θε7ν κατ# χ#ριν, κα τν κ,νει α:νιον.
1H 4Eκκλησα δδει νηµα κα ζω" κα σκοπν ες τν
Rνθρωπον κα ες τν κσµον Hλκληρον. Xωρς τ"ν
4Eκκλησαν δν γνωρζεις διατ Fπ,ρχεις, διατ ζεPς, ποPος
εQναι H σκοπς τ+ς δηµιουργας σου, οlτε πθεν Sρχεσαι
οlτε πο Fπ,γεις, Eπως οW Rθεοι οW HποPοι λγουν: “ζeµεν
δι# ν# τρeµεν κα) τρeµεν δι# ν# ζeµεν”. Πλ"ρης Fλιστικ"
θεωρα τν τετραπδων, χωρς δανικ,, χωρς µεταφυσικ,ς Bνησυχας.
4E,ν λοιπν M EKKΛHΣIA, Sχει τσην σηµασα δι,
τν Rνθρωπον κα τν κσµον Hλκληρον κα προσφρει
νηµα, ζω" κα πνευµατικ"ν Xπαρξιν ες τ, µλη της, πιεληµνον κα BναγκαPον εQναι ν, γνωρζωµεν περ
AOτ+ς, δηλαδ", δι# τIν ζωIν Tης, τIν aπαρξ)ν Tης, τ7ν
σκοπ7ν Tης.
Π,ντοτε M γν:σις περ τ+ς 4Eκκλησας Lτο “Aκ τeν
Zν οOκ \νευ”, (δηλαδ" πρ,γµα κ τν Bπαραιτ"των),
Bλλ, σ"µερον πολ περισστερον, Eταν H Bντικεµενος
κα χθρς AOτ+ς, H 1Eωσφρος δι,ολος, οκειοποιοµενος τ mνοµ, της, δηµιοργησεν δικ,ς του κκλη-
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σας –παγ)δας– πρς ξαπ,τησιν τν Bνθρ:πων, Vστε
ν, Fπ,ρχaη AκκλησιολογικI σ0γχυσις, κα H κσµος δσκολα ν, δναται ν, διακρνaη τ"ν EKKΛHΣIAN το/
Θενθρ:που 4Iησο/ Xριστο/ Bπ τ,ς δικ,ς του ψευδοεκκλησας, δι, ν, διαφεγaη τν θανατηφρον ναγκαλισµν.
ΛγTω λοιπν, Eλων τν BνωτρTω κα λγω το/ Eτι
φθ,σαµεν 2.000 Sτη Bπ τ+ς Wδρσεως τ+ς 4Eκκλησας,
κα M γν:σις περ AOτ+ς καθσταται Bναγκαα, περισστερον Bπ κ,θε Rλλη ποχ"ν, –κα πειδ" ες τ"ν ποχ"ν
µας Fπ,ρχει τροµερ" AκκλησιολογικI σ0γχυσις, ξ
ατας τ+ς καπηλεσεως το/ ττλου Aκκλησ)α, Fπ τν
gπαδν το/ Bντιχρστου διαλου–, 4 Iερ# Σ0νοδος τ+ς
Γνησας 4Oρθοδξου 4Eκκλησας Yκρινε Gναγκα:ον κα)
AπιSεSληµ@νον τσον δι, τ, πνευµατικ, AOτ+ς τκνα,
Eσον κα δι, κ,θε Rνθρωπον, Eστις ζητI ν, µ,θη τ"ν
Bλ"θειαν, ν# GφιερFσhη τ7ν παρ7ντα 4µεροδε)κτην το
Yτους 1999 ε>ς τIν EKKΛHΣIAN το ΘεανθρFπου Iησο Xριστο.
1H 4Eκκλησα AXτη, M Hποα Wδρθη, θεµελι:θη,
T[κοδοµ"θη, κα γκαινι,σθη π τ+ς γ+ς, κατ, τ"ν Mµραν τ+ς Πεντηκοστ+ς, Fπ το/ Παναγου κα Tελεταρχικο/ Πνεµατος, συνεχζει τ"ν Wστορικ"ν κα θριαµευτικ"ν Tης πορεαν, πιτελο/σα τ Bπολυτρωτικν Sργον
AOτ+ς, ν τT κσµTω τοτTω κα θ, συνεχζaη µχρι συντελεας τν α:νων, καθ:ς H Θε,νθρωπος Wδρυτ"ς Tης
µIς διεεαωσεν Eτι: “… κα) π0λαι iδου οO κατισχ0σουσιν AOτ3ς…'', κα) “>δο0 AγF µεθ Pµeν ε>µ) π#σας

10

¶PO§O°O™

τ#ς 4µ@ρας kως τ3ς συντελε)ας το α>eνος…”. (Mατθ.
KH´ 20).
AOτ+ς τ+ς EKKΛHΣIAΣ το/ Θεανθρ:που 4Iησο/
Xριστο/, τ+ς Hποας χ,ριτι Θεο/ ε`µεθα µλη, εOχµεθα,
κα ν, παραµενωµεν π,ντοτε ν/ν κα Bε κα ες τος
ανας τν Bτελευτ"των α:νων 4Aµ"ν.
Mετ’ εXχPν κα προσευχPν
πε ρων πρς Tν ΘεJνθρωπον
Iησον Xριστν

H IEPA ΣYNO∆OΣ

AO Iησος µετJ τPν µαθητPν Tου ε*ς τ κλυδωνιζµενον πλοQον
Eπ τPν κυµJτων, CπιτιµR τSP πνεLµατι το νDµου κα γαληνεLει %
θJλασσα. ΣυµTολικ ε*κν τς Eκκλησ ας Uτις πολεµεQται Eπ
τPν νDµων τPν αVρDσεων λλJ δDν καταποντ ζεται.
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EIΣAΓΩΓH
“… Kα) ο>κοδοµIσω µου THN EKKΛHΣIAN
κα) π0λαι iδου οO κατισχ0σουσιν AYTHΣ…”.
(Mατθ. IΣT´ 18)

1H Bφιρωσις το/ παρντος 1Hµερολογου, ες τ"ν
EKKΛHΣIAN το/ Xριστο/, κρθη Bναγκαα, λγTω
τ3ς Aκκλησιολογικ3ς συγχ0σεως 4 5πο)α ε6ναι δι#χυτος κα) Aπικρατε: ε>ς τ7ν α>eνα µας κα) Aξ α>τ)ας τ3ς
παναιρ@σεως το Gθ@ου κα) Gντιχρ)στου ο>κουµενισµο, Eστις Sχει συµπεριλ,ει ες τος κλπους του
Eλας τ,ς αWρετικ,ς “κκλησας”, [ς µλη του.
Mεταξ αOτν τν µελν συγκαταλγονται κα τ,
λεγµενα “gρθδοξα” πατριαρχεPα, ε`τε αOτ, Bκολουθο/ν τ παλαιν ε`τε τ νον Mµερολγιον, καθ:ς κα
αW αOτοκφαλοι “κκλησαι”, µα κ τν Hποων εQναι
κα M νεοηµερολογιτικ" –σχισµατοαιρετικI “κκλησα” τ+ς 1Eλλ,δος.
1H περ EKKΛHΣIAΣ γνσις κα πγνωσις, συµ,λλει Vστε τ, µλη Tης ν, συµµετχουν ες τ Sργον
Tης συνειδητ,, πρ,γµα τ HποPον οηθI ες τ"ν πλ"ρη
Aκκλησιαστικοπο)ησ)ν των, (µ Bποτλεσµα τ"ν πλ"ρη
κα τελικ"ν νσωµ,τωσν των ες AYTHN M Hποα
εQναι τ ΣΩMA το/ Θεανθρ:που 4Iησο/ Xριστο/).
∆ι, τος ες Xριστν πιστεοντας, M περ
EKKΛHΣIAΣ γνσις, εQναι τ A κα τ Ω ες τ"ν ζω"ν
των κα συµ,λλει Rµεσα ες τ"ν σωτηραν των. ∆ιτι
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κτς AOτ+ς δν Fπ,ρχει σωτηρα.
Eς τν ανα µας αW αWρετικα “κκλησαι” κα οW
αWρετικο gπαδο των, Bκολουθο/ντες τ"ν ναν σατανικ"ν τακτικ"ν το/ οκουµενισµο/, δν κ,νουν δι,λογον, δι, ν, Bποδεξουν Eτι τ, δγµατ, των εQναι τ, µνα Bληθa+ . 1H να αOτ" τακτικ" των εQναι τελεως διαφορετικ", διτι τ, Bποτελσµατα τσων α:νων κατ,
τν gρθοδξων δν τος Bπδωσαν Eσους καρπος
αOτο Bνµενον. ∆ι’ αOτ τ"ν γκατλειψαν κα γκαινασαν ναν µθοδον.
∆ι, τ+ς νας αOτ+ς µεθδου δν προσπαθο/ν ν, µεταπεσουν τος gρθοδξους, Bλλ, τος Hδηγο/ν ες
τ"ν αYρεσν των δι’ Rλλης Hδο/. Tος δχονται, Eπως
εQναι, µ τ,ς παραδσεις των µ τ, bθη κα Sθιµ, των
µ τ, δγµατ, των, κα ν gνµατι τ+ς “Bγ,πης” τ+ς
“κατανο"σεως”, το/ “πολιτισµο/” κα τ+ς “pν:σεως”,
τος προτενουν κα Fποδεικνουν τ"ν Bµοιααν Bποδοχ"ν κα Bλληλοαναγν:ρισιν µεταξ των.
Tος προτενουν: “Eµε:ς σEς Gναγνωρ)ζοµεν Jτι ε6σθε
Aκκλησ)α, Jτι Yχετε Iερωσ0νη, Jτι Yχετε µυστIρια, Jτι
Yχετε GποστολικI διαδοχI. Aναγνωρ)σατε κα) ε>ς 4µEς
τ7 lδιον: `Oτι εlµεθα δηλ. Aκκλησ)α, Jτι Yχοµεν Nερωσ0νη,
Jτι Yχοµεν µυστIρια, Jτι Yχοµεν GποστολικI διαδοχI κα)
mνωµ@νοι Jλοι µαζ) ν# συµS#λωµεν ε>ς τIν Gνασ0στασιν
κα) Gνασυγκρ7τησιν κα) Aπαναδηµιουργ)αν τ3ς M)ας
Eκκλησ)ας κα) ν# µIν εlµεθα διηρηµ@νοι”!!!
OW λεγµενοι gρθδοξοι, τσον αOτο οW HποPοι πιδι:κουν τ"ν Nνωσν των µετ, τν αWρετικν, Eσον κα
αOτο οW HποPοι διστ,ζουν ν, Bποδεχθο/ν τος αWρετι-
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κος, µ τ"ν οκουµενιστικ"ν αOτ"ν κα Xπουλον το/
mφεως πρτασιν καθησυχ,ζουν τ"ν συνεδησν των Eτι
δν θ, Bλλ,ξουν τ"ν πστιν των, δν θ, δεχθο/ν αWρετικ, δγµατα κα δν θ, Bπο,λουν τ, gρθδοξα.
@Iσως δ, κα τος πιστρψουν ες τ"ν gρθοδοξαν.
T σηµαντικ:τερον εQναι, Eτι H λας δν θ, Bντιληφθ+ Bπολτως τποτε, διτι δν θ, φαν+ καµµα ξωτερικ" Bλλαγ", Eπως, κατ,ργησις ρ,σου, Bµφων, εκνων, νηστειν, pορτν κα Rλλων παραδσεων, Vστε
ν, Bντιδρ,σaη δυναµικ, κα ν, µαται:σaη τ"ν Nνωσιν
µετ, τν αWρετικν κκλησιν.
AW Bλλαγα κα αW καταργ"σεις τν Bνωτρω, θ, Bκολουθ"σουν Bργτερον, σταδιακς, χωρς κRν ν, τ Fποπτευθο/ν. T:ρα ες τ"ν Bρχ"ν, Bπ τ"ν Bµοιααν Bναγν:ρισιν µχρι τ"ν τελικ"ν Fποδολωσιν εQναι σκπιµο
οW λεγµενοι gρθδοξοι ν, εFρσκωνται ες ν,ρκην κα
ν, Sχουν τ"ν ντπωσιν Eτι τποτε δν Rλλαξε κα τποτα δν Bπωλσθη.
EQναι Sτσι Eµως M πραγµατικτης;
M τ"ν Bλληλοαναγν:ρισιν παπικν, gρθοδξων,
προτεσταντν, µονοφυσιτν, Bγγλικανν κ.λπ., κ.λπ.
µ@ S#σι τIν αNρετικIν προτεσταντικIν θεωρ)αν τeν
Kλ#δων,
(BRANCH-THEORY),
αOτοµ,τως
καταργεPται M EKKΛHΣIA bτοι M MIA AΓIA
KAΘOΛIKH KAI AΠOΣTOΛIKH EKKΛHΣIA κα
Bναγνωρζονται Eλαι αW αWρσεις [ς “κκλησαι Xριστο/”, Eπως διετπωσεν M AIPETIKH 4Eγκκλιος το/
οκουµενικο/ πατριαρχεου 4 Aκδοθε:σα τ7ν Iανου#ριον το 1920, µ τν ττλον: “ΠPOΣ TAΣ AΠA-
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NTAXOY EKKΛHΣIAΣ TOY XPIΣTOY”, κα) διαψε0δεται 5 Θε#νθρωπος IδρυτIς Iησος Xριστ7ς
Jστις ε6πεν:
“Kα) π0λαι iδου οO κατισχ0σουσιν AYTHΣ”.
(Mατθ. IΣT´18).
1H Bλληλοαναγν:ρισις αXτη γνετο πολλ,κις.
Iδο0 µερικα) Aξ αOτeν:
1. ∆ι, τ+ς αWρετικ+ς 4Eγκυκλου το/ Sτους 1920, M
Hποα εQναι 5 Kαταστατικ7ς X#ρτης τeν O>κουµενιστeν.
2. ∆ι, το/ Ληστρικο/ Συνεδρου το/ 1923.
3. ∆ι, τ+ς φαρµογ+ς τ+ς 4Eγκυκλου το/ 1920 µ τ"ν
εσαγωγ"ν το/ νου παπικο/ κα Bναθεµατισµνου Fπ
τ+ς 4Eκκλησας Mµερολογου.
4. ∆ι, τ+ς Wδρσεως το/ Bθου κα Bντιχρστου οκουµενισµο/, bτοι το/ Παγκοσµου Συµουλου τν 4Eκκλησιν (Π.Σ.E.) τ7ν Aqγουστον το 1948 κα τ+ς συµµετοχ+ς ες Eλα τ, συνδρια αOτο/, 1954, 1961, 1968, 1975,
1983, 1991, κ.λπ.
5. ∆ι, τν συµπροσευχν κα συλλειτουργιν.
6. ∆ι, τ+ς Rρσεως τν Bναθεµ,των τ 1965.
7. ∆ι, τν Bµετρ"των δηµοσων δηλ:σεων, Eτι H παπισµς κα M 4Oρθοδοξα εQναι δο πνεµονες το/ αOτο/
σ:µατος.
8. 1O π,πας εQναι _γι:τατος Bδελφς Sχει Wερωσνη
κα Bποστολικ" διαδοχ" κα µυστ"ρια, Eπως οW gρθδοξοι, κα Eτι δνανται οW gρθδοξοι ν, κοινωνο/ν Bπ
τος παπικος.
9. vOτι ργ,ζονται δι, τ"ν Bνασστασιν τ+ς Mας 4Eκκλησας.
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10. ∆ι, τ+ς συµµετοχ+ς ες τ"ν πανθρησκειακ"ν σναξιν κα συµπροσευχ"ν ες 4Aσσζην τ+ς 4Iταλας, τ 1986
κ.λπ.
OW κυρι:τεροι πρωτεργ,ται τν Bνωτρω νεργειν
εQναι:
∆ωρθεος Προσσης, Mελτιος Mεταξ,κης, Xρυσστοµος Παπαδπουλος, Γερµανς Θυατερων, 4Aθηναγρας, ∆ηµ"τριος, BαρθολοµαPος, Παρθνιος, 4Iγν,τιος
“4Aντιοχεας”, Xριστδουλος, Στυλιανς Xαρκιαν,κης,
Mελτων, ∆αµασκηνς, 4I,κωος κ.λπ., κ.λπ.
T ν, διατηρ"σουν οW “gρθδοξοι” τ, ξωτερικ,
γνωρσµατ, των, δηλ. ρ,σα, γνια, Rµφια κα λοιπ,ς
παραδσεις, τος αWρετικος παπικος, προτεστ,ντας
κα λοιπος πρς τ παρν δν τος BπασχολεP. 4Aντιθτως, αOτ εQναι µα wσυχη Bρχ" Vστε κ,ποια µρα ν,
φθ,σουν ες τ"ν τελικ"ν Bφοµοωσν των.
@Aλλωστε H π,πας, [ς γνωστν, Sχει τος οOντας µ
τ, ξωτερικ, γνωρσµατα τν gρθοδξων Bπ τ 1215
κα 1594. ∆ν το/ κοστζει τποτε ,ν κα οW λεγµενοι
gρθδοξοι Bκολουθο/ν, µιµοµενοι, τ"ν δαν τακτικ"ν τν οOνιτν: ∆ιατηρο/ντες δηλ. τ, ξωτερικ,
γνωρσµατα τν gρθοδξων, πρς φησυχασµν κα
Bποκοµησιν το/ κατωτρου κλ"ρου κα το/ λαο/, κα
Bναγνωρζοντες τν παπισµν, προτεσταντισµν κ.λπ.
[ς “κκλησες”.
∆ι, τ+ς µεθδου αOτ+ς κατστησεν Eλη τ"ν “gρθδοξον” 4Aνατολ"ν οOνιτικ"ν.
AOτ τ HποPον δν πτυχεν τσους ανας µ διαλγους κ.λπ. τ πτυχεν Bπλυτα µ τ"ν Bλληλοανα-
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γν:ρισιν. OXτω τ, λεγµενα gρθδοξα πατριαρχεPα
κα αOτοκφαλαι κκλησαι µεταξ τν Hποων κα M
νεοηµερολογιτικ" κκλησα τ+ς 1Eλλ,δος µετεµορφ:θησαν ες OYNITAΣ το/ Bντιχρστου παπισµο/ κα
προτεσταντισµο/.
Kατπιν Eλων τν Bνωτρω κα δως Bπ τ+ς µφανσεως τ+ς παρ,του κα Bντιχρστου παναιρ@σεως το
ο>κουµενισµο, Eστις συµπεριλαεν κα τος λεγοµνους gρθοδξους, καθσταται Bµσως Bναγκαα M γν:σις περ τ+ς EKKΛHΣIAΣ το/ Xριστο/.
∆ι4 αOτ θ, καταληθa+ προσπ,θεια, Eσον H χρος
το/ παρντος Mµερολογου µIς τ πιτρπει, ν, παρουσιασθa+ M Sννοια, M Wστορα κα M σηµασα περ τ+ς
EKKΛHΣIAΣ το/ Xριστο/, Eπως αXτη καθωρσθη κα
ξεφρ,σθη Fπ το/ Θεανθρ:που 1Iδρυτο/ αOτ+ς δι,
τ+ς θεας διδασκαλας του κα) δι# τeν παραSολeν
AOτο.
Περ τν Bνωτρω κα περ τ+ς θεας Bποστολ+ς Tης
ν τT κσµTω, θ, Bναφερθµεν, Eπως κηρχθη Fπ
τν Θεοκηρκων 4Aποστλων κα EOαγγελιστν το/
Xριστο/ κα [ς pρµηνεθη, διεσαφσθη κα ξηγ"θη
Fπ τν Θεοπνεστων κα Θεοφρων Πατρων, τν
µελν το/ Παναγου Σ:µατος το/ Xριστο/, δηλαδ"
τ+ς 4Eκκλησας, καθοδηγουµνων κα µπνεοµνων
Fπ το/ Παναγου κα Tελεταρχικο/ Πνεµατος.
4Eπειδ" M EKKΛHΣIA Sχει προαι:νιον κα B^διον
τ"ν Xπαρξν Tης, δι’ αOτ Bκολουθο/ντες +µα πρς
+µα τος 1Aγους Πατρας ες τ"ν παρουσασν της,
θ, Bρχσωµεν Bπ τ"ν προϊστοραν µχρι τ"ν Wστοραν
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AOτ+ς µ τ"ν κατωτρω σειρ,ν.
EKKΛHΣIOΛOΓIA:
1. TI EINAI EKKΛHΣIA, τυµολογικς κα ννοιολογικς.
2. 1H προϊστορα κα M 1Iστορα τ+ς 4Eκκλησας.
3. 1O Mυστηριακς χαρακτ"ρ τ+ς 4Eκκλησας.
4. 1H EKKΛHΣIA ΩΣ ΣΩMA XPIΣTOY 1EνιαPον
κα 4Aδι,σπαστον.
5. AI I∆IOTHTAI THΣ EKKΛHΣIAΣ, [ς MIA,
AΓIA KAΘOΛIKH KAI AΠOΣTOΛIKH.
6. T AΛAΘHTON THΣ EKKΛHΣIAΣ.
7. H EKKΛHΣIA KAI H AΓIA ΓPAΦH. 1H Θεοπνευστα τ+ς 1Aγας Γραφ+ς κα H Συγγραφες αOτ+ς.
8. EKKΛHΣIAΣTIKOΠOIHΣIΣ. 1H 4Aπκτησις
4Eκκλησιαστικο/ φρον"µατος.
9. H EKKΛHΣIA TOY XPIΣTOY κα αW “κκλησαι” το/ 4Aντιχρστου.
10. H EKKΛHΣIA TOY XPIΣTOY.
Συµφ:νως πρς τ Bνωτρω πλασιο θ, κινηθa+ M
Bναφορ, ες τ περ 4Eκκλησας θµα.
4Eπειδ" γνωρζοµεν Eτι H περ 4Eκκλησας λγος –H
EKKΛHΣIOΛOΓIA– εQναι τσος ες µγεθος Eσον κα
M 4Eκκλησα, M Hποα πεκτενεται πραν το/ Hρατο/
αOτο/ κσµου κα αW διαστ,σεις AOτ+ς προεκτενονται
ες τ"ν α:νιον Bπεραντοσνην το/ Bορ,του πνευµατικο/ κα µεταφυσικο/ τοιοτου, δι’ αOτ κα M παρο/σα
Bναφορ, Sχουσα συνεδησιν κα πγνωσιν τν διαστ,σεων AOτ+ς, δν φιλοδοξεP τποτα περισστερον
Bπ τ ν, προληµατση τν Bν"συχον Rνθρωπον τ+ς
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ποχ+ς µας Eστις BναζητI gλγον φς ες τν δρµον
τ+ς ζω+ς του.
Γνωρζοµεν Eτι M προσφορ, τ+ς παροσης µικρIς
Bφιερ:σεως Sναντι το/ Uκεανο/ τ+ς 4Aποστολικ+ς κα
1Aγιοπατερικ+ς 4Eκκλησιολογας, Hµοι,ζει µ τ"ν προσφορ,ν το/ “τρεµοσ"νοντος” κηρου Sναντι τ+ς Bπαστραπτοσης Bκτινοολας το/ Mλου.
4E,ν Eµως Uφελ"σaη Sστω κα µαν ψυχ"ν, πιστεοµεν Eτι συνεργοσης τ+ς X,ριτος το/ Θεο/, θ, κπληρ:σaη τ"ν Bποστολ"ν της κα τν σκοπν της, κατ, τ:
“οOδε)ς δ0ναται Aλθε:ν πρ7ς µε, A#ν µI 5 ΠατIρ 5 π@µψας µε mλκ0σhη αOτ7ν…” (4Iω,ν. ΣT´ 44).

