
Ἐκκλησία καί Ἐκκλησιαστικό Φρόνημα

Οἱ ἰ δι ό τη τες τῆς Ἐκ κλη σί ας

Στό «Σύμ βο λο τῆς πί στε ως» ὁ μο λο γοῦ με ὅ τι πι στε ύ ου με 
«εἰς μί αν, ἁ γί αν, κα θο λι κήν καί ἀ πο στο λι κήν Ἐκ κλη σί αν». Ἀ κρι
βῶς δέ αὐ τές οἱ τέσ σε ρεις λέ ξεις μᾶς δε ί χνουν τίς ἰ δι ό τη τες 
τῆς Ἐκ κλη σί ας. Θά πρέ πει νά τίς δοῦ με ἀ να λυ τι κό τε ρα, γ ια
τ ί ἔτ σι θά ἑρ μη νε ύ σου με πε ρισ σό τε ρο τά ὅ σα προ η γου μέ
νως ἔ χουν λε χθῆ γιά τήν Ἐκ κλη σί α.

α) Μί α

Ἡ Ἐκ κλη σί α εἶ ναι μί α. Δέν ὑ πάρ χουν πολ λές Ἐκ κλη σί ες. 
Αὐ τό εἶ ναι συ νάρ τη ση τοῦ ὅ τι ἡ Ἐκ κλη σί α εἶ ναι τό Σῶ μα τοῦ 
Θε αν θρώ που Χρι στοῦ. Ὁ Χρι στός ἔ χει ἕ να Σῶ μα· δέν μπο
ρεῖ νά ἔ χη πολ λά σώ μα τα. Ἀ φοῦ μί α εἶ ναι ἡ Κε φα λή, ἕ να 
εἶ ναι καί τό Σῶ μα.

Ὁ Χρι στός, στόν Ἀ πό στο λο Πέ τρο πού ὁ μο λό γη σε τήν 
θε ό τη τά Του, εἶ πε: «σύ εἶ Πέ τρος, καί ἐ πί τα ύ τῃ τῇ πέ τρᾳ οἰ
κο δο μή σω μου τήν ἐκ κλη σί αν» (Ματθ. ι στ΄, 18). Ἐ δῶ ἡ λέ ξη 
Ἐκ κλη σί α τί θε ται σέ ἑ νι κό καί ὄ χι σέ πλη θυν τι κό ἀ ριθμό. Ὁ 
Ἀ πό στο λος Παῦ λος γρά φει: «εἷς ἄρ τος, ἕν σῶ μα οἱ πολ λοί 
ἐ σμ εν» (Α΄ Κορ. ι΄, 17). Ὑ πάρ χουν καί ἄλ λα χω ρί α πού ἀ να
φέ ρον ται σ’ αὐ τό τό γε γο νός, ἀλ λά δέν θέ λω νά τά πα ρα
θέ σω ἐ δῶ. Πάν τως φα ί νε ται κα θα ρά καί ἀ πό αὐ τά ὅ τι μί α 
εἶ ναι ἡ Ἐκ κλη σί α τοῦ Χρι στοῦ.

Μι λών τας γιά τήν ἑ νό τη τα τῆς Ἐκ κλη σί ας ἔ χου με ὑπό ψη 
μας δυό βα σι κά πράγ μα τα. Τό ἕ να ὅ τι, πα ρά τό πλῆ θος τῶν 
με λῶν, ὑ πάρ χει τό ἕ να σῶ μα, καί δε ύ τε ρον, ὅ τι εἶ ναι ὁ μο
να δι κός χῶ ρος σω τη ρί ας τοῦ ἀν θρώ που.

Κα τ’ ἀρ χάς πρέ πει νά ποῦ με ὅ τι ἡ Ἐκ κλη σί α εἶ ναι ἑ νι



α ί α πα ρά τό πλῆ θος τῶν με λῶν της. Ὁ Χρι στός ἐ ξέ φρα σε 
αὐ τήν τήν πραγ μα τι κό τη τα μέ τήν εἰ κό να τῆς πο ί μνης καί 
τοῦ ποι μέ νος. Ἀ φοῦ ἕ νας εἶ ναι ὁ ποι μήν πού κα τευ θύ νει τά 
πρό βα τα καί ὅ λα τά πρό βα τα ἀ πο τε λοῦν τήν μί α πο ί μνη, 
ση μα ί νει ὅ τι δέν κα ταρ γεῖ ται ἡ ἑ νό τη τα τῆς Ἐκ κλη σί ας ἀ πό 
τήν πλη θώ ρα τῶν πι στῶν, ἀλ λά καί τῶν κα τά τό πους Ἐκ
κλη σι ῶν, πού ὅ μως εἶ ναι ἑ νω μέ νες καί συν δε δε μέ νες με
τα ξύ τους στήν πί στη καί στήν ζωή. Κά θε το πι κή Ἐκ κλη σί α 
δέν εἶ ναι μί α ἀ πό τίς πολ λές λε γό με νες Ἐκ κλη σί ες, ἀλ λά ἡ 
Ἐκ κλη σί α τοῦ Χρι στοῦ. Ἀ κό μη καί οἱ Ἐ νο ρί ες δέν δι α σποῦν 
τήν ἑ νό τη τα τῆς Ἐκ κλη σί ας, γι α τί κά θε Ἐ νο ρί α εἶ ναι ἐν σμι
κρο γρα φί ᾳ ἡ Ἐκ κλη σί α. Συμ βα ί νει πε ρί που ὅ,τι καί μέ τόν 
ἀ μνό, τό Σῶ μα τοῦ Χρι στοῦ. Ὁ Χρι στός ἐ πί τῆς Ἁ γί ας Τρα
πέ ζης εἶ ναι «με λι ζό με νος καί μή δι αι ρο ύ με νος», καί γι’ αὐ τό, 
ὅ ταν κοι νω νοῦ με τῶν Ἀ χράν των Μυ στη ρί ων, δέν ἐ σθί ου με 
ἕ να μέ ρος τοῦ Χρι στοῦ, ἀλ λά ὁ λό κλη ρο τόν Χρι στό, ἀ φοῦ 
ὁ Χρι στός «με ρί ζε ται ἀ με ρί στως ἐν με ρι στοῖς». Ἔτ σι, πα ρά 
τήν ὕ παρ ξη πολ λῶν κα τά τό πους Ἐκ κλη σι ῶν καί Ἐ νο ρι ῶν, 
δέν δι α σπᾶ ται ἡ ἑ νό τη τα τῆς Ἐκ κλη σί ας. Ἡ δι ά σπα ση γί νε
ται μέ τήν αἵ ρε ση. Τό τε, βέ βαι α, δέν ἔ χου με δι ά σπα ση τῆς 
Ἐκ κλη σί ας, ἀλ λά δι ά σπα ση τῶν με λῶν τῆς Ἐκ κλη σί ας καί 
ἀ πο μά κρυνσή τους ἀ πό αὐ τήν. Καί δέν χά νε ται ἡ ἑ νό τη τα 
τῆς Ἐκ κλη σί ας, ἀλ λά τά αἱ ρε τι κά μέ λη ἀ πο σπῶν ται ἀ πό τήν 
ἑ νό τη τα τῆς Ἐκ κλη σί ας, δέν ἀ νή κουν στό ἑ νι αῖ ο Σῶ μα τοῦ 
Χρι στοῦ.

