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 Ἀλυπίου ὁσίου (ζ΄ αἰ.), Νίκωνος τοῦ μετανοεῖτε. 
 Στυλιανοῦ Παφλαγόνος, Γεωργίου νεομάρτυρος τοῦ  
     Χιοπολίτου (1807).    

 

Η ενότητα της Εκκλησίας 
 

– Ερ.: Αν κανείς πιστεύει στον Χριστό, διαβάζει το Ευαγγέλιο, αλ-
λά δεν θέλει να ανήκει στην Εκκλησία, δεν είναι καλός χριστιανός; 
    Απ.: Όχι! Χριστιανισμός δεν σημαίνει να πιστεύουμε θεωρητικά 
μερικά πράγματα, αλλά να ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Παραθέτουμε 
όσα πολύ ωραία γράφει σχετικά ο Φλορόφσκυ: «Ο Χριστιανισμός εξ 
αρχής υπήρχεν ως συγκεκροτημένη πραγματικότης, ως κοινότης. Το 
να είναι κανείς Χριστιανός εσήμαινεν ακριβώς το να ανήκη εις την 
κοινότητα. Κανείς δεν ημπορούσε να είναι Χριστιανός από μόνος 
του, ως απομονωμένον άτομον, αλλά μόνον μαζί με τους ″αδελφούς″, 
εις συνάφειαν με αυτούς. Unus Christianus – nullus Christianus. Η 
προσωπική πεποίθηση ή ακόμη ένας κανών ζωής δεν καθιστούν το ά-
τομον Χριστιανόν. Η χριστιανική ύπαρξις προϋποθέτει ενσωμάτωσιν, 
συμμετοχήν εις την κοινότητα. Αυτό πρέπει ευθύς αμέσως να προσ-
διορισθή: εις την αποστολικήν κοινότητα, δηλαδή εις μίαν κοινωνίαν 
με τους Δώδεκα και το μήνυμά των. Η χριστιανική ″κοινότης″ συνε-
κλήθη και συνετάγη από τον ίδιον τον Ιησούν κατά τας ημέρας τής εν 
σαρκί ζωής του, και από αυτόν της εδόθη ένας, έστω και προσωρινός, 
καταστατικός χάρτης διά της εκλογής και του διορισμού των Δώδεκα, 
που τους έδωσε την ονομασίαν, ή μάλλον τον τίτλον των ″Αποστό-
λων″, διότι η ″αποστολή″ των Δώδεκα δεν ήταν μόνον μία απλή απο-
στολή, αλλ’ ακριβώς μία εντολή που δι’ αυτήν περιεβλήθησαν με ″ε-
ξουσίαν″ (Μκ. 3, 15· Μθ. 10, 1· Λκ. 9, 1). Εν πάση περιπτώσει, ως 
διωρισμένοι ″μάρτυρες″ του Κυρίου (Λκ. 24, 48· Πρ. 1, 8) μόνον οι 
Δώδεκα εδικαιούντο να εξασφαλίζουν την συνοχήν τόσον του χρι-
στιανικού μηνύματος, όσον και της ζωής της κοινότητος. Η κοινωνία, 
επομένως, με τους Αποστόλους απετέλει βασικόν σημείον της πρώτης 
″Εκκλησίας του Θεού″ εις την Ιερουσαλήμ (Πρ. 2, 42 : κοινωνία). 
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Λουκ. ιη΄ 18-27) 
    Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄρχων τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ λέγων· Διδάσκα-
λε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰη-
σοῦς· Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. Τὰς ἐντο-
λὰς οἶδας· Μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρή-
σῃς, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου. Ὁ δὲ εἶπε· Ταῦτα πάντα 
ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου. Ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· 
Ἔτι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕ-
ξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. Ὁ δὲ ἀκούσας ταῦ-
τα περίλυπος ἐγένετο· ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα. Ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰη-
σοῦς περίλυπον γενόμενον εἶπε· Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες 
εἰσελεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. Εὐκοπώτερον γάρ ἐστι κά-
μηλον διὰ τρυμαλιᾶς ῥαφίδος εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν 
τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. Εἶπον δὲ οἱ ἀκούσαντες· Καὶ τίς δύναται σωθῆναι; 
Ὁ δὲ εἶπε· Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν.  
 