H ΠENTHKOΣTH: OV µαθητα µετJ τς Θεοτκου κατJ τν
κJθοδον το AAγ ου ΠνεLµατος. (ΠρJξ. A´ 14 & B´ 1) (KατακµTη, Eργον το 6ου α*Pνος)
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EKKΛHΣIOΛOΓIA
H EKKΛHΣIA EINAI
ΘEOΣYΣTATOΣ, ΘEOΫΠOΣTATOΣ
KAI ΘEANΘPΩΠINOΣ OPΓANIΣMOΣ
TI EINAI EKKΛHΣIA
4Eννοιολογικς κα 4Eτυµολογικς:
H EKKΛHΣIA Cς Θεοσ0στατος, εQναι H µοναδικ7ς
ζν gργανισµς, χ,ριν τ+ς Hποας Sλαεν Xπαρξιν,
ζω"ν κα νηµα H παρ:ν κσµος. T, Eρι, Tης πεκτενονται, πραν αOτο/ ες τν Bρατον πνευµατικν
κα µεταφυσικν κσµον, M δ σηµασα Tης εQναι
Bν,λογος µ τ"ν δι,στασιν AOτ+ς.
@Aν κα περ “4Eκκλησας” Sχουν γραφ+ Bµτρητοι
τµοι, δι, ν, Bποδ:σουν τ"ν Sννοιαν, τ"ν σηµασαν,
τ"ν Bξαν, τ Sργον, τν σκοπν κα τ"ν Bποστολ"ν
Tης, παρ’ Eλα τα/τα δι, το/ παρντος, θ, προσπαθ"σωµεν κα MµεPς ν, Bποδοθο/ν αW Bνωτρω Sννοιαι,
Eσο τ δυνατν πληρστερον, Bρχµενοι Bπ τ"ν λξιν “EKKΛHΣIA” ννοιολογικς κα τυµολογικς.
1H λξις Aκκλησ)α προρχεται κ τ+ς Bρχαας κλασσικ+ς pλληνικ+ς γλ:σσης κα M τυµολογα της Bν,γεται ες τ ρ+µα Aκκαλ@ω - e.
1H gνοµασα της χρησιµοποι"θη Bπ τος Bρχαους συγγραφεPς, Πλ,τωνα, 4Aριστοτλη, Θουκυδδη,
Πολιον, Πλοταρχον κ.λπ. 4Eσ"µαινε δ, τ"ν συνλευσιν b συγκντρωσιν τν πολιτν, τ"ν Fπ τν
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Bρχντων συγκαλουµνην δι, πολιτικος, στρατιωτικος, θρησκευτικος κ.λπ. σκοπος b τ"ν κατπιν
ντυπωσιακο/ τινς γεγοντος συγκροτουµνην συνλευσιν το/ λαο/.
1H οXτω γενοµνη συνλευσις καλεPτο “Eκκλησ)α
το ∆Iµου”.
1H λξις Eκκλησ)α συναντIται ες τ"ν Παλ. ∆ιαθ"κην (96) φορς κα M Bντστοιχος pραϊκ" λξις εQναι
gahal.
Eς τ"ν Kαιν"ν ∆ιαθ"κην συναντIται (114) φορς.
4Iδιαιτρως τ"ν gνοµασαν αOτ"ν χρησιµοποησεν H
Θε,νθρωπος 1Iδρυτ"ς Tης 4Iησο/ς Xριστς λγων:
“… κα) ο>κοδοµIσω µου τIν EKKΛHΣIAN, κα) π0λαι iδου οO κατισχ0σουσιν αOτ3ς…” (Mατθ. IΣT´18).
OW Πατρες µIς ξηγο/ν Eτι M 4Eκκλησα, “οOκ Gφ’
mαυτ3ς αaτη συνIχθη, Gλλ’ \λλος τα0την ε>ς τοτο
Aκ#λεσεν, Jς Aστ)ν, 5 εtς Aν Tρι#δι Θε7ς”.

H AMΠEΛOΣ:

“EγF ε>µ) 4 \µπελος 4
GληθινI κα) Pµε:ς τ# κλIµατα...” (Iω#ν. IE´ 1-8)

Συµολικ" εκ:ν
τ+ς 4Eκκλησας
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H ΠPO·Ι·ΣTOPIA KAI H IΣTOPIA
THΣ EKKΛHΣIAΣ
AρχI, `Yπαρξις κα) Aποκ#λυψις τ3ς Eκκλησ)ας
κατ# τIν ΠεντηκοστIν.
Περ “4Eκκλησας”, Fπ τ"ν Sννοιαν το/ 1Iερο/ EOαγγελου, διδασκµεθα Bπ τν K.H.I. Xριστν, (Mατθ.
IΣT´, 18), κα Bπ τος 1Aγους 4Aποστλους καθ:ς κα
Bπ τ,ς pρµηνεας τν Θεοφρων Πατρων.
∆ν εQναι εlκολο ν, δοθa+ Bκρι"ς Hρισµς περ
AOτ+ς. ∆ιτι εQναι Nνα Mυστ"ριο, τ HποPον εQναι δσκολον ν, περιγραφa+ µ Bνθρ:πινα λγια, πειδ" δν
εQναι µνον Fλικς gργανισµς Bλλ, Nνωσις Fλικο/ κα
Bxλου κσµου. EQναι, “τ7 µυστIριον τ7 Gποκεκρυµµ@νον
Gπ7 τeν α>Fνων κα) Gπ7 τeν γενεeν”, κατ# τ7ν Aπ.
Παλον, (Kολασ. A´ 26).
Kαθ:ς εQναι µυστ"ριον: M νανθρ:πισις κα σ,ρκωσις το/ Xριστο/, τ Tρισυπστατον τ+ς Θετητος –M
1Aγα Tρι,ς–, Sτσι µυστ"ριον εQναι κα M 4Eκκλησα,
Bφο/ δρI ντς AOτ+ς τ Παν,γιον Πνε/µα. (Mυστ"ρια
εQναι κα αW τελετα τ+ς 4Eκκλησας ες τ,ς Hποας νεργεP M χ,ρις το/ Παναγου Πνεµατος χωρς ν, γνεται
Bντιληπτ" µ τ,ς ασθ"σεις µας).
1HµεPς γνωρσαµε τ"ν Eκκλησ)αν κατ, τ"ν Mµραν
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τ+ς 1Iδρσε:ς της, τ+ς θεµελι:σε:ς της b τν γκαινων
της, bτοι τ"ν Mµραν τ+ς Πεντηκοστ3ς, Eπου δι, τ+ς καθδου το/ Παναγου κα Tελεταρχικο/ Πνεµατος,
Aγκαθιδρ0εται AπισIµως 5 Θεοσ0στατος, Θεοϋπ7στατος
κα) ΘεανθρFπινος AOτ7ς Oργανισµ7ς.
4Aλλ, M 4Eκκλησα πρ τ+ς Πεντηκοστ+ς δν
Fπ+ρχεν; Tτε δηµιουργ"θη; @H ,ν προϋπ+ρχε, Bπ
πτε προϋπ+ρχε; Kα πο/;
1H 1Aγα Γραφ" δν δδει σαφ+ Hρισµν περ τ+ς
4Eκκλησας, Gλλ# µ7νον ε>κ7νας κα) περιγραφ#ς δι’
αOτ"ν.
OW vAγιοι Πατρες χρησιµοποιο/ν αOτ,ς τ,ς ΣYMBOΛIKAΣ EIKONAΣ κα) περιγραφ#ς δι, ν, µIς οηθ"σουν ν, σχηµατσωµεν µα “δα”, κατ, τ Bνθρ:πινον δυνατν.
1O `διος H Xριστς, Hµιλν περ 4Eκκλησας, χρησιµοποησεν παραSολικ#ς ε>κ7νας Cς Σ0µSολα, δι, ν,
µIς Hµιλ"σaη περ AOτ+ς. T `διο Sπραξαν κα οW 4Aπστολοι, κα πολλο vAγιοι.
Περ αOτν τν παραSολικeν ε>κ7νων Cς ΣυµS7λων,
θ, Bναφερθµεν κτενστερον, ες Rλλο κεφ,λαιον το/
παρντος.
1Ως συνηθστερον κα πικρατστερον συµSολισµ7ν περ 4Eκκλησας, οW vAγιοι Πατρες χρησιµοποησαν τν,
το/ 4Aποστλου Παλου, “κα) αOτ7ς Aστιν 4 KEΦAΛH
το ΣΩMATOΣ τ3ς EKKΛHΣIAΣ…”, (Kολασ. A´ 18).
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4Aφο/ M 4Eκκλησα εQναι τ ΣΩMA το/ Xριστο/ κα
AOτς εQναι M KEΦAΛH αOτ+ς, Rρα εQναι AXτη Mνωµνη µετ, το/ αωνου YWο/ κα Λγου το/ Θεο/. @Eχει δ,
οXτω, ν AOτT κα δι’ AOτο/ M 4Eκκλησα αωναν Xπαρξιν, κα δι’ αOτ δναται ν, χαρακτηρισθa+ κα Θεοϋπ7στατος. Προϋπ+ρχε λοιπν ξ Bϊδου M 4Eκκλησα, οWονε κεκρυµµνη ν τT ΘεT, Cς τ7 πρ7 τeν α>Fνων Bπκρυφον Mυστ"ριον.
Προϋπ+ρχεν, ν τa+ σοφ*α κα τa+ προνο*α το/ Θεο/ [ς
πνευµατικ" 4Eκκλησα µσα ες τ"ν AΓIAN TPIA∆AN,
ες τ"ν Nνωσιν τν Tριν Θεων Προσ:πων, το/ Πατρς, το/ YWο/ κα το/ 1Aγου Πνεµατος.
∆ιτι προαιων)ως ε6χεν 5 Θε7ς Aν τBe νBe κα) τh3 SουλIσει AOτο/ τ σχδιον κα τ"ν ουλ"ν περ τ+ς 4Eκκλησας Hµο/ µετ, τ+ς περ σωτηρας το/ κσµου, καθ:ς H
προφητ,ναξ ∆αυ^δ λγει: “O δ@ Θε7ς, Sασιλε0ς 4µeν,
πρ7 α>Fνων ε>ργ#σατο σωτηρ)αν Aν µ@σBω τ3ς γ3ς”,
(Ψαλ. 73ος). 4Eπσης H Mγας 4Aθαν,σιος διδ,σκει: “H
Eκκλησ)α πρ7τερον κτισθε:σα, µετ# τατα γεννEται Aκ
Θεο”, (PG 26, 1004/5).
1Eποµνως M 4Eκκλησα, περιληφθεPσα ες τ"ν προαι:νιον περ δηµιουργας κα σωτηρας το/ κσµου θε)αν
SουλIν, προϋπ+ρχε π,ντοτε ες τν συν,ναρχον κα
Bν,ρχως προϋπ,ρχοντα α:νιον Λγον κα YWν το/
Θεο/. Kατπιν δ συµπεριλαεν, πρτερον µν, τ,
Bγγελικ, τ,γµατα ν τT οOρανT, ραδτερον δ, ν
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χρνTω τος Bνθρ:πους π τ+ς γ+ς, κα τλος τελει:θη
κα) Gπεκαλ0φθη ε>ς τ7ν κ7σµον, δι, τ+ς νανθρωπσεως, το/ θαν,του κα τ+ς 4Aναστ,σεως το/ Xριστο/ κα
τ+ς, κατ, τ"ν Πεντηκοστ"ν, Bποστολ+ς Fπ’ AOτο/, το/
Παναγου Πνεµατος.
Kατ, τα/τα, 4 GρχI, 4 ρ)ζα κα) 4 aπαρξις τ3ς Eκκλησ)ας, εFρσκεται ες τν Tριαδικν κα Tρισυπστατον
Θεν τ"ν Παναγαν Tρι,δαν κα δν εQναι “GνθρFπινον
κατασκε0ασµα”.
EQναι λοιπν Fπερφυσικ" κα οOρ,νιος, κα οOχ φυσικ" κα πγειος.
H Eκκλησ)α ε6ναι αOτI 4 Sασιλε)α το Θεο, xτις
οOκ Yστι Aκ το κ7σµου το0του (Iω#ν. IH´ 36), (τ+ς Hποας M Bρχ", [ς ε`ποµεν, εQναι προχρονικ", προϊστορικ",
Fπερφυσικ" κα Fπερκσµιος). Eσ+λθεν, Eµως, δι, τ+ς
δηµιουργας το/ κσµου ες τ"ν Wστοραν τ+ς Bνθρωπτητος κα) Gπεκαλ0φθη Cς ΣΩMA XPIΣTOY.
Kατ, συνπειαν M 4Eκκλησα Sχει διπλ3ν aπαρξιν,
οOρ#νιον κα Aπ)γειον, [ς λθο/σα, Bπ τν οOρανν ες
τ"ν γ+ν κα πανερχοµνη Bπ τ"ν γ+ν ες τν οOρανν,
Eπου HδηγεP τ, πιστ, κα {για µλη AOτ+ς. AOτ" δ
Fπ,ρχει Sξω κα Pπερ#νω χρ7νου κα χFρου.
B,σει τν Bνωτρω δυν,µεθα ν, παρακολουθ"σωµεν
τρεPς διαδοχικ,ς µφανσεις, (b φ,σεις), τ+ς 4Eκκλησας, τ+ς ν τa+ 1Aγα Tρι,δι προαιωνως Fπαρχοσης
Bϊδως.
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ΠρFτη: τ"ν, µετ, τν 4Aγγελικν, Bσωµ,των κα
οOρανων δυν,µεων pνωθεPσαν, δηλ.: Tο/ Tρισυποστ,του Tριαδικο/ Θεο/, µετ, τν 4Aγγλων.
∆ευτ@ρα: τ"ν Nνωσιν τν Πρωτοπλ,στων ες τν Παρ,δεισον, µετ, το/ Tριαδικο/ Θεο/ κα τν 4Aγγελικν
δυν,µεων, κα,
Tρ)τη: τ"ν, κατ, τ"ν Πεντηκοστ"ν, Nνωσιν, τν πιστευσ,ντων ες τν Xριστν [ς Θεν κα Σωτ+ρα το/
κσµου κα δι, το/ θεου Bαπτσµατος εσελθντων κα
πολιτογραφηθντων ν τa+ 4Eκκλησα AOτο/, µετ, τν
Bπ’ α:νων κεκοιµηµνων πιστν δικαων κα µετ, τν
4Aγγλων, µετ, τν Bποτελοντων δηλ. τ οOρ,νιον
τµ+µα τ3ς mνια)ας Eκκλησ)ας τ"ν λεγοµνην ΘριαµSε0ουσαν.
Kατ, τ"ν Mµραν τ+ς Πεντηκοστ+ς, δηλαδ", Wδρεται
κα γεννIται τ πγειον τµ+µα AOτ+ς, τν ζ:ντων ν
τT κσµTω τοτTω κα συγκροτοντων τ"ν λεγοµνην
Στρατευοµ@νην Eκκλησ)αν, κ τ+ς Hποας µεταφυτεονται κα µεταγρ,φονται οW κλεκτο κα {γιοι δι, το/
θαν,του, (b κοιµ"σεως), ες τ"ν οOρ,νιον 4Eκκλησαν,
ες τ"ν Hποαν Bεν,ως κα συνεχς µεθσταται τ πγειον τµ+µα AOτ+ς.
H Eκκλησ)α λοιπ7ν ε6ναι MIA κα) ENIAIA κα) ταυτοχρ7νως Gποτελε:ται Gπ7 τIν kνωσιν θριαµSευο0σης
κα) στρατευοµ@νης. TIν kνωσιν δηλ. το Gορ#του κα)
Gyλου µετ# το 5ρατο κα) Pλικο κ7σµου.
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H EIKΩN THΣ ΠENTHKOΣTHΣ: MεγJλη φορητ σLγχρονος
ε*κν διαστJσεων περ που 1,00X1,50. Eργον τς AI. Mονς Παναγ ας ΠευκοTουνογιατρ σσης KερατDας Aττικς, 1985. EEρ σκεται
ε*ς τ Kαθολικν τς Cν λγSω Mονς.
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(H τρ)τη Aµφ#νισις (2 φ#σις) τ3ς Eκκλησ)ας
“Kα) Yσται Aν τα:ς Aσχ#ταις 4µ@ραις, λ@γει 5 Θε7ς Aκχεe
Gπ7 το Πνε0µατ7ς µου Aπ) πEσαν σ#ρκα, κα) προφητε0σουσιν
οN υNο) Pµeν κα) αN θυγατ@ρες Pµeν …… κα) 5ρ#σεις zψονται…”,
(Πρ,ξ. B´ 17), (4Iω"λ B´ 28).
“Yµε:ς δ@ SαπτισθIσεσθε Aν Πνε0µατι Aγ)Bω
οO µετ# πολλ#ς τα0τας 4µ@ρας” (Πρ,ξ. A´ 5).
“Kα) >δο0 AγF Gποστ@λλω τIν Aπαγγελ)αν το Πατρ7ς µου Aφ’
PµEς, Pµε:ς δ@ καθ)σατε Aν τh3 π7λει IερουσαλIµ
kως οO Aνδ0σησθε δ0ναµιν Aξ aψους”, (Λουκ. K∆´ 49).
“Rνα… γ@νησθε θε)ας κοινωνο) φ0σεως” (B´ Πτρ. A´ 4)

4Eπειδ" δι’ MµIς τος Bνθρ:πους M 4Eκκλησα Sγινεν
γνωστ" κατ, τ"ν Mµραν τ+ς Πεντηκοστ+ς ες τ Fπερον
τ+ς 1Iερουσαλ"µ δι’ αOτ κρνεται σκπιµον Eπως γνaη
Bναφορ, ες τ"ν τρτην αOτ"ν “φ,σιν” b µφ,νισιν τ+ς
4Eκκλησας.
1H τρτη αOτ" νργεια b µφ,νισις τ+ς 4Eκκλησας σκοπν εQχεν τ"ν παννωσιν το/ Θεο/ µετ, τ+ς κπεσοσης
“κκλησας” b το/ Bνθρ:που, κατπιν τ+ς παρα,σε:ς
του, κα τ+ς ξορας του.
Eς τ"ν ∆ευτ@ραν “φ,σιν” b νργειαν H Θες συµπεριλαεν ες τ"ν 4Eκκλησαν Tου κα τος πρωτοπλ,στους
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Eταν εFρσκοντο ες τν παρ,δεισον.
1O χθρς Eµως το/ Bνθρ:που, H δι,ολος, δι, το/ mφεως τν πλ,νησεν κα παρη τ"ν ντολ"ν το/ Θεο/ κα
οXτω χωρσθη M ψυχ" του Bπ AOτν. AOτ7ς ε6ναι 5
πρeτος θ#νατος το GνθρFπου. Θ#νατος ψυχ3ς λοιπ7ν
lσον χωρισµ7ς Gπ7 τ7ν Θε7ν, κα κδωξις κ τ+ς 4Eκκλησας Tου.
1H κπεσο/σα Bνθρ:πινος φσις τν 4Aδ,µ , Elας,
@Aελ, Nε, 4Aρα,µ, 4Iσα,κ, 4Iακ:, ∆ικαων, Πατριαρχν, προφητν, Mελχισεδκ, κ.λπ. περιεπλανIτο, ες
τν κσµον αOτν. AOτ" εQναι M κπεσο/σα κκλησα καθ:ς ψ,λεται ες τ"ν Fµνολογαν: “Eλευθ@ρα µ@ν 4 κτ)σις
γνωρ)ζεται… 4 πρ)ν τ#λαινα τeν Aθνeν παγκληρ)α”, (καταασα τ+ς pορτ+ς τν Θεοφανεων).
1O Θες Eµως ν τT BπερTω αOτο/ λει “µI θ@λων τ7ν
θ#νατον το {µαρτωλο Cς το Aπιστρ@ψαι κα) ζε:ν
αOτ7ν”, Sδωσε τ"ν εOκαιραν ες τν κπεσντα Rνθρωπον
(τ"ν Bνθρωπτητα) ν, µετανο"σaη κα πιστρψaη πρς
AOτν.
∆ι’ αOτ νηνθρ:πησε κα Sγινεν Θε#νθρωπος, δι, τ"ν
Bποκατ,στασιν τ+ς κπεσοσης κκλησας, δι# ν# γ)νhη 5
\νθρωπος Θε7ς κατ# χ#ριν.
vOλον αOτ τ Mυστ"ριον τ+ς 4Eνανθρωπσεως, το/
YWο/ κα Λγου το/ Θεο/, 4 Γ@ννησις, 4 B#πτισις, τ#
Θα0µατα, τ7 KIρυγµα, τ# Π#θη, 4 Στα0ρωσις, 5 Θ#νατος,
4 Aν#στασις, 4 Aν#ληψις, Hλοκληρο/ται κα τελειο/ται
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κατ, τ"ν Mµραν τ+ς Πεντηκοστ+ς κατ, τ"ν Hποαν Bποκαλπτεται, M 4Eκκλησα ν τT κσµTω πρς Hριστικ"ν πλον συµφιλωσιν κα Nνωσιν Θεο/ κα Bνθρ:που.
@Eλαεν τ"ν Bνθρ:πινον φσιν –σ,ρκα– κα) Aθ@ωσεν
αOτIν. Kα [ς Bντ,λλαγµα µIς Sδωσεν τ Παν,γιον
Πνε/µα Yνα µνaη µεθ’ Mµν αωνως, δι, ν, ε`µεθα π,ντοτε Aνσωµατωµ@νοι κα) θεοποιηµ@νοι ντς κα δι, τ+ς
4Eκκλησας.
AOτς εQναι H τελικς σκοπς τ+ς Wδρσεως, οκοδοµ"σεως κα θεµελι:σεως τ+ς 4Eκκλησας, κατ, τ"ν Mµραν
τ+ς Πεντηκοστ+ς, 4 ΘEΩΣIΣ. H kνωσις 2 Aπαν@νωσις το
GνθρFπου µετ# το Θεο. H Aνσωµ#τωσ)ς του ε>ς τ7 Σeµα
το Xριστο, τIν Eκκλησ)αν.
Eς τν παρ,δεισον Sγινεν 5 χωρισµ7ς ψυχ3ς Gπ7 Θεο
κα) Aπ3λθεν 5 ψυχικ7ς θ#νατος κα) 4 Aξορ)α.
Eς τ"ν Πεντηκοστ"ν Sγινεν M παννωσις Θεο/ µ τ,ς
ψυχ,ς κα π+λθεν M 4Aν,στασις τν ψυχν, 4 Aνσωµ#τωσις κα) 4 Θ@ωσις, κα οXτω πετεχθη, H τελικς σκοπς
τ+ς πλ,σεως κα δηµιουργας το/ Bνθρ:που.
∆ι, τ+ς Πεντηκοστ+ς H Θες µIς Sκανε mαυτ7ν Tου,
Σeµα Tου: “Π#τερ iγιε, τIρησον αOτο0ς… Rνα |σιν kν καθFς 4µε:ς”, “kν Aσµ@ν” (4Iωαν. IZ´ 11), “…`Iνα π#ντες kν
Zσι, καθFς σ0 Π#τερ, Aν Aµο) κGγF Aν σο), Rνα κα) αOτο) Aν
4µ:ν kν |σιν…”, (4Iω,ν. IZ´ 21).
1H 4Eκκλησα ες τ"ν πρFτην µφ,νισν της συµπεριλαε [ς µλη της τ, δκα 4Aγγελικ, τ,γµατα, κατ, τν
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vAγιον ∆ιονσιον τν 4Aρεοπαγτην, κ τν Hποων τ Nν
ξπεσεν κα χωρσθη Eταν H 1Eωσφρος, H Bρχηγς τν
4Aγγλων, θλησε ν, θσaη τν θρνον του `σον µ το/
Θεο/ Eπως Bναφρει H προφ. 4Hσα^ας: “Πeς Aξ@πεσεν Aκ
το οOρανο 5 mωσφ7ρος… συνετρ)Sη ε>ς τIν γ3ν… ε6πεν
Aν τh3 διανο)}α του,… GναSIσοµαι Aπ#νω τeν Gστ@ρων το
οOρανο θIσω τ7ν θρ7νον µου… Yσοµαι Jµοιος τBe
Pψ)στBωD. Nν δ@ ε>ς i
} δην καταSIσhη κα) ε>ς τ# θεµ@λια τ3ς
γ3ς”, (1Hσα^ας I∆´ 12-15), κα H Xριστς εαι:νει: “AθεFρουν τ7ν σατανEν Cς GστραπIν Aκ το οOρανο πεσ7ντα”,
(Λουκ. I´ 18).
Περ τν Bγγλων µIς λγει H Θες ες τν 4I:: “Jτε
AγενIθησαν \στρα, 2νεσ#ν µε φωνh3 µεγ#λη π#ντες \γγελο) µου”, (4I: ΛH´ 7). 4Aπδειξις Eτι οW Rγγελοι
προϋπ+ρχον τ+ς δηµιουργας το/ κσµου τοτου.
4Eξπεσεν H 1Eωσφρος κα τ Nνα τ,γµα µαζ του διτι
οW Rγγελοι Lσαν τρεπτο, (Rν µν bθελον Sµενον Rγγελοι,
Rν δν bθελον mχι), κα οXτω παρσυρεν κα Nνα τ,γµα
Bγγλων. Kατ, τ"ν πτσιν H 4Aρχ,γγελος Mιχα"λ εQπεν:
“Στeµεν καλeς Στeµεν µετ# Φ7Sου” κα σταµ,τησεν
αXτη. T:ρα οW Rγγελοι δν εQναι τρεπτο. AOτ, συνησαν
ες τ"ν πρ:την “φ,σιν” τ+ς 4Eκκλησας.