Ὁ ἅ γι ος Μά ξι μος ὁ Ὁ μο λο γη τής λέ γει ὅ τι, ἐ νῶ οἱ Χρι
στια νοί δι αι ροῦν ται σέ δι ά φο ρες κα τη γο ρί ες ἀ νά λο γα μέ 
τήν ἡ λι κί α, τό γέ νος, τίς ἐ θνι κό τη τες, τίς γλῶσ σες, το ύς τό
πους καί τά ἤ θη, τίς ἐ πι στῆ μες, το ύς χα ρα κτῆ ρες καί μά λι
στα «ἀλ λή λων δι ῃ ρη μέ νων τε καί πλεῖ στον δι α φε ρόν των 
τῶν εἰς αὐ τήν γι γνο μέ νων καί ὑ π’ αὐ τῆς ἀ να γεν νω μέ νων 



τε καί ἀ να δη μι ουρ γη μέ νων τῷ Πνε ύ μα τι» ἐν το ύ τοις «μί αν 
πᾶ σι κα τά τό ἴσον δί δω σι καί χα ρί ζε ται θε ί αν μορ φήν καί 
προ ση γο ρί αν, τό ἀ πό Χρι στοῦ καί εἶ ναι καί ὀ νο μά ζε σθαι». 
Καί ὁ Μ. Βα σί λει ος, ἀ να φε ρό με νος στήν ἑ νό τη τα τῆς Ἐκ
κλη σί ας, λέ γει χα ρα κτη ρι στι κά: «Μί α ἡ Ἐκ κλη σί α τοῦ Χρι
στοῦ, κἄν ἐκ δι α φό ρων τό πων προ σα γο ρε ύ η ται». Αὐ τά τά 
χω ρί α καί κυ ρί ως ἡ ζωή τῆς Ἐκ κλη σί ας κα ταρ γεῖ κά θε ἐ θνι
κι στι κή νο ο τρο πί α. Φυ σι κά, δέν κα ταρ γοῦν ται τά ἴ δι α τά 
ἔ θνη καί οἱ Πα τρί δες, ἀλ λά ὁ ἐ θνι κι σμός, πού συ νι στᾶ αἵ ρε
ση, ἕ να με γά λο κίν δυ νο γιά τήν Ἐκ κλη σί α τοῦ Χρι στοῦ.

Ἡ ἑ νό τη τα τῆς Ἐκ κλη σί ας εἶ ναι ἐ σω τε ρι κή. Ἀ πορ ρέ ει ἀ πό 
τήν σύν δε σή της μέ τόν Χρι στό, ἀ πό τήν κοι νή πί στη, ἡ ὁ 
ποί α εἶ ναι κυ ρί ως καί πρό παν τός ζωή, ἀ πό τήν κοι νή λα τρε
ί α, καί ἀ πό τόν κοι νό τρό πο θε ρα πε ί ας τοῦ ἀν θρώ που. Ὅ πως 
οἱ ἐ πι στή μο νες ἑ νός κλά δου σέ ὁ λό κλη ρο τόν κό σμο χρη σι
μο ποι οῦν το ύς ἴ δι ους τρό πους καί τίς ἴ δι ες με θό δους γιά νά 
δι α πι στώ σουν κά τι, τό ἴ δι ο γί νε ται καί μέ σα στήν Ἐκ κλη σί α. 
Ὅ λα τά μέ λη χρη σι μο ποι οῦν τόν ἴδι ο τρό πο  θε  ρα  πε ί  α ς . Καί, 
φυ σι κά, ἔτ σι ἀ πο δει κνύ ον ται τά πραγ μα τι κά μέ λη τῆς Ἐκ
κλη σί ας.

Ἀ κό μη, ἡ Ἐκ κλη σί α εἶ ναι ὁ μο να δι κός χῶ ρος σω τη ρί ας. 
Μέ σα στήν Ἐκ κλη σί α ἔ χου με τήν βε βαι ό τη τα ὅ τι θά ἀ πο
κτή σου με κοι νω νί α καί ἑ νό τη τα μέ τόν Χρι στό καί θά γί νου
με πραγ μα τι κά μέ λη Του. Καί κα τ’ αὐ τόν τόν τρό πο μπο
ροῦ με νά φθά σου με στήν θέ ω ση. Βέ βαι α, καί ἔ ξω ἀ πό τήν 
Ἐκ κλη σί α ὑ πάρ χει πε ρί πτω ση νά με τά σχη κα νε ίς τῆς Χά ρι
τος, ὅ πως στήν Πα λαιά Δι α θή κη, ἀλ λά μό νον μέ σα στήν Ἐκ
κλη σί α μπο ρεῖ νά γί νη κα νε ίς μέ λος τοῦ Σώ μα τος τοῦ Χρι
στοῦ, νά φά γη τό Σῶ μα καί τό Αἷ μα τοῦ Χρι στοῦ.

Ὅ σοι ἀ πο σχί ζον ται ἀ πό τήν Ἐκ κλη σί α δέν δι α σποῦν τήν 
ἑ νό τη τά της, ἀλ λά οἱ ἴδι οι, ὅ πως εἴ πα με πιό πά νω, ἀ πο κό



πτον ται ἀ πό αὐ τήν καί χά νουν τήν δυ να τό τη τα νά εἶ ναι 
ἑ νω μέ νοι μέ τό Θε αν θρώ πι νο Σῶ μα τοῦ Χρι στοῦ. Γι᾽ αὐ τό 
ὁ ἅ γι ος Μά ξι μος ὁ Ὁ μο λο γη τής θά πῆ: «Φυ λά ξω μεν δέ μᾶλ
λον τό μέ γα καί πρῶ τον τῆς σω τη ρί ας ἡ μῶν φάρ μα κον· τήν 
κα λήν λέ γω τῆς πί στε ως κλη ρο νο μί αν· ὁ μο λο γοῦν τες ψυ χῇ 
τε καί στό μα τι με τά παρ ρη σί ας ὡς οἱ πα τέ ρες ἡ μᾶς ἐ δί δα
ξαν».

Μέ σα στήν Ἐκ κλη σί α μπο ρεῖ κα νε ίς νά ζή ση ὅ λες τίς 
εὐ αγ γε λι κές ἀ ρε τές. Γι’ αὐ τό καί χω ρίς τήν ἀ λη θι νή πί στη 
δέν ὑ πάρ χει ἀ λη θι νή ἀ γά πη, οὔ τε ἀ λη θι νή δι και ο σύ νη καί 
εἰ ρή νη. Ἑ πο μέ νως, πρω ταρ χι κό ἔρ γο τοῦ Χρι στι α νοῦ εἶ ναι 
νά δι α τη ρῆ ται ἑ νω μέ νος μέ τήν Ἐκ κλη σί α, νά ἔ χη τήν πί στη 
καί ὡς ὁ μο λο γί α καί ὡς ζωή γιά νά μπο ρῆ νά ἔ χη καί ὅ λες τίς 
εὐ αγ γε λι κές ἀ ρε τές.

