Ἐκκλησιαστικό Φρόνημα
Οἱ ἰδιότητες τῆς Ἐκκλησίας
Στό «Σύμβολο τῆς πίστεως» ὁμολογοῦμε ὅτι πιστεύουμε
«εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικήν καί ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν». Ἀκρι
βῶς δέ αὐτές οἱ τέσσερεις λέξεις μᾶς δείχνουν τίς ἰδιότητες
τῆς Ἐκκλησίας. Θά πρέπει νά τίς δοῦμε ἀναλυτικότερα, για
τί ἔτσι θά ἑρμηνεύσουμε περισσότερο τά ὅσα προηγουμέ
νως ἔχουν λεχθῆ γιά τήν Ἐκκλησία.
α) Μία
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία. Δέν ὑπάρχουν πολλές Ἐκκλησίες.
Αὐτό εἶναι συνάρτηση τοῦ ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό Σῶμα τοῦ
Θεανθρώπου Χριστοῦ. Ὁ Χριστός ἔχει ἕνα Σῶμα· δέν μπο
ρεῖ νά ἔχη πολλά σώματα. Ἀφοῦ μία εἶναι ἡ Κεφαλή, ἕνα
εἶναι καί τό Σῶμα.
Ὁ Χριστός, στόν Ἀπόστολο Πέτρο πού ὁμολόγησε τήν
θεότητά Του, εἶπε: «σύ εἶ Πέτρος, καί ἐπί ταύτ ῃ τῇ πέτρᾳ οἰ
κοδομήσω μου τήν ἐκκλησίαν» (Ματθ. ιστ΄, 18). Ἐδῶ ἡ λέξη
Ἐκκλησία τίθεται σέ ἑνικό καί ὄχι σέ πληθυντικό ἀριθμό. Ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος γράφει: «εἷς ἄρτος, ἕν σῶμα οἱ πολλοί
ἐσμεν» (Α΄ Κορ. ι΄, 17). Ὑπάρχουν καί ἄλλα χωρία πού ἀνα
φέρονται σ’ αὐτό τό γεγονός, ἀλλά δέν θέλω νά τά παρα
θέσω ἐδῶ. Πάντως φαίνεται καθαρά καί ἀπό αὐτά ὅτι μία
εἶναι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.
Μιλώντας γιά τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας ἔχουμε ὑπόψη
μας δυό βασικά πράγματα. Τό ἕνα ὅτι, παρά τό πλῆθος τῶν
μελῶν, ὑπάρχει τό ἕνα σῶμα, καί δεύτερον, ὅτι εἶναι ὁ μο
ναδικός χῶρος σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου.
Κατ’ ἀρχάς πρέπει νά ποῦμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἑνι

αία παρά τό πλῆθος τῶν μελῶν της. Ὁ Χριστός ἐξέφρασε
αὐτήν τήν πραγματικότητα μέ τήν εἰκόνα τῆς ποίμ
 νης καί
τοῦ ποιμένος. Ἀφοῦ ἕνας εἶναι ὁ ποιμήν πού κατευθύνει τά
πρόβατα καί ὅλα τά πρόβατα ἀποτελοῦν τήν μία ποίμ
 νη,
σημαίν
 ει ὅτι δέν καταργεῖται ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας ἀπό
τήν πληθώρα τῶν πιστῶν, ἀλλά καί τῶν κατά τόπους Ἐκ
κλησιῶν, πού ὅμως εἶναι ἑνωμένες καί συνδεδεμένες με
ταξύ τους στήν πίστη καί στήν ζωή. Κάθε τοπική Ἐκκλησία
δέν εἶναι μία ἀπό τίς πολλές λεγόμενες Ἐκκλησίες, ἀλλά ἡ
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἀκόμη καί οἱ Ἐνορίες δέν διασποῦν
τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, γιατί κάθε Ἐνορία εἶναι ἐν σμι
κρογραφίᾳ ἡ Ἐκκλησία. Συμβαίνει περίπου ὅ,τι καί μέ τόν
ἀμνό, τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστός ἐπί τῆς Ἁγίας Τρα
πέζης εἶναι «μελιζόμενος καί μή διαιρούμενος», καί γι’ αὐτό,
ὅταν κοινωνοῦμε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, δέν ἐσθίουμε
ἕνα μέρος τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά ὁλόκληρο τόν Χριστό, ἀφοῦ
ὁ Χριστός «μερίζεται ἀμερίστως ἐν μεριστοῖς». Ἔτσι, παρά
τήν ὕπαρξη πολλῶν κατά τόπους Ἐκκλησιῶν καί Ἐνοριῶν,
δέν διασπᾶται ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ διάσπαση γίνε
ται μέ τήν αἵρεση. Τότε, βέβαια, δέν ἔχουμε διάσπαση τῆς
Ἐκκλησίας, ἀλλά διάσπαση τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας καί
ἀπομάκρυνσή τους ἀπό αὐτήν. Καί δέν χάνεται ἡ ἑνότητα
τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά τά αἱρετικά μέλη ἀποσπῶνται ἀπό τήν
ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, δέν ἀνήκουν στό ἑνιαῖο Σῶμα τοῦ
Χριστοῦ.
Ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής λέγει ὅτι, ἐνῶ οἱ Χρι
στιανοί διαιροῦνται σέ διάφ
 ορες κατηγορίες ἀνάλογα μέ
τήν ἡλικία, τό γένος, τίς ἐθνικότητες, τίς γλῶσσες, τούς τό
πους καί τά ἤθη, τίς ἐπιστῆμες, τούς χαρακτῆρες καί μάλι
στα «ἀλλήλων διῃρημένων τε καί πλεῖστον διαφ
 ερόντων
τῶν εἰς αὐτήν γιγνομένων καί ὑπ’ αὐτῆς ἀναγεννωμένων

τε καί ἀναδημιουργημένων τῷ Πνεύματι» ἐν τούτοις «μίαν
πᾶσι κατά τό ἴσον δίδωσι καί χαρίζεται θεία
 ν μορφήν καί
προσηγορίαν, τό ἀπό Χριστοῦ καί εἶναι καί ὀνομάζεσθαι».
Καί ὁ Μ. Βασίλειος, ἀναφερόμενος στήν ἑνότητα τῆς Ἐκ
κλησίας, λέγει χαρακτηριστικά: «Μία ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χρι
στοῦ, κἄν ἐκ διαφόρων τόπων προσαγορεύηται». Αὐτά τά
χωρία καί κυρίως ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας καταργεῖ κάθε ἐθνι
κιστική νοοτροπία. Φυσικά, δέν καταργοῦνται τά ἴδια τά
ἔθνη καί οἱ Πατρίδες, ἀλλά ὁ ἐθνικισμός, πού συνιστᾶ αἵρε
ση, ἕνα μεγάλο κίνδυνο γιά τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.
Ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἐσωτερική. Ἀπορρέει ἀπό
τήν σύνδεσή της μέ τόν Χριστό, ἀπό τήν κοινή πίστη, ἡ ὁ
ποία εἶναι κυρίως καί πρό παντός ζωή, ἀπό τήν κοινή λατρε
ία, καί ἀπό τόν κοινό τρόπο θεραπείας τοῦ ἀνθρώπου. Ὅπως
οἱ ἐπιστήμονες ἑνός κλάδου σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο χρησι
μοποιοῦν τούς ἴδιους τρόπους καί τίς ἴδιες μεθόδους γιά νά
διαπιστώσουν κάτι, τό ἴδιο γίνεται καί μέσα στήν Ἐκκλησία.
Ὅλα τά μέλη χρησιμοποιοῦν τόν ἴδιο τρόπο θεραπεία
 ς. Καί,
φυσικά, ἔτσι ἀποδεικνύονται τά πραγματικά μέλη τῆς Ἐκ
κλησίας.
Ἀκόμη, ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ μοναδικός χῶρος σωτηρίας.
Μέσα στήν Ἐκκλησία ἔχουμε τήν βεβαιότητα ὅτι θά ἀπο
κτήσουμε κοινωνία καί ἑνότητα μέ τόν Χριστό καί θά γίνου
με πραγματικά μέλη Του. Καί κατ’ αὐτόν τόν τρόπο μπο
ροῦμε νά φθάσουμε στήν θέωση. Βέβαια, καί ἔξω ἀπό τήν
Ἐκκλησία ὑπάρχει περίπτωση νά μετάσχη κανείς τῆς Χάρι
τος, ὅπως στήν Παλαιά Διαθήκη, ἀλλά μόνον μέσα στήν Ἐκ
κλησία μπορεῖ νά γίνη κανείς μέλος τοῦ Σώματος τοῦ Χρι
στοῦ, νά φάγη τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ.
Ὅσοι ἀποσχίζονται ἀπό τήν Ἐκκλησία δέν διασποῦν τήν
ἑνότητά της, ἀλλά οἱ ἴδιοι, ὅπως εἴπαμε πιό πάνω, ἀποκό

πτονται ἀπό αὐτήν καί χάνουν τήν δυνατότητα νά εἶναι
ἑνωμένοι μέ τό Θεανθρώπινο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Γι᾽ αὐτό
ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής θά πῆ: «Φυλάξωμεν δέ μᾶλ
λον τό μέγα καί πρῶτον τῆς σωτηρίας ἡμῶν φάρμακον· τήν
καλήν λέγω τῆς πίστεως κληρονομίαν· ὁμολογοῦντες ψυχῇ
τε καί στόματι μετά παρρησίας ὡς οἱ πατέρες ἡμᾶς ἐδίδα
ξαν».
Μέσα στήν Ἐκκλησία μπορεῖ κανείς νά ζήση ὅλες τίς
εὐαγγελικές ἀρετές. Γι’ αὐτό καί χωρίς τήν ἀληθινή πίστη
δέν ὑπάρχει ἀληθινή ἀγάπη, οὔτε ἀληθινή δικαιοσύνη καί
εἰρήνη. Ἑπομένως, πρωταρχικό ἔργο τοῦ Χριστιαν
 οῦ εἶναι
νά διατηρῆται ἑνωμένος μέ τήν Ἐκκλησία, νά ἔχη τήν πίστη
καί ὡς ὁμολογία καί ὡς ζωή γιά νά μπορῆ νά ἔχη καί ὅλες τίς
εὐαγγελικές ἀρετές.
Βέβαια, ὑπάρχουν σήμερα ἄνθρωποι πού κάνουν λόγο
γιά τήν ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν. Αὐτός ὁ ὅρος ὅμως εἶναι
ἀδόκιμος θεολογικά. Δέν μποροῦμε νά μιλοῦμε γιά ἕνωση,
ἀλλά γιά ἑνότητα πίστεως. Οὔτε μποροῦμε νά μιλοῦμε γιά
Ἐκκλησίες πού εἶναι χωρισμένες καί ἀγωνίζονται νά φθά
σουν στήν ἀλήθεια καί τήν ἕνωση, ἀλλά γιά Ἐκκλησία πού
εἶναι ἑνωμένη πάντα μέ τόν Χριστό καί ποτέ δέν ἔχει χάσει
τήν ἀλήθεια, καί γιά ἀνθρώπους πού ἔχουν ἀποσχισθῆ ἀπό
αὐτήν.