48

O MYΣTHPIAKOΣ XAPAKTHP
THΣ EKKΛHΣIAΣ
H Φ0σις κα) αN ΣυµSολικα) Eξεικον)σεις AOτ3ς
1H 4Eκκλησα καθ:ς ε`δοµεν, εQναι “…τ7 MYΣTHPION τ7 Gποκεκρυµµ@νον Gπ7 τeν α>Fνων κα) Gπ7 τeν
γενεeν”, (4Aπστ. Πα/λος, Kολασ. A´ 26), κα) 4 GρχI, 4
γ@νεσις κα) aπαρξις AOτ3ς, προϋπ3ρχεν ε>ς τIν Παναγ)αν Tρι#δαν κα) ε>ς τIν Θε)αν BουλIν AOτ3ς.
1Ως κ τοτου κα 4 φ0σις AOτ3ς ε6ναι ΘεϊκI, προϋπ,ρχουσα ν τT ΘεT Bϊδως κα προαιωνως, BποκαλυφθεPσα δ π’ σχ,των χρονικς κα εσελθο/σα ες τ"ν
Wστοραν το/ κσµου τοτου, pνωθεPσα µετ’ αOτο/ καθ’ Eν
τρπον οQδε κα γνωρζει µνον H Tρισυπστατος Θες.
1Hν:θη µυστηριακς µετ, το/ Bνθρ:που H Θες Eπως
εQχεν pνωθa+ πρωτστως µετ, τν Bγγελικν δυν,µεων
Bσωµ,των, συµπεριλα:ν κα θε:σας τν Bγγελικν κα
Bνθρ:πινον κσµον κα Bποτελσας οXτω, τ"ν MIAN
ENIAIAN KAI A∆IAΣΠAΣTON EKKΛHΣIAN.
1H οXτω δηµιουργηθεPσα EKKΛHΣIA BποτελεPται
ταυτοχρνως Bπ τ"ν `Eνωσιν το/ 4Aορ,του κα Hρατο/
κσµου ε>ς EN ENIAION κα) A∆IAΣΠATON ΣΩMA
µ@ KEΦAΛHN τ7ν Tριαδικ7ν κα) Tρισυπ7στατον Θε7ν,
Bφο/ H YWς κα Λγος το/ Θεο/ Πατρς, κα νανθρωπσας Θε,νθρωπος 4Iησο/ς Xριστς εQναι Hµοοσιος τT

ΣυµSολικI ε>κFν τ3ς Kαθολικ3ς Eκκλησ)ας το Xριστο.
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Πατρ κα τT 1AγTω Πνεµατι, καθ:ς µIς διδ,σκει:
“EγF κα) 5 ΠατIρ kν kσµ@ν”, (4Iω,ν. I´ 30). “EγF Aν
τBe Πατρ) κα) 5 ΠατIρ Aν Aµο) Aστ)”, (4Iω,ν. I∆´ 10). “O
mωρακFς Aµ@ mFρακε τ7ν Πατ@ρα”, (4Iω,ν. I∆´ 9). “… 5
δ@ ΠατIρ 5 Aν Aµο) µ@νων αOτ7ς ποιε: τ# Yργα…” (4Iω,ν.
I∆´ 10).
1H Nνωσις αXτη ν τa+ 4Eκκλησ*α εQναι Bρµονικ", κα
γνετο, Gσυγχ0τως, Gχωρ)στως, Gτρ@πτως, Gδιαιρ@τως
κα) GναλλοιFτως. HνFθη τ ΘεPον µετ, το/ Bνθρωπνου, τ οOρ,νιον µετ, το/ πιγεου, τ Bρατον µετ, το/
Hρατο/, τ α:νιον µετ, το/ προσκαρου κα παροδικο/, 5 Θε7ς µετ# το GνθρFπου, δι# ν# γ)νhη κα) 5
\νθρωπος Θε7ς κατ# χ#ριν κα πανακτ"σaη τ"ν Θ@ωσιν, τ"ν Hποαν Bπ:λεσεν δι, τ+ς παρα,σε:ς του ες
τν παρ,δεισον.
4Eκ τν Bνωτρω συν,γεται κα συµπερανεται Eτι M
Eκκλησ)α µετ, τ"ν Nνωσν της δν διαιρεPται ες Bρατον κα Hρατ"ν, διτι κατστη MIA κα MONON MIA
ες kν mνια:ον Σeµα, κα BποτελεPται κ δο Bδιασπ,στως κα Gσυγχ0στως, συνηνωµνων στοιχεων κα φσεων, δηλαδ" το/ θεου, πνευµατικο/, µεταφυσικο/ κα
Bορ,του Bφ’ pνς, κα Bφ’ pτρου το/ Bνθρωπνου, Fλικο/, φυσικο/ κα Hρατο/.
1H Nνωσις αXτη γνετο καθ’ Eν Bκρις τρπον ες
τν Θε,νθρωπον 4Iησο/ν XριστT Mν:θησαν Bσυγχστως κα Bτρπτως, M θεα κα M Bνθρωπνη φσις.
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H ANΩ IEPOYΣAΛHM: T aραµα το EXαγγ. IωJννου aστις
εbδε τν Eκκλησ αν cς τν Πλιν το Θεο µD τοLς δδεκα
πυλPνας κα CµDτρησεν AXτν (Aποκ. KA´ 1-27). E*κν TDµπλου
AI. Mον ΠρDTελης, Kρτης. 17ος α*ν. (AH EKKΛHΣIA ΣυµTολικPς cς πλις, % Aνω AIερουσαλµ).
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Mικρ, εκ:ν αOτ+ς τ+ς pν:σεως εQναι κα M Nνωσις
το/ Bνθρωπνου σ:µατος µετ, τ+ς ψυχ+ς, κατ, τν
{γιον M,ξιµον.
1O vAγιος M,ξιµος H 1Oµολογητ"ς Fπ+ρξεν Nνας Bπ
τος µεγ,λους Πατρας τ+ς 4Eκκλησας H HποPος }σχολ"θη µ τ Mυστ"ριον “Eκκλησ)α” συνοψσας τ"ν
κκλησιολογαν τν πρ αOτο/ Πατρων.
1O Θες κατ, τν M,ξιµον τν 1Oµολογητ"ν, µ τ
δηµιουργικν Tου Sργον Yδρυσε τ"ν 4Eκκλησαν, αW διαστ,σεις τ+ς Hποας πεκτενονται ες Eλην τ"ν δηµιουργαν κα διαπερνο/ν τ, σµπαντα, τ, HποPα δν
νοο/νται Rλλως, Rνευ τ+ς παρουσας αOτ+ς· το/το εαως σηµανει τ"ν δαν κυριαρχαν το/ Θεο/ π σµπαντος το/ κσµου.
1O vAγιος M,ξιµος δχεται τ"ν 4Eκκλησαν κατ, τ"ν
θεολογικ"ν, Bλλ, κα πραγµατικ"ν της Sννοιαν, Cς Σ0µSολον, τ0πον, κα) ε>κ7να το >δ)ου το Θεο.
∆ιτι Eπως H Θες συνχει {πασαν τ"ν δηµιουργαν ες
µαν τελειωτικ"ν pντητα, οXτω κα M 4Eκκλησα, [ς pνοποις δναµις συνχει κα πενεργεP ες Eλον τν κσµον.
∆εχµενος H vAγιος M,ξιµος τ"ν Hµοιτητα τ+ς
4Eκκλησας πρς τν Θεν, Bναγνωρζει τν Θεν ες
τ"ν Nνωσν Tου µεθ4 Eλης τ+ς δηµιουργας. vOπως δηλαδ" ντς τ+ς 4Eκκλησας Fπ,ρχει Nνωσις τν πιστν µετ, το/ Θεο/, οXτως Fπ,ρχει κα Nνωσις Eλης τ+ς δηµιουργας µετ, το/ Θεο/, Bφο/ H Θες εQναι πανταχο/ πα-
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ρ:ν κα M παρουσα Tου εQναι δι,χυτος κα καλπτει τ,
σµπαντα κα πεκτενεται πραν αOτν ες τ Rπειρον.
1O vAγιος M,ξιµος παρουσι,ζει Bκµη τ"ν 4Eκκλησαν –Nαν– κα [ς εκνα το/ Bνθρ:που, διτι, Eπως
αXτη BποτελεPται κ το/ ναο/ κα το/ Wερατεου, οXτω
κα H Rνθρωπος BποτελεPται κ το/ σ:µατος [ς ναο/ κα
τ+ς ψυχ+ς [ς Wερατεου, τ, HποPα συνδονται, Eπως κα
κεPνα gργανικς µεταξ των, κα pνοποιο/νται Fπ τ+ς
ψυχ+ς ες µαν gργανικ"ν pντητα (M,ξ. PG 91, 672 A´).
4Eκ τοτων διαπιστο/ται Jτι 5 χαρακτIρ κα) 4 Pπ7στασις τ3ς Eκκλησ)ας κατ, τ"ν Kαιν"ν ∆ιαθ"κην εQναι
στενς συνδεδεµνα κα συνυφασµνα πρς τ πρσωπον κα τ Sργον το/ Θεανθρ:που, δι’ αOτ δυν,µεθα
ν, χαρακτηρσωµεν τ"ν 4Eκκλησαν Θεοϋπ7στατον.
H Eκκλησ)α ε6ναι αOτ7ς ο~τος 5 Iησος παρατειν7µενος, πρ7ς 5λοκλIρωσιν το Gπολυτρωτικο Yργου Tου
ε>ς τIν Iστορ)αν κα φ’ Eσον ν τa+ 4Eκκλησ*α pνο/ται H
Θες µετ, το/ Bνθρ:που, M 4Eκκλησα καθσταται ΘεανθρFπινος ργανισµ7ς.
OXτως M 4Eκκλησα εQναι ταυτοχρνως θεα κα
Bνθρ:πινος, Hρατ" κα Bρατος. Kα εQναι θεPον δηµιοργηµα κα καθδρυµα [ς WδρυθεPσα Fπ το/ Θεο/ κα
συγκροτηθεPσα Fπ το/ 4Iησο/ Xριστο/ δι, το/ Παναγου Πνεµατος, τ HποPον νοικεP ν AOτa+ [ς ψυχ".
Tοιουτοτρπως M 4Eκκλησα εQναι κα Θεοσ0στατος
ζeν Oργανισµ7ς.
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Aρχιερατικ7ς Πατριαρχικ7ς Σ#κκος, “το Kυρ)λλου το Kρητ7ς”, µ@ ΣυµSολικI παρ#στασιν τIν DAµπελον. ∆ιακρ)νεται: O ΠατIρ, 5 YN7ς, τ7 `Aγιον Πνεµα κα) οN Aπ7στολοι. K@ντηµα, Yργον
το 17ου α>eνος. (ΣυµSολικI ε>κFν τ3ς Eκκλησ)ας το Xριστο Cς
Aµπ@λου).
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AI ΣYMBOΛIKAI EΞEIKONIΣEIΣ
THΣ EKKΛHΣIAΣ
T"ν 4Eκκλησαν καθ:ς ε`ποµεν προηγουµνως, οσαν
στενς συνηνωµνην µετ, τ+ς Fποστ,σεως το/ YWο/ κα
Λγου το/ Θεο/ δυν,µεθα ν, τ"ν gνοµ,σωµεν Θεοϋπ7στατον.
4Eπσης [ς Sχουσα Kεφαλ"ν τν Xριστν κα οσαν
τατην Σµα AOτο/, καθσταται ΘεανθρFπινος ζeν
ργανισµ7ς.
1H Nνωσις αXτη εQναι Θεϊκ" κα Bνθρ:πινος, Bρατος
κα gρατ", Rϋλος κα Fλικ", γκσµιος κα Fπερκσµιος.
4Eπειδ" Bκρις M 4Eκκλησα εQναι ΘεανθρFπινος
5ργανισµ7ς κα “µυστIριον Gποκεκρυµµ@νον Gπ7 τeν
α>Fνων κα) Gπ7 τeν γενεeν”, (Kολασ. A´ 26), δι’ αOτ,
λγTω τ+ς φσε:ς της δν Fπ,ρχει Bκρι"ς Hρισµς οlτε
ες τος 1Aγους Πατρας οlτε ες τ"ν 1Aγαν Γραφ"ν.
K,θε Hρισµς λοιπν περ τ+ς 4Eκκλησας, Eπως προεπωµεν, εQναι λλειπ"ς κα περιγραφικς.
1H 1Aγα Γραφ" δν δδει Bκρι+ Hρισµν περ τ+ς
4Eκκλησας Bλλ, µνον εκνας, συµSολισµο0ς κα) περιγραφ#ς. OW Πατρες λαµ,νουν Hρισµνας συµSολικ#ς
ε>κ7νας Bπ τ"ν 1Aγαν Γραφ"ν µ τ,ς Hποας Eσο τ
δυνατν, Bνθρωπνως, µIς οηθο/ν ν, καταλ,ουµε περ τ+ς οOσας κα το/ Sργου τ+ς 4Eκκλησας.
1O Xριστς Hµιλν περ τ+ς 4Eκκλησας χρησιµοποησεν παραολ,ς, bτοι συµολικ,ς εκνας κατ, τ:
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“Aνο)ξω Aν παραSολα:ς τ7 στ7µα µου”, (Mατθ. IΓ´ 35),
(Ψαλµ. 77, 2).
Tοια/ται συµSολικα) ε>κ7νες, κ τν Hποων Hρισµναι καταχωρο/νται ες τ"ν συνχειαν, περ 4Eκκλησας
Sχουν Bναφερθ+ Fπ το/ Xριστο/ παραSολικeς:
Bασιλε)α οOρανeν: (Mατθ. IA´ 12).
O>κοδοµI: (Mατθ. IΣT´ 18).
Πανδοχε:ον: (Λουκ. I´ 34).
ΣαγIνη: (Mατθ. IΓ´ 47).
Z0µη: (Mατθ. IΓ´ 33).
Θησαυρ7ς: (Mατθ. IΓ´ 44).
K7κκος Σιν#πεως: (Mατθ. IΓ´ 31).
O>κ)α: “Eν τh3 ο>κ)α το Πατρ7ς µου µονα) πολλα)
ε>σ)” (4Iω,ν. I∆´ 2).
Mαργαρ)της: (Mατθ. I∆´ 45).
ON Γ#µοι το YNο το Bασιλ@ως: (Mατθ. KB´ 2-14).
O ∆ε:πνος το Bασιλ@ως: (Λουκ. I∆´ 16-24).
H παραSολI τeν µυρ)ων ταλ#ντων: (Mατθ. IH´ 2335).
O ο>κοδεσπ7της Jστις Aφ0τευσεν GµπελFνα: (Mατθ.
KA´ 33-46).
H DAµπελος: “EγF ε>µ) 4 DAµπελος 4 AληθινI Pµε:ς
τ# κλIµατα κα) 5 ΠατIρ µου 5 Γεωργ7ς Aστ)” (4Iω,ν.
IE´ 1-8).
H παραSολI το AσFτου: (Λουκ. IE´ 11-32).
O ο>κοδεσπ7της Jστις Aµ)σθωσεν Aργ#τας ε>ς τ7ν
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H AMΠEΛOΣ : “EγF ε>µ) 4 DAµπελος 4 AληθινI Pµε:ς τ# κλIµατα κα) 5 ΠατIρ µου 5 Γεωργ7ς Aστ)”, (4Iω,ν. IE´ 1-8).
Σγχρονος φορητ" εκ:ν.
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Gµπελeνα: (Mατθ. K´ 1-16).
OW {γιοι 4Aπστολοι µιµοµενοι τν Xριστν [µλησαν κα αOτο µ ΣυµSολικ#ς ε>κ7νας δι, τ"ν 4Eκκλησαν:
Σeµα Xριστο: (Kολ. A´ 18), (Pωµ. IB´ 4), (4Eφσ. A´
23) H 4Aπστ. Πα/λος.
KιSωτ7ς: (A´ Πτρου Γ´ 20).
Πλο:ο 2 Nας: (A´ Πτρου Γ´ 20).
O>κοδοµI: (A´ Kορ. 3, 9, 11, 4Eφεσ. B´ 2) κ.λπ, H 4Aπ.
Πα/λος.
Λα7ς περιο0σιος το Θεο: (Tτ. B´ 14) H 4Aπ. Πα/λος.
DAνω `IερουσαλIµ: (4Aποκ. KA´ 1-27), EOαγγ. ω,ννης.
4Aκµη κα οW {γιοι Πατρες Hµιλο/ν περ το/ δου
θµατος µ περιγραφικ7ν κα µ συµSολικ7ν τρ7πον:
Bασιλε)α, πο)µνη, να7ς, ο6κος, π7λις Θεο, \νω IερουσαλIµ, \µπελος, ο>κοδοµI, λα7ς το Θεο, µIτηρ,
ν0µφη, παρθ@νος, κ.λπ.

H AΓIA TPIAΣ: Aπ7 τ7 Jραµα τ3ς Aποκαλ0ψεως. O ΠατIρ
Cς “παλαι7ς 4µερeν” καθIµενος Aπ) το Θρ7νου, 5 YN7ς Cς τ7
“Aσφαγµ@νον Aρν)ον” κα) τ7 `Aγιον Πνεµα Cς 4 “mπτ#φωτος λυχν)α”, οN ε>κοσιτ@σσερες πρεσS0τεροι κα) \γγελοι. Συµολικ"
εκ:ν τ+ς Θριαµευοσης 4Eκκλησας. (4Aποκ. E´ 1-14) (Tοιχογραφα ες Mον"ν 1Aγου @Oρους).
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(Eνια:ον κα) Aδι#σπαστον)
Περ τ+ς 4Eκκλησας [ς ΣΩMA Xριστο/ γνεται Bναφορ, ες πολλ, µρη το/ παρντος Mµερολογου.
4Eκρθη Eµως σκπιµον ν, Bναφερθa+ κα ες τ παρν
κεφ,λαιον συνοπτικς.
vOπως Sχοµεν περιγρ,ψει 4 EKKΛHΣIA ε6ναι 4 kνωσις το 5ρατο µετ# το Gορ#του κ7σµου ε>ς kν mνια:ον
κα) Gδι#σπαστον ΣΩMA. Kα [ς παρ,δειγµα Bνεφραµεν τν Rνθρωπον H HποPος εQναι M Nνωσις πνεµατος
κα Xλης, Bορ,του κα Hρατο/, ψυχ3ς κα) σFµατος, ε>ς
EN Eνια:ον Σeµα. Kα H Rνθρωπος εQναι “κατ’ ε>κ7να
Θεο” (Γνεσις A´ 26).
@Eτσι, λοιπν κα M 4Eκκλησα εQναι Nνωσις Θεου κα
Bνθρωπνου, οOρανου κα πιγεου κ7σµου.
α´) H Eκκλησ)α ε6ναι ταυτοχρ7νως 5ρατI κα) G7ρατος.
T# µ@λη τ3ς Eκκλησ)ας.
1H 4Eκκλησα [ς σνολον BποτελεPται Bπ MEΛH.
ΠοPα εQναι αOτ,;
Mλη Fπ,ρχουν κα ες τ, δο τµ"µατα τ+ς 4Eκκλησας.
T7 A7ρατο τµ+µα εQναι κεPνο τ HποPον δν γνεται
µν Bντιληπτ µ τ,ς ασθ"σεις µας, Bλλ, εQναι πραγµα-
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τικν. 4Aρατος H 4Aρχηγς της, H 4Iησο/ς Xριστς· Bρατον εQναι τ vAγιον Πνε/µα· Bρατη M _γι,ζουσα
θεα χ,ρις· Bρατοι οW {γιοι @Aγγελοι· Bρατοι οW {γιοι·
Bρατοι αW ψυχα τν κεκοιµηµνων.
Eς τ Bρατο, δηλαδ" δι’ MµIς, τµ+µα Fπ,ρχει: 1O
Tρισυπστατος κα Tριαδικς Θες, τ, τ,γµατα τν
Bσωµ,των 4Aγγλων, οW vAγιοι κα π,ντες οW σεσωσµνοι κα ζeντες ε>ς τIν θ@ωσιν, δηλαδ" τIν α>ων)αν kνωσ)ν των µετ# το Θεο.
Oρατ7ν λγεται τ τµ+µα τ+ς 4Eκκλησας τ HποPον
BποτελεPται Bπ τος πιστεοντας ες τν Xριστν κα
εαπτισµνους ες τ mνοµα τ+ς 1Aγας Tρι,δος, κεχρισµνους δι’ 1Aγου Mρου, κοινωνο/ντας τν 4Aχρ,ντων
Θεων Mυστηρων, το/ Tιµου Σ:µατος κα το/ Tιµου
AYµατος το/ Xριστο/ κα ζντας Mυστηριακ" ζω"ν.
AOτο Eλοι δνανται ν, εQναι µλη Tης, Bνεξαρτ"τως,
φυλ+ς, Sθνους, κρ,τους, γνους, (Rνδρες b γυναPκες),
διτητος (Kληρικο, Mοναχο b Λαϊκο), φ’ Eσον κατχουν τ,ς ασικ,ς προϋποθσεις Eπου προεποµεν, κα
Sχουν νσωµατωθ+ δι, τν 1Aγων Mυστηρων ες τ
Σµα AOτ+ς.
H ∆ιο)κησις:
1H ∆ιοκησς της νεργεPται δι’ Hρατν gργ,νων. Eς
τ, Mυστ"ρια χρησιµοποιο/νται Hρατ, Fλικ, µσα, δι,
τ"ν διοχτευσιν τ+ς Bορ,του Θεας X,ριτος.
T"ν δι,κρισιν αOτ"ν τ"ν πισηµανοµεν. ∆ν πρπει

H EKKΛHΣIA EINAI TO ΣΩMA TOY XPIΣTOY ME
KEΦAΛHN TON XPIΣTON. M@λη δ@ αOτ3ς τ# Aγγελικ# T#γµατα, οN `Aγιοι Π#ντες, οN Προφ3τες, οN Πατρι#ρχαι, οN ∆)καιοι κα)
π#ντες οN σεσωσµ@νοι.
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ν, µIς διαφεγη M Xπαρξις τ+ς Bορ,του 4Eκκλησας.
@Eτσι δν θ, Fποι,ζοµεν τ"ν 4Eκκλησαν ες Bνθρ:πινον gργανισµν κα δν θ, Bπελπιζµεθα Bπ τ"ν _µαρτωλτητα κα Bναξιτητα το/ Hρατο/ τµ"µατς της.
ΘριαµSε0ουσα - Στρατευοµ@νη:
1H 4Eκκλησα, παναλαµ,νοµεν, BποτελεPται Bπ Bρατον κα Hρατν τµ+µα. T µν Bρατον λγεται ΘριαµSε0ουσα Eκκλησ)α τ δ Hρατν Στρατευοµ@νη Eκκλησ)α.
E>ς τIν ΘριαµSε0ουσαν εFρσκονται Eσοι Bπ τος
πιστος [ς στρατιται Xριστο/ πολµησαν ναντον
τν τριν χθρν, κ7σµου, σαρκ7ς κα) διαS7λου κα νκησαν. Kοιµηθντες µετστησαν ες τ"ν θριαµεουσαν
κα εFρσκονται ες τ"ν Θ@ωσιν 2τοι 4νωµ@νοι µετ# το
Θεο α>ων)ως.
E>ς τIν Στρατευοµ@νην εFρσκονται Eλοι οW π γ+ς
ζντες gρθδοξοι Xριστιανο, οW HποPοι Bποτελο/ν µλη
το 5ρατο AOτ3ς τµIµατος. Kα λγεται Στρατευοµ@νη
διτι Eλοι οW Xριστιανο εQναι στρατιται 4Iησο/ Xριστο/. OW Xριστιανο Bγωνζονται κα πολεµο/ν τν δι,ολον, τ"ν _µαρταν κα τν κσµον.
Mεταξ 5ρατ3ς κα) Gορ#του, στρατευοµ@νης κα)
θριαµSευο0σης Eκκλησ)ας Fπ,ρχει pντης κα πικοινωνα. OW vAγιοι τ+ς θριαµευοσης κκλησας πρεσεουν δι, τ"ν σωτηραν τν Xριστιανν κα τος
οηθο/ν δι, θαυµ,των. OW @Aγγελοι συµπαρστανται
[ς οηθο κα φλακες. OW δ πιστο τ+ς στρατευοµνης
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4Eκκλησας πικαλο/νται τ,ς πρεσεας τν 1Aγων κα
τ"ν θαυµατουργικ"ν παρµασν των κα µ τ, µνηµσυνα πικοινωνο/ν µ τος κεκοιµηµνους κα προσεχονται Fπρ Bναπασεως τν ψυχν των αW HποPαι εQναι
ες τ Bρατο τµ+µα τ+ς κκλησας. Kα κεκοιµηµνοι
Bκµη δν παουν ν, Bποτελο/ν µλη τ+ς 4Eκκλησας.
O θ#νατος σ’ αOτIν τIν περ)πτωσιν δ@ν χωρ)ζει. Kα H
θ,νατος µσα ες τ"ν 4Eκκλησαν Sχει χ,σει τ"ν διαχωριστικ"ν του ξουσα, διτι Sχει καταργηθ+ Bπ τν
4Aναστ,ντα Kριον. Eς τ"ν πραγµατικτητα H θ,νατος
εQναι Eπως M ε`σοδος Bπ τ Nνα δωµ,τιο ες τ Rλλο τ+ς
αOτ+ς οκας, κα ν προκειµνTω τ+ς 4Eκκλησας. ∆ηλαδ" Gπ7 τIν Στρατευοµ@νην ε>ς τIν ΘριαµεSε0ουσαν.
1H θαυµαστ" pντης Hρατ+ς κα Bορ,του, στρατευοµνης κα θριαµευοσης 4Eκκλησας φανεται ες τ µυστ"ριον τ+ς Θ. EOχαριστας. Kατ, τ"ν προσκοµιδ"ν
Aπ#νω ες τν `Aγιον ∆ισκ#ριον εQναι παρ:ν H Xριστς
µ τ Σµα του, δηλαδ", τ"ν 4Eκκλησα, τ"ν Παναγα,
Eλους τος 1Aγους, τ, τ,γµατα τν 4Aγγλων, τος
ζντας 4AρχιερεPς τ+ς 1I. Συνδου, τος 1IερεPς, ∆ιακνους, Mοναχος κα Λαϊκος, κα π,ντας τος κεκοιµηµνους ν τa+ Γνησ*α 4Oρθοδοξα. ∆ηλαδI 5λ7κληρος 4
EKKΛHΣIA Στρατευοµ@νη κα) ΘριαµSε0ουσα Cς ENA
ΣΩMA, εPρ)σκεται Aπ#νω ε>ς τ7 `Aγιον ∆ισκ#ριον.
4Eκκλησα λοιπν δν εQναι µνο οW 4Eπσκοποι κα οW
1IερεPς –αOτ εQναι αYρεσις– Bλλ, {παν τ πλ"ρωµα τν
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gρθοδξων πιστν, Kληρικν, –1Iερωµνων–, Mοναχν
κα Λαϊκν, Bνεξαρ"τως, γνους, φυλ+ς κα θντητος,
BρκεP ν, Sχουν Aνσωµατωθh3 δι# τeν Aγ)ων Mυστηρ)ων, ε>ς τ7 Σeµα το Xριστο.
AOτ, πρπει ν, ννοο/µεν Eταν Bναφερ:µεθα περ
τ+ς 4Eκκλησας κα τν Mελν Tης, [ς Θριαµευοσης
κα [ς Στρατευοµνης.
T7
Jραµα
το Προφ. IεζεκιIλ, Jστις
ε6δεν Gπ7 το
Nερ7ν το Nαο
ν# GναSλ0ζhη
µ)α πηγI 4
5πο)α Yγινε ποταµ7ς. ΣυµSολ)ζον οaτω τIν
δρEσιν κα) Aξ#πλωσιν τ3ς Eκκλησ)ας, µετ#
τIν ΠεντηκοστIν
(Iεζεκ.
MZ´, 1-12)
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Aδιος, M)α, Aγ)α, KαθολικI κα) AποστολικI
1H 4Iδιτης εQναι τ διατερον γν:ρισµα, προσν, b χαρακτηριστικν pκ,στου προσ:που, πρ,γµατος b καταστ,σεως.
AW κυρι:τεραι διτητες – φυσικ, γνωρσµατα– τ+ς 4Eκκλησας εQναι: H Gϊδι7της, 4 Eν7της, 4 Mοναδικ7της, 4 Aγι7της, 4 Kαθολικ7της, 4 Aποστολικ7της, κ.λπ.