Βέ βαι α, ὑ πάρ χουν σή με ρα ἄν θρω ποι πού κά νουν λό γο 
γιά τήν ἕ νω ση τῶν Ἐκ κλη σι ῶν. Αὐ τός ὁ ὅ ρος ὅ μως εἶ ναι 
ἀ δό κι μος θε ο λο γι κά. Δέν μπο ροῦ με νά μι λοῦ με γιά ἕ νω ση, 
ἀλ λά γιά ἑ νό τη τα πί στε ως. Οὔ τε μπο ροῦ με νά μι λοῦ με γιά 
Ἐκ κλη σί ες πού εἶ ναι χω ρι σμέ νες καί ἀ γω νί ζον ται νά φθά
σουν στήν ἀ λή θει α καί τήν ἕ νω ση, ἀλ λά γιά Ἐκ κλη σί α πού 
εἶ ναι ἑ νω μέ νη πάν τα μέ τόν Χρι στό καί πο τέ δέν ἔ χει χά σει 
τήν ἀ λή θει α, καί γιά ἀν θρώ πους πού ἔ χουν ἀ πο σχι σθῆ ἀ πό 
αὐ τήν.

Με ρι κοί πού μι λοῦν γιά ἕ νω ση τῶν Ἐκ κλη σι ῶν χρη σι
μο ποι οῦν κα τά κό ρον τήν ἀρ χι ε ρα τι κή προ σευ χή τοῦ Χρι
στοῦ, πού βρί σκε ται στό κα τά Ἰ ω άν νην Εὐ αγ γέ λι ο, καί ἰ δι
αι τέ ρως τό ση μεῖ ο πού ὁ Χρι στός πα ρα κα λεῖ τόν Πα τέ ρα 
ὥ στε οἱ μα θη ταί «ἕν ὦ σιν» καί «ἵ να πάν τες ἕν ὦ σι» (Ἰ ω.ιζ ´, 
2022). Ἀλ λά, ἄν δι α βά ση κα νε ίς ὅ λο τό κε ί με νο προ σε κτι κά, 
θά δι α πι στώ ση ὅ τι ὁ Χρι στός δέν ἀ να φέ ρε ται σέ μιά ἕ νω ση 
τῶν Ἐκ κλη σι ῶν πού θά γί νη στό μέλ λον, ἀλ λά στήν ἑ νό τη



τα τῶν Μα θη τῶν πού θά γι νό ταν τήν ἡ μέ ρα τῆς Πεν τη κο
στῆς, ὅ ταν θά λάμ βα ναν τό Πα νά γι ο Πνεῦ μα. Στό κε ί με νο 
αὐ τό γί νε ται λό γος γιά τόν δο ξα σμό τῶν Ἀ πο στό λων πού 
ἔ γι νε τήν Πεν τη κο στή. Πραγ μα τι κά, τήν Πεν τη κο στή οἱ 
Ἀ πό στο λοι ἔ γι ναν μέ λη τοῦ Σώ μα τος τοῦ Χρι στοῦ, εἶ δαν 
τήν δό ξα τοῦ Θε οῦ, ἔ φθα σαν στήν θέ ω ση καί ἔτ σι ἀ πέ κτη
σαν καί ἑ νό τη τα με τα ξύ τους στό ἑ νι αῖ ο Σῶ μα τοῦ Χρι στοῦ. 
Ὅ σοι βι ώ νουν στήν προ σω πι κή τους ζωή τήν Πεν τη κο στή 
ἀ πο κτοῦν αὐ τήν τήν ἑ νό τη τα. Ὁ Ἀ πό στο λος Παῦ λος, κα ί
τοι δέν βρι σκό ταν τήν ἡ μέ ρα τῆς Πεν τη κο στῆς μα ζί μέ το ύς 
Ἀ πο στό λους, ἐν το ύ τοις ἁ γι ο γρα φεῖ ται ἀ πό τήν Ἐκ κλη σί α 
στήν εἰ κό να τῆς Πεν τη κο στῆς, γι α τί καί αὐ τός ἔ φθα σε στήν 
θε ω ρί α τοῦ Χρι στοῦ καί, ἑ πο μέ νως, ἔ χει ἑ νό τη τα μέ το ύς 
ἄλ λους Ἀ πο στό λους.

β) Ἁ γί α

 Ἐ πει δή ἡ Ἐκ κλη σί α εἶ ναι τό Σῶ μα τοῦ Χρι στοῦ, γι᾽ αὐ τό 
καί εἶ ναι ἁ γί α. Ἁ γι ά σθη κε καί κα θα ρί σθη κε ἀ πό τόν Χρι στό, 
πού τήν προ σέ λα βε καί τήν ἔ κα νε Σῶ μα Του. 

Ὁ Ἀ πό στο λος Παῦ λος ἀ να φε ρό με νος στήν ἁ γι ό τη τα τῆς 
Ἐκ κλη σί ας, λέ γει: «ὁ Χρι στός ἠ γά πη σε τήν ἐκ κλη σί αν καί 
ἑ αυ τόν πα ρέ δω κεν ὑ πέρ αὐ τῆς, ἵ να αὐ τήν ἁ γι ά σῃ κα θα ρί
σας τῷ λου τρῷ τοῦ ὕ δα τος ἐν ῥή μα τι, ἵ να πα ρα στή σῃ αὐ τήν 
ἑ αυ τῷ ἔν δο ξον τήν ἐκ κλη σί αν, μή ἔ χου σαν σπί λον ἤ ῥυ τί δα 
ἤ τι τῶν τοι ο ύ των, ἀλ λ’ ἵ να ᾖ ἁ γί α καί ἄ μω μος» (Ἐφ. ε΄, 25
27).

Ἡ Ἐκ κλη σί α στήν Πα λαιά Δι α θή κη ἔ μοι α ζε μέ πόρ νη καί 
ὁ Χρι στός τήν ἁ γί α σε, τήν ἔ κα νε παρ θέ νο. Ὁ ἱ ε ρός Χρυ σό
στο μος ἀ να λύ ει πα ρα στα τι κά αὐ τήν τήν ἀ λή θει α: «Τό γάρ 
θαυ μα στόν τοῦ νυμ φί ου, ὅ τι ἔλα βε πόρ νην καί ἐ πο ί η σε παρ
θέ νον». Καί στήν συ νέ χει α γρά φει ὅ τι στά ἀν θρώ πι να βι ο



λο γι κά δε δο μέ να ὁ γά μος κα ταρ γεῖ τήν παρ θε νί α, ἐ νῶ «γά
μος πα ρά Θε ῷ παρ θε νί αν ἀ νέ στη σεν». Ἀ να λύ ον τας ἀ κό μη 
πε ρισ σό τε ρο αὐ τό τό με γά λο μυ στή ρι ο, ὁ ἱ ε ρός Χρυ σό στο
μος λέ γει: ὁ Θε ός «πόρ νης ἐ πε θύ μει… Ναί πόρ νης· τῆς φύ
σε ως ἡ με τέ ρας λέ γω». Ἐ πι θυ μεῖ τήν πόρ νη ὁ Θε ός «ἵνα τήν 
πόρ νην παρ θέ νον ἐρ γά ση ται». Καί, μά λι στα, δέν ἀ πο στέλ
λει κά ποι ον ἄγ γε λο, τά Χε ρου βίμ, τά Σε ρα φίμ ἤ κά ποι ον 
ἀ πό το ύς δο ύ λους του, «ἀλ λ’ αὐ τός πα ρα γί νε ται, ὁ ἐ ρῶν». 
Καί ἐ πει δή ἡ πόρ νη δέν ἤ θε λε νά ἀ νέ βη ψη λά, κα τέρ χε ται 
αὐ τός ὁ Ἴ δι ος κά τω. Εἰ σέρ χε ται στήν κα λύ βη της. Τήν βλέ
πει με θυ σμέ νη, τήν βρί σκει κα τα πλη γω μέ νη, ἐ ξα γρι ω μέ νη, 
φορ τω μέ νη ἀ πό το ύς δα ί μο νες. Τήν πλη σι ά ζει· ἐ κε ί νη φε ύ
γει. Τήν προ σκα λεῖ λέ γον τας, ἐ γώ εἶ μαι ἰ α τρός. Τήν μι μεῖ
ται στο ύς τρό πους. Ἔ πει τα «λαμ βά νει αὐ τήν, ἁρ μό ζε ται αὐ
τήν», δη λα δή τήν ἀρ ρα βω νι ά ζε ται, τῆς δί νει τό δα κτυ λί δι, 
δη λα δή τό Ἅ γι ο Πνεῦ μα.