 
 

    Χριστιανισμός σημαίνει ″κοινή ζωή″. Οι Χριστιανοί οφείλουν να 
θεωρούν αλλήλους ως ″αδελφούς″ (αυτό, άλλωστε, ήταν ένα από τα 
πρώτα ονόματά τους), ως μέλη ενός σώματος, στενά συνδεδεμένα. Ε-
πομένως η ελεημοσύνη έπρεπε να είναι το πρώτον σημείον, η πρώτη 
απόδειξις και τεκμήριον αυτής της συναδελφώσεως. Δυνάμεθα να εί-
πωμεν ότι ο Χριστιανισμός είναι κοινότης, σώμα, αδελφότης, ″κοινω-
νία″, coetus fidelium» (Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσις σ. 81.82)… 
  
– Ερ.: Γιατί η Εκκλησία είναι ΜΙΑ; 
    Απ.: Είναι μία γιατί είναι ένα πνευματικό Σώμα, έχει μία Κεφα-
λή, τον Χριστό, που είναι ένας «χτες και σήμερα και αιώνια» (Εβρ. 
13, 8) (και η μία κεφαλή δεν μπορεί να έχει πολλά σώματα) και ζωο-
γονείται από το ένα Άγιο Πνεύμα. «Ένα σώμα υπάρχει και ένα Πνεύ-
μα καθώς και μία είναι η ελπίδα της κλήσεώς σας, την οποία λάβατε. 
Ένας Κύριος, μία πίστη, ένα βάπτισμα, ένας Θεός και Πατέρας όλων» 
(Εφεσ. 4, 4-6). Ο βαθύτερος δε λόγος της ενότητας της Εκκλησίας 
είναι η ενότητα του Τριαδικού Θεού μας. Γι’ αυτό και ο Κύριος προ-
σευχόμενος στην αρχιερατική Του προσευχή για την ενότητα της 
Εκκλησίας την ανήγαγε στην ενότητα Αυτού με τον Πατέρα (βλ. Ιω. 
17,   21).   Ακόμη   ο   απόστολος   Παύλος  διαβλέπει  την  ενότητα  της  Εκ- 
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    Εκείνον τον καιρόν, κάποιος άρχων πλησίασε τον Ιησού και του είπε, 
“Διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω διά να κληρονομήσω ζωήν αιώνιον;”. Ο Ιη-
σούς τού είπε, “Γιατί με ονομάζεις αγαθόν; Κανείς δεν είναι αγαθός παρά 
μόνος ο Θεός. Τας ξέρεις τας εντολάς, Να μη μοιχεύσης, να μη φονεύσης, 
να μη κλέψης, να μη ψευδομαρτυρήσης, να τιμάς τον πατέρα σου και την 
μητέρα σου”. Εκείνος δε είπε, “όλα αυτά τα εφύλαξα από την νεανικήν μου 
ηλικίαν”. Όταν άκουσε αυτό ο Ιησούς, του είπε, “Ένα ακόμη σου λείπει· 
πώλησε όλα όσα έχεις και μοίρασέ τα εις τους πτωχούς και θα έχης θησαυ-
ρόν εις τους ουρανούς και έλα, ακολούθησέ με”. Αλλ’ αυτός όταν το άκου-
σε, ελυπήθηκε πολύ, διότι ήτανε πολύ πλούσιος. Όταν ο Ιησούς τον είδε τό-
σον λυπημένον, είπε, “Πόσον δύσκολον είναι δι’ εκείνους που έχουν τα 
χρήματα να μπουν εις την βασιλείαν του Θεού. Είναι ευκολώτερον να περά-
ση μια καμήλα από την τρύπα μιας βελόνας παρά να μπη ένας πλούσιος εις 
την βασιλείαν του Θεού”. Εκείνοι που το άκουσαν είπαν, “Τότε ποιος μπο-
ρεί να σωθή;”. Αυτός δε είπε, “Εκείνα που είναι αδύνατα εις τους ανθρώ-
πους είναι δυνατά εις τον Θεόν”. (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, έκδ. Αποστολικής Διακονίας) 
 
 

κλησίας και στην κοινωνία τού ενός Σώματος και Αίματος του Σω-
τήρα: «Επειδή ένας είναι ο άρτος και εμείς οι πολλοί είμαστε ένα σώ-
μα, γιατί όλοι μετέχουμε από τον έναν άρτο» (Α΄ Κορ. 10, 17). 
 