Aδιος: 1H 4Eκκλησα εQναι B^διος bτοι α:νιος κα
παντοτειν", [ς προϋπ,ρχουσα κα Sχουσα τ"ν Bρχ"ν,
τ"ν Xπαρξιν κα τ"ν ζω"ν AOτ+ς, ες τν προαιωνως
Fπ,ρχοντα Tριαδικν Θεν.
H Eν7της: 1H pντης τ+ς 4Eκκλησας Sχει [ς ,σιν
τIν Gδι#σπαστον mν7τητα M Hποα Fπ,ρχει ες τ"ν Tρισυπστατον Θετητα τ"ν Παναγαν Tρι,δα. Eς αOτ"ν
τ"ν pντητα H Xριστς θλων ν, συµπεριλ,aη κα τν
Rνθρωπον, εlχεται κατ, τ"ν 4Aρχιερατικ"ν Προσευχ"ν
Tου πρς τν οOρ,νιον Πατρα του, gλγον πρ το/
Σταυρικο/ Tου θαν,του:
“οO περ) το0των δ@ Aρωτe µ7νον, Gλλ# κα) περ) τeν
πιστευ7ντων δι# το λ7γου αOτeν ε>ς Aµ@, Rνα π#ντες kν
Zσιν, καθFς σ0, Π#τερ, Aν Aµο) κGγF Aν σο), Rνα κα)
αOτο) Aν 4µ:ν Zσιν” (4Iω,ν. IZ´ 20-21).
1O χρυσορρ"µων {γιος τ+ς 4Eκκλησας µας, συνιστI,
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M pντης τν πιστευντων ες τν Xριστν ν, εQναι Bν,λογος πρς τ"ν pντητα το/ Xριστο/ πρς τν Πατρα
του. (4Iω,ν. Xρυσοστ. PG 61, 164).
1H δ µετ’ Bλλ"λων pντης τν πιστν, Sχει [ς ασικ"ν προϋπθεσιν τ"ν µετ, το/ Θεο/ pνωσν των. (A´ 4Iω,ν. A´ 6-7).
1Ως Bρχ" τ+ς pντητος τ+ς 4Eκκλησας θεωρεPται, κατ, τν {γιον Γρηγριον τν Θεολγον, τ vAγιον
Πνε/µα, τ HποPον κα τ"ν πραγµατοποιεP, κατ, τ:
“Jλον συγκροτε: τ7ν θεσµ7ν τ3ς Eκκλησ)ας” (Tροπ,ριον 1Eσπερινο/ Πεντηκοστ+ς).
Συνεπς τ"ν pντητα τ+ς 4Eκκλησας, πι,λλουν M
pντης το/ Xριστο/ [ς Kεφαλ", µετ, τν µελν τ+ς
4Eκκλησας ες Nν Σµα, τ HποPον µψυχο/ται Fπ το/
1Aγου Πνεµατος.
Περ τν Rλλων διοτ"των τ+ς 4Eκκλησας διδασκµεθα Bπ τ 1Iερν Σµολον τ+ς Πστε:ς µας: “Πιστε0ω
…… ε>ς MIAN AΓIAN KAΘOΛIKHN KAI AΠOΣTOΛIKHN EKKΛHΣIAN…”.

Πιστε0ω … ε>ς MIAN Eκκλησ)αν.

∆ι, τ+ς φρ,σεως αOτ+ς δηλο/ται Eτι M 4Eκκλησα
εQναι MIA κα mχι πολλς.
Περ το/ Eτι εQναι MIA µIς τ εQπεν H `διος H Θε,νθρωπος 1Iδρυτ"ς AOτ+ς: “…κα) ο>κοδοµIσω µου τIν
EKKΛHΣIAN…”, (Mατθ. IΣT´ 18). MIς εQπεν Eτι θ,
οκοδοµ"σaη “THN” Aκκλησ)αν, δηλαδI MIAN κα mχι

H AMΠEΛOΣ: EγF ε>µ) 4 DAµπελος 4 AληθινI Pµε:ς τ# κλIµατα κα) 5 ΠατIρ µου 5 Γεωργ7ς Aστ) (Iω#ν. IE´ 1-8).

(ΣυµSολικI ε>κFν τ3ς Eκκλησ)ας).
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πολλς.
Kα ν M MIA 4Eκκλησα Wδρθη κα γκαινι,σθη
τ"ν Mµραν τ+ς Πεντηκοστ+ς, αW Rλλαι αWρετικα κκλησαι Sγιναν πολ Bργτερον, Gφο Gπεκ7πησαν Bπ τ"ν
MIAN 4Eκκλησαν.
EQναι MIA, M 4Eκκλησα, συµφ:νως πρς τ"ν 1Oµολογαν τ+ς Πστε:ς µας, [ς Sχουσα MIAN KEΦAΛHN
τν Kριον Mµν 4Iησο/ν Xριστν, EN Πνε/µα vAγιον,
_γι,ζον κα ζωοποιο/ν AOτ"ν, κα Nν B,πτισµα δι, τ"ν
σωτηραν τν Bνθρ:πων.
“…kν Σeµα κα) kν Πνεµα… εtς K0ριος, µ)α Π)στις,
kν B#πτισµα εtς Θε7ς κα) ΠατIρ π#ντων…”, (4Eφεσ. ∆´
4-6).
“…κα) AOτ7ς Aστ)ν 4 KEΦAΛH το ΣΩMATOΣ τ3ς
EKKΛHΣIAΣ…”, (Kολασ. A´ 18).
1O Xριστς κα οW 4Aπστολοι µIς Hµιλο/ν περ MIAΣ
EKKΛHΣIAΣ κα mχι περ πολλν.
∆ιτι ττε θ, ε`χωµεν περισσοτρας κεφαλ,ς ες Nν
σµα b περισστερα σ:µατα ες µαν κεφαλ"ν, Jπερ
Gφ0σικον κα) τερατ7µορφον, περ το/ Hποου δν [µλησεν H Xριστς, οlτε οW 4Aπστολοι κα οW Θεπνευστοι
Πατρες, Bνφερν τι.
1H 4Eκκλησα [ς ΘεανθρFπινος κα) Θεοϋπ7στατος
Oργανισµ7ς εQναι MIA, [ς Sχουσα Kεφαλ"ν τν Xριστν κα Yσταται Fπερ,νω κα Sξω χρνου κα τπου· περιλαµ,νει δ [ς µλη της τος ζντας, οW HποPοι κα
Bποτελο/ν τ7 Aπ) γ3ς στρατευ7µενον τµ3µα αOτ3ς, κα
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τος Bπελθντας κ το/ κσµου τοτου, οW HποPοι Bποτελο/ν τ7 Aν οOρανο:ς θριαµSεον τµ3µα αOτ3ς, δεδοµνου Eτι κα οW µν κα οW δ εQναι µλη το mν7ς mνια)ου,
Gδιασπ#στου κα) Gδιαιρ@του ΣFµατος το/ Xριστο/.
Σκοπ7ς τ+ς 4Eκκλησας εQναι ν, pνωθο/ν Eλοι οW
Rνθρωποι: “Rνα π#ντες kν Zσιν”, κατ, τ πρτυπον τ+ς
1Aγας Tρι,δος. vOπως M 1Aγα Tρι,δα εQναι τρα πρσωπα, Bλλ, Nνας Θες, κατ, τ δγµα τ+ς Bλληλοπεριχωρ"σεως, Sτσι κα M 4Eκκλησα BποτελεPται Bπ µυρι,δες πρσωπα, Bλλ, εQναι [ς ες Rνθρωπος, Sχων καθ:ς M
πρ:τη κκλησα, “ψυχI κα) καρδ)α µ)α” (Πρ,ξ. ∆´ 32).

Πιστε0ω …… ε>ς AΓIAN Eκκλησ)αν.

1Aγα εQναι M 4Eκκλησα, διτι vAγιος εQναι H Tριαδικς κα Tρισυπστατος Θες Mµν.
1Aγα M Kεφαλ" τ+ς 4Eκκλησας H Xριστς, vAγιον τ
Πνε/µα, M ψυχ" τ+ς 4Eκκλησας, vAγιος κα H σκοπς
τ+ς 4Eκκλησας. Σκοπ7ς της M _γιτης τν χριστιανν.
“O Xριστ7ς γ#πησεν τIν Eκκλησ)αν κα) mαυτ7ν
παρ@δωκεν Pπ@ρ αOτ3ς, Rνα αOτIν {γι#σhη, καθαρ)σας
τBe λουτρBe το aδατος Aν ρIµατι, Rνα παραστIσhη αOτIν
mαυτBe Yνδοξον τIν Eκκλησ)αν, µI Yχουσα σπ)λον 2 ρυτ)δα 2 τι τeν τοιο0των, Gλλ’ Rνα hK Aγ)α κα) \µωµος”
(4Eφεσ. E´ 25-27), κα “δι7 κα) 5 Iησος, Rνα {γι#σhη δι#
το >δ)ου αRµατος τ7ν λα7ν, Yξω τ3ς π0λης Yπαθε”,
(1Eρ. IΓ´ 12).
Σκοπς τ+ς 4Eκκλησας εQναι H _γιασµς τν Bνθρ:-

H BAΠTIΣIΣ TΩN PΩΣΣΩN κατ# τ7 988 µ.X.
∆ι# το Mυστηρ)ου το Θε)ου Bαπτ)σµατος 5 \νθρωπος ε>σ#γεται κα) AνσωµατFνεται ε>ς τIν Eκκλησ)αν κα) Gποτελε: πλ@ον Gδι#σπαστον µ@λος τ3ς Στρατευοµ@νης, προετοιµαζ7µενος δι# τIν ΘριαµSε0ουσαν Eκκλησ)αν. Eκτ7ς A#ν κα) µ7νος του Gρνηθh3 τIν Aνσωµ#τωσιν αOτIν, YργBω κα) λ7γBω.
ΦορητI PωσσικI ε>κFν Aπ) τh3 συµπληρFσει 1000 Aτeν Gπ7 το
Aκχριστιανισµο τeν PFσσων. DEργον τ3ς Mον3ς Aγ)ας Tρι#δος
Tζ7ρντανSιλ, N@ας Y7ρκης, Aµερικ3ς, 1987.
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πων, 4 Θ@ωσις, Eπως λγει H 4Aπ. Πτρος: “…Rνα δι#
το0των γ@νησθε θε)ας κοινωνο) φ0σεως…”, (B´ Πτρ. A´
4)., “τοτο γ#ρ Aστ) τ7 θ@ληµα το Θεο 5 {γιασµ7ς
4µeν”, (A´ Θεσσ. ∆´ 3), κα: “iγιοι γ)νεσθε, Jτι AγF
iγιος ε>µ)” (A´ Πτρ. A´ 16), (Λευιτ. K´ 7). “Kατ# τ7ν καλ@σαντα 4µEς `Aγιον κα) αOτο) iγιοι Aν π#σhη
h Gναστροφh3 γενIθητε” (A´ Πετρ. A´ 15).
∆ι’ αOτος τος λγους οW χριστιανο ες τ"ν Πρ:την
4Eκκλησαν gνοµ,ζονται iγιοι. (4Eφεσ. ∆´ 22).
1H νσωµ,τωσς µας ες τ Σµα τ+ς 4Eκκλησας σκοπν Sχει τ7ν {γιασµ7ν µας, τIν Gναγ@ννησιν, τIν µεταµ7ρφωσιν, τIν Gν#στασ)ν µας, τIν θ@ωσ)ν µας Aν XριστBe.
1H _µαρτωλτης µας δν λ,πτει καθλου τ"ν 4Eκκλησαν, Rλλωστε αOτς εQναι H σκοπς της, ν# {γι#ζhη
κα) θεFνhη τ, _µαρτωλ, µλη Tης. 1H 4Eκκλησα δν
προσλαµ,νει _γους, Bλλ, _µαρτωλος, κατ, τν λγον το/ Xριστο/, “οO γ#ρ Kλθον καλ@σαι δικα)ους, Gλλ#
{µαρτωλο0ς ε>ς µετ#νοιαν”, (Mατθ. Θ´ 13).
1H Bποστολ" λοιπν αOτο/ το/ “θεϊκο Aργαστηρ)ου”
εQναι M µεταSολI τν _µαρτωλν ες _γους, M µεταµρφωσς των ες “θεος” κατ, χ,ριν. “EγF ε6πα θεο) Aστε
κα) υNο) Yψ)στου π#ντες, (Ψαλµ. 81, 6).
“DEσεσθε ον Pµε:ς τ@λειοι σπερ 5 ΠατIρ Pµeν 5 Aν
το:ς οOρανο:ς τ@λειος Aστ)ν” λ@γει K0ριος (Mατθ. E´ 48).
1H 1Aγιτης πιτυγχ,νεται δι, τ+ς συµµετοχ+ς Mµν ες
τ, µυστ"ρια τ+ς 4Eκκλησας κα δ" το/ Bαπτσµατος κα
τ+ς Fπακο+ς ες τ θληµα το/ Θεο/, ες τ"ν ζω"ν µας.
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OXτω καθιστ,µεθα “καινI κτ)σις Aν XριστBe” (B´
Kορ. E´ 17), κα (Γαλ. ΣT´ 15), κα τ vAγιον Πνε/µα συντελεP ες τ"ν Θ@ωσιν τν µελν τ+ς 4Eκκλησας.
1Aγασον MµIς Xριστ τa+ δυν,µει Σου.

Πιστε0ω … ε>ς KAΘOΛIKHN Eκκλησ)αν.

∆ι, το/ χαρακτηρισµο/ τ+ς 4Eκκλησας [ς Kαθολικ3ς, ννοο/µεν τ"ν πκτασιν αOτ+ς ες {παντα τν
κσµον κα τ"ν δι,δοσιν αOτ+ς ες {παντας τος λαος,
_πανταχο/ τ+ς γ+ς.
1H 4Eκκλησα εQναι KαθολικI, [ς διαδεδοµνη ες
{παντα τν κσµον Rνευ τοπικν περιορισµν κα χρονικν Hρων κα [ς καλο/σα, Bδιακρτως φυλν, θνν
κα κρατν, π,ντας τος Bνθρ:πους, πρς πγνωσιν
το/ 4Aληθινο/ Θεο/ κα σωτηραν αOτν.
1H Bποστολ" της εQναι διαχρονικI, παγκ7σµιος κα)
πανανθρFπινος, δι, κ,θε ποχ" κα κ,θε Rνθρωπον.
1H 4Eκκλησα συνεστ"θη κα Wδρθη πρς σωτηραν
Hλοκλ"ρου το/ Hποθενδ"ποτε τ+ς γ+ς εFρισκοµνου Bνθρωπνου γνους, Bπ το/ 4Aδ,µ κα τ+ς Elας Nως τ+ς
συντελεας τν α:νων.
1H ξ,πλωσις τ+ς 4Eκκλησας αXτη, δν εQναι µνον
τοπικ" Bλλ, κα χρονικ" κα [ς πρς το/το, M καθολικτης εQναι ξωτερικ".
4Eκ τοτων συν,γεται Eτι M Aν δυν#µει καθολικτης, M
νυπ,ρχουσα ν τa+ 4Eκκλησα Bπ τ+ς συστ,σεως αOτ+ς,
καθσταται αθµιδν κα Aν Aνεργε)}α, δι, τ+ς διαδσεως
το/ EOαγγελου καθ’ {πασαν τ"ν οκουµνην.

74

OI I∆IOTHTEΣ THΣ EKKΛHΣIAΣ

Γνεται δ το/το συµφ:νως π,ντοτε πρς τ"ν ντολ"ν
το/ Xριστο/: “κα) κηρυχθIσεται τοτο τ7 EOαγγ@λιον
τ3ς Bασιλε)ας Aν Jλhη τh3 ο>κουµ@νhη ε>ς µαρτ0ριον πEσιν
το:ς Yθνεσιν”, καθ:ς κα τ"ν προτροπ"ν αOτο/ ες τος
µαθητ,ς Tου: “πορευθ@ντες ον µαθητε0σατε π#ντα τ#
Yθνη”, (Mατθ. K∆´ 14-KH´ 19).
Kατ, δ τν 4Aπ. Πα/λον, “ε>ς πEσαν τIν γ3ν Aξ3λθεν
5 φθ7γγος αOτeν κα) ε>ς τ# π@ρατα τ3ς ο>κουµ@νης τ#
ρIµατα αOτeν”, (Pωµ. I´ 18 κ το/ ψαλµο/ IH´ 5).
EQναι πσης KαθολικI, [ς συνεχζουσα M AOτ" π,ντοτε, πανταχο/ κα κατ’ Gδι#κοπον συν@χειαν τ"ν
gρθ"ν περ πστεως διδασκαλαν Sναντι τν αWρετικν.
1O vAγιος 4Iγν,τιος γρ,φει: “Jπου \ν hK Xριστ7ς, Aκε:
4 KαθολικI Eκκλησ)α”, (4Eπιστ. Σµυρν. 8, 2 BEΠ 2,
281).
T, αOτ, περπου Bναφρονται κα ες τ Mαρτ0ριον
το Πολυκ#ρπου, Eπου H 4Iησο/ς Xριστς καλεPται
“ποιµIν τ3ς κατ# τIν ο>κουµ@νην Kαθολικ3ς Eκκλησ)ας”, bτοι τ+ς 4Oρθοδξου. (Mαρτριον 19, 2 BEΠ 3, 26
κα 16, 2 κ.λπ.).
1O vAγιος Kριλλος 1Iεροσολµων περ τ+ς ννοας
τ+ς Kαθολικτητος τ+ς 4Eκκλησας γρ,φει περπου:
KαθολικI νοµ#ζεται δι7τι ε6χε Aξαπλωθ3 ε>ς πEσαν
τIν ο>κουµ@νην Gπ7 περ#των τ3ς γ3ς kως περ#των· κα)
δι7τι διδ#σκει καθολικeς κα) Gνελλιπeς iπαντα, τ# ε>ς
γνeσιν GνθρFπων Aλθε:ν φε)λοντα, περ) τ3ς π)στεως
∆7γµατα, περ) τeν 5ρατeν κα) Gορ#των πραγµ#των,
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Aπουραν)ων κα) Aπιγε)ων κα) πρ7ς πEν γ@νος GνθρFπων, Gρχ7ντων, Gρχοµ@νων, λογ)ων τε, >διωτeν, δο0λων
κα) καθολικeς >ατρε0ειν κα) θεραπε0ειν κ#θε ε6δος
{µαρτ)ας εlτε δι# τ3ς ψυχ3ς 2 δι# το σFµατος Aπιτελουµ@νων.
Kατ, τν {γιον Γρηγριον Nσσης, 4 KαθολικI Eκκλησ)α ε6ναι µ)α πανανθρFπινος κοινων)α 4 5πο)α περιλαµS#νει Aν αOτh3 π#ντας το0ς Gπ’ α>Fνων πιστο0ς GνεξαρτIτως φυλ3ς 2 γλFσσης κα) 5 σωτIριος λ7γος της
κηρυχθIσεται κατ# πEσαν τIν ο>κουµ@νην Gπ’ \κρον
kως \κρου το οOρανο.
1O Mγας 4Aθαν,σιος γρ,φει: “λ@γεται KαθολικI
δι7τι καθ’ Jλου το κ7σµου κεχυµ@νη Pπ#ρχει”, (Mεγ.
4Aθαν. PG 28).
T “KαθολικI Eκκλησ)α” εQναι συν:νυµον κα ταυτσηµον µ τ “Oρθ7δοξος Eκκλησ)α”. Aλλ# 4 KαθολικI Eκκλησ)α ε6ναι τ7 κριτIριο τ3ς Oρθοδοξ)ας κα)
zχι 4 ρθοδοξ)α κριτIριο τ3ς Kαθολικ3ς Eκκλησ)ας.
1H καθολικτης λοιπν, δν εQναι οlτε Fπθεσις γεωγραφας οlτε Bριθµν. 1H 4Eκκλησα το/ Xριστο/ δν
Lταν λιγτερο καθολικ" τ"ν Mµραν τ+ς Πεντηκοστ+ς,
Eταν Hλκληρος Lταν κλεισµνη µσα ες τ Fπερον, τ
µικρ δωµ,τιο τ+ς 1Iερουσαλ"µ.
1H καθολικτης τ+ς 4Eκκλησας ξεπερνI τς διαστ,σεις το/ παρντος κσµου κα πεκτενεται ες τ"ν α:νιον Bπεραντωσνην το/ Bxλου µεταφυσικο/ κα πνευµατικο/ τοιοτου καθ’ Eτι M Θεοσ0στατος συγκρτησς
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Tης [ς Θεανθρωπ)νου gργανισµο/ Sχει παγκοσµ)ους
κα) Pπερπαγκοσµ)ους µεταφυσικ#ς διαστ#σεις Eσας κα
τ, µλη το/ θριαµεοντος τµ"µατος AOτ+ς.
1O Eρος Kαθολικ" προρχεται Bπ τ “καθολικς”
bτοι Bπ τ"ν Nνωσιν το/ “κατ#” κα το/ “Jλον” = καθ7λον κα τ, παρ,γωγ, του: καθολικτης, καθολικ", καθλου, κ.λπ.
EQναι καθαρ, γνησα 1Eλληνικ" λξις κα συνδεοµνη
µ τ"ν 4Eκκλησα [ς “KαθολικI Eκκλησ)α” σηµανει
τ"ν παγκσµιον δι,στασιν, προκτασιν κα πικρ,τησιν
τ+ς 4Eκκλησας [ς Θεανθρωπνου gργανισµο/ µ Eλα
του τ, χαρακτηριστικ,, τν σκοπν, τ Bπολυτρωτικν
Sργον κα τ"ν δι,δοσιν το/ EOαγγελου, τ"ν πικρ,τησιν τ+ς Bασιλεας το/ Θεο/, τ"ν συνχισιν τ+ς 4Aποστολικ+ς ∆ιαδοχ+ς κ.λπ.

Πιστε0ω… ε>ς AΠOΣTOΛIKHN Eκκλησ)αν

1H 4Eκκλησα εQναι προστι AποστολικI, [ς
WδρυθεPσα Fπ το/ Xριστο/ κα θεµελιωθεPσα Fπ τν
1Aγων 4Aποστλων κα διατηρηθεPσα δι, µσου τν
α:νων µχρι σ"µερον κατ, τ:
“Eποικοδοµηθ@ντες Aπ) τBe θεµελ)Bω τeν Aποστ7λων
κα) προφητeν, zντος Gκρογωνια)ου αOτο Iησο Xριστο, Aν Z πEσα 4 ο>κοδοµI συναρµολογουµ@νη αqξει
ε>ς να7ν iγιον Aν Kυρ)Bω”, (4Eφεσ. B´ 20 - 21), (A´ Πτρ. B´
6), “κα) τ7 τε:χος τ3ς π7λεως Yχον θεµελ)ους δFδεκα,
κα) Aπ’ αOτeν δFδεκα ν7µατα τeν δFδεκα Aποστ7λων
το Aρν)ου”, (4Aποκ. KA´ 14).