Στήν συ νέ χει α ὁ ἱ ε ρός Χρυ σό στο μος πα ρου σι ά ζει ἕ να 
διά λο γο με τα ξύ τοῦ Χρι στοῦ καί τῆς πρώ ην πόρ νης. Τῆς λέ
γει ὁ Χρι στός: « Ἀ φοῦ σέ ἐ φύ τευ σα στόν Πα ρά δει σο, πῶς 
ἐ ξέ πε σες ἀ πό ἐ κεῖ; » Ἐ κε ί νη ἀ παν τᾶ ὅ τι ὁ δι ά βο λος τήν ἐ ξέ
βα λε τοῦ Πα ρα δε ί σου. Καί ὁ Χρι στός συ νε χί ζει: «Ἐ φυ τε ύ
θης ἐν τῷ Πα ρα δε ί σῳ καί ἔ βα λέ σε ἔ ξω· ἰ δού φυ τε ύ ω σε ἐν 
 ἐ μαυ τῷ, ἐ γώ σέ βα στά ζω». Τώ ρα πιά γί νε ται σῶ μα Του, καί 
δέν ἔ χει νά φο βη θῆ τόν δι ά βο λο. Ἡ πόρ νη ἀ παν τᾶ: «Μά εἶ
μαι ἁ μαρ τω λή καί ἀ κά θαρ τη». Καί ὁ Χρι στός λέ γει: «Μή σοι 
με λέ τω, ἰ α τρός εἰ μι». Ξέ ρω τό δι κό μου σκεῦ ος, ξέ ρω πώς 
ἦ ταν πή λι νο καί κα τα στρά φη κε. «Ἀ να πλάτ τω αὐ τό διά λου
τροῦ πα λιγ γε νε σί ας καί πα ρα δί δω μι αὐ τό τῷ πυ ρί».

Πα ρου σί α σα τόν λό γο αὐ τόν τοῦ ἱ ε ροῦ Χρυ σο στό
μου, για  τί δε ί χνει τί εἶ ναι ἡ Ἐκ κλη σί α καί ὅ τι ἡ Ἐκ κλη σί α 
 ἁ γι ά σθη κε ἀ πό τόν Χρι στό. Ἀ κό μη δε ί χνει ὅ τι ἡ Ἐκ κλη σί α 



εἶ ναι ἁ γί α ὄ χι ἀ πό τά μέ λη της, ἀλ λά γι α τί ἁ γί α εἶ ναι ἡ Κε
φα λή της, ὁ Χρι στός. Ἡ ἁ γι ό τη τα τῶν Χρι στι α νῶν ἀ πορ ρέ ει 
ἀ πό τήν ἁ γι ό τη τα τοῦ Χρι στοῦ, εἶ ναι στήν πραγ μα τι κό τη τα 
μέ θε ξη τῆς ἁ γι α στι κῆς Χά ρι τος τοῦ Χρι στοῦ. Ἔτ σι, ἅ γι οι δέν 
εἶ ναι οἱ κα λοί ἄν θρω ποι, ἀλ λά ὅ σοι με τέ χουν τῆς θε ο ποι οῦ 
ἐ νερ γε ί ας τοῦ Θε οῦ.

Ἐ πει δή, λοι πόν, ἡ Ἐκ κλη σί α εἶ ναι ἁ γί α, γι’ αὐ τό καί τό ἔρ
γο της εἶ ναι ἁ γι α στι κό. Σκο πός τῆς Ἐκ κλη σί ας εἶ ναι νά ἁ γι
ά ζη τά μέ λη της, νά τά ὁ δη γῆ στόν φω τι σμό καί τήν θέ ω ση. 
Τό ἁ γι α στι κό ἔρ γο τῆς Ἐκ κλη σί ας γί νε ται μέ τά Μυ στή ρι α 
καί τήν ἀ σκη τι κή ζωή, δη λα δή μέ ὅ λο τόν τρό πο θε ρα πε ί ας 
πού ἔ χει. Φυ σι κά, ἀ σθέ νει α εἶ ναι ἡ μή μέ θε ξη τῆς θε ο ποι οῦ 
ἐ νερ γε ί ας τοῦ Θε οῦ. Δέν πρό κει ται γιά ψυ χο λο γι κή κα τά
στα ση, ἀλ λά γιά πνευ μα τι κό γε γο νός. Ἔτ σι, ὅ σοι εἴμα στε ἄρ
ρω στοι χρη σι μο ποι οῦ με τήν πραγ μα τι κή μέ θο δο  θε ρα πε ί ας 
καί με τέ χου με τῆς κα θαρ τι κῆς καί φω τι στι κῆς ἐ νερ γε ί ας 
τοῦ Θε οῦ. Καί μέ αὐ τόν τόν τρό πο ἁ γι α ζό μα στε καί ἐ μεῖς 
καί εἴμα στε πραγ μα τι κά μέ λη τοῦ Σώ μα τος τοῦ Χρι στοῦ. 
Πα ύ ου με νά εἴ μα στε νε κρά καί γι νό μα στε ζων τα νά μέ λη.

γ) Κα θο λι κή

Ὁ ὅ ρος κα θο λι κός προ έρ χε ται ἀ πό τόν Ἀ ρι στο τέ λη 
καί δη λώ νει τό κα θό λου, τό ὁ λό κλη ρο, «τό κοι νόν ὄ νο μα 
  κατ᾽ἀν τί θε σιν πρός τό κα θ’ ἕ κα στον». Ἀ κό μη, μπο ροῦ με νά 
ποῦ με ὅ τι ὁ ὅ ρος κα θο λι κός ταυ τί ζε ται καί συν δέ ε ται μέ τό 
Ὀρθό δο ξος.

