
ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 187

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΑΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ
ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΥΦ' ΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΝ ΕΝ ΕΑΑΑΔΙ
ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ

(Ύπό των Ζηλωτών ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ 1958)

(Συνεχεια έκ τοΰ ιτροηγον/μιένου)

Λόγο επικαίρων θεμάτων διακόπτεται ενίοτε ή ταχτική στήλη τών «Έκκλη,σιολο-
γικών Θεμάτων». Επανερχόμενοι δια τοϋ παρόντος τείχους παρα-θέτομεν την συνέ
χειαν της -απολογητικής ιμε?*έτης τών Αγιορειτών Ζηλωτών Πατερών σχετικώς με τύ

τήις χειροτονίας Επισκόπου ΰψ ένό; Επισκόπου.

Περί της αδιάκοπου Αποστολικής διαδοχής
ώς χαρακτηριστικού γνωρίσματος τής Εκκλησίας τοϋ Χρίστου

Πάσα Εκκλησία, Όρθόδοξος καλούμενη, άνευ Επισκόπων,
ουκ ίστιν Εκκλησία τοΰ Χρίστου

Τό ουσιωδέστερόν χαρακτηριστικόν γνώρισμα της Εκκλησίας τοϋ
Χρίστου, είναι ή αδιάκοπος Αποστολική διαδοχή, καθ' ην ή Εκκλησία του
Θεοϋ, ουδέποτε έμεινε ή θά μείνη ποτέ άνευ Επισκόπων

Διότι άνευ Επισκόπων, Ορθόδοξος Εκκλησία δέν υπάρχει. Διρτι
άνευ του Επισκοπικού αξιώματος, ή Εκκλησία καθίσταται νεκρά.

«Τό τοΰ Επισκόπου αξίωμα, οϋτως έστιν έν τή Εκκλησία άναγκαϊον,
ώστε χωρίς αύτοϋ, μή δύνασθαι μήτε Έκκλησίαν, μήτε χριστιανόν τινά
είναι ή όλως λέγεσθαι. Οϋτω δέ αύτοϋ τό άναγκαϊον έννοούμεν έν τη
Εκκλησία ώς έν τω άνθρώπω τήν άναπνοήν, κοί εν τω κόσμω τόν ήλιον»
("Ορος Γ, τής Ορθοδόξου Ομολογίας τοϋ Πατριάρχου Δοσιθέου, της
εγκριθείσης ώς κοινής Ορθοδόξου Ομολογίας ύπό τής κατά τό έτος
1672 Ίεροσολυμιτικής Συνόδου).

«.Επισκόπων δϊχα, Εκκλησία ού καλείται. Πάντες τω Επισκοπώ ακο-
λουθείτε, ώο Ίησοϋς Χριστός τω Ποτρί... "Οπου σν φανή Επίσκοπος,
εκεί τό πλήθος έστω, ώσπερ οΰν όπου ή Χριστός Ίησοϋς εκεί ή Καθολική
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Εκκλησία» (Αγίου Ιγνατίου τοϋ Θεοφόρου προς Σμυρναϊον κεφ. 8).

Διότι πάς δστις φανή μή έχων και μή υποκείμενος εις Έπίσκοπον.
ούτος ούκ έστι της Εκκλησίας τοϋ Χρίστου.

«Όφείλομεν νά γνωρίΖωμεν Έπίσκοπον έν τη Εκκλησία/ μή ποτέ Έκ-
κλησΐαν δίχα "Επισκόπου. Καί εϊ τις φανή ούχ ύπό Έπίσκοπον ων, ούκ
έστι τη Εκκλησία» (Αγ. Κυπριανού Επιστ. 66η).

«Ώς τέκνα ούν φωτός και αληθείας, φεύγετε τόν μερισμόν της ένό-
τητος .. Όσοι γάρ Χριστού εΐσιν ούτοι μετά τοϋ Επισκόπου είοίν. "Οσοι
δ' αν έκκλίνωσιν αύτοϋ... ού γάρ είσι γεώργιον Χριοτόϋ, άλλ' ε χ θ ρ ο ύ
σ π ορ ά» (τοϋ αύτοϋ προς Φιλαδελφοϊς).