ΠENTHKOΣTH H ΓENEΘΛIOΣ HMEPA THΣ EKKΛHΣIAΣ:
Kατ’ αOτIν οN µαθητα) µετ# τ3ς Θεοτ7κου, “σ0ν τh3 MHTPI το Iησο”, Cς Aξιστορε: 5 EOαγγ. ΛουκEς ε>ς τ#ς Πρ#ξεις: (A´ 14 & B´ 1),
Gποτελον τIν “µικρ#ν Z0µην” 4 5πο)α Jλον τ7 φ0ραµα –τIν
Gνθρωπ7τητα— θ# ζυµFσhη, θ# mνFσhη ε>ς τIν Eκκλησ)αν.
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H Aποστολικ7της τ+ς 4Eκκλησας διακρνεται, Bφ4
pνς µν ες Aποστολικ7τητα ∆ιδασκαλ)ας 2 Π)στεως,
Bφ4pτρου δ ες Aποστολικ7τητα ∆ιαδοχ3ς τeν Aπισκ7πων, προερχοµνων δι, Kανονικ+ς Bπ’ εOθεας διαδοχικ+ς χειροτονας κ τν 4Aποστλων, παρ, τν
Hποων Sλαον τ"ν 1Iερωσνην κα δχθησαν τ"ν γκατ,στασιν κα παρλαον τ"ν ξουσαν τ+ς τελσεως τν
Mυστηρων ν τa+ 4Eκκλησ*α, bτοι τ"ν AΠOΣTOΛIKHN
∆IA∆OXHN κα τ"ν AΠOΣTOΛIKHN ΠIΣTIN.
vOµως δν εQναι Bρκετ" µνον M διαφλαξις τ+ς, δι,
Kανονικ+ς χειροτονας, 4Aποστολικ+ς ∆ιαδοχ+ς, Bλλ’
BπαιτεPται προστι κα M συνπαρξις µετ’ αOτ+ς κα τ+ς
µετ’ Bκριεας διαφυλαχθεσης Aποστολικ3ς ∆ιδασκαλ)ας 2 Π)στεως.
∆ι7τι 4 µI τIρησις 2 4 GπFλεια το mν7ς Aκ το0των
συνεπ#γεται τIν GπFλειαν κα) το mτ@ρου, κατ# το0ς
Πατ@ρας. (EρηναPος 4Eπιστολ" 84).
Kατ, συνπειαν Bµφτερα τα/τα, δηλαδ" M διατ"ρησις τ+ς Aποστολικ3ς ∆ιαδοχ3ς, Eσον κα) τ3ς Aποστολικ3ς Π)στεως 2 ∆ιδασκαλ)ας, Bποτελο/ν µαν SασικIν
προϋπ7θεσιν δι, τ"ν σωτερικ"ν Bδι,σπαστον pντητα.
Kα το/το διτι οW 4Aπστολοι [ς “στλοι” κα “θεµ@λια” τ+ς 4Eκκλησας, εQναι οW γν"σιοι φορεPς τ+ς ∆ιδασκαλας το/ Xριστο/, M Hποα πρπει ν, διοχετεεται
Gν7θευτος, GµιγIς κα) Gπαραχ#ρακτος ες τ, να µλη,
µχρι συντελεας τν α:νων.
1Yπ τ"ν Sννοιαν αOτ"ν M 4Eκκλησα λγεται κα
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AποστολικI [ς διατηρο/σα Bκερααν τ"ν AποστολικIν Π)στιν κα ∆ιδασκαλαν, κα Bδι,κοπον τ"ν λεγοµνην AποστολικIν ∆ιαδοχIν, δι, τ+ς Hποας M χ,ρις
το/ Παναγου Πνεµατος µεταδδεται ες αOτ"ν κατ,
τ"ν στιγµ"ν τ+ς χειροτονας.
Eς τ παρν κεφ,λαιον πρπει ν, τονισθa+ Jτι 5 Xριστ7ς δ@ν \φησε διαδ7χους, διτι H @Iδιος εQναι KEΦAΛH το/ Σ:µατος. OW 4Aπστολοι Rφησαν διαδχους
κα δι’ αOτ Hµιλο/µε περ 4Aποστολικ+ς ∆ιαδοχ+ς.
@Aρα H Xριστς οOσιαστικeς συνεχζει H `διος τ
4Aπολυτρωτικν Tου Sργον µ τ"ν 4Eκκλησαν Tου, M
Hποα εQναι τ Σµα Tου κα AOτς M Kεφαλ" AOτ+ς,
MµεPς δ µλη AOτο/, χ,ριτι Θεο/.
4Eπειδ" λοιπν, δ@ν \φησεν διαδ7χους, χρησιµοποιεP
δι, τ"ν σωτηραν το/ Bνθρ:που, Cς συνεργο0ς, τ, Hρατ, κα Bρατα µλη Tου, καθ:ς H @Iδιος εQπεν: “Kα)
>δο0 AγF µεθ’ Pµeν ε>µ) π#σας τ#ς 4µ@ρας, kως τ3ς συντελε)ας το α>eνος…” (Mατθ. KH´ 20).
Kατ, τ, Bνωτρω λοιπν καθσταται φανερν Eτι M
Sννοια τ+ς 4Aποστολικτητος τ+ς 4Eκκλησας συνδεται
τσον πρς τ"ν pντητα, Eσον κα πρς τ Gλ#θητον αOτ3ς, θµα µ τ HποPον θ, Bσχοληθa+ τ pπµενον κεφ,λαιον.
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“P#Sδος Aκ τ3ς
ρ)ζης Iεσσα),
κα) \νθος Aξ
αOτ3ς Xριστ@, Aκ
τ3ς Παρθ@νου
GνεSλ#στησας Aξ
DOρους 5 α>νετ7ς,
κατασκ)ου δασ@ος·
Kλθες σαρκωθε)ς
Aξ Gπειρ#νδρου, 5
\ϋλος κα) Θε7ς.
∆7ξα τh3 δυν#µει
σου K0ριε.”
(KαταSασ)α τeν
Xριστουγ@ννων)
H AMΠEΛOΣ:
EγF ε>µ) 4
DAµπελος
4 AληθινI Pµε:ς
τ# κλIµατα
κα) 5 ΠατIρ µου
5 Γεωργ7ς Aστ)
(Iω#ν. IE´ 1-8).

(ΣυµSολικI
ε>κFν τ3ς
Eκκλησ)ας)
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EKKΛHΣIAΣ
Eκφρ#ζεται δι# τ3ς Gπολ0του συµφων)ας
ΘριαµSευο0σης κα) Στρατευοµ@νης
µ@ SασικIν προϋπ7θεσιν τIν AποστολικIν ∆ιαδοχIν,
τIν AποστολικIν Π)στιν, λειτουργοντος
κα) το Συνοδικο Θεσµο ∆ιοικIσεως AOτ3ς.
“`Oταν δ@ Yλθη Aκε:νος τ7 ΠNEYMA THΣ AΛHΘEIAΣ
5δηγIση PµEς ε>ς ΠAΣAN THN AΛHΘEIAN…”
(Iω#ν. IΣT´ 13).
“… κα) DAλλον Παρ#κλητον δFσει Pµ:ν, Rνα µ@νhη µεθ’ Pµeν
ε>ς τ7ν α>eνα, TO ΠNEYMA THΣ AΛHΘEIAΣ…”,
(Iω#ν. I∆´ 16-17).

“EγF ε>µ) 4 Oδ7ς κα) 4 AλIθεια κα) 4 ZωI…
(Iω#ν. I∆´ 6).

1H 4Eκκλησα το/ Xριστο/ µεταξ τν Rλλων θεϊκeν
χαρισµ#των µ τ, HποPα εQναι προικισµνη κα στολισµνη κα Mνωµνη µετ, το/ Θεο/, εQναι κ,τοχος κα
φορες τ3ς Gληθε)ας.
1O Rνθρωπος µετ, τ"ν πτ:σιν του, δι, τ+ς παρα,σε:ς του, χ:ρισεν τ"ν ψυχ"ν του Bπ τν Θεν κα Bµαρωσε µ τ"ν _µαρταν του τ “κατ’ ε>κ7να”, τν νο/ν
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του, τ λογικν του, τ πιθυµητικν του, τ ουλητικν
του. 4Eπ πλον παρασρεται, καπηρε,ζεται Bπ τ,ς
πιθυµας του, Bπ τ περι,λλον του, Bπ τ,ς σχσεις
του κ.λπ.
AOτα αW δυσµενεPς προϋποθσεις Sχουν κα δυσµεν+
Bποτελσµατα. @Eτσι H Rνθρωπος, δν δναται ν, κρνaη
π,ντοτε Bντικειµενικ,, σωστ, κα δκαια. Kα εαως
οlτε ν, νοµοθετa+ δκαια κα gρθ,.
∆ι’ αOτν τν λγον κα οW Bνθρ:πινοι νµοι δν εQναι
α:νιοι κα µνιµοι καθ:ς δν εQναι τλειοι. 4Eπειδ" λοιπν εQναι λλειπεPς κα BνεπαρκεPς δν τος Bποδχονται Eλοι κα δι4 αOτ, Bλλ,ζουν διαρκς.
∆ν συµανει Eµως τ `διο µ τν θεοσ0στατον κα)
θεανθρFπινον ργανισµ7ν τ3ς Eκκλησ)ας το Xριστο.
∆ιτι ντς Tης κατοικεP M AΛHΘEIA, τ7 Πνεµα τ7
`Aγιον, τ HποPον παραµνει pνωµνο µετ, τ+ς 4Eκκλησας αωνως (4Iωαν. 14, 16-17).
Kα δν θ, παραµνaη _πλς Bλλ, “θ# 5δηγh3 (τIν Eκκλησ)αν), ε>ς Π#σαν τIν AΛHΘEIAN”, (4Iω,ν. 16, 13).
4Eκτς αOτο/ M 4Eκκλησα, Eπως προεποµεν, Sχει KEΦAΛHN τν XPIΣTON, (Kολασ. A´ 18), (4Eφεσ. E´ 23),
Eστις εQναι AOτ" “4 AΛHΘEIA κα) 4 ζωI...”, (4Iωαν.
I∆´ 6). Kα M 4Aλ"θεια ες τ"ν προκειµνην περπτωσιν
εQναι “Πρ7σωπον”, τ Θεανδρικν Πρσωπον το/ Xριστο/, κα δν εQναι µα _πλ+ Sννοια.
AXτη λοιπν, [ς Sχουσα κα κατχουσα τ"ν AYTO-
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AΛHΘEIAN ντς Tης, τν Xριστν κα τ Παν,γιον
Πνε/µα εQναι κατ, τν 4Aπ. Πα/λον “στλος κα) mδρα)ωµα τ3ς Aληθε)ας” (A´ Tιµ. Γ´, 15) κα κατ, συνπειαν
εQναι AΛAΘHTOΣ.
AOτς λοιπν H Θεανθρ:πινος gργανισµς, M Mα
1Aγα Kαθολικ" κα 4Aποστολικ" 4Eκκλησα, Eταν
κφρ,ζεται [ς σνολον κφρ,ζεται AΛAΘHTΩΣ, διτι
Sχει κεφαλ"ν τν Xριστν. Kα Bφο/ H Xριστς, [ς Θες
εQναι Aλ#θητος, Nπεται Eτι κα M 4Eκκλησα Tου –τ
Σµα Tου– Cς σ0νολο Yχει τ7 Aλ#θητο, κα) ε6ναι Aλ#θητος, καθ:ς κφρ,ζει τ,ς Θεας κα αωνας 4Aληθεας
περ τν mντων το/ Hρατο/ κα Bορ,του κσµου.
@Eτσι καταλ"γοµεν ες τ συµπρασµα, Eτι π,νω ες
τ"ν γ+ν, κα ες Hλκληρον τ"ν οκουµνην, 5 M7νος
Aλ#θητος Nοµοθ@της ∆ιδ#σκαλος κα) KριτIς ε6ναι 4
Eκκλησ)α.
Πτε Eµως M 4Eκκλησα κφρ,ζεται Bλαθ"τως [ς σνολον; vOταν Bποφανεται κα Bποφασζει “Aν ο>κουµενικh3 Συν7δBω”.
Kα πτε µα Oκουµενικ" Σνοδος κφρ,ζει τ σνολον Hλοκλ"ρου τ+ς 4Eκκλησας, Bορ,του κα Hρατ+ς, φ’
Eσον Eπως ε`ποµεν, ες τ"ν 4Eκκλησαν, 4 kνωσις ε6ναι
Gδι#σπαστος κα) Gσ0γχυτος ε>ς mνια:ον Σeµα το Gορ#του µετ# το 5ρατο κ7σµου;
AOτ τ θµα ξηγεPται ες τ"ν συνχειαν συµφ:νως
µ 1Aγιογραφικ,ς κα 1Aγιοπατερικ,ς pρµηνεας.
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Eκκλησ)ας 4 5πο)α Gποτελε:ται Gπ7 τ7ν Tρισυπ7στατον Θε7ν, τIν
Aγ)αν Tρι#δα, τ# Gγγελικ# τ#γµατα, το0ς Aγ)ους, το0ς Πατρι#ρχας,
το0ς ΠροφIτας, το0ς δικα)ους κα) π#ντας το0ς σεσωσµ@νους.
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vOταν ες τ"ν ζω"ν τ+ς 4Eκκλησας προκψaη κ,ποιο
ζ"τηµα b πρληµα παρσταται Bν,γκη M 4Eκκλησα ν,
Bποφανθa+ περ τοτου, δι, τ+ς συγκροτ"σεως οκουµενικ+ς Συνδου, bτοι τ+ς συν,ξεως τν πισ"µων κπροσ:πων της, τν Kανονικν 4Aποστολικν διαδχων,
δηλαδ" τν πισκπων, κ,θε Tοπικ+ς κκλησας.
Mα Oκουµενικ" Σνοδος συγκροτεPται Bπ Eλους
τος gρθοδξους 4Aποστολικος ∆ιαδχους κα 1Iερ,ρχας τ+ς 4Eκκλησας, τος 1Iερ,ρχας δηλ. πο Sχουν πισκοπ" - πλ"ρωµα. AOτο Bντιπροσωπεουν τος ζντας
χριστιανος τ+ς πισκοπ+ς κα παρχας των κα Eλοι
µαζ Bντιπροσωπεουν τ σνολον τ+ς π γ+ς “στρατευοµ@νης κα) Gγωνιζοµ@νης” 4Eκκλησας το/ Hρατο/
τµ"µατος δηλ. AOτ+ς.
4Aλλ, αOτο οW Wερ,ρχαι δι, ν, Bποτελο/ν Oκουµενικ"ν Σνοδον κα ν, κπροσωπο/ν Eλη τ"ν 4Eκκλησαν,
πρπει ν, κπροσωπο/ν mχι µνο τος ζντας χριστιανος, Bλλ, κα τος Bπελθντας, τος κεκοιµηµνους.
Πρπει µ Rλλα λγια ν, κπροσωπο/ν κα τ"ν “Aν
οOρανο:ς” θριαµSε0ουσαν Eκκλησ)αν. 4Aλλ, πς θ,
καταστa+
αOτ
δυνατν;
AOτ
Bσφαλς
πραγµατοποιεPται, Eταν οW πσκοποι αOτο κπροσωπο/ν τ" γν:µη κα τν µεταστ,ντων κα ν οOρανοPς
pδρευντων. 4Aκµη καλλτερον: vOταν συµφωνο/ν µ
τ"ν γν:µην των, Eταν συµφωνο/ν µ τ" γν:µη τ+ς
θριαµευοσης 4Eκκλησας, τ+ς Bορ,του 4Eκκλησας, M

86

TO AΛAΘHTON THΣ EKKΛHΣIAΣ

Hποα γν:µη εQναι τ A κα το Ω δι, τ"ν “στρατευοµ@νην” 4Eκκλησαν, Rνευ τ+ς Hποας δν θ, σχσaη καµµα
Rλλη γν:µη. Kα M γν:µη αOτ" τ+ς θριαµευοσης
4Eκκλησας µπορο/µε ν, πο/µε µ εαιτητα, Eτι
κφρ,ζεται π,λι ες τ,ς Oκουµενικ,ς Συνδους. Eς
τ,ς προγενεστρας, φυσικ,, Oκουµενικ,ς Συνδους.
1Eποµνως M γν:µη µιIς Oκουµενικ+ς Συνδου, δι,
ν, εQναι γν:µη Hλοκλ"ρου τ+ς 4Eκκλησας, πρπει ν,
συµφωνa+ κα µ τ,ς Bποφ,σεις τν προηγουµνων της
Oκουµενικν Συνδων. ∆ν µπορεP ν, διαφωνa+ µ
αOτ,ς, φ’ Eσον θλη ν, κπροσωπa+ Jλην τIν Eκκλησ)αν, θριαµSε0ουσαν κα) στρατευοµ@νην, G7ρατον κα)
5ρατI κα ν, παραµενaη Mνωµνaη.
4Eδ δυν,µεθα ν, πιµενωµεν gλγον Bκµη κα ν,
τονσωµεν. K,θε µεταγενεστρα Oκουµενικ" Σνοδος
εQναι Fποχρεωµνη ν, συµφωνa+ µ τ,ς προγενεστρας.
T Bντθετον δν µπορο/µε ν, τ Bπαιτ"σωµεν, διτι
_πλοστατα δν µπορεP ν, πιτευχθa+. 1H θριαµεουσα
4Eκκλησα Sχει φγει Bπ τ" ζω"ν αOτ"ν δ π,νω ες
τ"ν γ+ν. vO,τι εQχε ν, πa+, τ εQπε κα δν Bλλ,ζει πι, γν:µη. 1Eποµνως M στρατευοµνη 4Eκκλησα, δηλ. M κ,θε
νεωτρα κα µεταγενεστρα Oκουµενικ" Σνοδος, εQναι
Fποχρεωµνη ν, προσαρµ:ζεται κα ν, συµφωνa+ µ τ,ς
Bποφ,σεις τν προηγοµενων Oκουµενικν Συνδων.
4Eξ Rλλου θ, }δυν,µεθα ν, προσδιορσωµεν κα ν,
ε`πωµεν, Eτι µα Σνοδος, δι, ν, εQναι Oκουµενικ" κα
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pποµνως Bλ,θητος, πρπει ν, Sχaη δο διτητας: α)
Kαθολικτητα κατ, ,θος, ) κατ, πλ,τος b Hριζοντως
b “ν τπTω”. H πρFτη σηµανει, Eτι πρπει ν, κπροσωπ+Eλους τος χριστιανος, οW HποPοι Sζησαν κα
Sδρασαν κατ, τος προηγουµνους ανας µσα ες τ"ν
4Eκκλησαν, κα ν, τος κπροσωπa+, Eπως αOτο Sχουν
κφρασθ+ ες τ,ς Bποφ,σεις τν προγενεστρων Oκουµενικν Συνδων.
Kα M δε0τερη διτητα σηµανει, Eτι πρπει ν,
κπροσωπa+ κα τ σγχρονο πλ"ρωµα τ+ς 4Eκκλησας,
τ HποPο ζεP ες Eλα τ, πλ,τη τ+ς γ+ς, δι’ αOτ λγοµεν
“κατ, πλ,τος –Hριζοντως– ν τπTω”.
∆ν BρκεP Eµως οlτε αOτ. 4Aλλ, πρπει M Oκουµενικ" Σνοδος ν, Bναγνωρισθa+ [ς Oκουµενικ" κα Bπ
τ πλ"ρωµα τ+ς στρατευοµνης 4Eκκλησας. AW Bποφ,σεις αOτ+ς ν, γνουν [ς Bλ,θητοι Bποδεκτα (Sστω σιωπηρς) Bπ Eλην τ"ν π γ+ς ζσαν 4Eκκλησαν. Kα
Bκµη περισστερον: 4Aσφαλστερον θ, εQναι αOτ τ
Bποτλεσµα, Eταν µα µεταγενεστρα Oκουµενικ" Σνοδος, Bφο/ διαπιστ:σει τ"ν gρθτητα τν Bποφ,σεων
αOτν κα Bπ τ"ν Hµφωνον κα π,νδηµον Bποδοχ"ν
των Bπ τ"ν Συνεδησιν τ+ς 4Eκκλησας, πικυρ:σaη
αOτ,ς. DEτσι 4 O>κουµενικI Σ0νοδος GποSα)νει 5 Gλ#θητος νοµοθ@της, 5 αOθεντικ7ς κριτIς.
1H Bρχ" αOτ" παρελ"φθη διαδοχικς Bπ τος 1Aγους 4Aποστλους.
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OW vAγιοι 4Aπστολοι θλοντες, αOτ πο θ, Bποφανθο/ν ν, µ"ν εQναι γν:µη δικ" των Bλλ, τ+ς “Kεφαλ3ς”
των, bτοι το/ Xριστο/, κατ, τ: “πειθαρχε:ν δε: ΘεBe
µEλλον 2 GνθρFποις”, (Πρ,ξ. E´ 29), συν"ρχοντο Eλοι
µαζ ες Σνοδον –AποστολικIν Σ0νοδον– κα προσευχµενοι ζ"τουν τ"ν χ,ριν το/ Παναγου Πνεµατος ν,
τος φωτσaη κα µπνεσaη, Vστε αOτ, τ, HποPα θ, Bποφασσουν ν, εQναι “γνFµη” το/ 1Aγου Πνεµατος, λγοντες: “Cς Yδοξεν τBe Aγ)Bω Πνε0µατι κα) 4µ:ν”,
(Πρ,ξ. IE´ 28). Kα το/το διτι }σθ,νοντο Mνωµνοι [ς
Nν Σµα µετ, το/ Xριστο/ κα το/ 1Aγου Πνεµατος.
M τ αOτ πνε/µα συνεχζοντες κα οW 4Aποστολικο
δι,δοχοι –οW κατ, τπους ποιµνοντες τ ποµνιον τ+ς
4Eκκλησας– οW 4Eπσκοποι, Eταν συν"ρχοντο ες Σνοδον πρν Bποφασσουν δι’ οWονδ"ποτε θµα εQχον τ"ν
συνεδησιν Eτι Bποτελο/ν kν Σeµα µ τος Bπελθντας
4Aποστλους κα λοιπος Πατρας τ+ς 4Eκκλησας.
Kα θλοντες ν, εQναι σ0µφωνοι κατ# π#ντα µετ’
αOτeν οN 5πο:οι το0ς Aνεπιστε0θησαν τIν πο)µνην το
Xριστο bρχιζον τ"ν συνεδρασιν λγοντες:
“Eπ7µενοι το:ς Aγ)οις ΠατρEσι”.
∆ηλαδ" Bκολουθο/µεν κα µνοµεν πιστο ε>ς Jσα Gπεφ#σισαν Aν Aγ)Bω Πνε0µατι κα µIς παρδωσαν κα νεπιστεθησαν οW vAγιοι 4Aπστολοι κα οW vAγιοι Πατρες.
1Ως πρς τ Bλ,θητον M καθολικτης τ+ς 4Eκκλησας,
συνσταται ες τ"ν διατπωσιν τν bδη Bποκαλυ-
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φθεισν Bληθειν κα Bν,πτυξιν αOτν [ς παρακαταθ"κην τ+ς θεας Bποκαλψεως, Fπ τ"ν προϋπθεσιν
π,ντοτε τ+ς διατηρ"σεως Bπ’ Bρχ+ς τ+ς Bποστολικ+ς
παραδσεως Bναλλοι:του κα το/ Bποστολικο/ χαρακτ+ρος Bκεραου.
4Eπιπλον, M Bλ,θητος 4Eκκλησα, δι, τ+ς νοικοσης
ες AOτ"ν χ,ριτος το/ 1Aγ. Πνεµατος, δναται ν, καθορζaη κα pρµηνε*η ∆ογµατικ,ς 4Aληθεας, [ς περ
4Eκκλησας, Mυστηρων, θεας χ,ριτος κ.λπ., ν, διατηρa+ αOτ,ς Bναλλοι:τους κα ν, τ,ς µεταδδη ες τ, µλη αOτ+ς Bµεταλ"τους. Περ το/ Bλαθ"του τ+ς 4Eκκλησας δον ν, λεχθa+ Eτι, αXτη εQναι “Gλ#θητος Cς Jλον,
Cς πλIρωµα”, τ HποPον Bποτελο/ν {παντες οW κληρικο, µοναχο κα πιστο λαϊκο, Eτι, “Cς zργανον Aκφρ#σεως το GλαθIτου αOτ3ς, χρησιµοποιε: µ7νον τIν
ο>κουµενικIν σ0νοδον”, M Hποα µνη [ς Pπερτ#τη
αOθεντ)α δ0ναται GλαθIτως ν# διατυπFνη τ# δ7γµατα.
“T Eλον λοιπν b τ πλ"ρωµα b τ σµα τ+ς 4Eκκλησας λογζεται ν τa+ 4Oρθοδοξ*α Cς φορε0ς το GλαθIτου, AνBe Cς zργανον Aκφρ#σεως αOτο κα) οNονε) Cς
στ7µα τ3ς Eκκλησ)ας 4 O>κουµενικI Σ0νοδος, ες τ"ν
Hποαν Bντιπροσωπεεται τ κκλησιαστικν πλ"ρωµα
δι, τν πισκπων οW HποPοι δογµατζουν ες AOτ"ν
Pπ7 τIν Aπ)πνοιαν κα) Aπιστασ)αν το Aγ)ου Πνε0µατος, τ HποPον ποδηγετεP τ"ν 4Eκκλησαν κα τ"ν καθοδηγεP “ε>ς πEσαν τIν AλIθειαν”.
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OXτω M 4Eκκλησα καθσταται 5 Aλ#θητος Φορε0ς
κα) EρµηνευτIς κα) ∆ιδ#σκαλος, τ3ς χριστιανικ3ς
Aληθε)ας, τ"ν Hποαν διεφλαξεν κα διακατχει Bµιγ+
κα) Gπαραχ#ρακτον.
T Aλ#θητον συνεπς εQναι γν:ρισµα Hλοκλ"ρου
τ+ς 4Eκκλησας· εQναι µα διτης το/ Θεο/, M Hποα µεταδδεται Fπ’ αOτο/ ες Eλους, Eσοι δχονται τ"ν χ,ριν
κα τ"ν διδασκαλαν Tου κα M ζω" των κφρ,ζει τ θληµ, Tου.
Bασικ" προϋπθεσις Eλων τν Bνωτρω εQναι, οW συµµετχοντες ες τ,ς οκουµενικ,ς Συνδους, ν νεργε*α
πσκοποι, ν, Sχουν τIν AποστολικIν ∆ιαδοχIν κα)
τIν AποστολικIν Π)στιν Γνησ)αν κα) Gπαραχ#ρακτον.
∆ιτι ,ν λεπaη τ Nν κ τν δο αOτοµ,τως κα τ
Rλλο δν Fφσταται.
EOκλως λοιπν γνεται Bντιληπτν Eτι, ,ν πσκοπος χωρς 4Aποστολικ"ν διαδοχ"ν b 4Aποστολικ"ν Πστιν δναται ν, εQναι φορες τ+ς χ,ριτος το/ 1Aγου
Πνεµατος κα pρµηνευτ"ς τν θεων 4Aληθειν, ττε
πρς τ M Yδρυσις τ+ς 4Eκκλησας M νανθρ:πισις το/
YWο/ κα Λγου το/ Θεο/ κα Eλον αOτ τ Mυστ"ριον;
Συµφ:νως πρς τ, Bνωτρω, στµα τ+ς 4Eκκλησας
[ς mργανον κφρ,σεως εQναι 4 ο>κουµενικI Σ0νοδος,
δι, τ"ν Hποαν Gπαρα)τητος Jρος ε6ναι, αN Gποφ#σεις
της ν# συµφωνον µ@ τ7 οOρ#νιον πλIρωµα, τIν “θριαµSε0ουσαν” Eκκλησ)αν, δι# ν# ε6ναι Aλ#θητοι.
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O Συνοδικ7ς Θεσµ7ς ∆ιοικIσεως.
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1H Eλη συγκρτησις τ+ς 4Eκκλησας δηµιοργησεν
τ"ν Bν,γκην δηµιουργας, ξ Bρχ+ς το/ ΣYNO∆IKOY
ΘEΣMOY ∆IOIKHΣEΩΣ THΣ EKKΛHΣIAΣ, Bκµη
Bπ τος 4Aποστολικος χρνους. OXτω Sχοµεν τ,ς
πρ:τας Συνδους τ,ς 4Aποστολικ,ς.
Eς τ"ν 4Oρθδοξον 4Eκκλησαν δν “προεξ@χει” καµµα “κεφαλI”, πισκπου, 4Aρχιεπισκπου, Mητροπολτου, Πατρι,ρχου, Bκµη κα 4Aποστλου.
OW πσκοποι ες τ,ς συνεδρι,σεις εQναι `σοι µεταξ
των. AOτ τ HποPον προηγεPται εQναι τ Πνε/µα τ
vAγιον, τ HποPον “Jλον συγκροτε: τ7ν θεσµ7ν τ3ς
Eκκλησ)ας”. (Tροπ,ριον pσπερινο/ τ+ς Πεντηκοστ+ς).
vEνας {γιος τ+ς 4Eκκλησας µIς λγει: ∆ν Fπ,ρχουν
πολλα Oκουµενικο Σνοδοι, Bλλ, µα, διτι αOτ τ
HποPον καθοδηγο/σε κα νπνεε τος 1Aγους Πατρας
ες Eλας τ,ς οκουµενικ,ς κα τοπικ,ς Συνδους Lτο τ
Παν,γιον Πνε/µα.
4Iδο διατ Hλκληρος M 4Eκκλησα [ς pνιαPον Σµα
το/ Hρατο/ κα Bορ,του κσµου µ KEΦAΛHN Tν
Xριστν κα τ"ν AΓIAN TPIA∆AN εQναι AΛAΘHTOΣ.
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H EKKΛHΣIA
KAI H AΓIA ΓPAΦH
H Θεοπνευστ)α τ3ς Aγ)ας Γραφ3ς
κα) 5 συγγραφε0ς αOτ3ς.
“ EρευνEτε τ#ς Γραφ#ς Jτι Pµε:ς δοκε:τε Aν αOτα:ς ζωIν α>Fνιον Yχειν· κα) Aκε:να) ε>σιν αN µαρτυροσαι περ) Aµο”
(Iω#νν. E´ 39)
“ΠEσα ΓραφI Θε7πνευστος κα) φ@λιµος πρ7ς διδασκαλ)αν…”
(B´ Tιµ. Γ´ 16)