Ὅ ταν λέ με ὅ τι ἡ Ἐκ κλη σί α εἶ ναι κα θο λι κή, τό ἐν νο οῦ με 
ἀ πό τρεῖς συγ κε κρι μέ νες πλευ ρές. Πρῶ τον, ὅ τι ὑ πάρ χει σέ 
ὅ λο τόν κό σμο, δε ύ τε ρον, ὅ τι δι α θέ τει ὅ λη τήν ἀ λή θει α γιά 
τόν Θεό, τόν ἄν θρω πο καί τήν σω τη ρί α τοῦ ἀν θρώ που καί 
τρί τον, ὅ τι ἡ ζωή πού ἔ χει ἡ Ἐκ κλη σί α εἶ ναι κοι νή γιά ὅ λους 



το ύς Χρι στι α νο ύς, γιά ὅ λα τά μέ λη της. Κα τ’ ἀρ χάς λέ γε ται 
κα θο λι κή, γι α τί ὑ πάρ χει σέ ὅ λη τήν οἰ κου μέ νη. Δέν  ὑ πάρ χει 
χῶ ρος στόν ὁ ποῖ ο δέν ὑ πάρ χει ἡ Ὀρ θό δο ξη Ἐκ κλη σί α. Ὁ ἅ γι
ος Κύ ριλ λος Ἱ ε ρο σο λύ μων δί νει αὐ τήν τήν ἑρ μη νε ί α: «κα θο
λι κή οὖν κα λεῖ ται, δι ό τι κα θ’ ὅ λον τόν κό σμον δι α κε χυ μέ νη 
ὑ πάρ χει. .. διά τό κα τά πά σης εἶ ναι τῆς οἰ κου μέ νης ἀ πό πε
ρά των γῆς ἕ ως πε ρά των. .. διά τήν ἕ νω σιν τῶν ἁ παν τα χοῦ 
δι ε σπαρ μέ νων Ἐκ κλη σι ῶν, αἵ τι νες πᾶ σαι τῷ συν δέ σμῳ τοῦ 
Πα να γί ου Πνε ύ μα τος μί αν καί κα θο λι κήν ἀ πο τε λοῦ σιν». 
Ἔτ σι, λοι πόν, ἡ πα ρου σί α τῆς Ἐκ κλη σί ας σέ ὁ λό κλη ρο τόν 
κό σμο καί ἡ ἑ νό τη τά της μέ τήν δύ να μη καί τήν ἐ νέρ γει α 
τοῦ Πα να γί ου Πνε ύ μα τος τήν χα ρα κτη ρί ζουν κα θο λι κή.

Ἔ πει τα λέ γε ται κα θο λι κή γι α τί ἔ χει ὁ λό κλη ρη τήν ἀ λή
θει α, ὅ πως ἀ πε κα λύ φθη τήν ἡ μέ ρα τῆς Πεν τη κο στῆς. Ἐ δῶ 
πρέ πει νά ση μει ω θῆ ὅ τι ἡ σχο λα στι κή θε ο λο γί α τῆς Δύ σε
ως δι δά σκει ὅ τι διά μέ σου τῶν αἰ ώ νων ἔ χου με με γα λύ τε ρη 
 ἐμ βά θυν ση στά δόγ μα τα τῆς πί στε ως καί ὅ τι ἀ να πτύσ σον ται 
ἀ κό μη πε ρισ σό τε ρο. Ὅ μως αὐ τό δέν συ νι στᾶ ὀρ θό δο ξη δι δα
σκα λί α. Ἐ μεῖς πι στε ύ ου με ὅ τι τήν ἡ μέ ρα τῆς Πεν τη κο στῆς 
οἱ Ἀ πό στο λοι ἔ φθα σαν στήν θέ ω ση, βί ω σαν τήν Ἀ πο κά λυ
ψη καί ἔτ σι ἔ φθα σαν στήν πᾶ σαν ἀ λή θει α. Ἀ πο κα λύ φθη κε 
σ’αὐτο ύς ὅ λη ἡ ἀ λή θει α. Ὅ ποι ος διά μέ σου τῶν αἰ ώ νων φθά
ση στήν θέ ω ση με τέ χει τῆς ἰ δί ας ἀ πο κα λυ πτι κῆς ἐμ πει ρί ας. 
Αὐ τή ὅ μως ἡ ἀ λή θει α δι α τυ πώ νε ται καί ἐκ φρά ζε ται σέ κά θε 
ἐ πο χή ἀ νά λο γα μέ τίς αἱ ρέ σεις πού ἐμ φα νί ζον ται. Ἔτ σι, δέν 
ἔ χου με ἀ νά πτυ ξη καί ἐμ βά θυν ση στήν πί στη, ἀλ λά ἀ φ’ ἑ νός 
μέν ἀ γώ να γιά νά βι ώ σου με ἐ μεῖς τήν πί στη, ἀ φ’ ἑ τέ ρου δέ 
ἔκ φρα ση τῆς πί στε ως σέ ὅ ρους γιά νά δι α φυ λάσ σε ται ἀ πό 
κα κο ποι ή σεις καί ἀλ λοι ώ σεις.

Ὁ ἅγι ος Εἰ ρη ναῖ ος Ἐ πί σκο πος Λου γδού νου γρά φει: 
«Τοῦ το τό κή ρυγ μα πα ρει λη φυῖ α καί τα ύ την τήν πί στιν ἡ 



Ἐκ κλη σί α, κα ί περ ἐν ὅ λῳ τῷ κό σμῳ δι ε σπαρ μέ νη, ἐ πι με λῶς 
φυ λάσ σει, ὡς ἕ να οἶ κον οἰ κοῦ σα· καί ὁ μο ί ως πι στε ύ ει το ύ
τοις, ὡς μί αν καί τήν αὐ τήν ἔ χου σα καρ δί αν».

Μέ αὐ τήν τήν ἔν νοι α ἡ κα θο λι κό της συν δέ ε ται μέ τήν 
Ὀρ θο δο ξί α. Ἡ Ὀρ θο δο ξί α δι α φυ λάσ σει ὁ λό κλη ρη τήν ἀ λή
θει α, τό σο ὡς ἀ πο κά λυ ψη καί δογ μα τι κή, ὅ σο καί ὡς ἐμ πει
ρί α, ἐ νῶ ἡ αἵ ρε ση δι α σπᾶ τήν κα θο λι κό τη τα τῆς ἀ λή θει ας, 
ἀ φοῦ προσ λαμ βά νει τήν μιά πλευ ρά τῆς ἀ λή θει ας καί πα ρα
θε ω ρεῖ τήν ἄλ λη. Π.χ. ὁ Ἄ ρει ος δέν ἠρ νεῖ το ὅ τι στήν Πα λαιά 
Δι α θή κη ἐμ φα νί ζε ται ὁ Ἄγ γε λος Κυ ρί ου, ἀλ λά ἠρ νεῖ το τήν 
θε ό τη τα τοῦ Λό γου. Οἱ Μο νο φυ σίτες δέν ἠρ νοῦν το τήν θε ί α 
φύ ση, ἀλ λά τήν ὑ περ τό νι ζαν σέ βά ρος τῆς ἀν θρώ πι νης φύ
σε ως, ὁ πό τε κα ταρ γοῦ σαν τήν δυ να τό τη τα σω τη ρί ας. Αὐ τό 
τό πα ρα τη ροῦ με σέ ὅ λες τίς αἱ ρέ σεις. Λαμ βά νουν ἕ να μέ ρος 
τῆς ἀ λή θει ας, τό ἀ πο σποῦν ἀ πό τήν κα θο λι κό τη τά του, τό 
ὑ περ το νί ζουν σέ βά ρος τοῦ ὅ λου. Ἔτ σι ἡ Ὀρ θό δο ξη  Κα θο
λι κή Ἐκ κλη σί α δι δά σκει, ὅ πως λέ γει ὁ ἅ γι ος Κύ ριλ λος Ἱ ε ρο
σο λύ μων, «κα θο λι κῶς καί ἀ νελ λι πῶς ἅ παν τα τά εἰς γνῶ σιν 
ἀν θρώ πων ἐλ θεῖν ὀ φε ί λον τα δόγ μα τα».