Μερικοί πού μιλοῦν γιά ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν χρησι
μοποιοῦν κατά κόρον τήν ἀρχιερ ατική προσευχή τοῦ Χρι
στοῦ, πού βρίσκεται στό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο, καί ἰδι
αιτέρως τό σημεῖο πού ὁ Χριστός παρακαλεῖ τόν Πατέρα
ὥστε οἱ μαθηταί «ἕν ὦσιν» καί «ἵνα πάντες ἕν ὦσι» (Ἰω.ιζ ´,
20-22). Ἀλλά, ἄν διαβάση κανείς ὅλο τό κείμενο προσεκτικά,
θά διαπιστώση ὅτι ὁ Χριστός δέν ἀναφέρεται σέ μιά ἕνωση
τῶν Ἐκκλησιῶν πού θά γίνη στό μέλλον, ἀλλά στήν ἑνότη

τα τῶν Μαθητῶν πού θά γινόταν τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκο
στῆς, ὅταν θά λάμβαναν τό Πανάγιο Πνεῦμα. Στό κείμενο
αὐτό γίνεται λόγος γιά τόν δοξασμό τῶν Ἀποστόλων πού
ἔγινε τήν Πεντηκοστή. Πραγματικά, τήν Πεντηκοστή οἱ
Ἀπόστολοι ἔγιναν μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, εἶδαν
τήν δόξα τοῦ Θεοῦ, ἔφθασαν στήν θέωσ
 η καί ἔτσι ἀπέκτη
σαν καί ἑνότητα μεταξύ τους στό ἑνιαῖο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ.
Ὅσοι βιώνουν στήν προσωπική τους ζωή τήν Πεντηκοστή
ἀποκτοῦν αὐτήν τήν ἑνότητα. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, καί
τοι δέν βρισκόταν τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς μαζί μέ τούς
Ἀποστόλους, ἐν τούτοις ἁγιογραφεῖται ἀπό τήν Ἐκκλησία
στήν εἰκόνα τῆς Πεντηκοστῆς, γιατ ί καί αὐτός ἔφθασε στήν
θεωρία τοῦ Χριστοῦ καί, ἑπομένως, ἔχει ἑνότητα μέ τούς
ἄλλους Ἀποστόλους.
β) Ἁγία
Ἐπειδή ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, γι᾽ αὐτό
καί εἶναι ἁγία. Ἁγιάσ
 θηκε καί καθαρίσθηκε ἀπό τόν Χριστό,
πού τήν προσέλαβε καί τήν ἔκανε Σῶμα Του.
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀναφερόμενος στήν ἁγιότητα τῆς
Ἐκκλησίας, λέγει: «ὁ Χριστός ἠγάπησε τήν ἐκκλησίαν καί
ἑαυτόν παρέδωκεν ὑπέρ αὐτῆς, ἵνα αὐτήν ἁγιάσῃ καθαρί
σας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι, ἵνα παραστήσῃ αὐτήν
ἑαυτῷ ἔνδοξον τήν ἐκκλησίαν, μή ἔχουσαν σπίλον ἤ ῥυτίδα
ἤ τι τῶν τοιούτων, ἀλλ’ ἵνα ᾖ ἁγία καί ἄμωμος» (Ἐφ. ε΄, 2527).
Ἡ Ἐκκλησία στήν Παλαιά Διαθ ήκη ἔμοιαζε μέ πόρνη καί
ὁ Χριστός τήν ἁγίασε, τήν ἔκανε παρθένο. Ὁ ἱερός Χρυσό
στομος ἀναλύει παραστατικά αὐτήν τήν ἀλήθεια: «Τό γάρ
θαυμαστόν τοῦ νυμφίου, ὅτι ἔλαβε πόρνην καί ἐποίησε παρ
θένον». Καί στήν συνέχεια γράφει ὅτι στά ἀνθρώπινα βιο

λογικά δεδομένα ὁ γάμος καταργεῖ τήν παρθενία, ἐνῶ «γά
μος παρά Θεῷ παρθενίαν ἀνέστησεν». Ἀναλύοντας ἀκόμη
περισσότερο αὐτό τό μεγάλο μυστήριο, ὁ ἱερός Χρυσόστο
μος λέγει: ὁ Θεός «πόρνης ἐπεθύμει… Ναί πόρνης· τῆς φύ
σεως ἡμετέρας λέγω». Ἐπιθυμεῖ τήν πόρνη ὁ Θεός «ἵνα τήν
πόρνην παρθένον ἐργάσηται». Καί, μάλιστα, δέν ἀποστέλ
λει κάποιον ἄγγελο, τά Χερουβίμ, τά Σεραφίμ ἤ κάποιον
ἀπό τούς δούλους του, «ἀλλ’ αὐτός παραγίνεται, ὁ ἐρῶν».
Καί ἐπειδή ἡ πόρνη δέν ἤθελε νά ἀνέβη ψηλά, κατέρχεται
αὐτός ὁ Ἴδιος κάτω. Εἰσέρχεται στήν καλύβη της. Τήν βλέ
πει μεθυσμένη, τήν βρίσκει καταπληγωμένη, ἐξαγριωμ
 ένη,
φορτωμένη ἀπό τούς δαίμονες. Τήν πλησιάζει· ἐκείν
 η φεύ
γει. Τήν προσκαλεῖ λέγοντας, ἐγώ εἶμαι ἰατρός. Τήν μιμεῖ
ται στούς τρόπους. Ἔπειτα «λαμβάνει αὐτήν, ἁρμόζεται αὐ
τήν», δηλαδή τήν ἀρραβωνιάζεται, τῆς δίνει τό δακτυλίδι,
δηλαδή τό Ἅγιο Πνεῦμα.