Eς τ Kεφ,λαιον περ τν διοτ"των τ+ς 4Eκκλησας
κα ες τ τµ+µα περ “Kαθολικ3ς κα) Aποστολικ3ς”
ννοεPται κα M διδασκαλα AOτ+ς “καθολικI” M Hποα
διεδθη παγκοσµως bτοι ες Eλον τν κσµον.
Ποα Eµως εQναι M “∆ιδασκαλ)α” τ+ς 4Eκκλησας; 1H
“∆ιδασκαλ)α” εQναι τ περιεχµενον τ+ς 1Aγας
Γραφ+ς. Kα φ’ Eσον M 4Eκκλησα προϋπ3ρχεν τ+ς
1Aγας Γραφ+ς, προαιωνως, µ τ"ν λξιν “∆ιδασκαλ)α”
ννοο/µε Hλκληρον τ"ν 1Aγαν Γραφ"ν, Παλαι,ν κα
Kαιν"ν ∆ιαθ"κην, τ"ν Hποαν παρδωσεν AXτη.
Eκκλησ)α κα) Aγ)α ΓραφI
1H 1Aγα Γραφ" Bν"κει ες τ"ν 4Eκκλησαν. Kα M
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4Eκκλησα γνωρζει τ"ν σωστ"ν pρµηνεαν της. 1H
4Oρθδοξος 4Eκκλησα διεκδικεP τ"ν µοναδικτητα ες
τ"ν pρµηνεαν τ+ς 1Aγας Γραφ+ς. 4Eκτς 4Eκκλησας M
1Aγ. Γραφ" καθσταται πικνδυνος δι# παρερµηνε)ας
κα) αNρ@σεις. 1H σωστ" τοποθτησις ες τ, pπµενα τρα
θµατα µIς θτει σωστ, Bπναντι ες τ"ν 1Aγαν Γραφ"ν.
1. H Eκκλησ)α προϋπ3ρξεν τ3ς Aγ)ας Γραφ3ς.
1H 4Eκκλησα bρχισεν ν, δρI µ τ"ν µφ,νισιν το/
Kυρου ες τ δηµσιον Sργον Tου κα τ"ν δηµιουργαν
το/ πρ:του πυρ+νος, Bποτελουµνου Bπ τος 12 4Aποστλους. 4Eπισ"µως Eµως, Mµρα Wδρσεως τ+ς 4Eκκλησας εQναι M Mµρα τ+ς Πεντηκοστ+ς τ 33µ.X. T, ιλα
τ+ς Kαιν+ς ∆ιαθ"κης bρχισαν ν, γρ,φωνται πολλ,
χρνια µετ, τ"ν 4Aν,ληψιν το/ Kυρου. T πρτο πο
γρ,φτηκε Lταν M A´ πρς ΘεσσαλονικεPς πιστολ" τ
54µ.X. κα τ τελευταPο M 4Aποκ,λυψις το/ 4Iω,ννου γρω στ 95µ.X. EπισIµως, ποι# ε6ναι τ# SιSλ)α τ3ς
Aγ)ας Γραφ3ς καθωρ)στηκε Gπ7 τIν Eκκλησ)α.
Πρτος καθ:ρισε τ, ιλα H M. 4Aθαν,σιος ες τ"ν
39ην pορταστικ"ν πιστολ"ν του, κα M ν Λαοδικε*α
Σνοδος τν 4ο ανα.
4Aπ τ"ν 4Aν,ληψιν το/ Kυρου µχρι τ" συγγραφ"
Eλων τν ιλων τ+ς Kαιν+ς ∆ιαθ"κης Fπ+ρχεν τ
4Aποστολικ κ"ρυγµα, M προφορικ" παρ,δοσις. OW συγγραφεPς τν ιλων τ+ς Kαιν+ς ∆ιαθ"κης δν κ,νουν
τποτε Rλλο, Bπ τ ν, καταγρ,φουν πακρις τ κ"-
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ρυγµα τ+ς 4Eκκλησας. vO,τι bκουαν ες τος τπους λατρεας Fπ τν 4Aποστλων κα τν Rλλων χαρισµατοχων, το/το κα κατγραφον. O συγγραφε0ς τ3ς Aγ)ας
Γραφ3ς λοιπ7ν ε6ναι 4 Eκκλησ)α. Kα) πρeτα Pπ#ρχει 4
Eκκλησ)α κα) µετ# 4 Aγ)α ΓραφI. H Eκκλησ)α κα)
µ7νο αOτI καθορ)ζει τIν Aγ)α ΓραφI.
2. H Eκκλησ)α καθορ)ζει τIν Aγ)α ΓραφI
Πουθεν, µσα ες τ"ν 1Aγαν Γραφ"ν δν Fπ,ρχει
γραµµνο Eτι BποτελεPται αOτ" Bπ 76 ιλα.
AOτ7 τ7 καθFρισεν 4 Eκκλησ)α. Eς τος πρ:τους
ανας κυκλοφορο/σαν µαζ µ τα γν"σια ιλα κα τ,
λεγµενα Gπ7κρυφα 2 ψευδεπ)γραφα. Σ"µερα µIς εQναι
γνωστ, 70 περπου. Yπ3ρχαν Gπ7κρυφα EOαγγ@λια,
Πρ#ξεις, Eπιστολ@ς, Aποκαλ0ψεις. AOτ, εQχαν γραφ+
Gπ7 αNρετικο0ς b Rλλους µυθοµανε:ς κα φαντασιοκ7πους, πο τ, κυκλοφρησαν [ς γν"σια. 1H 4Eκκλησα
Lταν αOτ" πο τ, Bπεµ,κρυνε, τ, κατεδκασε κα τ,
Bναθεµ,τισεν. AOτI µEς ε6πε, Jτι 4 Παλαι# Yχει 49 κα) 4
KαινI 27 SιSλ)α. AOτI Aν@κρινε Jτι ε6ναι Θε7πνευστα.
Kαννα ιλο τ+ς 1Aγας Γραφ+ς δν µIς καθορζει πσα πρπει ν, εQναι Eλα τ, ιλα τ+ς ΠαλαιIς b τ+ς
Kαιν+ς ∆ιαθ"κης.
AOτ τ Sκανε M 4Eκκλησα (4) ανας Bργτερον, ξεχωρ)ζοντας τ# ΓνIσια Gπ7 τ# ν7θα ψευδεπ)γραφα κα)
Gπ7κρυφα εOαγγ@λια.
Kα γν:ριζε ν, τ, ξεχωρση, διτι M 1Aγα Γραφ" φυ-
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λασσταν π,νω ες τ"ν 1Aγαν Tρ,πεζαν τν ναν [ς
λειτουργικν κεµενον κα χρησιµοποιεPτο πρς Bν,γνωσιν κατ, τ,ς ρας τ+ς κοιν+ς λατρεας. K#θε τι ψε0τικο
τ7 Gπ@Sαλε.
T, πρωττυπα χειργραφα Sχουν χαθ+. Σ:ζεται
Eµως Hλκληρος M 1Aγα Γραφ" σ µετπειτα χειργραφα, πο φυλ,σσονται µ περισσ" φροντδα ες τος ναος κα ες τ, µοναστ"ρια µας. 1Yπ,ρχουν χειργραφα
τ+ς K.∆. Bπ τ, µσα το/ 2ου ανος µ.X.
Eς ρ:τησιν πρς αWρετικν: “Πο/ ρ+κε τ"ν 1Aγα
Γραφ", M Bπ,ντησις Lτο Bφελ"ς, “Eτι τ"ν ρ+κε ες τ
ιλιοπωλεPο”!
∆ι, ν, φθ,ση Eµως ες τ ιλιοπωλεPο κα ν, κυκλοφορ"ση, α) Bντεγρ,φη Bπ τ, χειργραφα τν µοναστηριν κα ) T"ν κυκλοφρησε M 4Eκκλησα b Rλλος
κδτης µ τ"ν Rδεια τ+ς 4Eκκλησας. AW {γιαι Γραφα,
πο κυκλφορο/ν, εQναι σωστα φ’ Eσον Sχουν τ"ν
Sγκρισιν το/ Oκουµενικο/ Πατριαρχεου τ+ς Kων/πλεως, (Aννοε:ται πρ7 το 1924). 1H 4Eκκλησα δηλ. γκρνει, εαι:νει, Eτι πρ,γµατι αOτ" εQναι M σωστ" 1Aγα
Γραφ".
Π,ντοτε ες τ,ς 1Aγας Γραφ,ς Fπ,ρχει µπρς Nνα
γρ,µµα τ+ς 1I. Συνδου το/ Πατριαρχεου b τ+ς AOτοκεφ,λου 4Eκκλησας, M Hποα γκρνει τ"ν κυκλοφορα
των. `Oταν 4 Yγκρισις λε)πει, πρ@πει ν# Gποµακρ0νεται
αOτ7 τ7 SιSλ)ο.
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Συµπερασµατικeς Gναφ@ροµεν, Jτι 4 Eκκλησ)α:
1. Προϋπ+ρχε τ+ς 1Aγας Γραφ+ς,
2. εQναι Bνωτρα αOτ+ς,
3. εQναι Συγγραφες τ+ς 1Aγας Γραφ+ς,
4. AOτ" BριθµεP τ, ιλα τ+ς 1Aγ. Γραφ+ς ες 76,
5. AOτ" Sδωσε πρ:τη Θεοπνευστ)α ες τ, ιλα τ+ς
1Aγ. Γραφ+ς, κα
6. AOτ" ξεχ:ρισε τ, νθα κα τ, κατ@στρεψεν.

3. H Eκκλησ)α mρµηνε0ει σωστ# τIν Aγ)α
ΓραφI.

T"ν σωστ"ν pρµηνεαν ες τ"ν 1Aγ. Γραφ"ν τ"ν δδει
M 4Eκκλησα. ∆ιτι M 1Aγα Γραφ" Bν"κει ες τ"ν
4Eκκλησαν. Γνωρ)ζει ν# τIν mρµηνε0hη µ7νον αOτ7ς, πο0
τIν Yγραψε. T"ν Sγραψαν εαως οW 4Aπστολοι, Bλλ,
τ"ν παρδωσαν ες τ"ν 4Eκκλησαν. Kα π πλον δν
γρ,φουν κ,τι, πο δν τ ξρει M 4Eκκλησα. Kαταγρ,φουν τ κ"ρυγµα τ+ς 4Eκκλησας. Kα M 4Eκκλησα,
Eταν διδ,σκει κ,τι, ξρει κα τ σηµανει, τ ννοεP. Γνωρζει τ"ν pρµηνεα του δι7τι AOτI τ7 Yγραψεν.
T"ν σωστ" pρµηνεα τ+ς 1Aγ. Γραφ+ς κατγραψαν τ,
πιστ, τκνα της, οW Πατρες, ες τ, συγγρ,µµατ, των
κα ες τ,ς Bποφ,σεις τν Oκουµενικν Συνδων.
OW αWρετικο δν δικαιο/νται ν, συνδιαλγωνται µ
τος 4Oρθοδξους –τ, γν"σια µλη τ+ς 4Eκκλησας– αστ,ζοντες τ"ν 1Aγαν Γραφ"ν ες τ,ς χερας των Aφ’
Jσον Gρνονται τIν aπαρξιν τ3ς Eκκλησ)ας.

H EKKΛHΣIA KAI H AΓIA ΓPAΦH
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Bαστ,ζοντες τ"ν 1Aγαν Γραφ"ν κα πιστεοντες
αOτ"ν [ς Wερν κα θεπνευστον ιλον, αOτοµ,τως
πρπει ν, Bναγνωρζουν κα µ" θλοντες τ"ν YΠAPΞIN
κα τ"ν AYΘENTIAN τ+ς 4Eκκλησας. @Aλλως µµνοντες χαρακτηρζονται παρ#φρονες, διτι λογικς δν
εQναι δυνατν ν, δχωνται τ Sργον τ+ς 4Eκκλησας, δηλαδ" τ"ν 1Aγ. Γραφ"ν [ς θεπνευστον κα mχι τ Συγγραφα αOτ+ς, τ"ν 4Eκκλησαν.
1O Tερτυλλιανς (160-220 µ.X.) δν ννοο/σε ν, συζητ+ τ, Bµφισητοµενα θµατα τ+ς πστεως, µ τος
αWρετικος π Bιλικ+ς ,σεως. ∆ιατ; ∆ιτι M 1Aγ.
Γραφ" –Sλεγε– Bν"κει ες τ"ν 4Eκκλησαν. T ν, προσφεγουν οW αWρετικο ες τ"ν 1Aγαν Γραφ"ν, ν δν
Bναγνωρζουν τ"ν 4Eκκλησαν M Hποα εQναι H συγγραφες της, θεωρεPται Gδιαν7ητον. ∆ν εQχον δικαωµα ες
“ξνην περιουσαν”.
1O `διος παρατηρεP, Eτι φ’ mσον H αWρετικς BρνεPται
τ"ν Xπαρξιν τ+ς 4Eκκλησας, αOτοµ#τως Gρνε:ται κα)
Gπορρ)πτει κα) τIν Aγ)αν ΓραφIν κα) ε6ναι παρ#λογος
κ#θε συζIτησις µαζ) του Aπ) τ3ς Aγ)ας Γραφ3ς.
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N# GποκτIσωµεν φρ7νηµα, συνε)δησιν
κα) κριτIρια Aκκλησιαστικ#.
1Ως µλη συνειδητ, τ+ς 4Eκκλησας το/ Xριστο/,
gφελοµεν ν, Bποκτ"σωµεν πνε/µα, φρνηµα, συνεδησιν κα Lθος κκλησιαστικν. AOτ µIς λεπει.
4Aπκτησις κκλησιαστικο/ bθους κα πνεµατος σηµανει:
α) N# φρονοµε τ# τ3ς Eκκλησ)ας. vO,τι λγει M
4Eκκλησα ν, τ λγοµεν κα ν, τ πιστεωµεν κα MµεPς.
vO,τι δν δχεται M 4Eκκλησα, δν τ δεχµεθα οlτε κα
MµεPς.
) YπακοI ε>ς τIν Eκκλησ)αν. vO,τι µIς διδ,σκει M
4Eκκλησα ν, τ κτελο/µε κα ν, τ φαρµζωµεν. T
τ θλει M 4Eκκλησα, εQναι γραµµνο ες τ"ν 1Aγα Γραφ"ν, ες τ,ς Bποφ,σεις τν Oκουµενικν Συνδων, κα
ες τ, συγγρ,µµατα τν Πατρων τ+ς 4Eκκλησας.
) YπακοI ε>ς το0ς Kληρικο0ς. AOτ εQναι Bποτλεσµα τ+ς Fπακο+ς ες τ"ν 4Eκκλησαν. 1Yπακο" πρτον
ες τ"ν 1Iεραρχαν τ+ς 4Eκκλησας. 1Yπακο" ες τν πσκοπον. 1Yπακο" ες τν πνευµατικν. 1Yπακο" ες τν
1Iερα κα πνευµατικν τ+ς 4Eνορας µας.
δ) ΣυνειδητI, πνευµατικI κα) µυστηριακI ζωI. 1H

EKKΛHΣIAΣTIKOΠOIHΣIΣ
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ξοµολγησις, M Θ. Kοινωνα, H κκλησιασµς, M προσευχ", M Bν,γνωσις τ+ς 1Aγας Γραφ+ς, M λεηµοσνη,
Bποτελο/ν pνωτικος δεσµος µ τ"ν 4Eκκλησαν.
ε) Σχ@σις µ@ τ7ν Eπ)σκοπον –τIν Aνορ)α– τ7ν Iερ@αν.
N, προσεχεται H χριστιανς δι, τν πσκοπ του. N,
Sχaη σεασµ. N, σεται τν 1Iερα τ+ς νορας του. N,
καταφεγaη ες τ,ς δυσκλους στιγµ,ς κα ν, τν συµουλεεται.
N, οηθI ες τ Sργον τ+ς Mητροπλεως κα τ+ς νορας του. N, συµµετχη ες κ,ποιο Bπ τ, συµολια µ
χαροµενη δι,θεσιν. N, οηθI ες τν ξωραϊσµν το/
ναο/· ες τ"ν προσλκυσιν κκλησιαζοµνων· προτροπ"
δι, ξοµολγησιν κα Rλλων· ες τ"ν Rσκησιν φιλανθρωπας· ες τ"ν καλ"ν λειτουργαν τν κατηχητικν· ες
τ"ν πιστροφ"ν τν αWρετικν· ες τ"ν δι,λυσιν συκοφαντιν ναντον τ+ς 4Eκκλησας κα το/ 1Iερως. N,
ξυπηρετa+ τν Wερα του, τ, Wεραποστολικ, πρσωπα,
Wεροκ"ρυκας, κατηχητ,ς.
Eκκλησιαστικοπο)ησις, σηµανει, Bδελφ ν XριστT,
ν, πονIς δι, τ"ν κκλησαν κα ν, ργ,ζεσαι δι, τ"ν
ξ,πλωσιν τ+ς ασιλεας το/ Θεο/ ες τν κσµον, Bφο/
εQσαι µλος Tης.
4Eκκλησιαστικοποησις σηµανει κ,θε κτ/πος τ+ς
καρδιIς σου, ν, εQναι κτ/πος κα παλµς δι, τν Xριστν κα δι, τ"ν 4Eκκλησαν, φ’ Eσον εQσαι µλος
AOτ+ς. T, προλ"µατα κα Eλη M ζω" τ+ς 4Eκκλησας
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ν, εQναι κα δικ, σου.
∆@ν ε6σαι \λλο Aσ0 κα) \λλο 4 Eκκλησ)α, ε6σαι µ@λος
κα) κ0τταρο πνευµατικ7 ε>ς αOτ7 τ7 Σeµα, τ7 5πο:ον λ@γεται Eκκλησ)α Xριστο.
Kα H σκοπς εQναι ν, παραµενaης αωνως µλος τ+ς
AOτ+ς 4Eκκλησας Bφο/ Bπ τ Στρατευµνον τµ+µα
Tης θ, µετα+ς ες τ θριαµε/ον τοιο/τον Eπου θ, ζ+ς
αωνως pνωµνος µετ, το/ Θεο/, τν 4Aγγλων κα
Eλων τν 1Aγων ες µαν διαρκ+ κα α:νιον Θωσιν.
AOτ λγεται πλ"ρης κα συνειδητ" 4Eκκλησιαστικοποησις, M νσωµ,τωσις µετ, τ+ς 4Eκκλησας.

KΩNΣTANTINOYΠOΛIΣ, AΓIA ΣOΦIA: H Mεγ#λη Eκκλησ)α.
H Mεγ#λη Iδ@α κα) τ7 zνειρο τ3ς Eλληνικ3ς Φυλ3ς: “Π#λι µ@
χρ7νια µ@ καιρο0ς π#λι δικ# µας θ# ’ναι”.
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Kα) αN “Aκκλησ)αι” το Gντιχρ)στου
“…ε> Aµ@ Aδ)ωξαν κα) PµEς διFξουσιν,
ε> τ7ν λ7γον µου AτIρησαν
κα) τ7ν Pµ@τερον τηρIσουσιν”,
(4Iω,νν. IE´ 20)
κα “ Aξ Pµeν αOτeν GναστIσονται \νδρες
λαλοντες διεστραµµ@να
το GποσπEν το0ς µαθητ#ς π)σω αOτeν”, (Πρ,ξ. K´ 30).
“Gλλ# κα) A#ν 4µε:ς 2 \γγελος Aξ οOρανο
εOαγγελ)ζηται Pµ:ν παρ’ J εOηγγελισ#µεθα Pµ:ν,
ANAΘEMA Yστω… κα) \ρτι π#λιν λ@γω·
ε> τις PµEς εOαγγελ)ζεται παρ’ J παρελ#Sατε,
ANAΘEMA Yστω”,
(Γαλ. A´ 8, 9).