 – Ερ.: Γιατί η Εκκλησία έχει μια Κεφαλή, τον Χριστό; 
     Απ.: Ο απόστολος Παύλος γράφει για την Εκκλησία ότι «άλλο 
θεμέλιο κανείς δεν μπορεί να βάλει παρά εκείνο που έχει τεθεί, το ο-
ποίο είναι ο Ιησούς Χριστός» (Α΄ Κορ. 3, 10.11). Η Εκκλησία, επομέ-
νως, ως το Σώμα του Χριστού, δεν μπορεί να έχει άλλη Κεφαλή από 
τον Ιησού Χριστό.  
    Η Εκκλησία ασφαλώς πρέπει να έχει αιώνια Κεφαλή, αφού είναι 
προορισμένη να ζει αιώνια. Και τέτοια Κεφαλή είναι μόνο ο Ιησούς 
Χριστός. Δεν είναι, λοιπόν, Κεφαλή και Αρχηγοί της Εκκλησίας οι Α-
πόστολοι. Οι Απόστολοι θεωρούν ως υψηλότερο τίτλο για τους εαυ-
τούς τους ότι είναι «διάκονοι», υπηρέτες της Εκκλησίας. Ο απόστολος 
Παύλος λέει γράφοντας προς τους χριστιανούς των Κολοσσών: «Χαί-
ρω για όσα υποφέρω προς χάρη σας και συμπληρώνω στην σάρκα μου ε-
κείνο που λείπει στα παθήματα του Χριστού, προς χάρη του σώματός του, 
το οποίο είναι η Εκκλησία, της οποίας εγώ έγινα υπηρέτης» (1, 24-25). 
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–  Ερ.: Πώς εκδηλώνεται η ενότητα της Εκκλησίας; 
    Απ.: Εκδηλώνεται ως ενότητα στην πίστη, στην λατρεία και στην 
διοίκηση· είναι ενότητα δογματική, λειτουργική και διοικητική. 
–  Ερ.: Και εκείνοι που διαφωνούν με την πίστη και την διοίκη-
ση της Εκκλησίας; 
    Απ.: Αυτοί είναι οι αιρετικοί και σχισματικοί και αποκόπτονται 
από την Εκκλησία. Όσοι διαφωνούν περί την πίστη της Εκκλησίας 
είναι αιρετικοί, ενώ όσοι διαφωνούν περί την διοίκηση είναι σχισμα-
τικοί. Αντίθετα όμως η Εκκλησία ανέχεται επουσιώδεις διαφορές 
περί την λατρεία, που δεν ανάγονται στην δογματική πίστη, όπως α-
νέχεται και άλλες παραλλαγές και τοπικά έθιμα…    
–  Ερ.: Ποιο καθήκον επιβάλλει σε μας η ενότητα της Εκκλησίας; 
    Απ.: Να είμαστε και εμείς ενωμένοι. Ο απόστολος Παύλος μάς 
λέει: «Να φροντίζετε να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος διά 
του συνδέσμου της ειρήνης» (Εφεσ. 4, 3). 
–  Ερ.: Πώς λέμε ότι η Εκκλησία είναι μία, ενώ μιλάμε για πολ-
λές Εκκλησίες; Της Ελλάδας, της Ιερουσαλήμ, της Κωνσταντι-
νουπόλεως, της Ρωσσίας κ.λπ. 
    Απ.: Αυτές οι Εκκλησίες δεν είναι χωρισμένες η μια από την άλ-
λη, αλλά εκφράζουν την ΜΙΑ, Καθολική Εκκλησία. Όλες οι ορθό-
δοξες τοπικές Εκκλησίες συνδέονται και ενώνονται μεταξύ τους με 
το Μυστήριο της θείας Ευχαριστίας. 
 – Ερ.: Ποιά είναι αυτή η ΜΙΑ Εκκλησία, που ομολογούμε στο 
«Πιστεύω»; 
    Απ.: Είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. 
Ιερεμίου Φούντα, Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως, από το βιβλίο 
«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ», σελ. 139-141, 144-146 & 147, β΄ έκδοση, Μάνδρα Αττικής 1996  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
                            ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Α.                  

Η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα του Ιερού Ναού μας διοργανώ-
νει το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017 Απογευματινή Προσκυνηματική 
Εκδρομή στο Ιερό Γυναικείο Ησυχαστήριο ‘Η Μεταμόρφωσις του 
Σωτήρος - Μετόχιον Μηλεσίου’, του Αγίου Πορφυρίου. Ώρα ανα-
χώρησης 3:30 μ.μ. από τον Άγιο Νικόλαο. Τιμή εισιτηρίου 15 €.  
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