Στήν συνέχεια ὁ ἱερός Χρυσόστομος παρουσιάζει ἕνα
διάλογο μεταξύ τοῦ Χριστοῦ καί τῆς πρώην πόρνης. Τῆς λέ
γει ὁ Χριστός: « Ἀφοῦ σέ ἐφύτευσα στόν Παράδεισο, πῶς
ἐξέπεσες ἀπό ἐκεῖ; » Ἐκείνη ἀπαντᾶ ὅτι ὁ διάβολος τήν ἐξέ
βαλε τοῦ Παραδείσ
 ου. Καί ὁ Χριστός συνεχίζει: «Ἐφυτεύ
θης ἐν τῷ Παραδείσ
 ῳ καί ἔβαλέ σε ἔξω· ἰδού φυτεύω σε ἐν
ἐμαυτῷ, ἐγώ σέ βαστάζω». Τώρα πιά γίνεται σῶμα Του, καί
δέν ἔχει νά φοβηθῆ τόν διάβ
 ολο. Ἡ πόρνη ἀπαντᾶ: «Μά εἶ
μαι ἁμαρτωλή καί ἀκάθαρτη». Καί ὁ Χριστός λέγει: «Μή σοι
μελέτω, ἰατρός εἰμι». Ξέρω τό δικό μου σκεῦος, ξέρω πώς
ἦταν πήλινο καί καταστράφηκε. «Ἀναπλάττω αὐτό διά λου
τροῦ παλιγγενεσίας καί παραδίδωμι αὐτό τῷ πυρί».
Παρουσίασα τόν λόγο αὐτόν τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστό
μου, γιατί δείχνει τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία καί ὅτι ἡ Ἐκκλησία
ἁγιάσθηκε ἀπό τόν Χριστό. Ἀκόμη δείχνει ὅτι ἡ Ἐκκλησία

εἶναι ἁγία ὄχι ἀπό τά μέλη της, ἀλλά γιατί ἁγία εἶναι ἡ Κε
φαλή της, ὁ Χριστός. Ἡ ἁγιότητα τῶν Χριστιανῶν ἀπορρέει
ἀπό τήν ἁγιότητα τοῦ Χριστοῦ, εἶναι στήν πραγματικότητα
μέθεξη τῆς ἁγιαστικῆς Χάριτος τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι, ἅγιοι δέν
εἶναι οἱ καλοί ἄνθρωποι, ἀλλά ὅσοι μετέχουν τῆς θεοποιοῦ
ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ.
Ἐπειδή, λοιπόν, ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἁγία, γι’ αὐτό καί τό ἔρ
γο της εἶναι ἁγιαστικό. Σκοπός τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νά ἁγι
άζη τά μέλη της, νά τά ὁδηγῆ στόν φωτισμό καί τήν θέωσ
 η.
Τό ἁγιαστικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας γίνεται μέ τά Μυστήρια
καί τήν ἀσκητική ζωή, δηλαδή μέ ὅλο τόν τρόπο θεραπείας
πού ἔχει. Φυσικά, ἀσθένεια εἶναι ἡ μή μέθεξη τῆς θεοπ
 οιοῦ
ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ. Δέν πρόκειται γιά ψυχολογική κατά
σταση, ἀλλά γιά πνευματικό γεγονός. Ἔτσι, ὅσοι εἴμαστε ἄρ
ρωστοι χρησιμοποιοῦμε τήν πραγματική μέθοδο θεραπεία
ς
καί μετέχουμε τῆς καθαρτικῆς καί φωτιστικῆς ἐνεργεία
ς
τοῦ Θεοῦ. Καί μέ αὐτόν τόν τρόπο ἁγιαζ όμαστε καί ἐμεῖς
καί εἴμαστε πραγματικά μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ.
Παύουμε νά εἴμαστε νεκρά καί γινόμαστε ζωντανά μέλη.
γ) Καθολική
Ὁ ὅρος καθολικός προέρχεται ἀπό τόν Ἀριστοτέλη
καί δηλώνει τό καθόλου, τό ὁλόκληρο, «τό κοινόν ὄνομα
κατ᾽ἀντίθεσιν πρός τό καθ’ ἕκαστον». Ἀκόμη, μποροῦμε νά
ποῦμε ὅτι ὁ ὅρος καθολικός ταυτίζεται καί συνδέεται μέ τό
Ὀρθόδοξος.
Ὅταν λέμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι καθολική, τό ἐννοοῦμε
ἀπό τρεῖς συγκεκριμένες πλευρές. Πρῶτον, ὅτι ὑπάρχει σέ
ὅλο τόν κόσμο, δεύτερον, ὅτι διαθέτει ὅλη τήν ἀλήθεια γιά
τόν Θεό, τόν ἄνθρωπο καί τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καί
τρίτον, ὅτι ἡ ζωή πού ἔχει ἡ Ἐκκλησία εἶναι κοινή γιά ὅλους

τούς Χριστιανούς, γιά ὅλα τά μέλη της. Κατ’ ἀρχάς λέγεται
καθολική, γιατί ὑπάρχει σέ ὅλη τήν οἰκουμένη. Δέν ὑπ
 άρχει
χῶρος στόν ὁποῖο δέν ὑπάρχει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ὁ ἅγι
ος Κύριλλος Ἱεροσολύμων δίνει αὐτήν τήν ἑρμηνεία: «καθο
λική οὖν καλεῖται, διότι καθ’ ὅλον τόν κόσμον διακεχυμένη
ὑπάρχει... διά τό κατά πάσης εἶναι τῆς οἰκουμένης ἀπό πε
ράτων γῆς ἕως περάτων... διά τήν ἕνωσιν τῶν ἁπανταχοῦ
διεσπαρμένων Ἐκκλησιῶν, αἵτινες πᾶσαι τῷ συνδέσμῳ τοῦ
Παναγίου Πνεύματος μίαν καί καθολικήν ἀποτελοῦσιν».
