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,
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Λ

της
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ενος

λόγψ του πρωτολειακου της παρ06σης €pγασίας χαρακτηρος, ι1Φ' JT'pOV δε
της ύΦίστης δογματικης σπουδαιότητος του ύπο μελέτην θtfματος,
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Ροτης
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r
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, ΦΟ'βου,,
και

,
,-"
"
'l: .:ι:
"
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την πορειαν της ερευνης μου ,τραγικην πηγην, ες ης συΥχΡονωςανεl"lιυ."ον ουο οllως

,
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"
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αγαπης και ικανοποιησεως,

ι
καιΡιοις.

Το διπλουν τουτο αΊσθημα δεν €ξlλιπε κα" μετδ, -την περάτωσιν της έργασίας,
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πιιην. τον

'θ'
Λ'"
\ 'θ
ησεν ικανως
η αγρυπνος παρακοιιουησις

,
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α

\

παρεμυ

'Τοϋ σεβαστου μοι Καθηγψοϋ κ. 'Ιωάννου Καρμίρη, προς 8ν

,
,
θ'
"\
αισ ηματσ.
οll.ως

,,"

και. σΤοργικη ,αρωγη

Kat ι1πο της θl.σεως

θ'
Φ "Υ
"
Ι
\,
ι
υτατην εκ ρα."ω την ευγνωμoσvνην και ευχαριστιαν μου.

'Ω'
σαυτως

.

,~,

ιοιαιτερας

,

"

ευγνωμoσvνης

Φρα."ω
'?

εκ

'

εν

,

''\ β εLζf

ευll.α

7ωλλυ προς -την Α.Θ.Π. τον Olκουμενικον Πατριάρχη ν Κον Κον 'Αθηναγ6ραν

'Τον Α' και -την περι AVTOv ά:Υίαν και {εραν Σ6νοδον, διότι ουτοι άπoσTε().αντI.~ μι:,

\

\

, X'.l\
αιι.κης

μΕτα 'Την εκ

'J.~"
απoψvιτησιν μου,

,,'

J.~
ως υΠOTPOΨVν του

'

Ο'
~ Π
ικουμενικου
ατριαρ-

χείου προς μετεκπαίδευσιν, ούδε της δαπάνης προς ~Kδoσιν της παρο6σης μεΜτης
€Φείσθησαν.

Μηνι 'Ιανουαρίψ 1965

'Αρχιμανδρίτης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΡΚ1ΑΝΑΚΙΣ

ΚΕΦΑΛΑ/ΟΝ ΑΙ
ΑΝΜΥΣΙΣ ΤΟΥ θΕΜΑΤΟΣ

1.

Τό ciλιiθητoν έν ήi θpηακεί~ κa:θόλοu
ΤΟ &λ&θητον κιxτ~ τρόπον γενικώτιχτον Ο"1)μιχ(νει [~ιότητιx, στενότιχΤ!i συν~εo

μένην προς το &φηρημένον μέγεθος «&λ-ήθειιχ», ώς κιχτιχφιχ(νετιχι κιχl' έκ της έκ συν

θέσεως των ιχδτων στοιχεΙων προελεόσεως &μφοτέρων των δρων, ~τoι έκ του στε
ρη'ηκοσ ιχ ΚΙΧI' του ρ-ήμιχτος

λ ιχ ν θ & ν ω.

Έ~ν δμως το &λ&θητον Ο"1)μΙΧf.νη oι.sτω γενικως κτησιν ΚΙΧI' κιχτοχην της &ληι
θε~~ς,

-.

'

'Τ
,
.,
θ"~"
"κλ'β
τοτε
ε~νιxι προφιχνες,
οτι
ιχ ηουνιχτο 'ης νιχ
ε
ιχ η τουτο. ως πιχνιχν θ ρωπινον

ιχtτημιχ τοϊί προς την &λ-ήθειιχν έπειγομένου πνεόμιχτος τοϊί &νθρώπου κιχΙ ~-η έν τη

περιοχη της θρησκεΙιχς.
Kιx~ ~όνιxτα;ι μεν ή ΦιλοσοφΙιχ να: έγκιxυχίiτιxι, gΤL έν τοότ<ι> &κριβως lγκειτιχ~ ό

λόγος της έιχuτης δπ&ρξεως κιχ!. tσως ΚΙΧI' το μεγιχλεΤον ΙΧύτης,δτι oιι~έπoτε ~Χεί.

κιχτlΧλιΧβει την &λ-ήθειιχν, &λλα: 8ιιχρκως πορεόετιχι προς ιχύτην (Russel), μη8έποτε
~εσμεuομ.ένη δπο όρΙων, ή θρησκεΙιχ δμως, &πΙΧξιοϊίσιχ να: χιχρα.κτηρ(ση το &ΧΙχΡι ΚΙΧI'
τριχγικον τοϊίτο τοσ Σισόφου πιχ(γνιον ώς «μεγOllλεΤον», πιστεόει ~ τοδλ&χιστονέπι",

θuμε'1: ν~ πιστεόη, δτι πιχρέχει εΙς τον &νθρωπον την &λ-ήθειιχν, πολλφ. πλέον, τψ
σωτηριώ~η κιχt λuτρωτικ-ην &λ-ήθειιχν, κιχΙ οοτος είνιχι ό

έ ξ

δ π ο κ ε L μ έν ο

\j

Ισχυρισμος των θρησκειων.

Πίiσιx λοιπον θρησκεΙιχ πιστεόει ένσυνει8-ήτως ~ δπoσuνει8-ήτως, έκπεφριxσμ.έ~
νως ~ σιωπηρως εΙς την δπ' ΙΧύτης κιχτοχην της &ληθεΙιχς, &λλιχις λέξεσιν εΙςτο
έ ιχ υ τ η ς

&λ&:θητον. ΘρησκεUΤLκη ζω-η xctI. &μφιβολΙΙΧ περl. της &ληθε(<<ς των πι

στεuομένων &ποτελε'1: την όξυτέριχν ~uνιχτην
~,
οησει

-

τοΙ)

'λ'
μετΙΧ.
ογοΙ)

"

πεπροικισμενοΙ)

contradictio ίη adjecto έν τη συνει~ ,
• θ ρησκεuτικη'"J.σ.μφι.β0οΙΟΤΙ
«η

ιχν θ'
ρωπου,

λ(ΙΧ &ποτελε'!: κooτ~ τα: ~ε~oμ.ένlX της έμπεφ(ιχς τον θ&νιχτον της θρησκεUΤLκης ζωης»(1 ).
ΕΙθισμένος ό&νθρωπος εΙς την πικρ~ν γεϊίσιν της ~ιιxρκoσς ροης π&ντων των
έγκοσμΙων κιxt εΙς την σχετικότητιχ κιχt το &πιχτηλΟν των ~ιιxνθρωπΙνων σχέσεων,

εδΡ(σκe:τlXι ψυχικως π&ντοτε έτοιμος να: &ν't'ιμ.ετωπf.ση ΤΙΧU't'ΙΧ στωτκως &ν~ πίiν βημ,ct
της έν τφ κόσμ<ι> τοότ<ι> ζωης ΙΧδτοϊί, ~ιιxτεθειμένoς &κ6μη κιχΙ 8ι~ ποικαιχςδπο

χωρ-ήσεις ΚΙΧI' μuρf.οuς σuμβLβιχσμοUς. ΕΙς χωρος δμως, έν τφ όποΕ<ι> oύ~εμΙo:ν ή
σuνε(~ησις τοσ &νθρώπου &νέχετιχι σχετικότητιχ ~ &π&-rην, είνιχι ό χωρος τοσ ιχΙω

v(ou, ή σφιχΤρoc τηςθρησκε(ιχι;. Δι' (3 όρθως γρ&φει ό Α. Lang 6τι .«ό &νθρωπος
&πιχιτε'1: &κριβως 6σον &φoρ~ εΙς τα: ~σχιxτιx προβλ-ήμιχτιχ τοσ βΙου, προ παvτoς τ~

θ έ' μ; α τ ιχ τ η ς ιχ
't' η 't' ιχ

tω ν (ο υ

ιχ δ τ ο σ σ ω τ η Ρ ( ιχ ς, δ Ψ

(σ τ η v

βε β ιχι ό~

» (2).

(i) Bernardin.Goebel, Katholische Apologetik, Freiburg im Br., 1930, ~ελ. 3lι,9.
(2) Α. Lang, Der Auftrag der Kirche, Munchen 1951ι" σελ. 288/9.

10
πως λοιπον Μ ~τo ~uνατον εΙς τον Εερώτερον χωρον τ~ς &νθρωπΙvης Ψuχ~ς1
την θΡΊjOκεΙα;ν, ~ν τόσον παραστατικως δ

Hegel

bνομά:ζεL «την KUPLIΧX~V του βί

ou» (1), να χωρ~ση καΙ ~ έλαχΙσΤΊj &μφιβολία περ!. της MΊjθεΙα:ς των ύπ' α:ύτ~ς 3ι3αοκομένων ;
Ή περΙ του &λαθ~ΤOI) τ~ς θΡΊjσκεΙα:ς π Ισ1Lς α{)τη κα:r. ύπόλΊjψις του θρφκεύον
τος &νθρώποΙ) μετα:φέρεται καΙ έπΙ τ~ς θΡΊjσκεUΤικ~ς Κοιν6τψος, του δρα:του φο
ρέως της θΡΊjσκεΙας

(2).

Πά:ντα τα &νω1.έρω περr. Mαθ~ΤOI) γενικως έλέχθΊjσαν, tvIΧ κα:τα:3ειχθη ~ Ι3έα:
κσ,Ι g,VVOLO: α{)ΤΊj &ς ΠΡOεΡΧOμένΊj έξ αύτ~ς ~3Ίj τ~ς φύσεως της θΡΊjσκεUτικ~ς πραγ
ματικότητος, &λλα καΙ. έκ τ~ς Ψuχολογικ~ς του &νθρώποΙ) σuστά:σεως καΙ 3tα:θέ

σεως. Λεκτέον δμως &μέσως ένταυθα, δτι Μν ~ έν τη παρούση παρα:γρά:φ<ι> σόν10μος

τ~ς Ι3έιχ.ς του &λα:θήτοΙ) σκιαγραφία έξ έπόψεως γενικ~ς θρΊjσκεUτικότηΤΟς καΙ ψu..;
χολογίας τ~ς θΡΊjσκεΙας ~10 ιΧπαραΙΤΊjΤOς, 3ια να κατα3ειχθη ~ εύρuτέρα τ~ς Ι3έας
,
, " -,
- θ ΡΊjσκε.ας
ι
θ 'λ
-:rJ.
θ' 'ι: ι
,
ταUΤΊjς OΊjμασια εν τ<ι> χωρ<ι> ΤΊjς
κα: ο ou, τοuτο ,1κιστα
α εr."Ίjρκει προς

Δρθον χα:ραΚΤΊjρισμOν του &λαθήτοΙ) &ς θέμα:τος της χριστιανικ~ς ΘεΟλογΙOCς.κα;Ι
Δoγματικ~ς, l3tq; 3ε τ~ς Όρθ03όξοu. Κα:Ι 'κατα3εικνόοuσι μεν βεβα(6)ς οΙ ιΧνωτέρω
1
θέ ντες σΙ)1.1. ογισμοι,
" . ,οτι το'1..,
'θ
'
λ -"
l'
,
"
'
'.
ξ;Κτε
<.1.Λα ΊjΤOν αποτε ει αLΤΊjμα ξ;σωτατον κΟ'.ι επιτα:κτικον τ~ς θΡΊ)σκεUΤικ~ς σuνει3ήσεως καΙ του φα:ινομένοΙ) της θΡ1jσκε(lχς κlΧθIιλOU,
3ια μόνων δμως των τοιούτων 3ε30μένων παραμένει τις εισέτι έν τησφα(ρq; της
ύ π ο κ ε ι μ ε ν ι κ ~ ς πλεuρocς τ~ς θΡ1jσκε(lχς, ~τις, παρ' δλ1jντην σποu3α:ιόΤ1jτα
των φαινομένων, καΙ IΧlτημά:των α:(ιτ~ς, 3εν έπιτρέπεται καΙ 3εν 3ύναται να g,χη τον
g,σχα:-r.ον ιΧποφα:σιστικον λόγον έπΙ των θεμά:-r."ων τ~ς χριστιανικ~ς ΘεολογΙα:ς &ς έξ

&νηκειμένου βεβαιότψος περr. της θεΙα:ς προελεύσεως αύ't~ς. Διότι tν τη χριστιανικΊ]

ΘεολογΙq; OΊjμlΧσΙα:ν πρωτΙστως 8εν ~χειτΙ παροuσιά:ζει &ς α t τ 1j μ α' δ ψuχtκος
κόσμος του &νθρώποΙ) καΙ τα φα:ινόμενα: αδτου, OC1.ινα, λαμβα:νομέν1jς μ&:λiστα ύπ' 1)ψιν καΙ τ~ς τραγικ~ς πραγματικόΤ1jτος τ~ς πτώσεως, XIΧ'tιx: μείζονα: λόγον ocvιXYΚ1j

δπως &ξιολΟY1Jθωοι 3εuτερεuόντως, &λλιΧ OΊjμασΙαν XUP(IΧV 3ια τ~ν ΧρLσ-r.ια:νικ~ν
Δογματικήν, κιχ!. 3η την 'Ορθό30ξον, gχει τ Ι ιΧ π ε κ ά: λ u Ψ ε ν δ ΊS ν τ ω ς
Θ ε δ ς εlς τον &νθρωπον, &ς ίSν1ως θ ε ! ο ν θέλ1jμlχ, ΚΙΧ!. '1'( tn1jγy~λe1j αδΤ<J) 3ια

(1) Vorlesungen iiber die Philosophie der Religion, Leipzig 1925, σε;λ. 2.
(2) KcιΙ cιύτoΙ ~. οΙ κcιτα τO\J μCΙ\Jιω8έσΤSΡΟ\J τρόπο" κcιτcιπολεμ:ljσCΙ\Jτες την ,18έcι" του ιXλcιθ1jτoυ
της 'EκκA1jcr(CΙΙ; Διcιμcιρwρόμs\JΟL 8έ" κcιτώρθωσcι" 'Ια: πcιρcιμεΙνωσι" &:ποΑότως συνεπείς έ\J. ~ρo
κειμέ'lφ. ΚαΙ 8έ" έ'Ι\Jοείτcιι έ'lτcιυθcιδ Λοόθ1jρος. δστις έπισήμως 8ΙCΙΚ1jρόσσει τη.,ι εΙς τoιXλιίθ1j
τον της 'EκκA1jcrΊCΙΙ; πΙστΙ" α:ύτου (πρβλ. Η. Schutte, Um die Wiedervereinigungim Glauben, Es:"

sen, 31j

~.

