
ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΠΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Ή Ιερά Σύνοδος, έν δψει των κριβίμων καιρών,, δχε Α αλήθεια διώκεται
και πολλοί ψευδάδελφοι κατεργάζονται πλήγματα κατά της Έκκληοίας του
Χριβταϋ, εξωτερικοί δε παράγοντες εϊτε έν άγνοια, είτε κακοβουλως ©υκοφαν-
τοΰν και υβρίζουν Ιερά προοωπα, προ πάντων δέ τόν ίερόν ημών αγώνα, έν
δψει αυτής τής κατα&τά&εως, προβαίνει χάριτι θεού» είς μακρόν δι* άρθρων
αγώνα, πρώτον προς περιφρουρη6ΐν καϊ οίκοδομήν τοΰ πιοτοΰ ποιμνίου καΐ
διαφώτίδΐν παντός διψώντος την άλήθειαν και δεύτερον διά νά δώ&η, άφ' ενός
μεν την πρέπουβαν άπάντηοιν είς τους διαβολείς, άφ' ετέρου δέ διακηρυχθη
δι' αλλην μίαν φοράν ή καθαρά ομολογία της μαρτυρικής Εκκλησίας το©
Χρίστου καϊ γίνη καταφανές ότι και οι δύγχρονοι πολέμιοι και διαβολείς της
Έκκληβίας ουδόλως θά ί&χύοουν βλάψαι ταύτην.

Τά άρθρα τά όποια θά ακολουθηθούν είς το έπίβημον έκκληβιαοτικόν δρ-
γανον «Κήρυξ Γνηοίων Όρθοδόξων» δέν θά &ουν τόν χαρακτήρα δοκιμίων
αυβτηρας βυβτηματικής θεολογίας, βεβαίως καϊ αυτό θά ουμβαίνει δπου θά
είναι άπαραίτητον, αλλά κυρίως θά έχουν χαρακτήρα ένημερωτικόν, ιστορι-
κόν, άποκαλυπτικόν, άπολογητικόν καϊ έλεγκτικόν.

Είς το παρόν άρθρον, επειδή ό άγων είναι υπέρ της Έκκλη&ίας, εκρίθη
άπαραίτητον, δπως άναφερθώμεν είς το Μυβτήριον της Έκκληβίας.

Η ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΑΙΚΗ ΤΟΓ ΧΡΙΣΤΟΪ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Α'.

Η ΕΚΚΑΗΣΙΑ αποτελεί «Μυστήριον μέγα», «τδ Μυστήριον τδ άπο̂ εκρυμυμ,έ-
νον άπδ τών αΙώνων καϊ άπό τών γενεών» (Κολοσ. β', 26), το όποιον απεκαλύφθη
διά της Ενανθρωπήσεως τοϋ Μονογενούς Γίοΰ τοΰ Θεοδ, δτε ήλθε τό «πλήρωμα τοΰ
χρόνου».

Ή Αγία Γραφή ονομάζει τήν Έκκλησίαν «Μυστήριον μέγα», Μυστήριον τδ
δποΐον προσδιορίζεται και κατανοείται διά της άποκαλύψεως τοΰ σχεδίου,, και τοϋ
ε'ργου της Παναγίας Τριάδος διά τήν θέωσιν κατ' αρχήν τών Πρωτοπλάστων καΐ
τήν Άπολύτρωσιν κατόπιν τοΰ πεσόντος ανθρώπου.

Ή πρόσκλησις τοΰ άνθρωπου έκ μέρους τοϋ θεού εν τη Π.Δ., κυρίως δέ τδ άπο-
λυτρωτικδν Ι"ργον τοϋ Γίοϋ τοΰ Θεοΰ έν τη Κ.Δ., συνιστοΰν τδ μυστήριον της Εκ-
κλησίας.

Ό Χριστός, ώς «δ αύτδς χθες καί σήγζρον καϊ είς τους αιώνας», άπ' αρχής μέ-
χρι της συντέλειας πολυμερώς και πολυτρόπως, προπαρασκευάζει και κατευθύνει τήν
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καταπεσοΰσαν ανθρωπότητα, κυρίως δμως δια της Εκκλησίας ή δποία καΐ έν τη Πα-

λαιά Διαθήκη ύπήρχεν ώς «ή τάλαινα παγκληρία τών Εθνών».

Αυτή ή «τάλαινα» Εκκλησία δεν εγκαταλείπεται υπό της Αγίας Τριάδος" ήβη

κατά την στιγμήν τής έκδιώξεως τών Πρωτοπλάστων έκ τοϋ Παραδείσου, ένώ δέν

διακόπτει τήν έπικοινωνίαν μετ' αυτής, συγχρόνως δίδει ώς παρηγορίαν τδ «Πρω-

τευαγγέλιον» (Γένεσις Γ, 5) δια τοΰ δποίου άναγγέλει τήν πραγματοποίησιν τής

τελείας κοινωνίας δια τής εκκλησίας. Κοινωνία ή δποία δέν θα είναι ώς ή εν τώ

παραδείσω, άλλ' ώς έν τή Βασιλεία τών Ουρανών.