Ἔτσι, λοιπόν, ἡ παρουσία τῆς Ἐκκλησίας σέ ὁλόκληρο τόν
κόσμο καί ἡ ἑνότητά της μέ τήν δύναμη καί τήν ἐνέργεια
τοῦ Παναγίου Πνεύματος τήν χαρακτηρίζουν καθολική.
Ἔπειτα λέγεται καθολική γιατί ἔχει ὁλόκληρη τήν ἀλή
θεια, ὅπως ἀπεκαλύφθη τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς. Ἐδῶ
πρέπει νά σημειωθῆ ὅτι ἡ σχολαστική θεολογία τῆς Δύσε
ως διδάσκει ὅτι διά μέσου τῶν αἰώνων ἔχουμε μεγαλύτερη
ἐμβάθυνση στά δόγματα τῆς πίστεως καί ὅτι ἀναπτύσσονται
ἀκόμη περισσότερο. Ὅμως αὐτό δέν συνιστᾶ ὀρθόδοξη διδα
σκαλία. Ἐμεῖς πιστεύουμε ὅτι τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς
οἱ Ἀπόστολοι ἔφθασαν στήν θέωση, βίωσαν τήν Ἀποκάλυ
ψη καί ἔτσι ἔφθασαν στήν πᾶσαν ἀλήθεια. Ἀποκαλύφθηκε
σ’αὐτούς ὅλη ἡ ἀλήθεια. Ὅποιος διά μέσου τῶν αἰώνων φθά
ση στήν θέωση μετέχει τῆς ἰδίας ἀποκαλυπτικῆς ἐμπειρίας.
Αὐτή ὅμως ἡ ἀλήθεια διατ υπώνεται καί ἐκφράζεται σέ κάθε
ἐποχή ἀνάλογα μέ τίς αἱρέσεις πού ἐμφανίζονται. Ἔτσι, δέν
ἔχουμε ἀνάπτυξη καί ἐμβάθυνση στήν πίστη, ἀλλά ἀφ’ ἑνός
μέν ἀγώνα γιά νά βιώσουμε ἐμεῖς τήν πίστη, ἀφ’ ἑτέρου δέ
ἔκφραση τῆς πίστεως σέ ὅρους γιά νά διαφυλάσσεται ἀπό
κακοποιήσεις καί ἀλλοιώσεις.
Ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος Ἐπίσκοπος Λουγδούνου γράφει:
«Τοῦτο τό κήρυγμα παρειληφυῖα καί ταύτην τήν πίστιν ἡ

Ἐκκλησία, καίπερ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ διεσπαρμένη, ἐπιμελῶς
φυλάσσει, ὡς ἕνα οἶκον οἰκοῦσα· καί ὁμοίως πιστεύε ι τού
τοις, ὡς μίαν καί τήν αὐτήν ἔχουσα καρδίαν».
Μέ αὐτήν τήν ἔννοια ἡ καθολικότης συνδέεται μέ τήν
Ὀρθοδοξία. Ἡ Ὀρθοδοξία διαφυλάσσει ὁλόκληρη τήν ἀλή
θεια, τόσο ὡς ἀποκάλυψη καί δογματική, ὅσο καί ὡς ἐμπει
ρία, ἐνῶ ἡ αἵρεση διασπᾶ τήν καθολικότητα τῆς ἀλήθειας,
ἀφοῦ προσλαμβάνει τήν μιά πλευρά τῆς ἀλήθειας καί παρα
θεωρεῖ τήν ἄλλη. Π.χ. ὁ Ἄρειος δέν ἠρνεῖτο ὅτι στήν Παλαιά
Διαθήκη ἐμφανίζεται ὁ Ἄγγελος Κυρίου, ἀλλά ἠρνεῖτο τήν
θεότητα τοῦ Λόγου. Οἱ Μονοφυσίτες δέν ἠρνοῦντο τήν θεία

φύση, ἀλλά τήν ὑπερτόνιζαν σέ βάρος τῆς ἀνθρώπινης φύ
σεως, ὁπότε καταργοῦσαν τήν δυνατότητα σωτηρίας. Αὐτό
τό παρατηροῦμε σέ ὅλες τίς αἱρέσεις. Λαμβάνουν ἕνα μέρος
τῆς ἀλήθειας, τό ἀποσποῦν ἀπό τήν καθολικότητά του, τό
ὑπερτονίζουν σέ βάρος τοῦ ὅλου. Ἔτσι ἡ Ὀρθόδοξη - Καθο
λική Ἐκκλησία διδάσκει, ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἱερο
σολύμων, «καθολικῶς καί ἀνελλιπῶς ἅπαντα τά εἰς γνῶσιν
ἀνθρώπων ἐλθεῖν ὀφείλοντα δόγματα».