1960, σελ. 99), &:λλιΧ κα:Ι α:ύτι:Η!τι τα

πλέο" ριζoσπcιστικιX κcιΙ ιΡιλελεόθε;ρα: σώμα:τcιτoυ

Πpoτεστcιvτισμoυ. Διότι, 8εχόμs\JΟΙ ο;)τοι κcιτ' ιΧρχΎι" τO\J δπο της ΈκκλφΙα;ς κcιθopισθέ'lτα: Kcι

V<ι\Jιx της Κ. Δι.ιxθ1jΚ1jς, έμμέσως 8έχo~τcιι ~o ιΧλιίθ1jτοντης , EκκA1jcrLCΙΙ;, ~ 8έ &P\J1jcrtlO του ιXλcι&ίjτoυ~
κcιτόπι" της κα:τ' &:ΡΧΎιν πcφcι80χijς του ΚCΙ\Jό\Jος, &:ποτελεί σoβcιρα" πcιρ' cιύτoίς &:vτινoμία:ν: KcιΙ
βεβcιΙως τη" ιΧ\Jτιιιομία:\J τα:ότη" ιΧμβΑό\Jει πως ~ πcιpιί τισι Δια:μcιρτυpoμέ'loις νεωτέpcι ιΧπO'i"Ιμ'η(1ις

.,!ιjς Κ. ΔΙCΙθ~Κ1jς, =θ' "'ιν ιΧ\Jα:ζ'1jτείτcιι «δ KίX\Jων έiι τφ KcιW\Jt !», πλ~ν κcιΙ έ" τοότφ 8έ'1 8Q\JίX\J~ιX~
οδτοι να: OCΠCΙΜCΙΥωσι πλ~pως της t8έα:ς το13 ιΧλα:θ~τοu. Διότι, κα:ίπερ ιΧπορρ(πτοντει:; το ιΧλ&θ1jτο\j

της 'EκκA1jcriCΙΙ; ώς σώμα:τοι:;, ocσU\Jει8~τως πρεσβεόουσι, 8ιιΧ του τοl.Oότοu &:κρ&του 80Υμα:τισμου
των, το OCλ&θ1jΤΟ\J. τηςΙ8ΙCΙΙ; cιύ'Vω" σu\Jει8~σεως κα:Ι IIo~σεως ώς έπΙ μέροuι:;. έρεu\J1jτων. Kα.\πcιp·

α:ότοΤς &ρα. ~ !3έα. το13 ιXλΊXθfι~υ 8~\JέξέλΙ'Πε\J,ιΧλλ' &πλωι:; μετετoπ!σθ1j~
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ριστ~
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θ
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τοιι

-

"εοιι

ΛJ

ογοιι.

tQ ς. θ ε'λομεν

ι!

''1> '

ομως ιοει

ι

κατωτερω,

το &λ&;θψον &ποτελεΤ (ίμεσον προσφοραν αύτοίί τοίί ένανθρωπ~σαντoς llou του Θεου
προς την ύπ' Αύτου σιισταθεΤσαν έπΙ γ~ς ΈκκλΊjσΙαν, έπαΥΥελ(αν, &πορρέοιισαν έξ
αδτης ταύΤΊjς τ~ς θεότψος Αύτοίί, ~ι' 8 καΙ το ί5λον θέμσ τΙΟεται ήτιoλoγΊjμένως
έντος των πλαισίων τ~ς Όρθο36ξοιι Χριστιανικης Δογματικηι:;.

2.

Τό θέμα του &'λιχθήτοu κιχθ' έιχuτό ΈV ήi ΘεOAOΎ[~

Α. Ί σ τ ο Ρ ι κ ο ~ ο γ μ α τ ι κ ω ς.
Παρ&. τινων Όρθο3όξων Θεολόγων έξψέχθΊj κατ' έπocνcίλΊjψιν ή (ίποψιc, ί5τι το
&λ&'θΊJτoν,&ς 36γμoc καΙ &ς πρ όβλΊj μα, ύπερθεματΙζει τον κύκλον της 'Oρθo~όξόΙΙ
ΘεολογΙας καΙ &ποτελεΤ περισσότερον πρόβλΊjμα της ΔιιτικΊjς ΘεΟλογίας, της καΙ
(ίλλως έπΙ νoμικ~ πνεύματι 8ιακρινομένψ;.
Ή τοια.ύτη (ίποψις, λocμβανομένοιι μ&.λιστα όπ' l5ψιν καΙ τοί) μιιστtκoυ χαρα
κτηρος της Όρθο36ξοιι ΈκκλΊjσιας, 8εν φαίνεται πCΊΝτη (ίμοιρος &λΊjθειας, πλ~ν ή

Ι8έα του &λαθ~τoιι, τuyχ&.νoιισα. δπωσ8~πoτε έν3ιCΊθετoς ί8έα Π&.σΊjς θΡΊjσκε(ας, &ς
πρoε8Ίjλ6:ιθΊj, &παντωσα όπο Ι8ιCΊζoντα τόπον έν τη Π. Διαθ~κη, 8ιαΚΊjριισσoμένΊj
όπο της Κ. Διαθ~ΚΊjς κα!. πιστειιθεΤσα π&.ντοτε ύπο της ΈκκλΊjσ(ας, θέτει XGOl τον
Όρθό30ξον Θεολόγον προ της δποχρεώσεως, ί5πως &σχoλΊjθη μεθ' ί5λΊjς της περΙ το

&.λcίθΊjτoν πρoβλΊjματoλoγΙας, βασικως 8ε καΙ ί5λως 18ιαιτέρως περΙ τον φ ο Ρ έ α,

το 15 Ρ γ α ν ο ν κα.Ι το &. ν τ ι κ ε Ι μ ε ν ο ν τοίί ά.λαθ~τoιι της ΈκκλΊjσΙας.
ΤΟ &ν 8ε ή Pωμαιoκαθoλικ~ ΈκκλΊjσΙα πρoέβΊj εΙς έΠΙσΊjμOν 80γμocτικ~ν 8ια
τόπωσιν της περ!. &.λαθ~τoιι 8ι3ασκαλΙocς, δρΙσασα έπα.κριβως καΙ σιιΥκρεκριμένωςτον
φορέoc, το l5ργα.νονκαΙ το ά.ντtκε(μενoν του &λαθ~τoιι, τουτο 8εν πρέπει νά; ζΊjΤΊjθη
μόνον έν τ~ νoμικ~ αύτης πνεύματι, &λλ' &σαύτως καΙ εΙς την «8ιινατότητα» της
ΈκκλΨ1(ας ταύτης, 6πως σΙΙΥκαλΊί Σιιν680ιις «οΙκοιιμενικά;ς» καΙ μετά; την 8ιαΙρε
σιν της ΈκκλΊjσΙας.
Κατά; 't'Ύjν περΙ080ν των &λΊjθων OLκοιιμενικων Σιινό8ων της &.8ιαιρέτοιι ΈκκλΊj;"

σίας 8εv πα:pέστΊj &νCΊγΚΊj καθορισμου του 36γματος του &λι:tθ~τoιι καΙ των λεπτο

μερειων αύτου, 8ιότt ή έκκλΊjσιαστικ~ ένόΤΊjς, παρά; τά;ς Υνωστά;ς Ιρι8ας καΙ τά; σχΙ
σμα.τoc, κocθ(στατο πάντοτε 8ιινατον νά; περισ6:ιζψαι καΙ νά; ύπερνικ~ ή &.κεραιότης

της Πίστεως της μια.ς &8ια:φέτοιι ΈκκλφΙocς. Ώς 8ε ή όγεία οό8έποτε καθίσταται
πρόβλΊjμα 8ιά; τον όγια(νοντα, &Μ' &.πασχολεΤ τουτον ζωτικως το πρωτον μόνον έπΙ
τ1jά.πωλείqc α:ύτης, οδτω καΙ 8ιά; την ΈκκλΊjσίαν το θέμα του ά.λαθ~τoιι έπιστεόετο

&ς τι το αύτονόψον καΙ προϋποτιθέμενον (1), μ~ καθιστάμενον πρόβλΊjμα, έφ' 6σον
8ιετηρεΤ'tΟ ή έκκλΊjσιαστικ~ ένόΤΊjς, ή έρει80μέVΊj έπΙ της 80γματLκΊjς έν6τητος. "Αρα
κύριος λόγος προς έΠ(σΊjμOν 8ιατύπωσιν ύιτο της Ρωμαιοκαθολικης 'EκκλΊjσ(ας του
36γματος περΙ &λocθ~τoιι ύπηρξεν ή 8ιασάλειισις της έκκλΊjσιαστικης ένότητος καΙ

δ φόβος περαιτέρω κατατμ~σεως της ΈκΚλΎ.jσ(ας.

(1) Πρβλ. Β. Goebel, μνημ. ~ργoν, σελ. 349: «Ja ΒΟ tief wurzelte das Bewusstsein der
kirchlichen Unfehlbarkeit seit den Tagen der Apostel im Glauben der Κirche, dass dieselbe.so gross sie ίη sich ist, und eminent praktische Bedeutung ihr zukommt, ηίθ feierlich
zum Glaubenssatz erhoben Ζυ werden brauchte».

12
ΚιχΙ.θιΧ ή8όνιχτο βεβιχ(ως νιΧ πρoβOCλη τις την eνσ'(ιχσιν, δτι,ιiν ιχοτος ~τo δ κό
,".ιLOς λόγος του επισΥιΙLOυ 80γμιχησμοu του &.λιx.θ~τoυ όπό τ1jς PωμιxιoκιxθoλικΊjς Έκ
κλΎJσ(ιxς,8εν θ&. e8ει νιΧ ε!χεν &.νιχμεΕνει ~ ΈκκλφΕιχ ΙΧδτη μέχρι τοu

, '.1οσον

-

Ίl
,...
'ξ
λ'"
ι;;πρεπε νιχ ειχε πρσι. ει τουτο πο Ι) ενωριτερον,

εφ

,

κα.ι

β-'
ι
'!ο
ι
ξ'\
επισυμ ΎJ ΎJ πρωτη οισι.φεσις, μετσι.

v 'Α
. νσι.τολ-ΎJς

,

~, ι
προ σι.ιωνων

1870, &.λλιΧ
πο

θά.

λλΊ'
ωνε~xεν

Δι
,
"'!ο
έ
'!ο ,
υσεως, ως κσι.ι ΎJ οευτ ριχ, οΙΙΧ

τΊjς Μετσι.ρρυθμΙσεως. Έντιχυθιχ δμως πρέπει νά. όποθέση ης, δτι ~ Ρωμιχιοκιχ.θο.,-

. λικ~

ΈκκλΎJσ(ιx όπεχρεώθΎJ, 8ιιΧ λόγους εκκλΎJσιιxσηκΊjςσκoπιμότητoς; νά. &.νιχμε(νη

τόσον πoΛU κιχ/. νά. &.νιχβ&.λη τον κΙΧ.θορισμΟν τοσ 8όγμΙΧτος τοσ &λιχθ~τοu, 8ιόη εΥνώ:
ριζε κιχλως, δτι δ όπο του συγκεvτρωτικoυ ιxδτ1jς συστημσι.τος Uπσι.γορεuόμενος εντο

πισμος του &λιxθ~τoυ εν τφ προσώπ<ρ του Π&.ΠΙΧ ~θελε τόχει &.πολότοu &ρν~σεως
εκ μέρους τ-ης 'Ορθ080ξ(ιχς ιlφ' ένος κιχ/. του Πρoτεστιxvτισμoυ ιlφ' έτέροu. 'Ανέ

8! κσι./. &νέβΙΧλλεν -n Pωμα.ιoκιx.θoλικ~ ΈκκλΎJσΙσι. τον τοιουτον επΙσΎJμQν κιχ/.τε

μενε

λεσΙ8ικον κΙΧθορισμόν, 8ιότι 8εν ε!χεν &.κόμ1j ιlπωλέσει πaσιχν ελπί8ΙΧ εκ των ένω

τ~κων ιxUΤΗς προσπΙΧθειων, τοΟλ&.χιστον δσον &φoρ~ είς την Όρθ080ξΙαιν.
''Οτε δμως επεΙσ&η πλέον, εκ των συμβολικων μν1jμεΙων τόσον τΊjς Όρθ080ξΙσι.ς

δσον κά,/' του Προτεστιχντισμου, l)τι ~τo &,Μνιχτος ~ πιχρ' ιχδτων &π080X~ του. &.λσι."'

%Tou

τοσ π&.πιχ (δπερ θεμελιωθεν θεωρψικως, κυρίως όπο Θωμa του Άκυν&.του,

~ρξιxτo 8ιιχγριχφόμενονείς τον θεολογικον δρΕζοντσι., κιχτιΧ τρόπον Ικιχνως εΠΙσΎ)μον,

&πο τ1jς εν Τρι8έντ<ρ. ~8ΎJ Συνό80υ), τότε ~ Pωμιxιoκιxθoλικ~ Έκκλ1jσίΙΧ, οδχ ηττον
πιεζομέν1j ~81j επικιν8όνως κσι./. όπο τοσ εν τη Δόσει μοντερνισμοϊ) κιχ/. ελευθερισμου (1 ),
προέβ1jείς την τελεσΙ8ικον 8ιιχτόπωσιν του 8όγμαιτος τοσ OCλιχθήτοu εν τη Συνό8<ρ
τοσ Βιχτικιχνοσ Κotτά. το
Ι"

των

1870.

συΥκεκριμενων τouτων

ΒεβιχΕως πρέπει νά. δμoλoYΎJθη κιχ/. ΙΧδθις, δτι κιχ/. εκτος

ιστορικων

λ'
ογων,

"

o~τινες

θιχττον

1j..

β ριχοιον
l'!o
, '\.\1
ωΟ1jγΎJσιχν

εΙς τον εΠΙσΎ)μον πιiρ&. τΊjς PωμΙXΙOκotθOλικΊjς 'Exxλ1jaEΙXC; 80γμιχησμον του ιlλιxθή

"ou,

~ Ι8έιχ του &λιχθ~τοu του Π&.ΠΙΧ όπΊjρξε σπόρος εγκρuπτόμενος φυσικως εν τη

ί8έ~ του ΠρωτεΙοu, τη τόσον πιxλαιι~
συνεπε(ιχς ν&. 8ιιχτuπωθη ΙΧδτη

(2),

ΚΙΧ/. ητο θέμιχ φuσικ-ης πλέον κιχ/. λoγικΊjς

εν 6.Jρισμένη Ιστορικη στιγμη κιχ/. επισΥιμως6.Jς 8ό

γμιχ της PωμotΙOκιxθoλικΊjς Έκκλ1jσΙιχς.