Δια νά δυνηθή δ αναγνώστης να είσέλθη εις τήν εννοιαν τοΰ μεγάλου τούτου Μυ-

στηρίου, λεγομεν έν προοιμίω δτι, Έκκλησίαν ^οοΰ\ιεν τήν έπέμβασιν τοΰ Θεοΰ εις

τήν Εστορίαν τής άνθρωπότητος, τήν πρόσκλησιν έκ μέρους τοϋ Θεοΰ πρδς τον ανθρω-

πον, ίνα Ιλθη πλησίον Του, κυρίως δε τδ έργον τής θείας Άπολυτρώσεως δια τοΰ ί-

ποίου αποκαθίσταται δ πεσών άνθρωπος και κοινωνεί μετά τοΰ Δημιουργού του.

Β'.

Τδ Μυστήριον τής Εκκλησίας, ώς εϊ'πομεν, δλοκληροΰται διά τοΰ άπολυτρωτικοΰ

Ιργου τοΰ ΓΕοΰ και Λόγου τοΰ Θεοΰ, ώστε διά τής Εκκλησίας και μόνον δι' αυτής

νά πραγματοποιή δ άνθρωπος τήν σωτηρίαν του και νά άποκτα τήν θείαν υιοθεσίαν.

Ό "Αγιος Κυπριανός Επίσκοπος Καρχηδόνος γράφει: «Η&βεΓθ ηοη ροΐθ5ΐ'

ϋβαιη ραΐΓβιη ςιιϊ Εοοίθείαπα ηοη 1)&1>θί ηΐ3ΪΓβπι», ήτοι: «Δέν δύναται νά εχη πα-

τέρα τον Θεόν, δστις δέν έχει μητέρα τήν έκκλησίαν». Τίνι τρόπω δμως έγένετο ή

άπολύτρωσις και έξησφαλίσθη ή κοινωνία ημών μετά τής Αγίας Τριάδος; Πώς, οΰ-

τως ειπείν, Εδρύθη ή Εκκλησία; Κατά τήν Όρθόδοξον διδασκαλίαν διακρίνομεν τέσ-

σαρα στάδια τα δποία συνδέονται αποκλειστικώς μέ τδν Θεάνθρωπον Ίησοΰν.

Ιδού ταϋτα:

1) Ή Θεία Ένανθρώπησις' Είναι τό πρώτον στάδιον καί ή απαρχή τής ιδρύσε-

ως τής Εκκλησίας. Ό Μέγας Αθανάσιος υπογραμμίζει Ιδιαιτέρως, δτι μέ τήν Έναν-

θρώπησιν τοΰ Θεοΰ — Λόγου καί τής υποστατικής Ενώσεως τής θείας φύσεως μετά

τοΰ έμψυχοψένου ανθρώπου, ήρχισεν ήδη, έν τφ μυστηρίω τούτφ τής θείας Οικονομί-

ας, πραγματοποιούμενη ή άπολύτρωσις τοΰ ανθρωπίνου γένους. Ή πρόσληψις δλο>-

κλήρου τοΰ ανθρώπου (σωματικού και πνευματικού) ύπδ τοΰ Θείου Λόγου καί ή υπο-

στατική ενωσις τών δύο τελείων φύσεων, τής θείας καΐ τής ανθρωπινής, έν τώ ένί

προσώπω τοΰ Ίησοΰ, καθηγίασεν τήν άμαρτωλήν άνθρωπίνην φύσιν.

2) Ή θεία Διδασκαλία" τό Εύαγγέλιον τοΰ Κυρίου αποτελεί τό δεύτερον στάδι-

ον τής τελειώσεως τής πνευματικής ενώσεως καί επικοινωνίας τοΰ ανθρώπου μετά

τοΰ Θεοΰ.

Διά τοϋ Ευαγγελίου του δ Κύριος, «τον λαόν τδν καθήμενον έν σκότει καί σκιόί

θανάτου» οδηγεί εις τό φως τής θεογνωσίας. Ή διά τοΰ Ευαγγελίου άποκάλυψις τοΰ

'Αληθινοΰ Θεοΰ καί ή ηθική διδασκαλία τούτσο, δδηγεΐ τον Ο^ΒρίΛπον εις τήν πίστιν

καΐ διά τής πίστεως εις τήν γνώσιν τοΰ Θεοΰ καί τήν έπικοινωνίαν μετ' Αύτοΰ. Ιδού

τό δεύτερον στάδιον τής Ιδρύσεως τής Εκκλησίας.

3) Ή Σταυρική Θυσία: «Ήμεΐς τφ μώλωπι Αύτοΰ Ιάθημεν» αναφωνεί πρό δκτα-
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κοσίων ετών δ προφήτης Ησαΐας προλέγων τήν Σταυρικήν Θυσίαν τοϋ Κυρίου. Ό

δε Απόστολος Παΰλος λέγει: «Τό αίμα αύτοΰ περικαθαριεΐ ήμας άπό πάσης αμαρ-

τίας». Και κατά τήν δρθόδοξον ύμνολογίαν: «έξηγόρασας ήμας έ% της κατάρας τοϋ

Νόμου τφ Τιμίω Σου αιματι, τφ Σταυρφ προσηλωθείς και τη λόγχη κεντηθείς τήν

άθανασίαν έπήγασας άνθρώποις». Δια της Σταυρικής Θυσίας τοϋ Κυρίου έπήλθεν ή

τελεία αφεσις τής παραβάσεως, ή διαγραφή τοΰ χρέους, έσχίσθη τδ χειρόγραφον και

ήλευθερώθη δ δέσμιος, ί'να βαδίση προς τον Θεόν.