Ἐπίσης, λέγεται καθολική ἡ Ἐκκλησία γιατί ἡ ζωή πού
διαθέτει ἀνήκει σέ ὅλους, δηλαδή ὅλοι οἱ Χριστιανοί ἔχουν
τήν δυνατότητα νά φθάσουν στήν θέωση, ἄσχετα ἀπό τόν
τρόπο ζωῆς, τό ἐπάγγελμα καί τόν χῶρο πού ζοῦν. Καθολι
κῶς πιστεύων εἶναι ὁ Ὀρθόδοξος καί καθολικῶς ζῶν εἶναι ὁ
ἐνάρετος, αὐτός πού ἐφαρμόζει στήν ζωή του ὅλες τίς ἐντο
λές τοῦ Χριστοῦ. Ὅπως διδάσκει ὁ π. Ἰουστῖνος Πόποβιτς,
τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας «ζοῦν μέ ὅ,τι εἶναι ἰδικόν Του (τοῦ
Χριστοῦ), ἔχουν ὅ,τι εἶναι ἰδικόν Του καί γνωρίζουν διά τῆς
ἰδικῆς Του γνώσεως, διότι φρονοῦν μέ τόν καθολικόν νοῦν
τῆς Ἐκκλησίας, καί αἰσθάνονται μέ τήν καθολικήν καρδίαν
τῆς Ἐκκλησίας, καί θέλουν μέ τήν καθολικήν θέλησιν τῆς

Ἐκκλησίας, καί ζοῦν μέ τήν καθολικήν ζωήν τῆς Ἐκκλησί
ας». Εἴμαστε μέλη τῆς Ἐκκλησίας «διά νά ζήσωμεν τήν μίαν,
ἁγίαν καί καθολικήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας, διά τῆς ἁγίας καί
καθολικῆς πίστεως τῆς Ἐκκλησίας, διά τῆς ἁγίας καί καθο
λικῆς ψυχῆς τῆς Ἐκκλησίας, διά τῆς ἁγίας καί καθολικῆς συ
νειδήσεως τῆς Ἐκκλησίας, διά τοῦ ἁγίου καί καθολικοῦ νοῦ
τῆς Ἐκκλησίας, διά τοῦ ἁγίου καί καθολικοῦ θελήματος τῆς
Ἐκκλησίας. Καί οὕτω νά ἔχωμεν ὅλα κοινά καί καθολικά,
τήν πίστιν, καί τήν ἀγάπην, καί τήν δικαιοσ
 ύνην, καί τήν
προσευχήν, καί τήν νηστείαν, καί τήν ἀλήθειαν, καί τήν θλί
ψιν, καί τήν χαράν, καί τήν σωτηρίαν, καί τήν θέωσιν, καί
τήν θεανθρωποποίησιν, καί τήν ἀθανασίαν, καί τήν αἰων
 ιό
τητα, καί τήν μακαριότητα».
δ) Ἀποστολική
Ἡ Ἐκκλησία λέγεται, ἀκόμη, ἀποστολική γιά πολλούς λό
γους. Κατ’ ἀρχάς, γιατί ἔχει τήν ἀρχή της στόν Χριστό. Καί
ὁ Χριστός εἶναι ὁ Ἀπόστολος καί Ἀρχιερεύς τῆς ὁμολογίας.
Ὁ Χριστός ἀπεστάλη ἀπό τόν Πατέρα Του γιά νά κάνη τήν
Ἐκκλησία Σῶμα Του καί ἔτσι νά παραμείν
 η ἑνωμένη μαζί
Του αἰωνίως.
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν πρός Ἑβραίους ἐπιστολή του
γράφει: «Ὅθεν, ἀδελφοί ἅγιοι, κλήσεως ἐπουρανίου μέτο
χοι, κατανοήσατε τόν ἀπόστολον καί ἀρχιερέα τῆς ὁμολο
γίας ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν» (Ἑβρ. γ΄, 1). Ἐδῶ ὁ Χριστός ἀπο
καλεῖται ἀπόστολος καί ἀρχιερεύς τῆς ὁμολογίας.
Ἐπίσης, λέγεται ἀποστολική γιατί θεμελιώθ ηκε στό θε
μέλιο τῶν Ἀποστόλων. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφει πρός
τούς Ἐφεσίους: «ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστέ ξένοι καί πάροικοι,
ἀλλά συμπολῖται τῶν ἁγίων καί οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ, ἐποικο
δομηθέντες ἐπί τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καί προφητῶν,

ὄντος ἀκρογωνιαίο
 υ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Ἐφεσ. β΄, 1920). Οἱ Ἀπόστολοι εἶναι ὁ θεμέλιος λίθος τῆς Ἐκκλησίας ὄχι
ἀφ’ἑαυτοῦ τους, ἀλλά γιατί ἔφθασαν στήν θεωρία, ἔλαβαν
τήν Ἀποκάλυψη καί, βέβαια, γιατί εἶναι θεούμενοι.
Ἀκόμη, ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀποστολική γιατ ί εἶναι καί πα
τερική. Οἱ ἅγιοι Πατέρες μᾶς δίνουν τήν βεβαιότητα τῆς
ἀποστολικότητος τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ ἅγιοι Πατέρες εἶναι
διάδοχοι τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, ὄχι ἁπλῶς μέ τήν μεταβί
βαση τῆς Χάριτος τῆς ἱερωσύνης, ἀλλά γιατ ί ἔφθασαν καί οἱ
ἴδιοι στήν ἴδια ἐμπειρία τῶν ἁγίων Ἀποστόλων.