ΚιΧ/. τιχυτιχ μεν ώς προς την ΙστορΙΙΧν του &.λιχθήτοu εν τ1j ΡωΜΙΧ"'κη ΈκκλφΙ~.
Ή Όρθό80ξος ΈκκλφΙα. 8ι&. των έotuτΊjς Συνό8ων, κιχ/. 8~ των της 17ΎJς έκιχτοντιχε

τηρΙ80ς, εμμέσως μόνον ~σx.oλήθΎJ μετ&. του θέμιχτος, 8L~Κ1jρόξιχσσι. πΙστιν εΙς Έ κ
κλ

1j

σ Ι ιχ ν

κιχ/. οοχΙ εΙς. π Ρ ό σ ω π ο ν

&.νη8ρ&.σεως προς

&.λ&.θψον, κιχ/. τοστο πOCλιν μαιον εξ

τ&. εν τη Δuτικ(j 'Exxλ1jaE~ πιχριχτηροόμενot κα.ι .τεκτιχινόμενιχ

(&τινιχ οο8εμΙιχν πλέον κιχ"έλιπον &μφιβολΕιχν, δτι ή Pωμσι.ιoκιxθoλι~ ΈκκλΎJσΙιx επρό-

(1) 'Τπο τούς 3<10 τοότους δρους νοητέα: τ<Χ ρευμα:τα; πα:vτOς NaturalΊSmus, Rationalίsmus,
Pantheismus, Materialismus, Atheismus (Πρβλ. R. Seeberg, Lehrbuoh der Dogmenge":
sohiohte, 4/2 Darmstadt 1959, σελ. 899) ..
(2) ΠερΙ της δλωι;; ιa~ζοόσης σuμβολ7jς των «έπα:~τ~κων» καλουμένων τ~μ.xτων τηςPωμα:~o
κα:θολι.κ7jς 'ΕκκλησΙΙΧς προς περα:~τέρω &νιXΠΤUζιν καΙ δλoκλ~pωσ~ν της Ι8lα:ς τοϋ Πα:π~κoϋ Πρ~Ιoυ
κα:τ<Χ τΟν Μεσα:Ιωνα: πρβλ. την Ι8~α:~τέpIXΙ;; προσοχης τuχoϋσα:ν έpyα:σLα:ν τοϋ J. Ratzinger, Der
Einflussdes Bettelorden - streites auf dieEntwiok1ung vom pίipstliohen Universalprimat
unter besonderer BerUok:siohtigung des hl. Βοnaventura,έν: Theologίe ίη Gesohiohte und
Gegenwart, FestsohriCt fiir Μ. Sohmaus, έκa. όπο Ι. Auer und Η. Volk, J\fiinohen 1957,σελ,
697 έξ.
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xeL't'O

ν&: προβΊί &νιχποφεύκτως ήμέριχν 'ην&: εΙς τον ~oγμιxτ~σμoν του &λιxθ~τoυ τοα

Π&:πιχ, ώς κιχ! πρ&:γμιxτ~ συνέβη έν τη Συνό~~ του Bιx't'LXΙXVOU) η έκ ~ια:θέσεως συ
στημιxτικΎjς τοα θέμιχτος μελέτης.

. 'Ερωτατιχι δμως : 'Aρκe~ δ μ~ &κριβ~ς κιχ! λεπτoμερ~ς έπΙσημος κιxθoρ~σμoς
του θέμιχτος του&λΙΧθ-ήτου δπο τΎjς 'Oρθo~oξ(ιxς, ~ι&: ν&: χιxριxκτηρ~σθΊί το &λ&:θητον
ώς πρ6βλημιχ ξένον προς τ~ν Όρθό~oξoν Δογμocτικ~ν (1); ΉμεΤς, έφ' δσoνδπocρχoυ~
σtν έπ(.φκε~ς μιχρτυρΙιχι της τε <Αγ. Γριχφ1jς κιχι τΎjς 'Ι. Πιxριx~6σεως, περΙ του «&~

λιxθ~τoυ της 'ΕκκλησΙιχς», θεωρουμεν το θέμιχ ~ε~LΚOCLολογημένως τιθέμενo~ έν τη
Όρθo86ξ~ Θεολογ(q:, τoσoότ~ μίΧλλον &ΚΡLβως, oσ~ ~εν εχει ~υστυχως &ποσιχφη
νLσθΎj κιχτ&: τρόπον έπΙοημον κιχ! ιχόθεντικον έν τιχΤς κιxφ~ωτocτιxις ιχότου λεπτομε
ρεΙΙΧLς.

Kιxl εΙς περΙπτωσ~ν δμως, κιχθ' ην ~θελε

ytveL άπo~εκτη ή &πoΨ~ς, οτι το ζ~

τημιχ του &λιxθ~τ'oυ έν τιχΤς λεΠΤOμερεΙΙX~ς ιχότου δπερθeμΙXτ(ζε~ τον κόκλον της Όρ.;.
θo~6ξoυ Θεολογ(ιχς, μεστ&: νοήμιχτος τυγχOCνουσιν δσιχ πιxριxτηρε~ δ έκ των ~ια;πρε~
πεστέρων έπ~ζώντων Ρώσων Όρθο86ξων Θεολόγων

G. Florovski,

γρOCφων άναι

φoρ~κως προς το θέμιχ της &νεξιχρτησ(ιχς της Όρθo~όξoυ ΘεολογΙιχς: «Ή &νεξιχρ

τησ(oc άπο της έτερo~6ξoυ Δόσεως ~εν έΠLτρέπετocι ν&: έκφυλισθη εΙς άπoξένωσ~ν άπ'
ΙΧότης. ΔLότι κιχ! ή ~ι&:ρρηξις των μετ&: της Δόσεως σχέσεων Oό~eμΙΙXν πιχρέχεL &λη':'
θΎj κιχ! γνησ(ιχν έλευθερ(ιχν. Κιχ! ή Όρθό80ξος σκέψις όφεΙλεL νιΧ α;Ισθιxνθ7j κιχι ν&: βιώ

ση πOCσιχς τ&:ς ~υτικιXς 8υσκολΙιχς

XOCL τ&: πρoβλ~μα;τoo, ~ι6τL ~μερoν 8εν ~όνιxτιxι κιχ!
~εν έπ~τρέπε't'ιχι πλέον ~ιxτ&: &ντιπσφέρχητιχι η ν&: τ&: άπoσιωπ~. 'Αλλ' έκ τούτου
~πετιxι, οτι ή 'Ορθό80ξος σκέψις ~έoν οπως συνιχντήση την Δυτικ~ν ~ημιoυργικως
κιχ! πvευμιxτικως. ΈξOCρτησις κιχ! άπoμΙμησ~ς 8εν &ποτελοαν συνOCVΤΗσιν. Δεν &ρκεΤ
νιΧ έπιχνΙΧλιχμβά,νωμεν τιΧς ~υτικ&:ς άπιxντ~σεις η νιΧ ΧΡ1jσιμοποιωμεν τά:ς μεν ΚΙΧτ&:
των ~έ, άλλ' όφεΙλομεν άκριβως ν&: γνωρΙσωμεν τ&: 8υτικ&: θέμιχτα;, ν& προβλ1jμΙΧΤL
σθωμεν έπ' ΙΧότων, ν&: εΙσ8όσωμεν εΙς τιχυτιχ κιχ! ο{)τω ν&: έξοικειωθωμεν πvευμιxτικως
κιχ! 81jμωυργικως μεθ' ολ1jς της ~ριxμιxτικΎjς προβλ1jμιχ't'ολογ(α;ς της ΔυτικΎjς
σκευτικΎjς

σκέψεως»

eP1j-

(2).

Ούχ! λοιπον ή θέσις του προβλήμιχτος, άλλ' ή κοοτα. τον ιχότον τρόπον τυφλ~
άπOCντησις ~εν έπιτρέπετιχι. κιχ! ~εν εΙνιχι 81jμιουργική.

(1)

Άντ-ιθέτως δπό της 'Ορθο86ξου ΔογμιχηκηςπιχριχτηρεΤτιχι πολδ

όρθως, οτι «όρθ680ξιχ

86γματιχ έν ήj εόpεΙ~ κιχι πριχγματικη μέν σημασί!f της λέξεως εΤνιχι άΙ θε6θεν &.ποκεκΙΧλυμμένΙΧι
θεωρητικιχΙ της πίστεως &.λ~θειιxι, ο:Ι όπό της Άγίας Γpιxφ'ijς κιχΙ της Ι Πο:ρ0:86σεως 8ι8ιχσκ6μενιχι
κιχ!. llκπιxAιxι κηpυσσ6μενιx~ όπό της 8ιδΙXσκOόσ1jς Έκκλησίας κιχΙ πιστευ6μενιχι κιχΙ βιοόμενΙΧΙ όπό

τοσ έκκλησιιχστικοσ πληρώματος, έν στεν'ij 8έ κιχΙ εtδικ'ίj θεOλOγικ'ίj έννo~ εΤνιχι ΙΧΙ &.λήθειιχι, ΙΧΙ
δποΤιχι, δι8ιxιm6μενιxι δπό της ΆγΙιχς Γpιxφ'ijς κιχΙ της Ι Πιχριχδ6σεως, κo:θωpΙσθ7jσo:ν κιχΙ 8ιετυπώ

θησιχν έπισi)μως κιχΙ πιχνηγυρικως όπό των έπτΟ; ΟΙκουμενικων Συνό8ων. ΑUτον6-qτον δ' οη κιχΙ

ιχοτιχι κιχ!. έκε'1:νιχι ΙΧΙ &.λi)θεtιxι της πίστεως εΤνιχ\ έξ

laou

δποχρεωτικιχΙ

810; πιίντ-(tζ τούς πιστούς

ώς &:πολότω.:; &:νιχγκιχΤιχι 8ιΟ; την. σωτηρίιχν o:Uτ&ν» ('Ι ΚιχρμΙρη, Σόνοψις τη.:; 80γματικης διδιχ
σκιχλΙιχς τη.:; 'Ορθο86ξου KιxOoALX'ij.; ΈκκλφΊΙΧς, Άθ'ijνιxι
σιολογίιχ των τριων Ίεριχρχων, 'AB'ijvιxt

1962,

σελ.

88

1957,

σελ.

5. Tou

ιxUτoσ, Ή 'ExκA1j

έξ.).

(2) G. Florovski, Westliche Einflίisse ίn der russischen Theologie έν: Proces'- Verbaux
du premier congres de Theologie orthodoxe a Athenes (έκδ. Η. Alivisatos, Athenes 1939,
σελ.

231). '
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Β.·· Σ υ σ τ 'Υ) μ

oc Τ LΚ

ω ς.

Έαν ~θελέ τις θέσει έν άρχη την έρώτφιν, τί εΤνocι άλcΧθψoν τ-ης Έκκλφίocς,
ώς πρώΤ'Υ)ν άπcΧνΤ'Y)σιν θα ~τo 8υνocτον να λ&βη ουτος τ~ν άκόλουθον:

Ά λ & θ 'Υ)
L ~ Ι 8 Lό τ 'Υ) ς τ -η ς 'Ε κ κ λ 'Υ) σ ί oc ς, 5 π ω ς, 8 υ ν & μ ε L τ ο υ
έ ν oc ύ τ η π oc ρ oc μ έ ν ο ν τ ο ς Ά γ ί ο υ Π ν ε ύ μ oc τ ο ς, π ε Ρ Lφ Ρ ο υ Ρ Ίj
τ ο ν

ε Τ ν 00

OC{)Τ'Υ) τ~ν
πλ

πεπιστευμέν'Υ)ν

ocύτη

8ι8ocσκocλΙocν

άπο

π&σ'Υ)ς

& ν 'Υ) ς, ό Ρ θ ο τ ο μ η 8 ε τ ο ν λ ό γ ο ν Τ -η ς ά λ 'Υ) θ ε ί oc ς.
Τον σύντομον τουτον όρισμον θα ~Mνocτo άσφocλως να έγκρίνη πας Όρθό80ξος

Θεολόγος άνεν80ι&στως. 'Όσον 5μως ιΧπλουν πocρίστocτocι το θέμoc του όρισμου του
OCΜ/. θ'
'Υ)του

'...

~
Τ'Υ)ς

'Ε κκλ'
'Υ)σιocς,

,

τοσον

ocκocν θ ωΟ'Υ)ς

,

' '"

,

κocι

προ βλ 'Υ)μocηκος τυγχocνει

'

"

ο

κoc θ

0-

ρισμος ocύτου κocΙ·~ θεoλoγικ~ ocύτου άν&λυσις κocΙ έμβ&θυνσις. Έαν 8ε ~θελέ ης να
άντιλ'Y)φθΊj πλέον συγκεκρι:;μένως τας 8υσκολίocς ένος τοιούτου άκριβους κocθορισμου,

θα ~ρκει να άνocλογισθη ό ΤΟLOυτος, 5η άκριβως ~ έλλιπ~ς περΙ το &.λ&θψον τ-ης
Έκκλ'Υ)σίocς γνωσις κocΙ έμβ&θυνσις ύπ-ηρξε κ~Ι ό έσωτερικώτερος θεολογικος λόγος
τ-ης κocτocτμ~σεως τ-ης μιας Χρισηocνικ-ης Έκκλ'Υ)σίocς εΙς έπΙ μέρους Όμολογίocς.
Διότι 5σοv κocΙ αν προς έκ των ύστέρων ΠOCΡ'Υ)γορίocν ~μων προσπocθωμεν
Ι8ιocιτέρως

-

-

σήμερον

να έρμ'Υ)νεύσωμεν ίστορικως, πολιτιστικως, κοινωνιολογικως κocΙ ε~ πως

&"λλως τ~ν τρocγ<j>8ίocν τ-ης 8ιocφέσεως τ-ης Έκκλ'Υ)σίocς, γεγονος άνocντίρρψον πocρoc
μένει, οη Μν το περΙ άλocθ~τoυ θέμoc εΤχε τύχει ένωρΙς έν8ελεχους μελέΤ'Υ)ς κocΙ

8LOC-

φωτίσεως, τότε άσφocλως ~ 8ιocίρεσις θα ~τo 8υσκολωτέρoc ~ τούλ&χιστον ούχΙ "όσον
εύxερ~ς, ώς συμβocίνει κocΙ έπΙ των ~μερων ~μων ~τL, κocθ' &ς ~ «r8ρυσLς» νέocς τινος
<<Χριστιocνικ-ης Έκκλφίocς» 8εν 8ιocφέρέι, ώς πρόβλ'Υ)μoc, τ-ης ί8ρύσεως μιας oίocσ8~
ηνος άνθρωπΙν'Υ)ς κocΙ κοσμικ-ης έτocφίocς.
Έκ των όλΙγων τούτων κocτocφocίνετocι πρωτίστως ~ σπου8ocιόΤ'Υ)ς τ-ης βocθυτέρocς

μελέΤ'Υ)ς κocΙ άvocλύσεως του θέμocτος του άλocθ~τoυ ύπο τ-ης Θεολογίocς. ΕΙς τΙ 5μως
~γκειτocι κυρίως ~ 8υσκολίoc του θέμocτος;
Είσocγωγικως ε~πoμεν, 5τι το άλ&θψον άποτελεΊ: ί8ιότ'Υ)ΤOC τ-ης Έκκλ'Υ)σΙocς, τocυ
τιζομέν'Υ)ν προς τ~ν ούσίocν ocύτης. τουτο σ'Υ)μocίνει, &λλocις λέξεσιν, δη έφ' δσον ~

..

