
ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΠΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΟΣΤΟλΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ & ΑΠΟΣΤΟλΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ

Διατυπώσαντες εις τό προηγούμενον άρθρον τήν έννοιαν τοϋ Μυστη-
ρίου τής^Έκκλησίας, εις τό παρόν θά έκθέσωμεν δύο βασικά γνωρίσματα
αυτής, ήτοι:

α) ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΔΙΑΔΟΧΗΝ και
β) ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΠΙΣΤΙΝ

Τό μέγα Μυστήριον της Εκκλησίας τό όποιον ώς εϊδομεν παρεδόθη,
ύπό τοϋ Κυρίου εις τους Αγίους Αποστόλους, ακολούθως δια τής Αποστο-
λικής Διαδοχής, ήτοι διά τής αδιάκοπου χειροτονίας των "Ιεραρχών αυτής,,
άφ' ενός μεν συνεχίζει τό άπολυτρωτικόν έργον τοϋ Σωτήρος, άφ' ετέρου
δέ έν παντΐ συνέχεται προς τους Αγίους Αποστόλους καθισταμένη οϋτω
ή Εκκλησία πάντοτε Αποστολική.

Ή διά των αποστόλων μεταδοθείσα θεία Χάρις εις τους διαδόχους,
των Επισκόπους και Πρεσβυτέρους και ακολούθως ή διά τοϋ Μυστηρίου
τής Χειροτονίας των Ιεραρχών άδιακόπως μεταβιβαζόμενη θεία Χάρις τοϋ
Άποστολικοϋ αξιώματος μέχρι σήμερον και μέχρι συντέλειας των αιώνων
καλείται Αποστολική Διαδοχή.

Διά τής Αποστολικής ταύτης Διαδοχής ή Εκκλησία παραμένει πάντοτε
νέα και μηδέποτε γηράσκουσα' παραμένει πάντοτε ή αυτή, ώς και ό Χριστός;
«ό αυτός χθες και σήμερον ό αυτός και εις τους αιώνας»" παραμένει ή άπ'
αρχής Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική τοϋ Χρίστου Εκκλησία.

Προς τήν 'Αποστολιήν Διαδοχήν συνέχεται και τό έτερον βασικόν γνώ-
ρισμα τής Εκκλησίας, ή Αποστολική Πίστις.

Λέγοντες Άποοτολικήν Πίστιν έννοοϋμεν τήν άνόθευτον και γνησίαν δι-
δασκαλία ν τής Εκκλησίας, ώς αϋτη παρεδόθη ύπό τών Αγίων "Αποστόλων,,
έρμηνεύθη δέ και διεφυλάχθη ύπό τών Διαδόχων τών Αποστόλων έν ταϊς
Οίκουμενικαϊς Συνόδοις.

Εϊναι έΕόχως βασικόν τό γνώρισμα τούτο τής Πίστεως, διότι συνέχεται
προς τήν Άποστολικήν Διαδοχήν, αλλά και συνέχει ταύτην, καθότι νοθευο^
μένης τής πίστεως και ή Αποστολική Διαδοχή άπώλυται.

Κατά τήν όρθόδοΕον διδασκαλίαν οι αιρετικοί έν τη νοθεύσει τής πίστε-
ως απώλεσαν και τήν Άποστολικήν Διαδοχήν, άποκόψαντες ούτω έαυτούο
τής Αποστολικής τοϋ Χριστού Εκκλησίας. (Ειρηναίος, Κατά αίρέσ. 11113
και Ιερών. Επιστολή 84).

Τήν ενότητα τής "Αποστολικής Διαδοχής και Πίστεως τονίζει ό "Αγιοκι
Ειρηναίος, όστις ζητών ύπακοήν εις τους Πρεσβυτέρους (ύπό τόν όρον νο-
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ουνται οι Επίσκοποι και οι Πρεσβύτεροι) τονίζει δτι ούτοι «την διαδοχήν έ-
χουσιν ύπό των Αποστόλων... συνενούσιν αληθώς και διαφυλάττουσι την
διδασκαλίαν των Αποστόλων...» Ό δέ "Αγιος Κυπριανός εις τά Πρακτικά
της έν Καρχηδόνι Συνόδου φέρεται ειπών: «Τους Αποστόλους διεδέχθημεν
μετά της αυτής εξουσίας κυβερνώντες τήν Έκκλησίαν».

Ουχί δέ μόνον κατά τήν άρχαίαν έκκλησιαστικήν περίοδον, άλλα και με-
τέπειτα ή "Εκκλησία ένεστερνίσθη τήν τε 'Αποστολικήν Διαδοχήν και Πίστιν'
διεφύλαξε τήν ταυτότητα της διδασκαλίας και πίστεως προς τό Άποστολι-
κόν κήρυγμα διά των Οικουμενικών Συνόδων και ευρέθη εις άδιάκοπον και
συνεχή διαδοχήν προς τους Αγίους Αποστόλους και δι' αυτών εις άδιάσπα-
στον ενότητα μετά τοϋ Χριστού διά τοϋ Μυστηρίου της Χειροτονίας.

"Εκρίθη σκόπιμον όπως εκτεθούν τά ανωτέρω καθ" ην έποχήν ή Όρθό-
δοΕος Έκκκλησία ταράσσεται ύπό τών Αιρέσεων και τών Καινοτομιών ή
δέ Παναίρεσις τοϋ Οικουμενισμού καταπατεί και εις ουδέν λογίζεται τήν'Α-
ποστολικήν Διαδοχήν και Πίστιν. "Εν όψει όλων αυτών και πριν ή προχωρή-
σωμεν εις τόν δι' άρθρων αναληφθέντα αγώνα υπέρ της "Ορθοδοξίας, έκρί-
ναμεν σκόπιμον νά έκθέσωμεν τά δύο βασικά ταϋτα γνωρίσματα της Μιας,
Αγίας, Καθολικής και "Αποστολικής τοϋ Χριστού Εκκλησίας, ήτοι τήν 'Απο-
στολικήν Διαδοχήν και τήν 'Αποστολικήν Πίστιν.

Άττό την όνομαστικήυ Ιορτήν τοΟ Σ)του Έπισκόττου Άργολίδο; κ. Γίαχωμί-
ου, εϊς Ιερόν Ναόν Κοιμήσεω$ Θεοτόκου Άλαμανάραξ.