Ἄλλωστε, ἡ ἀποστολική διαδοχή εἶναι ἀφ’ ἑνός μέν μιά
ἀδιάκοπη χειροτονία καί μεταβίβαση τῆς Χάριτος τῆς ἱερω
σύνης, ἀφ’ ἑτέρου δέ μέθεξη ἀπό τόν ἄνθρωπο τῆς καθαρτι
κῆς, φωτιστικῆς καί θεοποιοῦ ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ καί, στήν
συνέχεια, καθοδήγηση τῶν πιστῶν μέ αὐτήν τήν ὀρθόδοξη
καί ἀληθινή μέθοδο. Στήν διδασκαλία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου
τοῦ Θεολόγου, ἀλλά καί στήν διδασκαλία τοῦ Συμεών τοῦ
Νέου Θεολόγου, φαίνεται ὅτι ἡ ἀποστολική διαδ οχή εἶναι
μέθεξη τόσο τῆς μυστηριακῆς Χάριτος τῆς ἱερωσύνης, ὅσο
καί τῆς ἁγιαστικῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά καί στόν ἅγιο
Εἰρηναῖο φαίνεται ὅτι ἡ ἀποστολική διαδοχή δέν εἶναι μό
νον μιά σειρά «διδασκαλίας» καί «διδασκάλων», οὔτε μόνον
μιά τυπική σειρά « χειροτονιῶν », ἀλλά συγχρόνως καί πλή
ρης διδακτική καί πλήρης χαρισματική διαδ οχή. Αὐτό ση
μαίν
 ει ὅτι ἡ ἀποστολική διαδ οχή συνδέεται τόσο μέ τά Μυ
στήρια, ὅσο καί μέ τήν μέθοδο θεραπείας, πού συνιστᾶ τόν
λεγόμενο ἡσυχασμό καί τήν λεγόμενη ἀσκητική ζωή πού
ἔχει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, καί τήν διακ ρίνει σαφῶς ἀπό
ἄλλες παραδόσεις καί ἄλλες « Ἐκκλησίες».
Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος λέγει ὅτι ὁ Μ. Ἀθανάσιος
εἶναι διάδοχος τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου, καίτ οι πέρασαν

τόσα χρόνια, κατά τήν ἀληθινή πίστη καί κατά τόν ἀληθινό
τρόπο.
Ἔτσι, οἱ ἅγιοι Πατέρες αἰσθάνονται τήν ἑνότητα μέσα
στήν Ἐκκλησία. Ἔχουν κοινή διδασκαλία καί κοινό φρόνη
μα. Ὁ ἅγιος Μάξιμος γράφει: «ἐμόν μέν οὐδέν ἐρῶ παντε
λῶς· ὅ δέ παρά πάντων τῶν Πατέρων ἐδιδάχθην, φημί». Τό
«ἐδιδάχθην» δέν νοεῖται μόνον μέ διδασκαλία, ἀλλά καί διά
ἀναγεννήσεως. Οἱ ἅγιοι λέγονται Πατέρες ἐπειδή ἀναγέν
νησαν πνευματικά παιδιά καί τούς μετέφεραν τήν ζωή καί
τόν ἁγιασμό, πρωτίστως. Τό ἴδιο γράφει καί ὁ ἅγιος Ἰωά
 ν
νης ὁ Δαμασκηνός: «Πάντα τοίνυν τά παραδεδομένα ἡμῖν
διά τε νόμου καί προφητῶν καί ἀποστόλων καί εὐαγγελι
στῶν δεχόμεθα καί γινώσκομεν καί σέβομεν οὐδέν περαιτέ
ρω τούτων ἐπιζητοῦντες». Καί στήν συνέχεια λέγει: «Ταῦτα
ἡμεῖς στέρξωμεν καί ἐν αὐτοῖς μείνωμεν, μή μεταίροντες
ὅρια αἰώνια, μηδέ ὑπερβαίνοντες τήν θεία
 ν παράδοσιν».
Δέν ὑπάρχει διαφορά στούς ἁγίους Πατέρας κατά τήν
διδασκαλία, οὔτε κατά τήν μέθοδο θεραπείας τοῦ ἀνθρώ
που. Ὅλοι οἱ ἅγιοι Πατέρες ἔχουν κοινό φρόνημα καί κοι
νή ζωή. Διαθέτουν τήν ἴδια μέθοδο θεραπείας, τόν ἴδιο τρό
πο γιά νά θεραπεύσουν τόν ἄνθρωπο καί, φυσικά, ἔχουν
φθάσει στά ἴδια ἀποτελέσματα. Ὅταν ὑπάρχη κάποιος πού
διαφοροποιεῖται στήν διδασκαλία καί στόν ἀσκητικό τρόπο
ζωῆς, σημα
 ίν
 ει ὅτι δέν εἷναι διάδοχος τῶν ἁγίων Ἀποστό
λων. Μπορεῖ νά ἔχη μιά ἐξωτερική διαδοχή, ὄχι ὅμως καί
τήν ἐσωτερική πλευρά τῆς Ἀποστολικῆς διαδοχῆς.