'"
"ουσιocν
,
oc ΟΙOCΤ'Υ)ρει
Τ'Υ)ν

'Ε ΚΚI\'Υ)σ Ι

του

-

,-,

'" ,

ocυτης, ως προοιεγρoc ψ ε

Θ
τ
, ocl\ocv,ιτος
' ... 'Α...
Η εου, ε~νocι
κocι
ΚOCΙ'

' ... Y) θ''Υ)ς
OCI\'

,

, '''' ,

"Υ"
τocυτην ο ιορυσocς ιχυΤ'Υ)ν
ιος

,

,
Κ"
κoc~ι γν'Υ)σιoc.
ocι ocντιστροφως,

!!
"Ε κυτocν
'Υ)

κλ'Υ)σίoc εΤνocι άλ'Y)θ~ς κocΙ γν'Υ)σίoc κocΙ άλ&θ'Υ)"tος, τότε μόνον 8ΙOCΤ'Υ)ρεΊ: κocΙ τ~ν ούσίocv
ocύτ-ης άκερocίocν κocΙ &σπιλον.

Ή τοιocύτη &μεσος σχέσις μετocξu «ούσίocς» κocΙ «άλocθ~τoυ» της Έκκλ'Υ)σίocς
εΤνocι, νομίζομεν, άφ' έocυτ-ης φocνερα κocΙ έπομένως ού8εμιας xρ~ζει συζψ~σεως. Ή
&μεσος δμως

OC{)'t"Y)

σχέσις εΤνocι άκριβως κocΙ ό κύριος λόγος τ-ης 8υσκολίocς του κoc

θορισμου του άλocθ~τoυ.

KOCL

~ μεν Pωμocιoκocθoλικ~ Έκκλ'Υ)σίoc ~ρεν ώς 8ια «μονοκον8υλιας», ο{)τως

εΙπεΊ:ν, δλ'Υ)ν τ~ν 8υσκολίocν του θέμocτος, έντοπίσocσoc το άλ&θψον εΙς ~ν πρ,όσωπον

συγκεκρι:;μένον, τον Π&πocν, πλ~ν 8ια τοuς Όρθο86ξους,οrΤLνες το άλ&θψον έκλocμ

β&νουσι σοβocρως ώς ί8ιότψoc τ-ηςΈκκλ'Υ)σίocς, το πρόβλ'Υ)μoc πocρσι:;μένει έν δλη ocύ-

του τη όξύτ'Υ)ΤΙ, έπι8εόμενον ocύστηρας θεμελιώσεως.

.

Δια να κocτ~~τη δμως 8υνocτ~ θεμελίωσις "tο ιocύτη, άπocρocίτητος προUπόθεσLς
τυγχ&νει μίoc πλ~Ρ'Y)ς άν&πτυξις τ-ης περΙ 'Εκκλ'Υ)σΙocς 8ι8ocσκocλΙocς έκ μέρους της
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Θεολογ(αζ. '!πOCρχει δμως τελεσ(8tκος κα:Ι &πολότως &κρtβης κα:θορtσμος της οό
σ(ocς της ΈκκλΎjσ(α:ς;

ΎπOCρχει τελεΙως &νεπτυγμένΎj

'EXXAYjotOAOYLtX;

Δόνα:τα:ι

νιΧ όπOCρξη j

Me;O'ISAou του θOCρρους, το όπο'ϊον &πιχιτε'ϊ ~ &A~OetOC, όψεΙλομεννιΧ όμoλo~σω
μεν 6π:

. oc)

«Τι είνιχι ~ Έκκλ-ησΙιχ κιχτ' οόσΙα:ν, τουτο

εόρΙσκομενέν τη Κ. Διιχθή:

8e',l

κη, 1)τtς οό8ένα; μεν ψυσLκως ΠΙΧρέχεt όρισμαν της ΈκκΛ-ησ(αζ, έξεLκονΙζεt

8'

ocύτην

πολυεL8ως, ~νθεν μεν ώς σωμιχ των πιστων κυβερνώμενον &ορOCτως όπα τοί) ΚυρΙου,

~νθεν 8ε ώς κέντρον η ΙSργα.νoν, 8ι' οδμετοχετεόετα:ι τφ κόσμcp ή &πολυτρωτικη
του Σωτηρος ένέργεια: κα:Ι ό θεLος ιχότοί) λόγος»

(1).

β) «ΌμοΙως κα:Ιέν τη Πα:ρΙΧ86σει έλλεΙπει τέλειοςτης ΈκκΛ-ησΙιχς' όΡLσμός,
&ντΙ του όποΙου ~χoμεν περιγρα:φσ;ς της ΈκκΛ-ησΙαζ κιχτιΧ την έν τη Γριχψη 8Lσσην

α.ότης ΙSΨιν, εΤτε ώς κοινωνΙιχς πιστων &χωρΙστως μετιΧ της κεψΙΧλης α:ύτης, τοί) Χρι
στου, ήνωμέν-ης, εΤτε ώς .ζωΟΠΟLΟU κέντρου της &πολυτρώσεως, ώς Χριστο13 πιχριχ
τεtνομένου εΙς ιχ[ωνocς κιχΙ την &ρχιεριχτικην κιχΙ προψψικην ιχύτοί) ένέργεLιχν συνε
χίζοντος»
γ

ot

(2).
-~'"
.,.
οεν υΠfXρχεt εις
) '. {{ Κ(χι, θ εο λoγtΚως

π

λ'
-ηρ-ης

,

κιχ ι

- ,ιχποοοχ-ης
~
Ν'
,
ορισμος,

γενικ-ης

8εψερ6μενοt η έρεΙ80νΤfXt έπΙ ~μιxρτημένων προσποθέσεων η

λον η ~τ'τoν &τελε'ϊς»

etVfXt

ΚfxΤιΧ το μaλ

(3).

ΠεΡL1τον νιΧ σ-ημεtώσωμεν ένΤfXuθfX~ οπ, ώς &ντtλα.μβOCνεΤfXt πaς Θεολόγος, 8εν

~τo 8υνfXταν νιΧ &λλOCξη ή' ΚfXτocστfXσtς σ-ημα.ντtκως &πα
πρωτον ΤfXuτιχ ό&εΙμν-ηστος Χρηστος Άν8ροϋτσος

1'013 χρόνου, δτε ~γρocψε τΟ
(1907) μέχρι των ήμερων ήμων;

πα.ριχ την ~ντoνoν στροψην ΚfXί το έν8ΙfXψέρον της ΧρtστΙfXνLκης Θεολογ(ιχς κΙΧθόλου,
ΚfXτιχ την τελευτα.Ιοον ΤΡLfXκοντιχεΤ(fXν τούλOCχιστον, προς ΚfxΤ' έξοχην tXXAΎjcr'OAOytxιX
θέμfX"t'fX

(4). 'Άλλωστε

εΙς τιΧς ΙΧότσ;ς προς 10ν Άν8ροi3't'σον 8t1XΠLστώσεtς κιxτiXλ~γOυσι

κα.τόπtν πολυετοuς μελέτης XfXl οΙ πλεLστΟL των συγχρόνων ήμων Θεολόγων

(5).

! Αλλ' Μν Ισχόωσι τα:ϋτα: περί του δρtσμοu της Έκκλ-ηο(ιχς, κιxιt'ιχ μείζονα: λό

γον 8εν .8όνfXΤfX( τιςνιΧ δμιλη περί ιΧ:νεπτυΥμέν-ης ΈκκλΎ)σιολογ(ιχς. ΆνOCγκ-η λοιπον

gπως 8εχθωμεν, ()τι 'ΕκκΛ-ησιολογία: ά:νεπτυγμέν-η 8εν όψΙστfXτα.t QiSτε ΠfXριχ ΤΟLς
ΡωμfXιοκιχθολtκο'ϊς (6) oiSte πιχριχ τοΤς Όρθο86ξοις, πολυ '8ε όλtγώτερον πα.ριχ τοΤς

(1)
(2)
(3)

Χρ. Άν3ρούτσου, Δoyμ~τική, β' !iκ3. Άθ'ίjνCΊι
Χρ.

Άν3ρούτσου,

Χρ .. Άν8ρούτσου,

1956,

σελ.

260.

αότόθι.

αότόθι.

.

(4)

Πρβλ καΙ Ά. Θεο3ώρου, Ή οόσEa τ'ίjι;Όρθo8oξΙας, Άθ'ίjναι

(5)

Πρβλ

1961, σελ. 89.
G. Florovski, Das bevorstehende Konzil der rQmischen Κirche, έν: «Una
Sancta» (1959), σελ 172 έξ. Ό αότοι; Florovski κaτ& την έν Amsterdam ΓενικηνΣυνέλευσιν
το\> Π.Σ.Ε. τφ 1948 ε!χε πρoβ'ίj εΙι; την ι8Ιαν πcιρaΤ~Ρ'YJστν, δτι 3'YJA. 3ΕV δπά.ρχει Definition des,.
sen, ·was die Kirche ist, «die irgendeine lehrmassige Autoritat fίir sich in Anspruch nehmen
konnte», έν : Die Unordnung der Welt und Gottes Heilsplan, τομ. Ι : Die Kirche ίη Gottes
Heilsplan, Tiibingen 1948, σελ 44. Πρβλ καΙ Η. Aliνisatos,tv : :I'he nature of the Church;
έκ3.η.Νewtοn Flew, London 1952, σελ. Η.
(6) Σχετικωι; ΠCΙΡaΤ'YJρεΤ δ Ρωμαιοκαθολικδι; J. Ratzinger έν κατακλεΤ3ι των περΙ ~Εκκλ'YJ~
σιολΟΥΙας πaρa8όσεών του: «Die Ekklesiologie Υοη heute muss Υοη der Erkenntnis ausgeheή,
dass ί.η der mittelaIterIichen Systematik der Traktat νοη der Kirche ώcht enthaIten ist,
und dass .hier wirklich auf den Grund gegangen werden muss"und ,zwar neu, ohne etwas
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Δ~α:μoφτυρoμένoις

(1).

τοτοιουτον όμως ~εν πρέπει να. ξενίζη -ημocς oό~όλως,~ιότι, ώς τα. περί της

~ιττης φόσεως του Κυρίου, «τε θέμα: π(στεως, ~ιε't'υΠώθ-φα:ν κεφα:λα.ιω~ως, ο\Ηω
κa.Ι τα. περι. της ΈκκλησΙιχς
,
"
υποστα.τικην,

"C<j)

ως

1.
θ ειου
f
e;X

Συμβόλφ της Πίστεως

~ιότι; κα.Ι α.{ίτη&ποτελεΤ &ν&λογον ενωσιν προς την

(2),

f
κα.ι"θ
α.ν ρωπινου

"C<j)

f
στοιχειου

συνιστα.μ ΈV η

(3) •

"Ον τως,

'

εν

Νικα.ιοκωνστα:ντινουπολιτικ<j) &ΠΙXVτωμεν κεφα.λα.ιω

~ως τέσσα:ρα.ς της ΈκκλησΙα:ς ~~ιότητιxς, ώς μ ι

& ς, &; γ Ι α. ς, κ α: θ ο λ ι κ 1j ς κa.ι.
&π ο σ τ ο λ ι κ 1j ς. Τα:ότιχς &πα.ρα.ίτητον να. συσχετΙσωμεν κα:τ' &ρχ~ν προς το
&λ&θητον, έφ' gaov κα.Ι έντα.υθα. πρόκειτα:ι περΙ L~ ι ό τ η τ' ο ς της ΈκκλησΙα:ς
κα.Ι ~~ της κεντρικωτέρα:ς έξ όλων, ώς έλέχθη έν &ρχΊί κa.ι. ώς ~ειχθ~σετα:ι κα.τωτέρω,
ε!τα. ~ε να: συσχετ(σωμεν προς πιΧντα: τα: περιφρα.σηκως κα.ι. περιγρα:φικως δπδ τε
,της ΆγΙα.ς Γρα:φΎjς κα.Ι της

Πα.ρα:~όσε:ως πα:ρεχόμενα: έν προκειμένφ στοιχεΤα:

'1.

κα:Ι ~ιMγμα.τα., gπως κα:τα. τον τρόπον τουτον έξα.σφα.λίσωμεν το &ρρα:γες θεμέλιον
~ια: τοδς περα:ιτέρω θεολογικοδς -ημων έπι. της ΈκκλησΙα.ς συλλογισμοός.
Κα;Ι ~έν ε!να:ι μεν ~υνα;1'oν να: πρoσ~ιoρΙσωμεν &κρ~βως το θα;υμα; του &λα:θ~o\)

...1.ν

- 'Ε
λ
ηj
κκ

f
"tJatq.

"

"

-

λλ:(l.ί"'ωμεν
.!.r;I.
, l'
f!λ
ι ~
f
\
α;υτΙ) εν u η τη μυστηριωοει συστα:σει κα:~

,

ουτε κα;ν να; συ,

λειτουργΙq. το\), ώς &ποτελέσμα;τος της δτε μεν ο{)τως, δτε ~ε όίλλωςΜργοόσης
βoυλΎjς του Πα;νΤO~UΝ&μOυ Θεου, πλην ή συσχέτισις όλων των προα:να:φερθέντων
σ'tοιχείων θα: έπΙΡΡΙΨη &σφα:λως όλΙγον φως έπ1. του μυστηρίου τοότου, λα:μβα:νομέv"t)ς
9μως π&ντοτε δπ' ΙΙΨιν τΎjς προοποθέσεως, Οτι τα: ιtκ της τοια;ότης μελέτης συμπε
ριΧσμα.τα; &φορωσιν' εΙς τον

τ α; κ Τ ι κ Ο ν

τ Ρ δ π ο ν δπ&ρξεως κα;ί ζωΎjς τη.., έπΙ

γ1jς ΈκκλησΕσ..ι;. TΎjς τοια.ότης lSμως μελέτης κα;ί συσχετίσεως &νιΧγκη να: προτ&ξω

μεν όλΙγα: τινα: ώς προς την [~έα:ν του &λα;θ~τoυ έν σχέσει προς την θεΙιxv' Αποκ&λυψιν
Υενικως.