T Eλον θµα περ Eκκλησ)ας εQναι πολπλευρον κα
πολυδι,στατον κα δι’ αOτ παρσταται Bν,γκη ν, ξετασθa+ Eσο τν δυνατν γενικ:τερον b Eπως λγεται
“πι7 σφαιρικ#” δι, ν, σχηµατισθa+ µα γενικ" εκ:ν.
Bεαως H τσον µικρς χρος δν φιλοδοξεP Eτι θ,
καλψη τ θµα, Bλλ, συνοπτικς κα Bκροθιγς θ,
θξaη τ, ασικ:τερα.
@Eτσι λοιπν µα Rλλη πτυχ" το/ αOτο/ θµατος εQναι
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κα αW Gντιεκκλησ)αι το διαS7λου, αW HποPαι θλουν ν,
µφανισθο/ν [ς 4Eκκλησαι Xριστο/, ν εQναι το/
Bντιχρστου, κα ν, πολεµ"σουν τ Bπολυτρωτικν
Sργον τ+ς 4Eκκλησας. 1O πλεµος αOτς bρχισε Bπ τ,
,θη τν α:νων κα εQναι τσο παλαις Eσον κα H
Rνθρωπος.
Kα M πρ:τη Gντιεκκλησ)α b αRρεσις µφανζεται µσα ες τν παρ,δεισον Eπου H δι,ολος πεθει τος πρωτοπλ,στους ν, παραο/ν τ"ν ντολ"ν το/ Θεο/ πιστεοντες Eτι τρ:γωντες τν Bπηγορευµνο καρπ θ, γνοντο θεο!!!
1O `διος πλεµος Eµως συνεχζεται κα κατ, το/ Rλλου
“παραδε)σου”, τ+ς EKKΛHΣIAΣ το/ XPIΣTOY, Bπ
τν `διον τν δι,ολον π,λιν κα τος gπαδος του οW
HποPοι µ τ,ς δικ,ς των “κκλησας” παραπλανο/ν κα
κ,λλουν ψυχ,ς Gπ7 τ7ν σηµεριν7ν παρ#δεισον, τIν
Eκκλησ)αν 2 δ@ν τ#ς GφIνουν ν# ε>σ@λθουν.
AW “κκλησαι” αται εQναι αW δι,φορες αWρσεις τ,ς
Hποας δηµιοργησαν Rνθρωποι το/ διαλου οW
HποPοι δν }θλησαν ν, Fποταχθο/ν ες τ"ν 4Eκκλησαν
το/ Xριστο/.
T) ε6ναι ARρεσις κα) ANρετικο).
AYρεσις εQναι τ Bντθετον τ+ς 4Aληθεας.
1H 4Aλ"θεια εQναι H Xριστς κα M διδασκαλα Tου, M
Hποα Fπ,ρχει ες τ"ν 1Aγαν Γραφ"ν.
1H αYρεσις εQναι γννηµα το/ γωϊσµο/ κα τ+ς Fπερη-
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φανεας κα H πατ"ρ αOτ+ς εQναι H δι,ολος. Kα Eπως H
δι,ολος δν }θλησεν ν, Fποταχθa+ ες τ θληµα το/
Θεο/, Sτσι προσπαθεP ν, παραπλαν"ση κα τος Bνθρ:πους µ τ, δικ, του ψεδη, τ, HποPα διαδδουν οW gπαδο του, οW αWρετικο.
1H αYρεσις διαστρφει τ"ν 4Aλ"θειαν, λγο b πολ,
Bναλγως τ+ς τακτικ+ς της.
1H αYρεσις λασφηµεP τν Θεν Bρνουµνη τ,ς θεας
κα αωνους Bληθεας τ+ς 1Aγας Γραφ+ς.
1H αYρεσις εQναι κακοδοξ)α, ψευδοδοξ)α κα mτεροδοξ)α. 4Eργ,ζεται δι, τIν κατ#ργησιν τ3ς Eκκλησ)ας.
AYρεσις εQναι κ,θε Bπκλισις Bπ τ"ν gρθ"ν διδασκαλαν τ+ς gρθοδξου Xριστιανικ+ς Πστεως.
4E,ν M Bποδοχ" τ+ς 4Oρθ+ς Πστεως Hδηγ+ ες τ"ν
4Eκκλησαν, M Bποδοχ" τ+ς ψευδο/ς πστεως ξ,γει Bπ’
αOτ"ν.
4E,ν κ,ποιος θελ"σ*η ν, Bναγ,γaη ες δγµα σωτηρας
πρIγµα δευτερε/ον, Sστω κα καλν, καθσταται αOτοµ,τως αWρετικς. AW περισστεραι σγχρονοι προτεσταντικα αWρσεις Gπολυτοποιον kνα µ@ρος. Π.χ. οW προτεστ,νται, τ"ν 1Aγα Γραφ", οW πεντηκοστιανο, τ"ν γλωσσολαλα, οW 4Aτεντιστα, τ Σ,ατο, οW Bαπτιστα, τ
,πτισµα, οW φωτισµνοι, τ, Hρ,µατα, Rλλοι τ κ"ρυγµα
κ.λπ., κ.λπ.
4Aπ τ"ν πρ:την µφ,νισιν τ+ς 4Eκκλησας bρχισεν H
πλεµος κατ’ AOτ+ς. ∆ι’ αOτ H Xριστς εQπεν: “ε> τ7ν
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λ7γον µου AτIρησαν κα) τ7ν Pµ@τερον τηρIσουσιν”,
(4Iω,ν. IE´ 20).
1O 4Aπ. Πα/λος µ Aν#θεµα BπειλεP τος διαστροφεPς το/ EOαγγελου, Hποιοιδ"ποτε κα Rν εQναι αOτο,
γρ,φων: “…ε> τ)ς PµEς εOαγγελ)ζεται παρ’ J παρελ#Sετε κα) εOαγγελισ#µεθα Pµ:ν κ\ν 4µε:ς κ\ν \γγελος Aξ
οOρανο ANAΘEMA Yστω”. (Γαλ. A´ 8-9). 1O EOαγγ.
4Iω,ννης λγει: “Aγαπητο), µI παντ) πνε0µατι πιστε0ετε, Gλλ# δοκιµ#ζετε τ# πνε0µατα, ε> Aκ το Θεο
Aστιν…”, (A´ 4Iω,νν. ∆´ 1).
M αOτ, κα µ περισστερα Rλλα, οW 4Aπστολοι,
προφυλ,σσουν τ, πιστ, µλη τ+ς 4Eκκλησας Bπ τος
gπαδος το/ διαλου, οW HποPοι Sρχονται µ Sνδυµα
προ,του Bλλ, εQναι “λκοι, Sαρε:ς µI φειδ7µενοι το
ποιµν)ου”, (Πρ,ξ. K´ 29).
1H 4Eκκλησα πολεµ"θη Bπ τν δι,ολον Eστις
χρησιµοποησεν, δι’ αOτν τν πλεµον τρεPς µεγ,λους
χθρος.
Πρeτος, Lταν οW 1EραPοι, οW HποPοι σταρωσαν τν
Xριστν, δωξαν τος Xριστιανος µ οWονδ"ποτε τρπον }δυν"θησαν, Eπως κα τν πρωτοµ,ρτυρα Στφανον, κ.λπ.
∆ε0τερος, Lταν οW εδωλολ,τραι, οW HποPοι, µ τος
π τρισ"µισι ανας διωγµος κα τ, Bπ,νθρωπα µαρτρια, Sχυσαν ποταµος αWµ,των, σφαγι,ζοντες pκατοµµρια _γους µ,ρτυρας το/ Xριστο/.
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Tρ)τος, Lταν κα εQναι οW δι,φοροι ANρετικο) Bν, τος
ανας, οW HποPοι ν πολλοPς Lσαν φ,µιλλοι τν δο
προηγουµνων κα µ,λιστα ξεπρασαν αOτος.
Tτοιες αWρσεις κα αWρετικο Fπ+ρξαν π,ρα πολλο,
οW κυρι:τεροι ξ αOτν Lσαν:
1) AOτο οW HποPοι µαζ µ τ ,πτισµα Sκαναν κα περιτοµ". (Γαλ,τ. ΣT´ 12-14).
2) ON Nικολαται.
3) AOτο οW HποPοι δν δχοντο τν 4Aπ. Πα/λον [ς
Bπστολον το/ Xριστο/.
4) 1Oρισµνοι κ τν Γαλατν οW HποPοι διστρεφον τ
EOαγγλιον δι, τος Hποους γρ,φει H 4Aπ. Πα/λος:
“E> µI τιν@ς ε>σ)ν οN ταρ#σσοντες PµEς κα) θ@λοντες µεταστρ@ψαι τ7 EOαγγ@λιον το Xριστο”, (Γαλ. A´ 7).
5) ON Γνωστικο), οN Kαθαρο), οN NοSατιανο), οN Mελιτιανο), οN ∆οκιτ3ται, οN Mανιχα:οι, οN Mαρκιωνιστα),
κ.λπ.
4Aργτερον οW Aρειανο) οW HποPοι }ρνο/ντο τ"ν θετητα το/ Xριστο/.
ON Mακεδονιανο), }ρνο/ντο τ"ν Fπστασιν κα Θετητα το/ 1Aγου Πνεµατος.
OW Nεστοριανο), οN Mονοφυσ:ται, οN Mονοθελητα).
Tν mγδοον ανα (726 - 843) οN E>κονοµ#χοι.
Tν νδκατον, 1054 4 αRρεσις το παπισµο.
Tν δκατον τταρτον ανα οN Bααρλαµ:ται π
1Aγου Γρηγορου το/ ΠαλαµI, (1341 - 1351).
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Tν δκατον πµπτον ανα 1439 οN λατιν7φρονες τ3ς
Φερρ#ρας κα) Φλωρεντ)ας π 1Aγου M,ρκου, τ+ς
4Eφσου το/ EOγενικο/.
Tν δκατον Nκτον ανα M αYρεσις το/ Προτεσταντισµο/, 1516. Σ"µερον BριθµεP (300) κα πλον “κκλησες”.
Tλη το/ 16ου ανος 1594(1) περπου µφανζεται τ
“παρακλ#δι” το/ παπισµο/ οW αWρετικο OOν:ται, µεγ,λοι αWρετικο κα προατσχηµοι λ/κοι, οW HποPοι µχρι
σ"µερον πολλ, δειν, πφερον ες τ"ν Eκκλησ)αν κα
ες τος 4Oρθοδξους λαος, διατερα ες τ Sθνος µας.
Eς τν ανα µας Eµως Jλαι αN ANρ@σεις Mν:θησαν
ες µαν, τ"ν Πανα)ρεσιν το Aθ@ου κα) Aντιχρ)στου
O>κουµενισµο, H HποPος εQναι M ANTIEKKΛHΣIA b 4
Aκκλησ)α το ∆ιαS7λου.
∆7γµα το O>κουµενισµο εQναι, Eτι M 4Eκκλησα το/
Xριστο/ δν Fπ,ρχει σ"µερον, Bλλ, θ, Bνασυσταθ+ Eταν
κα Rν pνωθο/ν Eλαι αW αWρετικα κκλησαι. AOτ" M αWρετικ" θεωρα λγεται θεωρ)α τeν κλ#δων, (BRANCH THEORY).
OW οκουµενισµς συνελ"φθη [ς δα πρ δεκ,δων
τν κα bρχισε ν, FλοποιεPται µ τ"ν ANρετικIν Eγκ0κλιον το ONκουµ. Πατριαρχε)ου το 1920.
@Hρχισεν ν, φαρµζεται µ τ Ληστρικ7ν κα
Aντορθ7δοξον συν@δριον το/ 4Aρχιµασσ:νου Mελετου
AH ρχ CγDνετο τ 1215.
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Mεταξ,κη τ7 1923. Kα M πρ:τη φαρµογ" Lτο M παρ,νοµος εσαγωγ" το/ ν@ου παπικο Γρηγοριανο Hµερολογ)ου τIν 10.3.1924.
DEλαSεν σ#ρκα κα) στ# 4 πανα)ρεσις αaτη Nδρυθε:σα
τ7 1948, ε>ς τ7 DAµστερνταµ τ3ς Oλλανδ)ας. (Aπ7 22
AOγο0στου - 4 ΣεπτεµSρ)ου το 1948).
Iδρυτα) αOτ3ς Kσαν: AW περισστεραι προτεσταντικα
αWρετικα κκλησαι κα τ, περισστερα “gρθδοξα”
ΠατριαρχεPα κα αOτοκφαλοι κκλησαι.
ΣIµερον Gριθµε: π#νω Gπ7 (370) “Aκκλησ)ας”.
Mλη λοιπν τ+ς Bντιχρστου αOτ+ς παναιρσεως κα
Wδρυτικ, µ,λιστα, εQναι κα οW λεγµενοι gρθδοξοι νεοηµερολογPται κα Eσοι συλλειτουργο/ν κα Sχουν
κκλησιαστικ"ν κοινωναν µετ’ αOτν, b Sλαον ξ
αOτν τ"ν “νεοηµερολογ)τικην διαδοχIν”, οW HποPοι πολεµο/ν τ"ν EKKΛHΣIAN κα οXτω καθστανται αOτχρηµα Aκκλησιοµ#χοι.
Περ το/ οκουµενισµο/ Bναφροµεν κα ες Rλλα κεφ,λαια το/ παρντος. E6ναι 4 θρησκε)α 2 πανθρησκε)α
το Gντιχρ)στου κα) προετοιµ#ζει τ7ν Aρχοµ7ν του.
@Aλλη αYρεσις ες τν ανα µας M Hποα Sχει προλευσιν κα ,σιν προτεσταντικ"ν εQναι 4 NεοεικονοµαχικI αRρεσις, M Hποα δι, τν αWρετικν θεωριν της,
καταργεP κα καταστρ@φει ε>ς πρFτην κ)νησ)ν της τ7
90% τeν Iερeν E>κ7νων.
AOτ" M αYρεσις νεφανσθη κατ, τ δι,στηµα (1975 -
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1995) κα κατεδικ#σθη κα) Gναθεµατ)σθη Pπ7 τ3ς Γνησ)ας Oρθοδ7ξου Eκκλησ)ας δι’ AπισIµων Συνοδικeν
Eγκυκλ)ων, 1977, 1978, 1983, 1991, 1992, 1993 κα) \λλωνπολλeν.
1H αYρεσις αXτη καταστρφει κα πολεµI τ,ς εκνας:
1) T3ς Aγ)ας Tρι#δος, 2) τ3ς Aναστ#σεως το Xριστο
Aκ το T#φου, 3) ε>κ7νας µ@ θ@µατα Gπ7 τ#ς 5ρ#σεις
προφητeν, κ.λπ. ∆ηλαδ" Gρνονται τ#ς Aκτ)στους
Eνεργε)ας το Θεο, κα) Aµµ@σως τ#ς καταργον, 4)
Jλας τ#ς κλασσικ#ς, καθ:ς κα Rλλας πολλ,ς, χαρακτηρζοντες αOτ,ς εlδωλα, αNρετικ#ς, παγανισµ7 κα) το0ς
προσκυνοντας, ε>δωλολ#τρας κα) αNρετικο0ς, παγανιστ#ς, πολυθεϊστ#ς κ.λπ.
Mα κ τν θεωριν της εQναι Eτι: “Aκτ7ς τ3ς σαρκFσεως οOδεµ)α ε>κ7νισις” πιτρπεται (Mαξµου AWρεσι,ρχου).
AWρσεις Fπ+ρξαν pκατοντ,δες, MµεPς παρεθσαµεν
µνον [ρισµνας ξ αOτν τ,ς κυριωτρας.
1H Bν,γκη Bντιµετωπσεως κα καταπολεµ"σεως τν
αWρσεων Sγινε ατα Bναζητ"σεως κα διαφυλ,ξεως τ+ς
AΠOΣTOΛIKHΣ ∆IA∆OXHΣ κα τ+ς AΠOΣTOΛIKHΣ
ΠIΣTEΩΣ bδη Bπ τ,ς Bρχ,ς το/ δευτρου ανος µ.X.
@Eτσι διεσ:θη M λTω Θεο/ Γνησ*α AΠOΣTOΛIKH
∆IA∆OXH, δι# τ3ς IEPΩΣYNHΣ κα δι4 αOτ+ς διοχετεεται 4 Γνησ)α ∆ιδασκαλ)α το Xριστο, µσω τν
1Aγων 4Aποστλων κα 1Aγων κα Θεοπνεστων Πατ-
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ρων. Kα) οaτω διατηρηθε:σα κα) διαφυλαχθε:σα GµιγIς
κα) Gπαραχ#ρακτος Bν, τος ανας Sφθασεν µχρις
Mµν, X,ριτι Θεο/. ∆ιτι Bπωλεσθεσης τ+ς µιIς, αOτοµ#τως Bπ:λειται κα M pτρα κατ, τ"ν θεπνευστον
γν:µην τν _γων.
@Aς µ" Θεοµαχον κα) Eκκλησιοµαχον µαταιοπονο/ντες οW αWρετικο, διτι M Kεφαλ" τ+ς 4Eκκλησας, H
Xριστς, τ"ν κατστησεν Bπρσλητον, οXτως Vστε,
“κα) πλαι iδου οO κατισχ0σουσιν AOτ3ς”, κα “σκληρ7ν πρ7ς κ@ντρα λακτ)ζειν”. (Πρ,ξ. KΣT´ 14)
1O vAγιος 4Iω,ννης H Xρυσστοµος, Fπ το/ 1Aγ.
Πνεµατος µπνευσθες, δι, τ"ν ΘεϊκIν δ0ναµιν τ+ς
EKKΛHΣIAΣ µIς διδ,σκει: “Π7σοι Aπολ@µησαν τIν
Eκκλησ)αν κα) οN πολεµIσαντες GπFλοντο· AOτI δ@
Pπ@ρ τ7ν οOραν7ν GναS@Sηκε. Tοιοτον Yχει µ@γεθος 4
Eκκλησ)α· πολεµουµ@νη νικ}E· AπιSουλευοµ@νη περιγ)γνεται· PSριζοµ@νη λαµπροτ@ρα καθ)σταται· δ@χεται
τρα0µατα κα) οO καταπ)πτει Pπ7 τeν mλκeν· κλυδων)ζεται Gλλ’ οO καταποντ)ζεται· χειµ#ζεται Gλλ# ναυ#γιον
οOχ Pποµ@νει· παλα)ει Gλλ’ οOχ 4ττEται· πυκτε0ει Gλλ’
οO νικEται”. (4I. Xρυσστοµος E¶ Migne 52, 397 - 398).
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∆IA THΣ A∆IAΛEIΠTOY ΠAPOYΣIAΣ THΣ
KAI THΣ IΣTOPIKHΣ THΣ ΠOPEIAΣ
EΠI THΣ ΓHΣ ΣYNEXIZEI
TO AΠOΛYTPΩTIKON THΣ EPΓON
∆IA TON ANΘPΩΠON
Eς τ"ν περ EKKΛHΣIAΣ, Fπ το/ Xριστο/, τν
1Aγων 4Aποστλων κα Θεοπνεστων Πατρων, ∆ιδασκαλαν, περ) τ3ς προελε0σεFς Tης δηλ. τ3ς Yποστ#σεFς Tης, τ3ς Aποστολ3ς κα) το DEργου AOτ3ς, Bναγνωρζεται Bσυζητητ κα Bναµφισ"τως M Fψστη θεϊκI
Gξ)α, µ@ Pπερκοσµ)ους διαστ#σεις, χ,ριν τ+ς Hποας, H
παρ:ν κσµος Sλαεν Xπαρξιν, ζω"ν κα νηµα κα
Rνευ τ+ς Hποας δν θ, εQχε πλον λγον Fπ,ρξεως.
T Sργον κυρως το/ Θεανθρ:που 4Iησο/ Xριστο/ –M
νανθρ:πησς Tου– Lτο M `Iδρυσις, γ@ννησις κα) θεµελ)ωσις τ+ς EKKΛHΣIAΣ, δι, τ"ν, Bν,στασιν, παννωσιν, σωτηραν κα Θ@ωσιν το/ “Bπολολτος προ,του”,
το/ Bνθρ:που, ντς κα δι, τ+ς EKKΛHΣIAΣ TOY.
Kατπιν αOτν, εOκλως γνεται Bντιληπτ" M σηµασα κα M Sννοια τ3ς Aποστολικ3ς ∆ιαδοχ3ς κα) τ3ς
Aποστολικ3ς Π)στεως δι, τος µετ, Xριστν Xριστιανος b αOτν, οW HποPοι Bναζητο/ν ν, εXρουν τIν AλIθειαν κα) τIν Eκκλησ)αν. ∆ιτι, Eπως ε`ποµεν, H δι,ολος παρεµ,λλει µπδια κα προσκµµατα τ,ς “κκλησας” του, κα µποδζει οXτω τος Bνθρ:πους ν, Bνε-
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ρουν τ"ν Aληθ3ν κα) MIAN Eκκλησ)αν.
∆ι’ αOτ Eλοι οW µεγ,λοι Πατρες Sδιδον µεγ,λην σηµασαν πο:ος διδ#σκει κα) τ). ∆ηλαδ", ,ν Sχη 4Aποστολικ"ν ∆ιαδοχ"ν κα 4Aποστολικ"ν Πστιν, τ, HποPα
εQναι 4 χρυσI iλυσος, πο µIς συνδει κα pν:νει Bπ’
εOθεας µ τ"ν ΠεντηκοστI κα τ"ν εOαγγελικ"ν ∆ιδασκαλαν το/ Xριστο/, χωρς παραλλαγ,ς, παρερµηνεας
κα νοθεας.
∆ιτι ,ν κοπa+ Nνας κρPκος αOτοµ,τως διασπIται M
Nνωσις κα σνδεσις µ τ"ν B,σιν.
H AποστολικI ∆ιαδοχI κα) 4 AποστολικI Π)στις
δναται ν, παροµοιωθa+ κα εκονισθ*+ συµSολικeς, κα)
δι, το/ }λεκτροφρου καλωδου, τ HποPον µεταφρει,
Bπ τ"ν πηγ"ν το/ ρεµατος, τ }λεκτρικν φς. 4E,ν
κοπa+ τ καλ:διον αOτοµ,τως διακπτεται κα M µετ,δοσις κα M µεταφορ, το/ }λεκτρικο/ φωτς.
Eς τ"ν προκειµνην περπτωσην “καλ:διον” \ς λογισθh3 4 AποστολικI ∆ιαδοχI κα) λεκτρικ7ν φeς 4
AποστολικI Π)στις κα) ∆ιδασκαλ)α.
@Eχοντες [ς ,σιν κα κριτ"ριον τ, Bνωτρω δυν,µεθα ν, διαπιστ:νωµεν, ,ν κ,ποιος εFρσκεται ντς b
κτς το/ Σ:µατος τ+ς 4Eκκλησας, κα διαιτρως οW
Kληρικο, 4Eπσκοποι, 1IερεPς κα ∆ι,κονοι.
4Eπσης, κ,τι τ HποPον Sχει παρ,λληλον σηµασαν µ
τ, Bνωτρω, εQναι M προλευσις κα αW πηγα Θεου ∆ικαου δι, τ, µλη τ+ς 4Eκκλησας.
Πηγα) ∆ικα)ου λοιπ7ν ε6ναι:
1. 1H θεπνευστος AΓIA ΓPAΦH, Παλαι, κα Kαιν"
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∆ιαθ"κη.
2. H Iερ# Παρ#δοσις, Eπως τ"ν δισωσεν M 4Oρθδοξος 4Eκκλησα “Aδελφο) στIκετε, κα) κρατε:τε τ#ς παραδ7σεις iς Aδιδ#χθητε εlτε δι# λ7γου εlτε δι Aπιστολ3ς
4µeν”, (B´ Θεσσ. B´ 15 κα Γ´ 6).
3. ON Iερο) Kαν7νες τν 1Aγων 4Aποστλων κα τν
Oκουµενικν Συνδων.
4. ON I. Kαν7νες τν Tοπικν Συνδων κα Eσων
1Aγων Πατρων Bνεγν:ρισεν M Nκτη Oκουµενικ" Σνοδος.
5. AN Gποφ#σεις κα) I. Kαν7νες τν Πανορθοδξων
Συνδων.