Ἐ πί σης, λέ γε ται κα θο λι κή ἡ Ἐκ κλη σί α γι α τί ἡ ζω ή πού 
δι α θέ τει ἀ νή κει σέ ὅ λους, δη λα δή ὅ λοι οἱ Χρι στι α νοί ἔ χουν 
τήν δυ να τό τη τα νά φθά σουν στήν θέ ω ση, ἄ σχε τα ἀ πό τόν 
τρό πο ζω ῆς, τό ἐ πάγ γελ μα καί τόν χῶ ρο πού ζοῦν. Κα θο λι
κῶς πι στε ύ ων εἶ ναι ὁ Ὀρ θό δο ξος καί κα θο λι κῶς ζῶν εἶ ναι ὁ 
ἐ νά ρε τος, αὐ τός πού ἐ φαρ μό ζει στήν ζωή του ὅ λες τίς ἐν το
λές τοῦ Χρι στοῦ. Ὅ πως δι δά σκει ὁ π. Ἰ ου στῖ νος Πό πο βιτς, 
τά μέ λη τῆς Ἐκ κλη σί ας «ζοῦν μέ ὅ,τι εἶ ναι ἰ δι κόν Του (τοῦ 
Χρι στοῦ), ἔ χουν ὅ,τι εἶ ναι ἰ δι κόν Του καί γνω ρί ζουν διά τῆς 
ἰ δι κῆς Του γνώ σε ως, δι ό τι φρο νοῦν μέ τόν κα θο λι κόν νοῦν 
τῆς Ἐκ κλη σί ας, καί αἰ σθά νον ται μέ τήν κα θο λι κήν καρ δί αν 
τῆς Ἐκ κλη σί ας, καί θέ λουν μέ τήν κα θο λι κήν θέ λη σιν τῆς 



Ἐκ κλη σί ας, καί ζοῦν μέ τήν κα θο λι κήν ζω ήν τῆς Ἐκ κλη σί
ας». Εἴ μα στε μέ λη τῆς Ἐκ κλη σί ας «διά νά ζή σω μεν τήν μί αν, 
ἁ γί αν καί κα θο λι κήν ζω ήν τῆς Ἐκ κλη σί ας, διά τῆς ἁ γί ας καί 
κα θο λι κῆς πί στε ως τῆς Ἐκ κλη σί ας, διά τῆς ἁ γί ας καί κα θο
λι κῆς ψυ χῆς τῆς Ἐκ κλη σί ας, διά τῆς ἁ γί ας καί κα θο λι κῆς συ
νει δή σε ως τῆς Ἐκ κλη σί ας, διά τοῦ ἁ γί ου καί κα θο λι κοῦ νοῦ 
τῆς Ἐκ κλη σί ας, διά τοῦ ἁ γί ου καί κα θο λι κοῦ θε λή μα τος τῆς 
Ἐκ κλη σί ας. Καί οὕ τω νά ἔ χω μεν ὅ λα κοι νά καί κα θο λι κά, 
τήν πί στιν, καί τήν ἀ γά πην, καί τήν δι και ο σύ νην, καί τήν 
προ σευ χήν, καί τήν νη στε ί αν, καί τήν ἀ λή θει αν, καί τήν θλί
ψιν, καί τήν χα ράν, καί τήν σω τη ρί αν, καί τήν θέ ω σιν, καί 
τήν θε αν θρω πο πο ί η σιν, καί τήν ἀ θα να σί αν, καί τήν αἰ ω νι ό
τη τα, καί τήν μα κα ρι ό τη τα» .

δ) Ἀ πο στο λι κή

Ἡ Ἐκ κλη σί α λέ γε ται, ἀ κό μη, ἀ πο στο λι κή γιά πολ λο ύς λό
γους. Κα τ’ ἀρ χάς, γι α τί ἔ χει τήν ἀρχή της στόν Χρι στό. Καί 
ὁ Χρι στός εἶ ναι ὁ Ἀ πό στο λος καί Ἀρ χι ε ρε ύς τῆς ὁ μο λο γί ας. 
Ὁ Χρι στός ἀ πε στά λη ἀ πό τόν Πα τέ ρα Του γιά νά κά νη τήν 
Ἐκ κλη σί α Σῶ μα Του καί ἔτ σι νά πα ρα με ί νη ἑ νω μέ νη μα ζί 
Του αἰ ω νί ως.

Ὁ Ἀ πό στο λος Παῦ λος στήν πρός Ἑ βρα ί ους ἐ πι στο λή του 
γρά φει: «Ὅ θεν, ἀ δελ φοί ἅ γι οι, κλή σε ως ἐ που ρα νί ου μέ το
χοι, κα τα νο ή σα τε τόν ἀ πό στο λον καί ἀρ χι ε ρέ α τῆς ὁ μο λο
γί ας ἡ μῶν Ἰ η σοῦν Χρι στόν» (Ἑ βρ. γ΄, 1). Ἐ δῶ ὁ Χρι στός ἀ πο
κα λεῖ ται ἀ πό στο λος καί ἀρ χι ε ρε ύς τῆς ὁ μο λο γί ας.

Ἐ πί σης, λέ γε ται ἀ πο στο λι κή γι α τί θε με λι ώ θη κε στό θε
μέ λι ο τῶν Ἀ πο στό λων. Ὁ Ἀ πό στο λος Παῦ λος γρά φει πρός 
το ύς Ἐ φε σί ους: «ἄ ρα οὖν οὐ κέ τι ἐ στέ ξέ νοι καί πά ροι κοι, 
ἀλ λά συμ πο λῖ ται τῶν ἁ γί ων καί οἰ κεῖ οι τοῦ Θε οῦ, ἐ ποι κο
δο μη θέν τες ἐ πί τῷ θε με λί ῳ τῶν ἀ πο στό λων καί προ φη τῶν, 



ὄν τος ἀ κρο γω νι α ί ου αὐ τοῦ  Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ» (Ἐ φεσ. β΄, 19
20). Οἱ Ἀ πό στο λοι εἶ ναι ὁ θε μέ λι ος λί θος τῆς Ἐκ κλη σί ας ὄ χι  
ἀ φ’ἑ αυ τοῦ τους, ἀλ λά γι α τί ἔ φθα σαν στήν θε ω ρί α, ἔ λα βαν 
τήν Ἀ πο κά λυ ψη καί, βέ βαι α, γι α τί εἶ ναι θε ο ύ με νοι.

Ἀ κό μη, ἡ Ἐκ κλη σί α εἶ ναι ἀ πο στο λι κή γι α τί εἶ ναι καί πα
τε ρι κή. Οἱ ἅ γι οι Πα τέ ρες μᾶς δί νουν τήν βε βαι ό τη τα τῆς 
ἀ πο στο λι κό τη τος τῆς Ἐκ κλη σί ας. Οἱ ἅ γι οι Πα τέ ρες εἶ ναι 
δι ά δο χοι τῶν ἁ γί ων Ἀ πο στό λων, ὄ χι ἁ πλῶς μέ τήν με τα βί
βα ση τῆς Χά ρι τος τῆς ἱ ε ρω σύ νης, ἀλ λά γι α τί ἔ φθα σαν καί οἱ 
ἴδι οι στήν ἴδι α ἐμ πει ρί α τῶν ἁ γί ων Ἀ πο στό λων. 