ίη

die mittelalterliche Systematik hineinflicken Ζυ wollen. Den Gesamtsinn der Kirche
muss sie dabei Ζυ verstehen suchen und nicht fίir oder gegen jemanden reden» (J. Ratzinger, Πoλυγρ~ημένα.~ σημε~6.Jσεις «Ekklesiologie», Βοηη 1962, σελ. 18).
(1) T~ν γεvικ~ τιώτην ~λAε~Ψιν σuστηματ~κ'ijς ΈκκλησιολογΙα.ς κα.τηγορηματικως κα.τα.γγέλλει
κα.Ι δ Δ~μα.ρτupόΜΕVoς R. Slenczka έν τη περισπουΜστ<μ μελέτη του Ostkirche und bkumene,
Gottingen 1962, γριίφων έν σελ. 18 : <<Es ίΒΙ θίηθ allgemein anerkannte Tatsache, dass die.
Lehre Υοη der Kirche b~her noch Υοη keiner Kirchengemeinschaft mit hinreichender Κlar
heit entwickelt worden ist».
(2) 'Έτεροι Θεολόγοι έξικνoσντα.~ πολδ περα.ιτέρω, ά.ρνoόμεvoι ά.ξιωματικως την 8wα.τ6τητα.
πιxvΤ<>ς περί ΈκκλησΙα.ς 8όγματος. ΟiJτω π.χ. δ Σέργιος Μποόλγκα.κωφ γριίφει: «Δόγμα περΙ
ΈκκλησΙΙΧς 8b,ι μπορε! να ύπάρξη, για."Ι ή ΈκκλησΙΙΧ εΙνα.ι δ θεωρητικός, κα.Ι ΙΙχι δ σuλλoγιστικoς
δρος κάθε «80γμιxτ~σμoσ»' &στε 8b,ι μπορεϊ: να γΙιιη ά.νταεΙμενο" έ\ιος συλλoγιστ~κoυ δρισμου. Ή
ΈκκλησΙα. εΙ\1α.ι γιιΧ την ΈκκλησΙα. μΙα. κιxτα.φάνε~α., στη" βάσ~ κιίθε όρισμ?σ' εΙνα.ι το φως που περιέ
χει το πλ7ιρωμα. τού φocσματoς, ά.λΑ' α.ύτη μέ'Ιει τέλεια. λευκ1ι, &\ιέκφρα.στη ά.πο lί.ΛΛιx χρ6.Jματα.. l5πως
τ<> φως aτό όπο!ο δπ&:ρχουν τα χρ6.Jματα.. Ή ΈκκλησΙα. 8έιι κα.θορΙζετα.ι κα.θως 8έν ΚΙΧθορΙζετα.ι κα.Ι
το ''AγLoν Π\ιευΜΙΧ που μένει σ' rf.Uτ1)v.

Ή ΈκκλησΙα. εΙνα.ι ή ΈκκλησΙΙΧ, περιλα.μβι%νει το πα"

&.λλιi μόνον σ' ιxijτYι\l, στο πνευμα της μπορεί κα.\ιείς να8ια.ΚΡΙ\ι1) τα έκ)iλησ~rf.σταα 8όγμα.τα.», (Πρω
τοπρεσβ. Σεργtoυ Μποόλγκα.κωφ, «Ή Όρθο30ξΙα.», κιχτα μετα.φρ. "Α\ιlΙης Βα.σ~λe:ι&80U, έν:

«'Απ. Ά\ι3ρέιχς»,

. (3)

1962,

&ριθμ. φυλ.

582) .

Πρβλ. 'Ι. ΚιχρμΙρη, Σu\lοΨις της 80γματικ~ς 8~8α.σκιxλΙΙXι; της Όρθο8όξοΙ) Κα.θολικ'ijς Έκ.,.

κλησΙα.ι;, Άθ'ijνα.ι

1957,.

σελ •.

79.

'
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3. •AΛcieYJ't'Ov κα:Ι Θεomιευσ-r{α:
'Εφ' l)σο.ν έν το.ϊ:ς ~μπρo.σθΕV tAέxeYj, l)τ~ το &λά.θYjτο.ν &.πο.τελεϊ: Ι~ιότητα. της
,~,
, -,
'ιl
" , . - "Α
Πτην ι:;σχα.την α.υΤYjς α.να.φο.ρα.ν r;.χο.υσα.ν ε~ς το. εν α.υτ-n
γ~o.ν
νευμα.,

'Ε·κκl\ησ~α.ς,
.. ι
"

,

α.υτο.νο.Yjτο.ν τυγχα.νει,

νοιων το.σ

&. λ α.

j(

υΤ~ κα.τ

,

.3..

,

α.ρχ,ιν

'"

-

,,,
α.μεσο.ς

οια:πιστο.υτα.ι σχεσις

-

ξ'
1
μετα. υ των ι:;ν:-

θ ~ τ ο. υ κα.Ι τ~ς θ ε ο. π ν ε υ σ τ Ι α. ς.

Πα.ρα.τηΡYjτέο.'I l5μως έξ &ρχ~ς, l)τ~ ή σχέσις α.ί)τη &.λα.θ~τo.υ 'κα.Ι θεο.πνευστΙα:ς
8ύνα.τα.ι να τεθη κα.Ι έρευ~θη μόνο.ν έν τ~ χώρφ της 'ΑγΙα.ς Γρα.φ~ς, ~ιότι έν τη
μετα τα.Uτα. ζωη τ~ς ΈκκλYjσΙα.ς έλλεΙπει πλέο.ν ή ε.ννο.ια. της Άπο.Κα.λύψεως κα.Ι της

θεο.πνευστΙα.ς, τ~ς πα.ρο.υσΙα.ς κα.Ι. ένεργεΙα.ς το.υ ΆγΙο.υ Πνεύμα.το.ς χα.ρα.κτηριζo.μέ~ς
~ως, &ς θέλο.μεν ~~ει κα.τωτέρω.
'Εν τη ΆγΙ~ Γρα.φη &λ&:θψο.ν κα.Ι θεο.πνευστΙα. τελο.υσιν εΙς σχέσιν α.Ιτιώ~η,
της θεο.πνευστΙα.ς ο.{)σης α.ίτΙο.υ, το.ϊ) ~ε &λα.θήτο.υ α.Ιτια.το.σ. πως νο.ητέα. gμως ή θεο.-'
πνευστΙα. έξ Όρθo.~όξo.υ έπόψεως

;

Ό γνωστος έξηγητης τ~ς Κ. Δ~α.θ~κης Ρωσο.ς

'ΕπΙσκο.πο.ς Κα.τά.νYjς Κα.σσια.νΟς πα.ρα.τηρεϊ: σχετικως: «Τι σημα.Ινει θεο.πνευστΙα.

;

'Απο.κλεΙει ή&.πο.8ο.χη της θεo.πνευστLα.ς θεο.πνεύστο.υ τινος βιβλΙο.υ π&σα.ν ~υνα.τό
'ι'ητα. πλ&:~ς τινος

7)

&.τελεΙα.ς

στηρΙξω έν τα.ϊ:ς κα.τα τα ε.τη

; την
1928

θέσιν τα.ύτην προ.σεπ&:θησα., κα.Ι έγω να δπo.~
κα.ί

1937

ρωσιστί κα.Ι γα.λλιστΙ ~Yjμο.σιευθεΙ-:

σα.~ς πρα.γμα.τεΙα.ις μο.υ, Σ~μερo.ν ~εν πιστεύω πλέο.ν, gτι ή το.ια.ύτη θέσις 8ύνα.τα.ι

να δπο.στηριχθη πα.ρ' Όρθο.3όξο.υ Θεο.λόγο.υ» (1).
Δ ια.'

Ι
των το.ιο.υτων

-

πο.ς Κα.σσια.νός,

g"n

,
α.σα.φων
πως

'" λ"
oYj
ωσεων

το.υ

"'"

οεν

-

εννο.ει

βεβ α. Ι ως ο"Επισκο.ι

(χι θεόπνευστο.ι &λήθεια.ι τ~ς ΆγΙα.ς Γρα.φ~ς aόνα.ντα.ι να έλεγ

χθωσιν έπ~ πλ&:νη κα.Ι &.τελεΙ~, &.Μα μαλλο.ν ζYjτε'i: να κα.θο.ρΙση έπα.κριβως το &.ντι
κεΙμενο.ν της θεο.πνευστΙα.ς έν τα.ϊ:ς ΆγΙα.ις Γρα.φα.'i:ς ~ια: περιο.ρισμο.ϊ> το.ύτο.υ εΙς μό
να.ς τaς ~o.γμα:τικaς κα.Ι -ήθικα:ς &λYjθεΙα.ς. Ό το.ιο.uτο.ς κα.θο.ρισμΟς έπιτuχέστερo.ν

8YjAo.U,I,ΙXL 8ια τ&ν πα.ρα.τηρ~σεων τοϊ> Κα.θYjγητο.U Β. Βέλλα., γρ&:φοντος: «Δεν &.ντι
φ&:σκει εΙς την ε.ννοια.ν τ1jς 'Αποκα.λύψεως Κα.Ι τ~ς θεοπνευστΙα:ς, l)τι έν τ~ (lερ~)
)(ειμένφ έλέγχοντα:Ι τινα. &ς &νιστ6ρψα:;

. ..

'Αποκ&:λυψιν 3υνά.μεθα. να 3ιt8ωμεν

μόνο.ν έκεϊ:, ~νθα.πρ6κειτα.ι περί 8ο.γμα.τικων κα:Ι -ήθικων &ληθειων. κα.Ι ούχΙ ()που
δ λόγο.ς περί ίστορικων, γεωλογικων, &ρχιχιολογικων κα:Ι πα.ρομο.Ιων πρα.γμιχτικο

τητων. Π&:ντοτε πρέπει να ε.χωμεν δπ' όψει, Ι)τι ή ΆγΙα. Γρα.φη ~έν εΤνιx~ ο{)τε
ΓεωλογΙα. ο.{)τε Φυσικη ο()τε ΊστορΙα.,

&λλ' ~ θΡYjσκευτικον βιβλΙον, το.υ όποΙο.υ

μονα.8ικΟς σ:κο.πος τυγχά.νει ή 8ι3α.σκα.λΙα. θΡYjσκευτικων κιχΙ -ήθικων &.λYjθειων»

(2).

Κα.Ι έκτεΙνετιχι μεν ή θεοπνευστΙα. έφ' lSλων των βιβλΙων τ1jς ΆγΙα.ς Γρα.φ1jς,

(1) Bischof Kassian, Das Studium des Neuen Testaments in der Orthodoxen Kirche, έ\Ι:
«Ryrios» (1960/61), σελ. 24. πρβλ. καΙ σελ. 31.
(2) Β. Vellas, BibelkritiI, und kirchliche Autoritat, έ\Ι: Pro.ces - Verbaux... (έx8. Η.
Alivisatos), 'Λθ'ij\lαι 1939, σελ. 141. Πρβλ Ζ. Δ. Ρώσση, Σόστημα ΔΟΥματικ'ijς της ~Oρθ08όξoυ
Καθολικ'ijς ΈκκλησΙα:ι;, Άθ'ij\lαι 1903, σελ 471, καΙ D. θ. Balanos, Die neue orthodoxe Theologie ίη ihrem Verhiiltnis zur patristischen Theologie und zu den neueren theologischen
Auffassungen und Methoden, Ε:\Ι: Proces- Verbaux ... (έκ8. Η. Alivisatos), σελ. 233.Έιι ήj
&υήj κα:τεuθόvσE:Ι ά.ξιoι:rημεΙωτoι καΙ 8ιαφωτιστικα:Ι τuyχ&νoυσιν ά.πό Ρωμαιο~θολικ'ijι:; πΛΕUρΙXς
σιΙ ά.κόλουθοι παπικαΙ Έγκόκλιοι:

dikt

1) Leo

ΧΙΙΙ,

<<Providentissimus Deus» (1893). 2) Bene(1943), κα.Ι

x.v, «Spiritus Paralditus». (1920). 3) Pius ΧΙΙ, «Divino afflante Spiritu»

~)Pius ΧΙΙ,

«Humani Generis» (1950).
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«μ1j~ε των lστΟΡLκων ΙΧότης τμ1jμιfτων η βιβλίων έξιχφοuμένων»

(1), 7tλ'lJν τουτο
~εν Oί'jμΙXίνει, δη Τι ΤΟLΙΧύτη θεΟπνεUστΙΙΧ &7tOKkteL 0Iιxν8~τινα. πλιΧν1jν έ μ π ε ,ι Ρ L-

Κ Ο ε π ι σ τ 1j'μ ο ν ι κ ο υ ε!80uς(tστορικ~ν, άρχιxιoλoγικ~ν, γεωγριχφικην ~.d...),
άλλιΧ μόνον πλιΧνψ η &τέλειαν ~θικ080γματικ~ς φόσεως, 8ι6τι «π&ντατ&βιβλΙα
τ~ς 'ΑγΙας Γραφ~ς εΤναι θεόπνεUστα, άλλ' ή θεΟπνεUστΙα; οι;ύτων νΟ1jτέακατ' ~~oιιxν
καΙ ούχΙ κατιΧ λέξιν κα' κατα. γρ&μμα., ού8ιχμως 8' ~ν φuσικη, άλλ' έν ~θικη έννοΙι:ρ>(2).
την τοιΙΧότην ~ννoίιxν της θεοπνεuστΙας, κιχθ' ~ν άληθως θε6πνεuσΤΟL, έν τn έΥ:

VOLq: τοσ άποκεκιχλuμμένοu καΙ άλΙΧθψοu, 8έον να. θεωρηθωσι μ6νον α( δπο τoί)~':'
θLκοθΡ1jσκεuτικου σκοπου 't'~ς ΆγΙιχς Γριxφ~ς δπιχγορεu6μεναL &λ~θεΙΙΧL, έπιμιxρτu

ρουσL κιχΙ 't'a πορΙσμιχτα σοβocρων μελετητων του έν λόγCΡ πρoβλ~μιxτoς κιχΙ &πομη

'Ορθο~6ξοu πλεuρOCς.
Ο{)τω γράφει π.χ. δ

'

Joh. Schildenberger:

«πασιχι αί υπό ττνος θεοπνεόστοu

ΣUΓΓραφέως, ώς τοιοότοu, ~γγU1jμένα;ι προτ&σεLς ΤUΓχάνοuσιν &λ1jθεLς έν τηέν

voLq:, έν η ουτος έΠLθuμε'L να. kγyU1jO?j τα;ότα;ς» (3). την 8~λωσιν τιχότην ea~MV~Q
&σφιχλως νιΧ έπικροτηση πας Όρθ6~oξoς Θεολόγος &νεν80ιάστως. Διότι 8L' α;ότης
έπιθuμεϊ: να. ύπoγριxμμΙσrι 8L' d..λλων λέξεων δ Schildenberger 8,τι άκριβως &νω
τέρω ΚΙΧΙ, δ Κα;θ1jγψης Β. Βέλλιχς, 1]τοι 8τι, προκειμένοu να; κριθη Τι &λ~θεια; (το
&λιΧθητον) προτάσεώς ηνος τ~ς θεοπνεόστοu ΆγΙιχς Γρα;φ~ς, πρωτΙστως 8έον νιΖ

λιΧβ1l τις δπ' 6ψιν το πνευμα; δπο το όποΤον γριfφει ό. θε6πνε;uστος σuγγρα.φεός· κα;Ι
τον σκοπόν, τον όποΤον ύΠ1JρετεΊ: οοτος, δστις εΤνα;ι oύσιω~ως &λλότριος πιfOί'j~ έμ
πεφικoεπιστημoνικ~ς πλ1jροφορΙα;ς περΙ &νηκεΙμενOll κΙΧθα;ρως &νθρωπΙνΊjς γνώσεως,

κιxΙτo~ ΣUΓχρ6νως λεκτέον, δτι α( θεΤιχι ΓριχφαΙ &ντικιχτοπτρΙζοuσιν, ~ν τινι' μέτρCΡ,
καΙ την έν πρoκειμένCΡ έπιστημονικην γνωσιν των χρόνων, κα;θ' οδς συνεγράφοντο;

Βεβα(ως ό μν1jμονευθεΙς Schildenberger προχωρεΊ: ~τ'ι περιχιτέρω γρ&φωγ: «'Ο
(θεόπνεuστος) σuγγριχφεός 8εν &πα;ιτεϊ: 8ιιΧπ&σα;ς τιΧς έα;uτoσ προτάσεις την &π080':
χην έκ μέροuς των &ναγνωσ't'ων τοu, &λλιΧ μόνον 8ι' έκεΙνιχς, τα;ζ όποΙocς έπιθU(.tεϊ:

οοτος νιΖ 8ιΜξη υπο ΤUΠLΚηνμΟρφ~ν, έφ' δσον Τι &.λ~θειιx ιχύτων τύγχάνει Oί'jμασΙας
ούσιώ80uς 8ια; το άντικεΙμενον καΙ το\l σκοπον του βιβλΙου τοu. παν d..λλο εΤνιχι βε..;
βαΙως θεόπνεuστον ώσαότως, 8ι6τι κέΚΤ1jται ρόλΟΥ τινα; έν τ<j> θεοπνεόστιμ βιβλ(CΡ':
άλλα; ~εν εΤνα;ι&πιχραΙτητον να; εΤναι &.λάθ1jτον, 8ι6τι πρόκειται περΙ πλαισΙοu, περΙ
φορέως καΙ έκφριχσηκου μέσοu τ:ιjς κuρΙως ~ι8ασκαλ(α;ς»

(4).