4) Ή 'Ανάστασις' αποτελεί τήν δλοκλήρωσιν και τήν έπισφράγισιν τοΰ δλου

άπολυτρωτικοϋ Ιργου καί επομένως εν αύτη λαμβάνει τήν τελείωσίν της και ή Εκ-

κλησία. Ή 'Ανάστασις τοϋ Κυρίου διατρανοϊ τήν θεότητα τοϋ Ίησοΰ, ήτοι δτι δ

ένανθρωπήσας είναι Θεός, δ κηρύσσων είναι Θεός, δ εν τφ Σταυρφ θυσιαζόμενος εί-,

ναι Θεός και ώς Θεός Ιχει τήν δύναμιν να λύτρωση καί άποκαταστήση τδν ανθρωπον.

Ό "Απόστολος Παύλος, ώς καί ολόκληρος ή Όρθόδαξος Θεολογία στηρίζουν δ-

λόκληρον τδ πνευματικόν οικοδόμημα της Εκκλησίας εις τήν Άνάστασιν. «Νυνί δε

Χριστός έγήγερται... απαρχή των κεκοιμημένων έγένετο».

Ένώ δι" δλων τών ανωτέρω δ ένανθρωπήσας Λόγος τοϋ Θίοΰ «έτελείωσε» τήν

Έκκλησίαν δηλ. άπεκατέστησε πλήρως τήν κοινωνίαν καί ενότητα τοΰ άνθρωπου

μετά τοΰ Θεοΰ, δια της Αναλήψεως αναβιβάζει μεθ' Έαυτοΰ εις τήν Βασιλείαν τών

Ουρανών τήν θεωθεΐσαν άνθρωπίνην φύσιν, έγκαινιάσας οδτω τήν έίσοΰον ουχί εις

τον Παράδεισον τής Εδέμ, άλλ' ε!ς τήν Βασιλείαν τών Ουρανών.

Τήν συνέχειαν αύτοΰ ακριβώς τοΰ άπολυτρωτικοΰ έργου τοΰ Κυρίου, τοΰ σωτη-

ρίου έργου τής Εκκλησίας, παρέδωσεν εις τους Αποστόλους κατά τήν Άγίαν Πεν-

τηκοστήν.

Οδτω, ένώ μέχρι τής Πεντηκοστής δ Χριστός συνάπτεται καί ταυτίζεται μετά

της Εκκλησίας, καθιστάμενος μεσίτης μεταξύ Θεοΰ καί ανθρώπων, δια τής Πεντη-

κοστής ή Εκκλησία καθίσταται <^ορεϋς της Χάριτος καί συνεχιστής τοΰ άπολυτρωτι-

κοΰ Ιργου τοΰ Κυρίου, ώστε να λέγη δ Ιερός Αυγουστίνος δτι Εκκλησία είναι «δ

Χριστός παρατεινόμενος, εις τους αιώνας».

Ή κάθοδος τοΰ Παναγίου Πνεύματος κατά τήν Πεντηκοστήν καί ή προηγηθεί-

σα εντολή τοΰ Κυρίου προς τους μαθητάς «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά Ιθνη...»,

Ιδού ή αρχή τής δράσεως τής ύπό τοΰ Χρίστου τετελειωμένης Εκκλησίας.

Αυτό τό μέγα Μυστήριον τής Εκκλησίας παρεδόθη εις τους Άγιους Αποστό-

λους. Ώς έκ τούτου ή "Εκκλησία συνέχεται προς τους "Αποστόλους δια τής "Αποστο-

λικής Διαδοχής, ήτοι της αδιάκοπου χειροτονίας τών Ιεραρχών αυτής.

Τοϋτο αποτελεί διά μέσου τών αΙώνων τήν κυριωτέραν μαρτυρίαν τής Μιας,

Αγίας, Καθολικής και "Αποστολικής Εκκλησίας, διότι δι' αυτής, τ ή ς "Α% ο σ τ ο-

λ ι κ ή ς Δ ι α δ ο χ ή ς , ή Εκκλησία ανάγεται καί συμπίπτει προς τήν πρώτην "Α-

π ο σ τ ο λ ι κ ή ν Έ κ κ λ η σ ί α ν ΤΟΓ ΧΡΙΣΤΟΓ.1

1. Εις τό παρόν δρθρσν έπεδιώχθη άπλως καί μόνον νά συνειδητοποίηση ό αναγνώ-
στης, δσον Ενεση, τήν έννοιαν του Μυστηρίου της Εκκλησίας, τοϋ δργου καϊ της αποστο-
λής Της.
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