Ἄλ λω στε, ἡ ἀ πο στο λι κή δι α δο χή εἶ ναι ἀ φ’ ἑ νός μέν μιά 
ἀ δι ά κο πη χει ρο το νί α καί με τα βί βα ση τῆς Χά ρι τος τῆς ἱ ε ρω
σύ νης, ἀ φ’ ἑ τέ ρου δέ μέ θε ξη ἀ πό τόν ἄν θρω πο τῆς κα θαρ τι
κῆς, φω τι στι κῆς καί θε ο ποι οῦ ἐ νερ γε ί ας τοῦ Θε οῦ καί, στήν 
συ νέ χει α, κα θο δή γη ση τῶν πι στῶν μέ αὐ τήν τήν ὀρ θό δο ξη 
καί ἀ λη θι νή μέ θο δο. Στήν δι δα σκα λί α τοῦ ἁ γί ου Γρη γο ρί ου 
τοῦ Θε ο λό γου, ἀλ λά καί στήν δι δα σκα λί α τοῦ Συ με ών τοῦ 
Νέ ου Θε ο λό γου, φα ί νε ται ὅ τι ἡ ἀ πο στο λι κή δι α δο χή εἶ ναι 
μέ θε ξη τό σο τῆς μυ στη ρι α κῆς Χά ρι τος τῆς ἱ ε ρω σύ νης, ὅ σο 
καί τῆς ἁ γι α στι κῆς Χά ρι τος τοῦ Θε οῦ. Ἀλ λά καί στόν ἅ γι ο 
Εἰ ρη ναῖ ο φα ί νε ται ὅ τι ἡ ἀ πο στο λι κή δι α δο χή δέν εἶ ναι μό
νον μιά σει ρά «δι δα σκα λί ας» καί «δι δα σκά λων»,  οὔ τε μό νον 
μιά τυ πι κή σει ρά « χει ρο το νι ῶν », ἀλ λά συγ χρό νως καί πλή
ρης δι δα κτι κή καί πλή ρης χα ρι σμα τι κή δι α δο χή. Αὐ τό ση
μα ί νει ὅ τι ἡ ἀ πο στο λι κή δι α δο χή συν δέ ε ται τό σο μέ τά Μυ
στή ρι α, ὅ σο καί μέ τήν μέ θο δο θε ρα πε ί ας, πού συ νι στᾶ τόν 
λε γό με νο ἡ συ χα σμό καί τήν λε γό με νη ἀ σκη τι κή ζωή πού 
ἔ χει ἡ Ὀρ θό δο ξη Ἐκ κλη σί α, καί τήν δι α κρί νει σα φῶς ἀ πό 
ἄλ λες πα ρα δό σεις καί ἄλ λες « Ἐκ κλη σί ες».

Ὁ ἅ γι ος Γρη γό ρι ος ὁ Θε ο λό γος λέ γει ὅ τι ὁ Μ. Ἀ θα νά σι ος 
εἶ ναι δι ά δο χος τοῦ Εὐ αγ γε λι στοῦ Μάρ κου, κα ί τοι πέ ρα σαν 



τό σα χρό νι α, κα τά τήν ἀ λη θι νή πί στη καί κα τά τόν ἀ λη θι νό 
τρό πο.

Ἔτ σι, οἱ ἅ γι οι Πα τέ ρες αἰ σθά νον ται τήν ἑ νό τη τα μέ σα 
στήν Ἐκ κλη σί α. Ἔ χουν κοι νή δι δα σκα λί α καί κοι νό φρό νη
μα. Ὁ ἅ γι ος Μά ξι μος γρά φει: «ἐ μόν μέν οὐ δέν ἐ ρῶ παν τε
λῶς· ὅ δέ πα ρά πάν των τῶν Πα τέ ρων ἐ δι δά χθην, φη μί». Τό 
«ἐ δι δά χθην» δέν νο εῖ ται μό νον μέ δι δα σκα λί α, ἀλ λά καί διά 
ἀ να γεν νή σε ως. Οἱ ἅ γι οι λέ γον ται Πα τέ ρες ἐ πει δή ἀ να γέν
νη σαν πνευ μα τι κά παι διά καί το ύς με τέ φε ραν τήν ζωή καί 
τόν ἁ γι α σμό, πρω τί στως. Τό ἴδι ο γρά φει καί ὁ ἅ γι ος Ἰ ω άν
νης ὁ Δα μα σκη νός: «Πάν τα το ί νυν τά πα ρα δε δο μέ να ἡ μῖν 
διά τε νό μου καί προ φη τῶν καί ἀ πο στό λων καί εὐ αγ γε λι
στῶν δε χό με θα καί γι νώ σκο μεν καί σέ βο μεν οὐ δέν πε ραι τέ
ρω το ύ των ἐ πι ζη τοῦν τες». Καί στήν συ νέ χει α λέ γει: «Ταῦ τα 
ἡ μεῖς στέρ ξω μεν καί ἐν αὐ τοῖς με ί νω μεν, μή με τα ί ρον τες 
ὅ ρι α αἰ ώ νι α, μη δέ ὑ περ βα ί νον τες τήν θε ί αν πα ρά δο σιν».

Δέν ὑ πάρ χει δι α φο ρά στο ύς ἁ γί ους Πα τέ ρας κα τά τήν 
δι δα σκα λί α, οὔ τε κα τά τήν μέ θο δο θε ρα πε ί ας τοῦ ἀν θρώ
που. Ὅ λοι οἱ ἅ γι οι Πα τέ ρες ἔ χουν κοι νό φρό νη μα καί κοι
νή ζωή. Δι α θέ τουν τήν ἴδι α μέ θο δο θε ρα πε ί ας, τόν ἴ δι ο τρό
πο γιά νά θε ρα πε ύ σουν τόν ἄν θρω πο καί, φυ σι κά, ἔ χουν 
φθά σει στά ἴ δι α ἀ πο τε λέ σμα τα. Ὅ ταν ὑ πάρ χη κά ποι ος πού 
 δι α φο ρο ποι εῖ ται στήν δι δα σκα λί α καί στόν ἀ σκη τι κό τρό πο 
ζω ῆς,  ση μ α ί νει ὅ τι δέν εἷ ναι δι ά δο χος τῶν ἁ γί ων Ἀ πο στό
λων. Μπο ρεῖ νά ἔ χη μιά ἐ ξω τε ρι κή δι α δο χή, ὄ χι ὅ μως καί 
τήν ἐ σω τε ρι κή πλευ ρά τῆς Ἀ πο στο λι κῆς δι α δο χῆς. 

Βέ βαι α, με ρι κοί ἰ σχυ ρί ζον ται ὅ τι καί στο ύς ἁ γί ους Πα τέ
ρες ὑ πάρ χει δι α φο ρά ἀ κό μη καί σέ δογ μα τι κά θέ μα τα. Ἀλ λά 
αὐ τό δέν εἶ ναι ἀ λη θι νό. Δι α φο ρές βλέ πει ἐ κεῖ νος πού ἐ ξε τά
ζει ἐ πι πό λαι α τά πράγ μα τα. Ὅ σοι ἰ σχυ ρί ζον ται κά τι τέ τοι ο, 
χρη σι μο ποι οῦν με ρι κά πα ρα δε ίγ μα τα, ὅ πως τήν φρά ση τοῦ 