Έκ τ~ςτελευτιχΙqζ

(1) Ε. Antoniadis, die Orthodoxen hermeneutischen Grundprinzipien und Methoden
der Auslegungdes NeuenTestaments und ihre theologischen Voraussetzungen, έιι : ProcesVerbaux... (έκ8. Η. Alivisatos), σελ. 158: «Abgesehen νοη ihrer mitunter unglficklichen
Darstellungsweise stimmen alle unsere Theologen auch bezfiglich des Umfanges der Ιη
spiration ίiberein. Diese erstreckt sich offenkundig auf die ganze heilige Schrift, ihre historischen Teile oder Schriften nicht ausgenommen».
(2) '1. Κα.ρμ(Ρ1j, Σόιιοψις ... , σελ. 10.
(3) J ohannes Schildenberger, Inspiration und Irrtumslosigkeit der heiligen Schrift, έν:
Fragen der Theologie heute (έκ8. Feiner - Tίitsch - Bockle), Zίirich - ΚδΙη, 1958, σελ.115.

,

μ} .Aύτόθ~, σελ. 11~. Π&ντως. πcxρα."Ι'1jΡ1jτέοιι, δη μια. "Ι'οια.υτη 8ια.φΟΡΟΠΟ(1Jσ~ς έν τη θέοmίεu,.~

1) ~ κλα.σσικη Ρωμαιοκαθολικη &\Ι"Ι'(λ1jΨις, κα.θ' 1)"J κα."Ι'.:
Inspiration darf nicht. nur auf den religiosen Hauptgegenstandbeschrankt
gibt keine bloss relative Wahrheit ίη historischen Fragen .... alle Aussagen .'der.
heiligen Schrift 'sind unfehlbar wahr, religiose wie profane ... auch bloss geschichtliche. iin:d;-

(J"l'L'f

't1.Iγχ&νει όλιγώ"l'εροll προβλ1Jμα."Ι'ικη

&ΡΧ1ι1l ~die
werden; θΒ
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τα.ότης iφοτocσ~ως κα.τιχφα.(νε't"α.ι, ()τι 8ια τον SchίΙdenbergerΜνocτocι να δπOCρχη

.έν τη Γρα.Ψίϊ κα:Ι &ντικεΙμενον θεoπνευστΙocς μη ον &λOCθητον, πλην μΙoc τοια.ότ'Υ) θεο
mευστΙoc, ητις κα.Ι 8ι' ocοτον τυγχOCνει 3ευτέρου εX~9υς, θεοπνευσ-.-Ιoc ad contactum,

θα ~Mνα.τό τις να Ittπn, 8ενΜνα.τocι όρθο3όξως να θεωΡ'Υ)θη &ς ocοστηρως θεοπνευ
στία., 3ι'

a κα.Ι πIXpα.θεωpε~τα.ι

&ς σχολα.(α. ~ τοιocό,,'Υ) 8ιOCκρισις.

πως ()μως 8έον να έρμ'Υ)νεόση τις τας έν τη ΆγΙ~ Γρocφη &τελεΙocς, α.tτινες κα.Ι
&ποτελουσι το &μεσον &ντικεΙμενον Ι8Ιου θεολογικου κΜ80υ, της Ιεραι; κα.λουμέν'Υ)ς
κριτικης; την 8υνα.τότητα. &τελειων έν ται~ς θεοπνεόστοις Γρocφoc'i:ς δ Έπίσκοπος
Κdσσια.νΟς θεωpε~ &να.7tόφευκτον παρατηρων:

&τέλειocι της γραπτης 'Αποκα

«Al

λόψεως οό8εν ετερον είναι η ~ κένωσις "ou θεΙου στοιχεΙου, ητις τυγχOCνει καΙ έν

τη θεoπνευστΙ~ έξ tσου ιΧναπόφευκτος, ()σον κocΙ έν "ιx'i:t; λοιπαΤς περιπτώσεσι "ou
Θεα.νθρωπΙνου» (1). Πα.ραΤ'Υ)ρητέον δμως, δτι fι φρOCσις α{)τ'Υ) "ou Έπισκόπου Κα,
τOCν'Υ)ς, «κένωσις -rOU θείου στοιχείου», τ(θετα.ι ένταUθα. ΚιΧταΧΡ'Υ)στικως καΙ οοχΙ κυ

ρίως, 8ιότι κατα την κυρίocν εννοιαν της κ ε ν ώ σ ε ω ς fι

OIt(OC βουλη έκουσΙως

καΙ έξ έαυτης συΥκαταβαΙνει τοΤς ιΧνθρώποις, χOCριν τελειώσεως αο-.-ων, (θα ~τo 8ε
.Η·

ό

'

ι

ιι.οια.ν 'Υ)τος εκουσια

θ

ι
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ιβ

εια παΡocχωΡYJσις και συΥκατα

OCcrLC;
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χαριν ατειv::;ιων
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~

- ,

[;;νιμ εν

"ιx'i:t; &τελεΙα.ις της Γρocφης το &τελες προέρχετα.ι έκ της πεπερασμέν'Υ)ς φόσεως "ou

&νθρώπου καΙ κα.θ' ον ετι χρόνον γίνετocι οΌτος 15pyocvov της θεΙας 'Αποκα.λόψεως,
έφ' δσον 8εν έξίσταται καΙ έν τοότιμ της έαυτοu φόσεως. ΑΙ τοιαUτα.ι &τέλεΙOCL πρω

τΙστως όφεΙλοντα;ι λοιπον είς το γεγονός, δτι 8εν εχομεν έν τη ΆγΙ~ Γραφη κα.τα
γρocμμoc θεοπνευστίαν, ητις θα&.πέκλειε την Ι8ιόμορφον αοτενέργειαν έκOCστου των

Ιερών συΥΥρocφέων κocτα τας προϋποθέσεις ocοτων (Ι), περΙ της Π. Δια.θ~Κ'Y)ς 8ε εΙ8ικως προκειμένου κα.Ι &ς έκ τοϊ) προπαι8ευτικοϊ) ocοτης χαρocκτηρoς κα.ι της βα
θμιιχ(α:ς προό80υ της 'Αποκαλόψεως

(3).

κocτα τιι.Uτα βλέπομεν, δτι θεοπνευστία. καΙ &λOCθ'Υ)τον κα.λόπτοντα:ι &πολότως

έν τη ΆγΙ~ Γρocφη. πως .εχει δμως το θέμoc έν τη μετα τα.Uτα. ζωη της ΈκκλφΙας ;
'Η δπο την πνοην "ou ΆγΙου Πνεuμocτος συΥΥραφ-η των Ιερων βιβλίων της Πα
λαιας κα.Ι Καινης Διαθ~ΚYJς χαιραΚΤ'Υ)ρΙζεται &ς θεοπνευστία, 8ιότι 8ι' α.οτων πλ'Υ)

ροφορουντocι "o'i:c; &νθρώποις, &.πο μέρους "ou Θεοu, ιΧλ~θεια.ι (~θικo80γματικαΙ)
τέως &Υνωστοι, αΤτινες τυγχOCνουσιν ιΧπαραΙτητοι 8ια την σωτηρΙocν "ou aνθρωπίνoυ
γένους, &8υνocτοuντος να σωθη 8ια της φυσικης &ποκαιλόψεως μόν'Υ)ς.

;

ΚαΙ έξακολουθε'!: μεν καΙ μετα ταuτα το "Αγιον Πνεuμoc να φωτΙζη την έν τη

ΊστoρΙ~ TtoPItLocv της 8ια τοϊ) ηου του Θεου καθι8ρυθεΙO"Yjς έπΙ γης Έκκλ'Y)σΙocς, πα':'
ι
,
Ι
ραμενον εσαε
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" ocυΤ'Υ)ς
Ν

Ι' ~
κα~ οο'Υ)γουν

!
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1.-. ι θ
«ε~ς πασα.ν
ιιν ιι.Λ'Υ)

•

etocv»,

π

λ"
'Υ)ν

ι
'Υ) τοιαυτη

ένέργεια "ou ΆγΙου Πνεuμocτος 8εν χα.ΡOCΚΤ'Y)ρΙζεται πλέον &ς θεοπνευστΙα, 8ιότι 00";
8εν το νέον &ποκαλόπτει "o'i:t; ά.νθρώποις, της ά.λ'Υ)θεΙας &.ποκαλυφθεΙG1jς η8'Υ) πλ~ρως

naturbeschreibende Berichte fallen unter diese Wahrheit der heiIigen Schrift», ζητoυμέv7)ς
μετά: το:ϋτο: της βοηθητικης κλει30ς «Wahrheit ίη Relation», προς λόσιν των άνσικυπτουσων 3υσ
κολιών (πρβλ Η. Lais, Probleme einer zeitgemassen Apologetik, Wien 1956, σελ 143-1441.
(1) Bischof Kassian, ένθ. dv. σελ 31.
(2) Πρβλ. Β. Vellas,Die heilige Schrift ίη der griechisch - orthodoxen Kirche, έν : Die
Orthodoxe Κirche ίη griechischer Sicht, Ι. TeiI, Stuttgart 1959, σελ. 126 (&κ3. Ρ. Bratsiotis),
(3) Πρβλ. Β, Vellas, ο:ότόθι σελ 128: «dieser Fortschritt bewegt sich jedoch nicht νοη
der Lίige zur Wahrheit, sondern vom Unvollkommenen zum Vollkommenen».
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έν ΧρισΤ<J) Ί-ησου. «'Ότ~ν ~ε ltλθη έκεΤνος, το Πνευμιχ τ:ης &ληθεt~ς, ό~ηrfJσε~ υμOCς
ε[ς πOCσαν την &λ~θεΙ~ν" ο,) γιΧρ λαλ~σει &φ' έαυτου, &Μ' gσ~ &ν&κοόση λM~σει,

κ~ι τιΧ έρχόμεν~ &ν~γγελεΤ ύμΤν . .. οτι έκ του έμου λ~Ψετ~ι κ~ι &ν~ΎΎελεϊ: δμ!:ν» (1).
Bεβ~ίως ύπάρχει &μεσος παραλληλΙ~ μετ~ξύ θεOπνευστε~ς κ~ι &λ~θ~τoυ τΎjς
'ΕΚκλησίας, ώς &μφοτέρων τελούντων ύπο την έπενέργειαν του ένος καΙ του ~όΤOυ
ΆγΙου Πνεόμ~τoς, ά.λλ' ύφίσταντ~ι κ~1. ~ι~φoραί τινες μεταξύ αό"t'ων (2).

Ό κόριος λόγος, ό ~ιαφoρoπoιων την 'Αποκάλυψιν καΙ. θεοπνευστΙαν &πο τοσ
&λαθψου της 'Εκκλησίας, είναι το γεγονος της ~ιιΧ του 'Ιησου Χριστου όλoκληρώ~
σεως καΙ έπισφραγΙσεως τ:ης θείας 'ΑποκΜόψεως. 'ΕιΧν ~Ύjλ~ ~~ ~ θεΙΟ'; 'Αποκάλυψις,

κατ<Χ την Όρθό~oξoν καΙ Pωμ~ιoκαθoλικΎιν &ντίληψιν, κατακλεΙεται ΈV Χριστφ,
ΣUνιστωσ~ ά.VΤικειμενικως ά.πηρτισμένον μέγεθος ~ι<x την 'Εκκλησίαν, τότε

είναι

ά.~όν~τoν πλέον νιΧ δμιλωμεν περΙ 'Αποκαλόψεως καΙ θεοπνευστίας, έν τη κυρΕq: καΙ

κλ~σσικη έννο!.q:, μετ<Χ Χριστόν. Μετ<Χ Χριστον δπάρχει μόνον ~ συνεπικουρία.· του
ΆγΙου Πνεόμιχτος έν τη ζωη της 'EκκλησΙ~ς, ο,)χΙ ομως πλέον ~όστηρως θεοπνευ
στΙ~ Ύι Άποκάλυψις

(3).

Πρoσεκτικωτέρ~ πάντως παρατ~ρησις, κ~τόπιν των λεχθέντων, πειθει gπως

~ιαπιστώσώμεν ~όo τινOC ΈV T<J) l5λ<ι> πρoβλ~ματι τ:ης σχέσεως μεταξό θεoπνευστLιxι;
καΙ ά.λαθ~τoυ :
~) {)ΤΙ ύπάρχει ~ι~φoρά τις προϋποθέσεων έν τη θεοπνευστΙq: μετ~ξό Π~αιιίi.;
καΙ Καιν:ης Δι~θ~κης.
β) οτι το ά.λ&θητον της 'Εκκλησίας εδρητ~ι πλησιέστερον προς την ~ννOι~ν της

θεOπνευστΙ~ς -r7j.; K~ιν:ης Διαθ~κης ~ προς έκεΙνην της Πα;λ~tOCς.