Κατά τους Ί . Κανόνας της Εκκλησίας, οι Πρεσβύτεροι καί ο! Διά-
κονοι, δέν δύνανται νά πράττωσιν ουδέν απολύτως έν τη "Εκκλησία, ουδέ
νά ίερουργώσιν, άνευ υποταγής των εις Έπίσκοπον άνευ της γνώμης Ε-
πισκόπου. Σχετικώς λέγει ό ΛΘ' Κανών των Αγίων Αποστόλων:

«Οι Πρεσβύτεροι καί Διάκονοι, άνευ γνώμης τοϋ Επισκόπου, μηδέν
έπιτελείτωσαν. Αυτός γάρ έστιν ό πεπιστευμένος τόν λαόν τοϋ Κυρίου,
και τόν υπέρ των ψυχών αυτών λόγον άπαιτηθησόμενος».

«Χωρίς Επισκόπου μηδέν ποιείτε...» (Αγ. Ιγνατίου) «Τψ Επισκοπώ
ύποτάσσεσθε ώς τω Κυρίω... Αναγκαϊον οΰν έστιν, όσώ περ ποιείτε, άνευ
τοϋ Επισκόπου μηδέν πράττειν υμάς... Ό Επίσκοπος τοϋ Πατρός των
όλων τύπος υπάρχει... χωρίς τούτων. Εκκλησία εκλεκτή ούκ έστιν, ού συ-
νάθροισμα άγιων, ού συναγωγή οσίων» (τοϋ αύτοϋ προς Τραλλησίους).

Δέν έχει επομένως ούδεμίαν απολύτως έξουσίαν, καί ουδέν δικαίω-
μα είς τήν Έκκλησίαν τοϋ Χριστού, πάς Πρεσβύτερος ή Διάκονος, άνευ
Επισκόπου. Καί συνεπώς, πάντα τά τελούμενα ύπ αυτών άνευ της υπο-

ταγής των είς Έπίσκοπον, άνευ εντολής καί ευλογίας Επισκόπου, εϊνοι
έργα παρακοής, έργα απείθειας, καί ανυποταγής, έργα επαναστατικά, άν-
τεκκλησιαστικά, άντορθόδοζα, έργα παρά τό θέλημα τοϋ Θεοϋ, έργα δη-
λονότι παρά τους Ί . Κανόνας τής Εκκλησίας τοϋ Χριστού.

"Ας άκούσωσι τούτα πάντες οι καθ" οιονδήποτε λόγον μένοντες άνευ
Επισκόπου. Τόσον οι άποτελοϋντες τήν λεγομένην «Κοινότητα των "Ορ-

θοδόξων», όσον καί τόσαι άλλοι μικροπαρατάξεις, αϊ μένουσαι άνευ Ε-
πισκόπου. Καί άς πιστεύσωσιν εις τήν ανωτέρω φαεινοτάτην άλήθειαν,
ότι κατ" ούσίαν, δέν άνήκουσιν εις τήν Έκκλησίαν τοϋ Χριστού, ότι δέν
δύνανται ουδέ χριστιανοί νά λέγωνται, καί δή "Ορθόδοξοι, μή έχοντες,
κιαί μή ύποτασσόμενοι εις Έπίοκοπον, μή σναγνωρίΖοντες ώς Έπίσκοπόν
των ουδέ να.

"Ας άκούσωσι ταϋτα ιδιαιτέρως άπαντες ο! Πρεσβύτεροι καί Διάκο-
νοι, κα! σύμπας ό λαός τής ακέφαλου παρατάξεως τοϋ πρώην Φλωρίνης,
ο! μένοντες έπί τόσο έτη άνευ "Επισκόπου.

(Σιινβχίζεται)