Βέβαια, μερικοί ἰσχυρίζονται ὅτι καί στούς ἁγίους Πατέ
ρες ὑπάρχει διαφορά ἀκόμη καί σέ δογματικά θέματα. Ἀλλά
αὐτό δέν εἶναι ἀληθινό. Διαφορές βλέπει ἐκεῖνος πού ἐξετά
ζει ἐπιπόλαια τά πράγματα. Ὅσοι ἰσχυρίζονται κάτι τέτοιο,
χρησιμοποιοῦν μερικά παραδείγματα, ὅπως τήν φράση τοῦ

ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας «μίαν φύσιν τοῦ Λόγου σε
σαρκωμένην», γιά τήν ὁποία μερικοί τοῦ ἀποδίδουν τήν
κατηγορία ὅτι ἐπηρεάσθηκε ἀπό τούς μονοφυσίτες. Ὅμως,
ἄν ἐξετάση κανείς προσεκτικά τήν διδασκαλία τοῦ ἁγίου
Κυρίλλου, θά διαπιστώση ὅτι δέν ὑπάρχει καμμιά διαφορά
στήν οὐσία τοῦ θέματος. Ὁ ἅγιος Κύριλλος χρησιμοποιεῖ
τούς ὅρους φύση καί ὑπόσταση ὡς ταυτόσημες, γιατί στήν
Ἀλεξανδρινή θεολογία ἡ φύση συνδεόταν μέ τήν ὑπόσταση,
ἐνῶ στήν Καππαδοκική θεολογία ἡ φύση συνδεότ αν μέ τήν
οὐσία. Ἡ διαφορά αὐτή εἶναι λεκτική, εἶναι θέμα ὁρολογί
ας. Στήν πραγματικότητα ὁ ἅγιος Κύριλλος εἶναι ὀρθοδο
ξότατος. Αὐτό φαίν
 εται καί ἀπό ἕνα ἄλλο παράδειγμα. Στό
Σύμβολο τῆς Πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου φαίν
 εται ὅτι
ἡ οὐσία ταυτίζεται μέ τήν ὑπόσταση, ἐνῶ στήν Δευτέρα Οἰ
κουμενική Σύνοδο, χωρίς νά φαίνεται ὅτι ἔχουμε ἀναθεώ
ρηση τῆς Πρώτης, ξεχωρίστηκε ἡ οὐσία ἀπό τήν ὑπόσταση.
Κανείς δέν μπορεῖ νά κατηγορήση τούς Πατέρες τῆς Δευτέ
ρας Οἰκουμενικῆς Συνόδου, καί ἰδίως τούς Καππαδόκες, ὅτι
ἀλλοίωσαν τήν διδασκαλία τοῦ ὑπερμάχου τῆς Ὀρθοδοξίας
Μ. Ἀθανασίου. Ἔτσι, διά μέσου τῶν αἰώνων μπορεῖ νά ἔχου
με ἐξέλιξη στήν ὁρολογία, ἀλλά ποτέ στήν Ἀποκάλυψη καί
στόν τρόπο καί τήν μέθοδο τοῦ ἁγιασμοῦ.
Ἡ ἄποψη πού ἐπικρατεῖ σήμερα -ὅτι χρειάζεται νά ἀλ
λάξουμε τούς ὅρους, νά μεταφέρουμε τό περιεχόμενο τῆς
Ἀποκαλύψεως σέ νέους ὅρους καί σέ δικά μας λεκτικά σχή
ματα- ἡ ὁποία
 χαρακτηρίζεται νεοπατερική θεολ ογία, εἶναι
ἐπικίνδυνη. Καί αὐτό γιατί, ἄν ὑπάρχη περίπτωση νά γί
νουν μερικές ἀλλαγές, πρέπει νά γίνουν ἀπό Πατέρες τῆς
Ἐκκλησίας, πού ζοῦν καί σήμερα, καί οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὅλη
τήν ἀσκητική μέθοδο, βιώνουν ὅλο τόν ἡσυχαστικό τρόπο
ζωῆς, τόν ὁποῖο προϋποθέτουν τά δόγματα τῆς Ἐκκλησίας.

Συνήθως, ὅσοι θέλουν νά κάνουν τέτοιες ἀλλαγές, διακρί
νονται ἀπό μιά ἐπιπολαιότητα, πού φαίνεται στό ὅτι δέν
βιώνουν τήν παραδοσιακ ή μέθοδο θεραπεία
 ς. Οἱ ἄνθρωποι
αὐτοί ἀγνοοῦν, παραθεωροῦν καί πολεμοῦν τόν ἡσυχασμό,
πού οὐσιαστικά εἶναι τά στάδια τῆς πνευματικῆς τελειώ
σεως, δηλαδή ἡ κάθαρση τῆς καρδιᾶς, ὁ φωτισμός τοῦ νοῦ
καί ἡ θέωση. Καί αὐτό δημιουργεῖ τό ἐπικίνδυνο. Ἄλλωστε,
ὅλοι οἱ αἱρετικοί προσπαθοῦσαν νά πλάσσουν νέους ὅρους,
ὄντες ἀποδεσμευμένοι ἀπό ὅλη τήν ἡσυχαστική παράδοση
τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ αἵρεση διακρίνεται στόν τρόπο ζωῆς καί,
στήν συνέχεια, στόν τρόπο τοῦ θεολογεῖν, χωρίς, φυσικά,
νά ἀποκλείε τ αι καί τό ἀντίστροφο. Συνήθως, αὐτά πορεύ
ονται μαζί.
Γιά νά περατώσω τό θέμα, μπορῶ νά πῶ ὅτι ἡ Ἐκκλησία
εἶναι Σῶμα Χριστοῦ καί κοινωνία θεώσεως. Οἱ ἰδιότητες τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι: «μία, ἁγία, καθολική καί ἀποστολική» καί
δέν εἶναι ἀνεξάρτητες μεταξύ τους, Ἡ μία προϋπ
 οθέτει τήν
ἄλλη.
Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι μιά ἀνθρώπινη ὀργάνωση, δέν εἶ
ναι ἕνας κατάλογος νεκρῶν ἀνθρώπων. Εἶναι ὁ Θεανθρώ
πινος Ὀργανισμός. Καί ἐμεῖς πρέπει συνεχῶς νά ἀγωνιζό
μαστε γιά νά εἴμαστε καί νά παραμένουμε ζωντανά μέλη
τῆς Ἐκκλησίας, νά βιώνουμε ὄχι ἐγκεφαλικά, ἀλλά πνευμα
τικά, τήν ἑνότητα, τήν ἁγιότητα, τήν καθολικότητα, καί τήν
ἀποστολικότητα τῆς Ἐκκλησίας.