Ή στoιχειω~εστέρ~' ~ι~φoρ<x έν τη θεοπνευστ[q: μεταξό των βιβλίων της Π.
Διαθ~κης &πο έκε[νων της Κ. Δι~θ~κης ~γκειται έν τοότ<ι>, Οτι έν<J) όΙ θεόπνευστοι
ΣUγγρ~φε!:ς της πρώτης γράφουν κ~ι ά.πoφ~Ινoντ~ι ΈV &ναφΟρrf προς 10 έπερχ6με-

(1) 'Ιωαν. 16, 12. 15.
(2) Πρβλ. Β. Goebel, Katholische Apologetik, Freiburg im Br. 1930, σελ. 383 : «Die
kirchliche Unfehlbarkeit, die a1s Tatsache feststeht, hat nun aber ihren Grund n ί c h ί
i. n . Ο f f e n b a r u n g, d. h. ίη einer Mitteilung der Wahrheit, ihrer Voraussetzungen,
Folgerungen usw., durch Gottes autoritatives Wort; auch n ί c h t ί n Ι n s Ρ ί r a t ίο n,
d. h. ίη jener tibernaturlichen Anregung, Erleuchtung, Leitung und FUhrung, durch die,
Gott selbst zum eigentlichen Urheber (auctor principa1is) dessen wird, was θίη Mensch
(a1s causa instrumentalis, auctor secundarius) schreiht oder spricht. Sie ist vielmehr begriindet ίη einem gottlichen Beistand (assistentia divina seu Spiritus sancti), d. h. einer
ubernatfulichen Vorsehung Gottes, die das kirchliche Lehramt bei Gebrauch der natiirlichen, menschlichen Mitteln zur Bewahrung und Auslegung der Offenbarungswahrheiten
derart leitet, dass θΒ die selben mit unbedingter Sicherheit immerdar treu hUttet und richtig auslegt... Offenbarung erscheint ausgeschlossen, weil Βίθ menschliche Bemuhungen
iiberflussig machte. Inspiration dίirfte mit «Beistand» kaum genugend zum Ausdruck
gebracht wόrden sein».
(3) Πρβλ. Π. Τρεμπέλα, Δoyματ~κή, τομ. 2, Άθ'ίjνα~ 1959, σελ. 36ii: «'Ο έξασφotλΙ~ων 3e
');0 &λά:θ1jτον τoUτo θείος φωτισμος 3totκρΙνε:τα;~ της θεοπνευστΙας, όπο την όποΙαν οΙ Πρoφ'ίj~αι καΙ
οΙ Άπόστολοι κα;Ι γε:vtκως οΙ συγγραφείς της ΒΙβλου συνέτασσov τιt θεόπνευστα; βtβλίot, τιt dTCoτελoUvτot τον :R:α;νόνατης Άγίotς Γραφ'ίjς, κατιt το /)τt 3ια της γραφΙ30ς καΙ το\) στόματος έκεΙvων

&;πεθ1jσαυρΙζετο ~ παρotκαταθήΚ1j τ'ijς θεΙας 'Αποκαλόψεως, ένφ μετέπεtτα όπο της 'Εκκλ1jσΙας ~.
TCotρακαταθήκ1j αιίτη 3i.ιxφυλ&σσετιx~ "νόθευτος καΙ έρμψεόεται dλανθά:στως, παρΙΧμένουσα dvotλλotωτoς καΙ dπα;ραμεΙωτος».
.
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μέλλον, οΕ των β~βλ(ων της ~εuτέρας κuρΙως ~oua~ προ όφθαλμων το η~ΎJ έκ-

•

~
,
;j,
1 "
λθό ν, τι)
1
,
\
λ'
1
~
σπα.σα.ν <πα.ρον 'j τι) α.μεσον πα.ρε
σUΥκροτοuμενον κα.ι π ΎJροuμενον UΠQ ΤΎJς

θεα.ν~ρικΎjς μoρφΎjς του 'Ιφοϊί Χριστου. Το φωτεινον βεβα.Ιως κέντρον, προς δ ά.πο
βλέπει πασcx θεοπνεuστΙα., Ιν τε τη Πα.λα.ιq. κα.Ι τη Καινη Δια.θήκη, εlνα.~ ό α.ότΟς
ηος τοϊί Θεοϊί, έν Φ καΙ ~ι' οο σuντελεLτα.ι ~ σωτηρΙcx τοσ ά.νθρώποu, ~ σuνιστωσα

,< , "

,,!

,

κα.ι τον εσχα.τον σκοπον παGΎjς ι:;ν γενει

θ

'

"" ,

,

λJ-'
θ'
εοπνεuστια.ς, π ιιν ΎJ οια.φορος χρoνΙΚΎJ
ε-

σις των σuγγρα.φέων της Παλα.ιας Δια.θήΚΎJς ά.πο των της KαινΎjς ~εν 'ruyχocνet ΠΡιΖ

γμα.τικ6της έξωτερικΎjς

xcxl ιΧπλως τuπικΎjς GΎjμα.σΙα.ς, ά.λλ' έπιτρέπει Ικα.ν~ν~ιι:x.

φoρoπoΙΎJσιν έν τη OόσΙ~ της θεοπνεuστΙα.ς κατ&: τ&:ς ~ύo Δια.θήκα:ς, κα.Ιτοι έν ά.μφο
τέρσ.ις πρωτα-ρχικος κα-Ι κύριος πα.ριΧγων πα-ρα-μένει ό α.ότΟς πOCντοτε Θεός.
'Εν τη Π. Δια-θήκη, κα-(τοι ό Θεος Ιχει έκλέξει Έα-uτ<;) λα.Ον περιούσιον, ομως
~εν έπικοινωνε! προς τον λα-ον τοστον κα-τ&: τον α.ότΟν τρ6πον ι{)ς μετ&: τα-στα- έν τη

'EκκλφΙ~. τοστο GΎjμαΙνει, οτι ~ σχέσις τοσ Θεου προς τον CJ.νθρωπον προ τΎjς έν

σα.ρκώσεως τοσ ηοσ τοϊί Θεοσ, κα-ι κα-τ' α-ότην ετι <την ύψΎJλoτέρα.ν μoρφ~ν τΎjς θεο
πνεuστΙα.ς (ΠρoφΎjτα-~), ύπΎjρξε σχέσις έξωτερική. ΤΟ «προσωπικον» τοσ ά.νθρώποΙ)

στοιχεLον, μ~ ά.νcxκεφα.λα.ιωθεν εΕσέτι έν τ<;) Xρ~στ<;), ~εν ~τo ~uνα.τΟν ν&: χωρήση
,
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~
,
Ι
εις σχεσιν α.μεσον εσωτεΡΙΚΎJν,

f
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(
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\

Ν

ε~ς σχεσ~ν uποστα.τικ,ιν μετα. τοι)

Θ

~.

"eOU,

'β

ως Guνe

ΎJ

τουτο μετα. τα.στα. έν τ<;) προσώπι:Ρ τοσ 'IΎJσoσ Xρ~στoσ κα.Ι έν τη OόσΙ~ της 'Εκκλ1j-

,

σια.ς.

Δ'

-

~α. τοuτο
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ΎJ

θ

'

\

1
1
eomeUMtιx κα-ι το προφ1jτ~κον

<,

,τη

φα.ινομενον εν

Π

.

Δ

.ια.θ'1jXYJ,

ι{)ς δλως ~τα-κτoι μορφα-!. της ένεργεΙα.ς τοσ Θεοσ, έξέχοuσιν ύπερβα.λλ6ντως έν τ1j
δλη Ίστoρ(~ τοϊ> περιοuσΙοu λα.ου, σuνεξα:Lρομένων κα.τα. auνrnetιxν κα:!. των φορέων
κα:ΙόργOCνων, 3ι' ων κα-Ι έν ο!ς σuντελεLτα.ι ~ θεοπνεuστΙα:, κα.Ι ο{)τως εχομεν όνο

μα.στΙ 3ια.κρινομένοuς τοδς Πρoφ~τα:ς, των όποΙων δμως το προσωπικον στο tlSLOν ,
3~&: τ~ν μ~ ά.να.κεφα:λα.Ιωσ~ν εΕσέη τΎjς ά.νθρωπΙτης φύσεως έν Χριστ<;), ι{)ς έλέχθ't)

xcxt ά.νωτέρω, πα.ρα.μένει οόσιω3ως ett;; το περιθώριον, &στε έν πολλοΤς <ν&: μ~ Ιχωσιν
οi5τοι ένα.ργΎj ά.ντΙλ1jψιν του προφΎJτεuομένοu εν τοΤς πλcxισΙοις της <θεΙα.ς βοuλης.
Τρα.νΟν πα:ρOC3ειγμα: της ά.λΎJθεΙα:ς τα.ύΤ1jς εστω δ έσχα.τος των ΠρoφΎJτων της Π.
Δια:~Κ1jς, 'Ιωocνν1jς ό Πρ6~ρoμoς, δστις, κα:(τοι ό πλΎJσιέστερoς χρονικως πOCντων
~ων Προφψων προς; τον σα:ρκωθεντα. Λόγον κα:!. ηον τοϊ> Θεοϊί, ά.πoστέλλε~ τοδς
μcxθ1jτ&:ς α:ύτοu, (Sπως; έρωτησωσ~ τον Κύριον, «Σδ εΙ δ έρχόμενος ~ ~τερoν προσ30κωμεν

j» (Μcxτθ. 11, 3) (1). 'Εντεσθεν κα.Ι δ χα.ρα:κτ~ρ της; Π. Δια:θήΚ1jς &ς τύποΙ)

κα-Ι σκιΙΧς.

'Εν τη Κ. Δια.θήκη ά.ντιθέτως ~

eeOmeUMLOC 3εν σuντελε'i:τα.~ κuρΙως ηά.πoκλε~..

στικως κα:τ&: τον α:ότον εκτα:κτον τρόπον της; Π. Δια:θήΚΎJς. ΟΙ Πρoφητα:~ έν τη κλα:σ

σικη της λέξεως; έννoΙ~ 3εν 3εσπ6ζοuσιν έντα:σθα: της θΡ1jσκεUηκης ζωης τοσ λα:οί)
τοϊ> Θεοu, &ς έν τη Π. Δ~ocθήκη, ά.λλ' ά.ποτελοUσ~ σπα:νΙζοuσα:ν τocξ~ν χα:ρισμα:τού-

(1) T~νες "ων νεωτΙρων έξ,l)Y'1J"ων, θεωρο13ντε:ς &:νεξ1ιΥη"ον την &:βεβα;tότη't"OC "ou Ίω&lινοΙ)
~ερΙ "013 προσώποΙ) "ou Xρ~σ"013, έφ' ΙSσOν οδτος είχεν 1\8'1) βα;ΠT(σε~ Αδτον κα;Ι είχε 8ία;βε:βd~ωθ'ij
9όρα;νόθεν, δη έπp6κε~"o περΙ "013 έλεuσομένοu Μεσσ(οΙ) (Μα;"θ. 3, 17 Μα;ρκ. 1,11), 8Lα;βλέποuσLV
έν τη έπερωτησει "ΙXΌτn ουχι &:πορ(α;ν α;ύτοϋ "οϋ Ίω&ννοu, &:λλα: πα;ι8ιryωγΙΚOν "έχνα:σμα; α;UΤoi'ί,

{να; πεΙσn "οός t8(ouς μα;θ'I)"ιiς περΙ της θεότη"ος "οϋ 'l'Ι)σοϋ 8ια: της &:μισοΙ) μα;ρτuρ(α;ς Αύτοϋ. 'Η
"OLα:Uτη δμως υπόθεσις

8!v

ΕU080ίί"α;ι, 8ιό"ι ΜιρεΤ"α;ι υπ' α;ύτης της &:πιxvτησεως"oίί

&:πε:uθuvoμέV'ης οόχΙ πρΟς τοός έρω"ωV't"OCι;, &:λλ& προς "ον ~lωά.νV'l)ν
Ίωά.ννη & &:κοόετε: κα;Ι βλέπε..ε» (Μα:τθ. 11, 5).

:

Kup(ou,

«TCopeUΘbmi:I; &:πα;γγεΕλα;"ε
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χων, ώς επι το πλεΤστον &:νώνuμον

(1).

Έν τη κ. Διocθ~κη δ Θεος λocλεΤ τοΤς &:νθρώΠOLς οόχι εκχέων &:πο

XOCLpOv

το Πνευμσ; Αύτου επί Ιερούς ηνOCς αν8ρocς,&'λλOC σocρκοuμενος

XOCl

XOCLpOiJ eLt;;
πocρocμένων

εσocεΙ μετoc των &.νθρώπων.Ή ΚcΧιν08ισ;θηκικ~ &.τμόσφσ;φσ; ΤUγχιΧνει πεπληρωμένη
της

8tocpxout;; 'ItOCPOUcrLOCt;;

του !ίου του Θεου. οι πρωτοι μιΧΡΤUρες του ΛόγΟU &.να

φωνουσιν «έωριΧκσ;μεν τo'i:ς όφθocλμοΤς κσ;Ι

ocl

χεΤρες ~μων εΨηλιΧφησocν (ΑΙ Ίωσ;ν.

1; 1).
Έν τη Κ. Διocθ~κη ~ θεοπνεuστίoc aιεuρύνετoct τρόπον ηνιΧ, εφ' /)σον

ae..,

πριχ

γμά.τουτocι oc{jτη μόνον &:πο της εκτιΧκτοu επιχύσεως του Πνεύμocτος του Θεου επί
ηνocς θρ-ησκεuηκOCς πρoσωπικότητocς, &λλoc

xocl &.πΟ της τocκτικης Ιστορικης εμπει
ploct;; των &:νθρώπων, των σuνocνocστρocφέντων &.μέσως ~ εμμέσως προς τον σocρκω

θέvτoc !ίον του Θεου(2).

Διoc της 8ιεuρύνσεως τΙΧύτης της θεοπνεuστ(ocς το προσωπικον του &νθρώποu
στοιχεΤον προσκτocτocι μεγιχλuτέρocν &ξΙocν, οόχΙ βεβocίως εν

kvvolq. ~θικη, &;λλ' δπωσ
kwolq. γνωσιολογικη. Ό 'Ι-ησους&.ποκocλόπτει τOCς aLoc τ~ν σωτηρΙocν του
&νθρώποu &.ποφocιτ~τοuς aογμιχηκocς xocl ~θΙΚOCζ &λ-η(Mocς, &.ποκocλόπτει ae ΙΧότocς
κocτoc τρόπον «φuσικόν», eoc lλεγέ τις, κιχΙ οόχΙ κιχτoc τρόπον xλoccrcrLxoG Προφ~τοu.
ΤΟ εντ<j) Ίησου ύπερφuσικον ~γκειτocι εν τη ύποστιΧσει Tou κιχΙ οόχΙ εν "<J) τρόπcμ
της aι8ιχχης Tou. ΤΟ ΤΟLOυτον κocθιστ~ δuνιχτον τόν διιΧλογον, κα;Ι οΙ μΙΧθ-ητιχΙ Αότου,
οΙ &ποτελευντες τον 'ItupYjvo: της πρώτης Έκκλ-ησίιχς, aUVΙXVΤoct να. έπερωτησωσι κιχ/.
voc λ&βωσιν επεξ-ηγημocηκΙΙς &.πό του στόμιχτός Tou &πιχντησεις. ΆλλιΧ 8ιΙΙ του τρόι
,
- .$. 'Ε κκλ-ησιιχ
ι,
λ
Ι
"
,
Ι""
'Itou ΤΟUΤΟU
ιχποκτq. 'Ι
κιχι γνωσιο ογικ-ην τινιχ οuτωςειπειν μεριοιχ. εις
a~ποτε εν

τιΧζ &.λ-ηθεΙιχ.ς της Πίστεως, aιόη σκέπτετιχ.ι κιχΙ σuζ-ητεΤ. Ή ούτωσΙ 8ε 8ιocφωτι
σθεΤσιχ.

xocl

σκεπτομένη Έκκλ-ησΙoc γριΧφει είτιχ τ~ν Κ. Διιχθ~κ-ην. Έντιχυθιχ είνocι

&σφιχλως ~ κΙΧτιΧλλ-ηλος θέσις νΙΙ πιχ.ριχτηρ~σωμεν,

/)τι ~ Κ. Διocθ~κ-η 8εν είνιχι Ιερον

της Έκκλ-ησΙocς βιβλίον επειδ-η ocπλως &.νεγνωρίσθ-η κιχΙ κocθιερώθ-η ύπ' α;ότης, 8ιΙΙ
το\) κΙΧθορισμου του Κιχνόνος, &.λλ' &.ποτελεΤ κείμενον ιχ.όθεντικΟν της Έκκλ-ησ(ocς,
κuρίως ώς σuγγριχ.φtν ύπ' ΙΧδτΎjς

ΚιχΙ σuνέγρocψαν μεν

ol

(3).