ΣTAYPOΣ
O ΦYΛAΞ

ΠAΣHΣ THΣ
OIKOYMENHΣ
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EINAI H MIA AΓIA KAΘOΛIKH
KAI AΠOΣTOΛIKH EKKΛHΣIA
M ,σι τουλ,χιστον Eσα προανεφρθησαν ες τ,
Bνωτρω δο κριτ"ρια, δυν,µεθα ν, παρακολουθ"σωµεν τ"ν πορεαν τ+ς 4Eκκλησας µσα ες τν κσµον
αOτν Bπ τ"ν Mµραν τ+ς Πεντηκοστ+ς µχρι σ"µερον
κα δι, ν, ε`µεθα αιοι ποα εQναι AXτη, πο εFρσκεται κα τ ζητI Bπ MµIς.
Mελετντες τ"ν 1Aγαν Γραφ"ν, τος 1Aγους τ+ς
4Eκκλησας κα τ"ν 4Eκκλησιαστικ"ν Wστοραν, µ Bγαθ" κα ελικριν+ δι,θεσιν κα µ θερµ" πστιν κα προσευχ"ν, χωρς ν, παρεµ,λλωµεν τ"ν προσωπικ"ν µας
προτµησιν b ουλ"ν, διαπιστ:νοµεν Eτι M EKKΛHΣIA τ+ς Πεντηκοστ+ς εQναι M MIA AΓIA KAΘOΛIKH
KAI AΠOΣTOΛIKH EKKΛHΣIA το/ Συµλου τ+ς
Πστεως.
EQναι M AOτ" 4Eκκλησα M Hποα πρς διαχωρισµν
Bπ τ,ς ψευδοεκκλησ)ας τeν αNρ@σεων, αN 5πο:αι Pπ@κλεπτον τIν νοµασ)αν της, προσθεσεν τν Eρον b ττλον OPΘO∆OΞOΣ EKKΛHΣIA, Eπως τ"ν gνοµασαν
“καθολικIν” M Hποα εQναι λξις 1Eλληνικ" κα τ"ν
Fπκλεψεν τ 1054, M αYρεσις το/ Παπισµο/.
Eς τ,ς Mµρας µας πειδ" οW οκουµενιστα νεοηµερολογPται Fπκλεψαν τν ττλον “gρθδοξος”, M
4Eκκλησα µετ, τ"ν αWρετικ"ν εσαγωγ"ν το/ νου πα-
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πικο/ Mµερολογου προσ"ρµοσεν τ"ν gνοµασαν της
[ς: “Eκκλησ)α Γνησ)ων Oρθοδ7ξων Xριστιανeν
Eλλ#δος”, b ΓNHΣIA OPΘO∆OΞOΣ EKKΛHΣIA.
H Γνησ)α Oρθ7δοξος Eκκλησ)α λοιπν, εQναι M
δα M MIA AΓIA KAΘOΛIKH KAI AΠOΣTOΛIKH
EKKΛHΣIA το/ Συµλου τ+ς Πστεως, τν pπτ,
οκουµενικν Συνδων κα τν Tοπικν κα τν Πανορθοδξων. `Eλκει δ@ τIν καταγωγIν της Gπ’ εOθε)ας
Gπ7 τIν ΠεντηκοστIν χωρ)ς παρεκκλ)σεις.
vOτι M 4Eκκλησα σ"µερον εQναι M αOτ" τ+ς Πεντηκοστ+ς διαπιστ:νεται Bπ τ Eτι µχρι σ"µερον δ@ν διεκ7πη 4 AποστολικI ∆ιαδοχI οqτε Aνοθε0θη 4 AποστολικI Π)στις, Eπως συνη ες Rλλας τοπικ,ς 4Eκκλησας,
Bλλ, διεσ:θη #µιγIς κα) Gπαραχ#ρακτος.
T 1924 Bπεκπησαν Bπ τ"ν 4Eκκλησαν, χ,ριν το/
Oκουµενισµο/, οW καινοτµοι NεοηµερολογPται. 1H
4Eκκλησα Eµως συνεχζει τ"ν 1Iστορικ"ν της πορεαν.
OW θεPοι 4Aπστολοι δι, ν, εQναι αιοι Eτι αW
γνµαι κα αW Bποφ,σεις των εQναι σµφωνοι µετ, τ+ς
“Kεφαλ+ς” των Sλεγον: “Cς Yδοξεν τBe Aγ)Bω Πνε0µατι
κα) Pµ:ν” κα “πειθαρχε:ν δε: ΘεBe µEλλον 2 \νθρFποις” (Πρ,ξ. E´ 29).
OW 4Aποστολικο Πατρες, δηλαδ" οW µαθητα τν
1Aγ. 4Aποστλων Sλεγον “οaτω παρελ#Sοµεν παρ# τeν
µαθητeν το Xριστο”. OW vAγιοι Πατρες Eταν συνεδραζον ες τ,ς οκουµενικ,ς συνδους, πρτον Bπεδχοντο Eλας τ,ς Bποφ,σεις τν προηγουµνων οκουµ.
Συνδων κα τν 1Aγ. 4Aποστλων λγοντες, “mπ7µενοι
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το:ς Aγ)οις ΠατρEσι”, δι, ν, φανεται Eτι εQναι οW γν"σιοι δι,δοχοι κα συνεχιστα αOτν, σεS7µενοι Cς Gπ7
Θεο τ#ς Aποφ#σεις τeν προηγουµ@νων κα οXτω συνεδραζον κα µ τ"ν σειρ,ν των Bπεφ,σιζον δι, τ, ζητ"µατα τ+ς 4Eκκλησας.
4Aποδεχµενοι κ τν προτρων τος 1I. Kαννας κα
Eρους τ+ς 4Eκκλησας, τ πλ"ρωµα τν πιστν τος
Bνεγν:ριζεν [ς Kανονικος κα Γνησους 4Aποστολικος ∆ιαδχους κα σετο τ,ς Bποφ,σεις των.
∆ι, το/ τρπου αOτο/ Sφθασεν M 4Eκκλησα Nως τ
1924 κατ, τ HποPον Sγινε M Bντικανονικ" εσαγωγ"
το/ νου παπικο/ Mµερολογου.
EπειδI λοιπ7ν 4 ε>σαγωγI Aγ@νετο:
1. Παρ, τ"ν προηγηθεPσαν καταδικαστικ"ν Bπφασιν, τν 4Aναθεµατισµν κα τ"ν Bπαγρευσιν, Fπ συµπ,σης τ+ς 4Eκκλησας, περ εσαγωγ+ς το/ νου Mµερολογου, Fπ Tριν Πανορθοδξων Oκουµενικν
Συνδων κατ, τν 16ον ανα, 1583, 1587 κα 1593.
2. Παρ, τ"ν Πανορθδοξον Bποδοχ"ν αOτν τν
Bποφ,σεων π 341 Sτη Fφ4 Eλων τν 4Oρθοδξων 4Eκκλησιν.
3. Παρ, τ"ν µ" Bποδοχ"ν Fφ’ Eλων τν αOτοκεφ,λων κκλησιν Sστω κα κατ, τ"ν φαρµογ"ν το/ νου
Mµερολογου τ 1924.
4. B,σει τ+ς αWρετικ+ς κα οκουµενιστικ+ς γκυκλου
το/ Oκουµ. Πατριαρχεου το/ 4Iανουαρου το/ 1920.
5. 1Yπ το/ ληστρικο προτεσταντικο συνεδρ)ου τ7
1923 κα mχι πανορθοδξου. ∆ν συµµετεPχεν καννα
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ΠατριαρχεPον.
6. M τ"ν Bπφασιν pνς Bτµου το/ Mελετου Mεταξ,κη κα οlτε κRν µιIς τοπικ+ς αOτοκεφ,λου κκλησας.
7. Xωρς τ"ν σµφωνον γν:µην Hλοκλ"ρου τ+ς
4Eκκλησας δι, Πανορθοδξου Oκουµενικ+ς Συνδου.
Aποδεικν0εται Jτι δ@ν Kτο σ0µφωνος 4 EKKΛHΣIA,
ΘριαµSε0ουσα κα) Στρατευοµ@νη, Eπως θ, Sπρεπε, δι# ν#
ε6ναι Aλ#θητος 4 Gπ7φασις κα ν, γνaη Bποδεκτ" M εσαγωγ" Fπ’ AOτ+ς. OXτω π+λθεν σχσµα ες τ, µλη AOτ+ς, τ
HποPον αρνει τος φαρµσαντας τ"ν Bλλαγ"ν το/ Mµερολογου, νεοηµερολογτας.
Eς τ"ν περπτωσιν αOτ"ν M εσαγωγ" δν εQναι γν:µη τ+ς
4Eκκλησας, δι’ αOτ οW µ" πειθαρχ"σαντες ες τ"ν 4Aπφασιν
AOτ+ς, δι, τ+ς πρ,ξε:ς των εFρθησαν EKTOΣ AOτ+ς.
T, Fπλοιπα µλη το/ πληρ:µατος τ, HποPα πειθ,ρχησαν ες τ"ν Bπφασιν Tης κα δν δχθησαν τ"ν εσαγωγ"ν
το/ νου Mµερολογου, συµφωνο/ν µ τ"ν ν οOρανοPς ΘριαµSε0ουσαν Eκκλησ)αν κα Bποτελο/ν τ"ν π γ+ς Στρατευοµ@νην τοια0την.
4Iδο διατ κ,θε Bπφασις τ+ς Στρατευοµνης πρπει Bπαραιτ"τως κα πρωτστως ν, εQναι σµφωνος µετ, τ+ς Θριαµευοσης δι, ν, θεωρ+ται Cς Aπ7φασις τ3ς `Oλης Eκκλησ)ας 5ρατ3ς κα) Gορ#του ταυτοχρ7νως.
vOποια Bπφασις τ+ς Στρατευοµνης δν συµφωνεP µετ,
τ+ς Θριαµευοσης, Bπορρπτεται π,ραυτα κα Bσυζητητ,
διτι 4 ψυχI τ3ς Στρατευοµ@νης ε6ναι 4 ΘριαµSε0ουσα.
4E,ν Sχωµεν Bπλυτον συµφωνα, Θριαµευοσης κα
Στρατευοµνης, ττε Bναγνωρζεται κα [ς 4Aλ,θητος M γν:-
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µη τ+ς 4Eκκλησας, κα ττε πρπει ν, γνεται Bποδεκτ" Bπ
Eλον τ πλ"ρωµα τ+ς 4Eκκλησας.
Eς τ"ν περπτωσιν λοιπν τ+ς Bλλαγ+ς το/ Mµερολογου
κατ# τ7 1924, δν YΠHPΞEN KAMMIA AΠOΦAΣIΣ, οlτε
τ+ς ΘριαµSευο0σης, διτι AOτ" τ εQχε Kαταδικ,σει κα
4Aναθεµατσει, οlτε τ+ς Στρατευοµ@νης διτι AXτη OY∆EΠOTE συν+λθεν ες Πανορθδοξον - Oκουµενικ"ν Σνοδον
δι, ν, Bποφασση περ τ+ς εσαγωγ+ς το/ νου παπικο/ Mµερολογου. Kα Πανορθδοξος Bκµη σνοδος ν, Bπεφ,σιζε
τ 1924 δι, τ"ν Bλλαγ"ν το/ Mµερολογου θ, Lτο Bπορριπτα
διτι δν θ, εQχεν τ"ν σµφωνον γν:µην τ+ς Θριαµευοσης
δι, ν, Lτο 4Aλ,θητος κα ν, γνετο Bποδεκτ" Fπ το/ πληρ:µατος τ+ς 4Eκκλησας.
1Oπτε M εσαγωγ" κα M Bλλαγ" γνετο µ Bπφασιν τ+ς “κκλησας” b Bντιεκκλησας το/ ∆ιαλου,
bτοι το/ 4Aντιχρστου Oκουµενισµο/, µ mργαν, του
τν ∆ιεθν+ κα Παγκσµιον Σιωνισµν κα τ,ς σκοτειν,ς στο,ς τ+ς 1Eραιοµασσωνας.
AOτ" M “κκλησα” Bπεφ,σισεν δι, τ"ν εσαγωγ"ν το/ νου παπικο/ Mµερολογου κα δι’ αOτ τ, πιστ,, gρθδοξα κα
Bφοσιωµνα µλη τ+ς EKKΛHΣIAΣ TOY XPIΣTOY τIν
Gπ@ριψαν κα) τIν κατεδ)κασαν π#ραυτα κα) Gσυζητητ), Cς
Aν@ργειαν το διαS7λου κα) τeν παδeν του.
OW πρωτεργ,ται τ+ς Bλλαγ+ς κα οW Bποδεχθντες αOτ"ν
καθ4 οWονδ"ποτε τρπον, Bπεκπησαν τ+ς 4Eκκλησας κα κατστησαν Σχιµατοαιρετικο).
Kατπιν αOτο/ τ, 4Oρθδοξα µλη τ, µ" δεχθντα τ"ν παρ,νοµον Bλλαγ"ν, Bποτελο/ν σ"µερον τ"ν MIAN AΓIAN
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KAΘOΛIKHN KAI AΠOΣTOΛIKHN EKKΛHΣIAN, M
Hποα πρς διαχωρισµν κ τν σχισµατοαιρετικν φρει τ"ν
παρ,λληλον πωνυµαν ΓNHΣIA OPΘO∆OΞOΣ EKKΛHΣIA.
AOτ" Sχει Bπευθεας τ"ν Σνδεσν Tης µ τ"ν Πεντηκοστ"ν κα εQναι M 4Iδα τν 4Aποστλων, τν Oκουµενικν, Tοπικν κα Πανορθοδξων Συνδων κα συνεχζει τ 4Aπολυτρωτικν Tης Sργον π τ+ς γ+ς.

“Π#ντα χορηγε: τ7 Πνεµα τ7 `Aγιον… Jλον
συγκροτε: τ7ν θεσµ7ν τ3ς Eκκλησ)ας”.
(Tροπ#ριον Eσπερινο Πεντηκοστ3ς).
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ΓENIKAI EKKΛHΣIOΛOΓIKAI ΣYMΠEPAΣMATIKAI
AΠOΨEIΣ ΠEPI THΣ EKKΛHΣIAΣ
AH Eκκλησ α προϋπρχεν α*ων ως ε*ς τν eνωσιν τPν TριPν
Θε ων Προσπων τς TρισυποστJτου Θετητος, Πατρς κα
YVο κα AAγ ου ΠνεLµατος.
E>ς τIν πρFτην νργει,ν της συµπεριλαεν τ, οOρ,νια τ,γµατα τν 4Aγγλλων.
E>ς τIν δευτ@ραν, συµπεριλαεν τν Rνθρωπον, τος πρωτοπλ,στους 4Aδ,µ κα Elα µχρι τ+ς παρα,σε:ς των.
E>ς τIν τρ)την, κατ, τ"ν Mµραν τ+ς Πεντηκοστ+ς γεννηθεPσα,
WδρυθεPσα κα οκοδοµηθεPσα π τ+ς γ+ς, Fπ το/ Θεανθρ:που 4Iησο/, συµπεριλαεν π,λιν τν Rνθρωπον κα wνωσεν αOτν µετ, το/
Θεο/ ε>ς µ)αν διαρκ3 κα) α>Fνιον Θ@ωσιν.
1H EKKΛHΣIA εQναι τ ΣΩMA TOY XPIΣTOY µ KEΦAΛHN
AYTON TON XPIΣTON.
4AποτελεPται Bπ τ"ν Nνωσιν το/ 4Aορ,του µετ, το/ 1Oρατο/ κσµου ες Nνα 1EνιαPον κα 4Aδι,σπαστον Σµα.
1H Φσις τ+ς 4Eκκλησας εQναι Θεανθρ:πινος [ς Nνωσις Θεο/
κα Bνθρ:πων.
T Bρατο τµ+µα AOτ+ς λγεται ΘριαµSε0ουσα Eκκλησ)α, κα
τ Hρατ λγεται Στρατευοµ@νη Eκκλησ)α.
Mικρ, εκ:ν αOτ+ς τ+ς pν:σεως εQναι H Rνθρωπος, H HποPος
εQναι Bπ σµα κα ψυχ", BποτελεPται δηλαδ" Bπ Hρατν κα Bρατον µρος.
Kατπιν αOτν M 4Eκκλησα εQναι:
Θεοσ0στατος: ∆ιτι Sχει συσταθ+ Fπ το/ Θεο/.
Θεοϋπ7στατος: ∆ιτι Sχει [ς 1Yπστασιν τν YWν κα Λγον το/
Θεο/, Eστις εQναι M KEΦAΛH AOτ+ς κα τ Πνε/µα τ vAγιον [ς
ψυχ" AOτ+ς. Kα Bφο/ H Πατ"ρ κα H YWς εQναι τ+ς AOτ+ς Θετητος “5 ΠατIρ µου κα) AγF kν Aσµ@ν” κα “AγF Aν τBe Πατρ) κα) 5 ΠατIρ Aν Aµο) Aστι” Rρα Hλκληρος M 1Aγα Tρι,ς εQναι ντς τ+ς
4Eκκλησας.
ΘεανθρFπινος: ∆ιτι εQναι Nνωσις Θεου κα Bνθρωπνου, Θεο/
κα Bνθρ:πων, ε>ς kνα Σeµα Gδια)ρετον κα) Gδι#σπαστον.
E6ναι MIA, διτι MIAN Yδρυσεν H Xριστς, κα Sχει MIAN
KEΦAΛHN τν 1Iδρυτ"ν αOτ+ς.
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EINAI AΓIA, διτι εQναι AΓIA M Kεφαλ" Tης H Xριστς κα τ
AΓION ΠNEYMA M Ψυχ" AOτ+ς.
EINAI KAΘOΛIKH, ∆ι7τι M Bποστολ" Tης εQναι πανανθρ:πινος, παγκσµιος κα διαχρονικ" πρς Eλον τ Bνθρ:πινον γνος
Eλων τν α:νων.
∆ι7τι κατχει Hλκληρον τ"ν ∆ιδασκαλαν το/ Θεανθρ:που
1Iδρυτο/ AOτ+ς κα τ"ν µεταδδει ες Eλα τ, γεωγραφικ, µ"κη κα
πλ,τη τ+ς γ+ς, Eπου Fπ,ρχει Rνθρωπος.
∆ι7τι αW διαστ,σεις AOτ+ς [ς Θεανθρωπνου 4Oργανισµο/ ξεπερνο/ν τ, Eρια το/ Hρατο/ αOτο/ κσµου κα πεκτενονται ες τ"ν
Bπεραντοσνην το/ Bορ,του κα µεταφυσικο/ τοιοτου.
E6ναι AΠOΣTOΛIKH, [ς θεµελιωθεPσα π τT θεµελTω τν
4Aποστλων, οW HποPοι U
T κοδοµ"θησαν π το/ Aκρογωνια)ου Λ)θου Eστις εQναι H Xριστς, κα διακρατο/σα Bπαραχ,ρακτον τ κ"ρυγµα τν 4Aποστλων.
1H 4Eκκλησα [ς ΘεανθρFπινος, Θεοσ0στατος κα) Θεοϋπ7στατος Oργανισµ7ς ε6ναι MυστIριον. ∆ι’ αOτ δν εQναι δυνατν ν,
δοθa+ Bκρι+ς Hρισµς περ AOτ+ς.
1H 1Aγα Γραφ" δν δδει σαφ+ν Hρισµν περ AOτ+ς Bλλ, µνον
ΣυµSολικ#ς ε>κ7νας κα) περιγραφ#ς καθ:ς δν εQναι µνον Fλικς
gργανισµς Bλλ, Nνωσις Fλικο/ κα Bxλου, φυσικο/ κα µεταφυσικο/ κσµου.
AW κυρι:τεραι Συµολικα εκνες κα περιγραφα εQναι: O>κοδοµI, ο>κ)α, Bασιλε)α οOρ#νιος, DAµπελος, AµπελFν, Z0µη, Σeµα
µ@ µ@λη, KιSωτ7ς, πλο:ον, DAνω IερουσαλIµ κ.λπ.
1H Συµολικ" εκ:ν τ+ς 4Eκκλησας [ς Σµα µ µλη –τ, πνευµατικ, κτταρα– κατ, τν 4Aπστ. Πα/λον µIς οηθI ν, κατανο"σωµεν Bµυδρς τ Mυστ"ριον AOτ+ς. Mικρ, εκ:ν τ+ς 4Eκκλησας
εQναι H Rνθρωπος Eστις πλ,σθη “κατ’ ε>κ7να” Θεο.
Kα Eπως δν λγεται Rνθρωπος µνον τ σµα χωρς τ"ν ψυχ"ν,
οlτε µνη M ψυχ" χωρς τ σµα, Bλλ, Mνωµνα τ, δο ες Nν, οaτω
κα) 4 Eκκλησ)α, ΘριαµSε0ουσα κα) Στρατευοµ@νη Gποτελε: τ7
mνια:ον κα) Gδι#σπαστον Σeµα το Xριστο.
H ΘριαµSε0ουσα ε6ναι 4 ψυχI τ3ς Στρατευοµ@νης. T Bνθρ:πινον σµα BποτελεPται Bπ –κτταρα– τ, HποPα µετ, Hρισµνο χρονικν δι,στηµα, Bνανε:νονται, Bντικαθστανται Bπ να, M ψυχ"
Eµως παραµνει M δα. @Eτσι κα ες τ"ν 4Eκκλησαν τ, µλη –κτταρα– αOτ+ς, διρχονται δι’ AOτ+ς µεταµορφ:νονται µ τ"ν X,ριν
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το/ Παναγου Πνεµατος κα µετατ)θενται Bπ τ"ν Στρατευοµνην
ες τ"ν Θριαµεουσαν.
1H 4Eκκλησα Sχει τ"ν αOτοσυνειδησαν Eτι παραµνη M AOτ" M
γεννηθεPσα τ"ν Mµραν τ+ς Πεντηκοστ+ς κατοι τ, µλη τ, HποPα
τ"ν Bποτελο/ν, δι@ρχονται δι# τ3ς Στρατευοµ@νης κα) µετατ)θενται
ε>ς τIν ΘριαµSε0ουσαν κα) δ@ν ε6ναι π#ντοτε τ# lδια.
Kα) τοτο δι7τι ΨυχI τ3ς Eκκλησ)ας ε6ναι τ7 Παν#γιον Πνεµα
AOτ7ς 5 Θε7ς.
1H 4Eκκλησα Bποφαινοµνη [ς Θριαµεουσα κα Στρατευοµνη εQναι AΛAΘHTOΣ, διτι M Kεφαλ" Tης H Xριστς εQναι H AΛHΘEIA κα τ vAγιον Πνε/µα τ"ν κατευθνει ες “πEσαν τIν
AλIθειαν”.
1H 4Eκκλησα προϋπ+ρξεν τ+ς 1Aγας Γραφ+ς, εQναι H Συγγραφες αOτ+ς κα H Mνος Bλ,θητος pρµηνευτ"ς της Eστις διεχ:ρισεν
τ, Γν"σια κεµενα Bπ τ, νθα, Bπκρυφα κα ψευδεπγραφα. 1H
4Eκκλησα Bπεφ,νθη Eτι τ, ιλα τ+ς ΠαλαιIς κα Kαιν+ς ∆ιαθ"κης ε6ναι (76) κα) Θε7πνευστα.
1H 4Eκκλησα το/ Xριστο/ κα τ+ς Πεντηκοστ+ς εQναι MIA, Eσαι
Rλλαι µφανζονται κατ, καιρος καπηλεονται τ mνοµ, Tης κα
εQναι Bντιεκκλησαι κα κκλησαι το/ διαλου. Eς τν 20ν
ανα νεφανσθη M G ν τ ι ε κ κ λ η σ ) α , M παναρεσις το/ Bθου
κα Bντιχρστου Oκουµενισµο/ H HποPος διακηρρττει Eτι δν
Fπ,ρχει σ"µερον M 4Eκκλησα. AOτς εQναι M πανθρησκεα πο προετοιµ,ζει τν ρχοµν το/ Bντιχρστου.
1H 4Eκκλησα [ς διακρατο/σα Bδι,σπαστον τ"ν 4Aποστολικ"ν
∆ιαδοχ"ν κα Bνθευτον κα Bπαραχ,ρακτον τ"ν 4Aποστολικ"ν Πστιν, τ, HποPα µεταδδει µχρι σ"µερον ες τ, µλη της, Bποδεικνεται Eτι εQναι M AOτ" 4Eκκλησα τ+ς Πεντηκοστ+ς.
1H 4Eκκλησα εQναι H νος πνευµατικς 4Iσρα"λ. IσραIλ σηµα)νει, νος 5ρeν τ7ν Θε7ν.
O Xριστ7ς δ@ν \φησεν διαδ7χους, οW 4Aπστολοι Rφησαν. ∆ι’
αOτ H @Iδιος [ς Kεφαλ" τ+ς 4Eκκλησας κατευθνει κα συνεχζει
τ 4Aπολυτρωτικν Tου @Eργον.
1H 4Eκκλησα σ"µερον πρς δι,κρισιν αOτν οW HποPοι Fπκλεψαν τ"ν πωνυµαν της καλεPται:
ΓNHΣIA OPΘO∆OΞOΣ EKKΛHΣIA KAI EINAI H MIA
AΓIA KAΘOΛIKH KAI AΠOΣTOΛIKH EKKΛHΣIA συνεχζουσα τ 4Aπολυτρωτικν της @Eργον δι, τ"ν Σωτηραν το/ Bνθρ:που
µ κεφαλ"ν τν Xριστν.
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EIKONEΣ EΞΩΦYΛΛΩN:
1) H AΓIA TPIAΣ: Pωσσικ" φορητ" εκνα.
2) H AMΠEΛOΣ: Συµολικ" εκ:ν περ 4Eκκλησας, καθ:ς H Xριστς
παρωµοωσεν AOτ"ν (4Iωαν. IE´ 1-8). (Σγχρονος φορητ").
3) AΠOKAΛYΨIΣ: ∆εκατρεPς Συµολικα εκνες Bπ τ, Hρ,µατα το/
EOαγγ. ω,ννου το/ Θεολγου. Eς αOτ, Συµολικς εκονζονται, 4
Aγ)α Tρι#ς, 4 ∆ευτ@ρα Παρουσ)α, 4 DAνω IερουσαλIµ κα [ρισµνα
γεγοντα τ, HποPα θ, προηγηθο/ν τ+ς ∆ευτρας Παρουσας το/ Xριστο/. (4Aνκδοτος, εκ:ν ες τ Bυζαντινν MουσεPον τν 4Aθηνν.
@Eργον το/ 17ου ανος).
4) DOρος ΣινE: 1) 1H παρ,δοσις το/ ∆εκαλγου Fπ το/ Θεο/ ες τν
Θεπτην κα προφ. Mωϋσ+ν, ες τ mρος ΣινI, Aγγεγραµµ@νου ες τ,ς
δο πλ,κας “TBe ∆ακτ0λBω το Θεο”, τ"ν Πεντηκοστ"ν Mµραν Bπ
τ+ς 4Eξδου κ τ+ς Aγπτου. 2) 1H φλεγοµνη κα µ" καιοµνη B,τος,
M Συµολζουσα τ"ν Θεοτκον τ"ν δεχθεPσαν τ7 πρ τ3ς Θε7τητος, τν
YWν κα Λγον το/ Θεο/ κα τξασαν AOτν.
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