ἁ γί ου Κυ ρίλ λου Ἀ λε ξαν δρε ί ας «μί αν φύ σιν τοῦ Λό γου σε
σαρ κω μέ νην», γιά τήν ὁ πο ί α με ρι κοί τοῦ ἀ πο δί δουν τήν 
κα τη γο ρί α ὅ τι ἐ πη ρε ά σθη κε ἀ πό το ύς μο νο φυ σί τες. Ὅ μως, 
ἄν ἐ ξε τά ση κα νε ίς προ σε κτι κά τήν δι δα σκα λί α τοῦ ἁ γί ου 
Κυ ρίλ λου, θά δι α πι στώ ση ὅ τι δέν ὑ πάρ χει καμ μιά δι α φο ρά 
στήν οὐ σί α τοῦ θέ μα τος. Ὁ ἅ γι ος Κύ ριλ λος χρη σι μο ποι εῖ 
το ύς ὅ ρους φύ ση καί ὑ πό στα ση ὡς ταυ τό ση μες, γι α τί στήν 
Ἀ λε ξαν δρι νή θε ο λο γί α ἡ φύ ση συν δε ό ταν μέ τήν ὑ πό στα ση, 
ἐ νῶ στήν Καπ πα δο κι κή θε ο λο γί α ἡ φύ ση συν δε ό ταν μέ τήν 
οὐ σί α. Ἡ δι α φο ρά αὐ τή εἶ ναι λε κτι κή, εἶ ναι θέ μα ὁ ρο λο γί
ας. Στήν πραγ μα τι κό τη τα ὁ ἅ γι ος Κύ ριλ λος εἶ ναι ὀρ θο δο
ξό τα τος. Αὐ τό φα ί νε ται καί ἀ πό ἕ να ἄλ λο πα ρά δειγ μα. Στό 
Σύμ βο λο τῆς Πρώ της Οἰ κου με νι κῆς Συ νό δου φα ί νε ται ὅ τι 
ἡ οὐ σί α ταυ τί ζε ται μέ τήν ὑ πό στα ση, ἐ νῶ στήν Δευ τέ ρα Οἰ
κου με νι κή Σύ νο δο, χω ρίς νά φα ί νε ται ὅ τι ἔ χου με ἀ να θε ώ
ρη ση τῆς Πρώ της, ξε χω ρί στη κε ἡ οὐ σί α ἀ πό τήν ὑ πό στα ση. 
Κα νε ίς δέν μπο ρεῖ νά κα τη γο ρή ση το ύς Πα τέ ρες τῆς Δευ τέ
ρας Οἰ κου με νι κῆς Συ νό δου, καί ἰ δί ως το ύς Καπ πα δό κες, ὅ τι 
ἀλ λο ί ω σαν τήν δι δα σκα λί α τοῦ ὑ περ μά χου τῆς Ὀρ θο δο ξί ας 
Μ. Ἀ θα να σί ου. Ἔτ σι, διά μέ σου τῶν αἰ ώ νων μπο ρεῖ νά ἔ χου
με ἐ ξέ λι ξη στήν ὁ ρο λο γί α, ἀλ λά πο τέ στήν Ἀ πο κά λυ ψη καί 
στόν τρό πο καί τήν μέ θο δο τοῦ ἁ γι α σμοῦ.

Ἡ ἄ πο ψη πού ἐ πι κρα τεῖ σή με ρα ὅ τι χρει ά ζε ται νά ἀλ
λά ξου με το ύς ὅ ρους, νά με τα φέ ρου με τό πε ρι ε χό με νο τῆς 
Ἀ πο κα λύ ψε ως σέ νέ ους ὅ ρους καί σέ δι κά μας λε κτι κά σχή
μα τα ἡ ὁ πο ί α χα ρα κτη ρί ζε ται νε ο πα τε ρι κή θε ο λο γί α, εἶ ναι 
ἐ πι κίν δυ νη. Καί αὐ τό γι α τί, ἄν ὑ πάρ χη πε ρί πτω ση νά γί
νουν με ρι κές ἀλ λα γές, πρέ πει νά γί νουν ἀ πό Πα τέ ρες τῆς 
Ἐκ κλη σί ας, πού ζοῦν καί σή με ρα, καί οἱ ὁ ποῖ οι ἔ χουν ὅ λη 
τήν ἀ σκη τι κή μέ θο δο, βι ώ νουν ὅ λο τόν ἡ συ χα στι κό τρό πο 
ζω ῆς, τόν ὁ ποῖ ο προ ϋ πο θέ τουν τά δόγ μα τα τῆς Ἐκ κλη σί ας. 



Συ νή θως, ὅ σοι θέ λουν νά κά νουν τέ τοι ες ἀλ λα γές, δι α κρί
νον ται ἀ πό μιά ἐ πι πο λαι ό τη τα, πού φα ί νε ται στό ὅ τι δέν 
βι ώ νουν τήν πα ρα δο σι α κή μέ θο δο θε ρα πε ί ας. Οἱ ἄν θρω ποι 
αὐ τοί ἀ γνο οῦν, πα ρα θε ω ροῦν καί πο λε μοῦν τόν ἡ συ χα σμό, 
πού οὐ σι α στι κά εἶ ναι τά στά δι α τῆς πνευ μα τι κῆς τε λει ώ
σε ως, δη λα δή ἡ κά θαρ ση τῆς καρ δι ᾶς, ὁ φω τι σμός τοῦ νοῦ 
καί ἡ θέ ω ση. Καί αὐ τό δη μι ουρ γεῖ τό ἐ πι κίν δυ νο. Ἄλ λω στε, 
ὅ λοι οἱ αἱ ρε τι κοί προ σπα θοῦ σαν νά πλάσ σουν νέ ους ὅ ρους, 
ὄν τες ἀ πο δε σμευ μέ νοι ἀ πό ὅ λη τήν ἡ συ χα στι κή πα ρά δο ση 
τῆς Ἐκ κλη σί ας. Ἡ αἵ ρε ση δι α κρί νε ται στόν τρό πο ζω ῆς καί, 
στήν συ νέ χει α, στόν τρό πο τοῦ θε ο λο γεῖν, χω ρίς, φυ σι κά, 
νά ἀ πο κλε ί ε ται καί τό ἀν τί στρο φο. Συ νή θως, αὐ τά πο ρε ύ
ον ται μα ζί.

Γιά νά πε ρα τώ σω τό θέ μα, μπο ρῶ νά πῶ ὅ τι ἡ Ἐκ κλη σί α 
εἶ ναι Σῶ μα Χρι στοῦ καί κοι νω νί α θε ώ σε ως. Οἱ ἰ δι ό τη τες τῆς 
Ἐκ κλη σί ας εἶ ναι: «μί α, ἁ γί α, κα θο λι κή καί ἀ πο στο λι κή» καί 
δέν εἶ ναι ἀ νε ξάρ τη τες με τα ξύ τους, Ἡ μί α προ ϋ πο θέ τει τήν 
ἄλ λη.

Ἡ Ἐκ κλη σί α δέν εἶ ναι μιά ἀν θρώ πι νη ὀρ γά νω ση, δέν εἶ
ναι ἕ νας κα τά λο γος νε κρῶν ἀν θρώ πων. Εἶ ναι ὁ Θε αν θρώ
πι νος Ὀρ γα νι σμός. Καί ἐ μεῖς πρέ πει συ νε χῶς νά ἀ γω νι ζό
μα στε γιά νά εἴ μα στε καί νά πα ρα μέ νου με ζων τα νά μέ λη 
τῆς Ἐκ κλη σί ας, νά βι ώ νου με ὄ χι ἐγ κε φα λι κά, ἀλ λά πνευ μα
τι κά, τήν ἑ νό τη τα, τήν ἁ γι ό τη τα, τήν κα θο λι κό τη τα, καί τήν 
ἀ πο στο λι κό τη τα τῆς Ἐκ κλη σί ας.