θεΤοι σuγγρσ;φεΤς την Κ. Διocθ~κ-ην φερόμενοι ύπο του

'Aytou Πνεύμιχτος, πλ~ν ~ θεοπνεuστ(oc ιχότων ~τo εόρuτέρoc της των Ιερων σuγγpιχ.,
φέων της Π. Διιχθ~κ-ης, 8ιόη ,εκτος του &πο του 'Aytou Πνεύμιχτος eelou φωτισμου
8ιέθετον οοτοι κα;l πOCσocν την Ιστopικ~ν πεΤριχ.ν&.πΟ του εν τόπcμ κιχ.!, χpόνcμ κηρύ
γμσ;τος του

Kuplou.

Μόνον ούτωσl νοοuμένης της θεοπνεuστίιχς της Κ. Διιχ.θ~κ-ης κocτσ;νοείτιχι το

&-

νωτέρω λεχθέν, /)τι το &λιΧθ-ητον της Έκκλησίιχς εδρ-ητocι πλ-ησιέστερον πρόςτην
θεοπνεuστίocν της Κ. Διιχ.θ~κ-ης :η προς την της ΠΙΧλocιOCς.
ΔιΙΙ της ένσοφκώσεως όμως του Χριστου εΙσέρχετocι κιχΙ ~ν &.κόμ-η στοιχεΤον εΙς

(1)

'Ωι; έξαΙρεσ~y τηι; &νωννμΙαι; τοϋ Πρoφ~τoυ έν τη Κ. Δ~αθ~κ1l &παντ~ δ "Αγαβοι; (Πρα.ξ.

11, 2 8 ) . '
,
'
(2) Πρβλ. καΙ Yves Congar; έν: Das Konzil und die Konzile, Stuttgart 1962, σελ. 376:
<<8eit der Menschwerdung und dem Pfingstereignis ist wirk1ich ein Eintritt des GottIichen
ίη die Zeit erfolgt. Der Protestantismus scheint dessen Wirklichkeit und Tragweitezu
verkennen».
(3) Πρβλ. Κ. Herbst, Die Unfehlbarkeit der fehlbaren Κirche, ΈV : Una Sancta (Mei~
tingen), Oktober 1963, σελ. 2~8.
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τό θέμα: του &λα:θ~τοu, ~ΤΟL τό

mOLxe'!:OV της π Lσ τ ό τ "Ι) τ ος (1), τό όπο'!:ον το
cr'tOLxe'i:ov τουτο ΚiΧΤ' οόσΙα:ν ~εν ε!

σrAύτ"l)ν κέΚΤψOCL ~LcX τ~ν Όρθo~oξΙα:ν σ-ημα:σία:ν. ΤΟ

VIΧL νέον, &φου κα:Ι έν τη Π. ΔLα:θ~κη &ποτελε'i:σ"l)μα:νΤLκον πα:ράγοντα: τ~ς προς τον

Θεονσχέσεως του &νθρώποu, έν τη Κ. ΔLα:θ~κη &πoκτ~ 15μως 15λως ζωΤLκ~ν σ-ημα:
σία:ν

MYl{)

του ώλοκλ"l)ρωμένοu πλέον τ~ς 'Αποκαλύψεως κα:Ι του πλ"l)ρώμα.τος τ~ς

&λ"l)θεΙα:ς.

Γράφων ό Κα:θ"l)γψ~c; 'Ι. Κα:λο~ροu περΙ τ~ς κα:τα το θέλ"l)μα: του Θεου, το
~LcX του Ί"Ι)σου ΧΡLστου έκφρα:σθέν, σuσΤcXσεως κα:Ι &ΡΧLκ~ς όργα:νώσεως τ~ς Έκκλ"l)
σία:ς, ύπογρα:μμίζεL χα:ρα:ΚΤ"l)ΡLσηκως τ-ην σYjμα:σΙα:ν της ΠLστότητος ~LcX το ένεργον

τ~ς θεία:ς ΧcXΡLτος κα:θόλοu έν τη 'Exxλ"l)crL~:

«Ή ΠLστότ"l)ς τ~ς ΤΟLocύτ"l)ς όργα:νώ

σεως, ~ τελεία. κα:Ι &κλLν~ς ένα:ρμόνLσLς προς το θέλ"l)μα: του

κα.Ι προς το έν &λ"l)θεί~ εΙς το θέλ"l)μα: τουτο

ee(ou Ί~ρuτου α:ότης
&ντα:ΠΟΚΡLνόμενον ee'i:ov σωτηΡLω~ες

~ργoν, έγγuιΧτα:L τ~ν yν"l)oLIΧV κα:Ι πρα:γμα:ΤLκ~ν μεΤcXaοσLν των ~ωρεων του ~pyou
τούτοu εlς. τε το σύνολον κα:Ι εΙς τα κα:θ' εκα:στον της όργα:νώσεως ~ της ΚΟLνω
νΙα:ς τα:ύ't'"l)ς»

(2).

Έν τί!> προσώΠl{) του ΧΡLστου κα:Ι έν τη μετ' Αότου &να:στροφη εΌρεν ~ Έκ

κλ"l)σία: σuγκεΚΡLμένον ΙσΤΟΡLκον σ-ημε'!:ον έρείσμα;τος, 15περ κα:Ι κα:1.' &νθρωπον έξα:
σφα:λίζεL πεΡLσσοτέρα:ν βεβOCLότψα: ~LcX τ~ν όρθότψα: του ΠLστεuομένοu

Δεν ε!

VIΧL ~~λα: ~~ ~ Έκκλφία: μετα:ίωρος εΙς την μuσηκ~ν μόνον προς το

ΠνευμiΧ

,

\

,.... (4) ,

επα;φ"l)ν α:uτ"l)ς

fI

';"

,

ι

~

,

\

Ι

"ι)ΤLς oucroι.: α:ορα:τος οuνα:ΤΙΧL να: γLνη

(3).
"AYLov

,
Ι
,
i i
ι
α:νΤLκεψενον εκμετα:ΛΛεuσεως

~ κα:Ι να &μφLσβ"l)τηθη ένΙοτε κα:κοβούλως, &λλ' ~xeL κα:Ι ΙσΤΟΡLκον άπτον ~εσμόν,

15σΤLς προσ~ί~εL κα:Ι έξωτεΡLκον κυρος κα:Ι α:όθεντία:ν εΙς την

Π α: Ρ ά. ~ ο σ Lν κα:Ι
&π ο σ τ ο λL Κ ~ ν ~ Lα: ~ ο Χ ~ ν. ΟΙ Μο οiSΤΟL 15POL τ~ς Έλλ"l)νLκ~ς Θεολο

την

γία:ς &ποτελουσL ~LcX τ~ν Όρθo~oξία:ν &πα:ρα:ίτ"l)'tον προUπόθεσLν του &λα:θ~τοu τ~ς
Έκκλ"l)σία;ς. Προσεκηκωτέρα: ~ε &νcXλuσLς των Μο τούτων15ρων ~εLκνύεL, ώς γνω

m.όν, 15ΤL &μφότεΡΟL ~"Ι)λουσL 'C~V α:ότην πρα:γμα:ΤLκότητα: τ~ς
ι
Δ LΟΤL

Π

ι~

Ι

\

α:ρα:οοσLς σ-ημα:LνεL τ"l)ν

~ι
~
~
\
OOcrLV,
oLIXoOl"l)

~\

\

οε την

λ-Ψ

"Ι)

LV

\'

π

Lσ τ
\

~

ό τ "Ι) τ ο ς.

XIΧL α:ποοοχ"l)ν

-

της

'λ

α:

"1)-

θεία:ς.

Οδτω ~uνά.μεθα: να εlπωμεν, κα:τα:κλείοντες τ~ν πα:ρουσα.ν πα:ράγρσφον, 15ΤL έαν έν τη
Π. ΔLα:θ~κη ~ προφ"l)τεία:, ~ θεοπνεuστία: κα:Ι το μετ' α:ότων σuν~εόμενον &λcXθΨOν
προUποθέτη κάθετον μόνον ~εσμoν του Θεου μετα του &νθρώποu, έν τη Κ. ΔLα:

θ~κη κα:Ι έν τη 'Eκκλφί~ το &λcXθΨOν έξα:σφα:λίζετα:L ~LcX ~Lπλ~ς σχέσεως του &ν
θρώποu προς τον Θεόν, ~ΤΟL ~LcX σχέσεως φuσLκ~ς όΡLζοντίοu προς τον ΙσΤΟΡLκον

(1)
(2)

Πρβλ Ίωσιν.

8, 31:

«Έαν δμεϊ:ς μεΙν'ljτε έν τφ λ6γφ τφ έμφ, &λ'ljθως μσιθ'ljΤσιΙ μου έστέ».

Ί. Κσιλογήρου, ΠερΙ τον χσιρσικτηρσι της Όρθο86ξου Κσιθολικης ΈκκλησΙσις κσιτα τας έν

ήj Κ. Δισιθήκη θεμελιώ8εις σωΤ'ljριολογικας aρχάς, Άθηνσιι1961, σελ

5-6.
(3) Πρβλ Γ. Φλωρ6φσκυ, 'Η πορεΙσι της ρωσικης ΘεολογΙσις, έν : ΘεολογΙσι, &λήθεισι κσιΙ
ζω1j (πνεuμ .. Συμ7t'6σιον), Άθηνσιι 1962, σελ 28 : «Ή θ ε ο λ ο γ ι κ 1j σ υ ν ε Ι 8'1j σ ι ς π Ρ έ

πε ι

ν α γ Ινη

Ι σ τ ο Ρ ι κ -ή. Μ6νον Μν εΤνσιι Ιστορική, 'ijμπορεϊ: να εΤνσιι πρσιγμσιτικως κσιθο

λική ... Ή Ιστορικ1j εόσιισθησΙσι εΤνσιι &πσιρσιΙτητος 8ια τον Θεολ6γον' εΤνσιι iι &νσιγκσιΙσι προσπ6.,

θεσις της «έκκλ'ljσισιστικ6Τ'ljτος» 't'ou θεολ6γου».
(4)· Πρβλ. Ε. Brunner, Dogmatik τομ. 3, Ztirich 1960, σελ 40: «Diesen ihren transzendenten Ursprung kennt die Gemeinde durch den geschichtIichen Christus Jesus. Nicht ίη
mystischen Visionen, nicht ίη spekulativen Gedanken, sondern ίη der Geschichte Jesu
Christi ist ihr dieser ewige Wille Gottes kundgetan».

24
'I-lJaouv Χριστον καΙ 3ια: σχ~σεως όπερφυσικ~ς Y.αθ~τoυ προς το 'Άγιον Πνευμ.α.
~EιΧν. 3ε ό ~ιπλoυς οοτος ~εσμ.Oς &ποτελη το κοινον σημ.εΤον μ.εταξσ θεoπvευστ!.ας

της Κ. Διαθήκης καΙ &λα.θήτου τ~ς Έκκλησίας, 6μ.ως όπOCρχει καΙ. oόσι6>~ης μ.ε
ταξΏ τ~ς πρ6>της καΙ του 3ευτ~ρoυ 3ιαφορOC, ~τις ~γκειται έν τούτιΡ, <Sτι 3ια: μ.εν τ~ς
θεoπvευστ(ας της Κ. Διαθήκης &.ποθησαυρΙζεται τη ΈκκλησΙq: Άποκ&:λυψις,ένφ

~ιι.X του OCλαθήτου οΜεμ.ία προστίθεται ν~α &.λήθεια εΙς το περιεχόμ.ενον τ~ς Πίστεως,
&.λλα: 3ια,κρατε'i:ται τουτο πιστώς καΙ έρμ.ηνεύεται αόθεντικώς.

4.

Ή σταδιακή πορε(α της Ιδέας "Cou ά.λαθήτου της Έκκλησ(ας έν ήί

Πa.λαι~ Διαθήκ'{j
Το &.λOCθητον, ~ς έκ της oc~σoυ OCναφορ«ς ιχότου προς την δπο το\) Θεοα OCπο

κ«λυπτoμ.~ν OCλήθειαν, τελεΤ προς την ocλήθεtαν τα.ύτην εΙς σχέσιν oc ν

oc λ ο γ ο ν.

ΚαΙ έπει3η έν τη Π. Διαθήκη ~εν Ιχομ.εν εεσ~τι ~λoκληρωμ.~νην την OCποκOCλυψιν
της &.ληθεΙας, ~ς «πληρώμ.α.τος», 3ια: τουτο μ.όνον το προανOCκρουσμ.α περί &.λαθή
του τ~ς Έκκλησίας ~υνOCμ.εθα να: ε~πωμ.εν ΙSτι &.παντ~ ~ θεολογίΙΧ έν τη Π. Διαθήκη.
'Ή~η ~ βουλη κα;Ι &.πόφα;σις το\) Θεο\), 6πωςέκλέξη Έαυτφ «λιχον περιούσιον»,

θεμ.ελιώνει την Ι3έαν το\) &.λαθήτου, ~ς ~υνOCμ.εως σuστατικ~ς το\) λαου το\) Θεο\).
Ή <Sλη στα~ιακη πορεία; τΊjς l~έας του OCλα.θήτου έν τη Π. Δια;θήκη κινεΤται,
γενικώς εΙπε!ν, έντος

860 περιό3ων, καΙ 3η ούχl εόθυγρOCμ.μ.ως, &.λλ' έπαλλήλως, έκα

τέρας τούτων χαρακτηριζομ.ένης έπ! ί3ιαιτέριΡ τινΙ στοιχεΙιΡ, της μ.εν πρ6>της έπl.
στοιχεΙιΡ

φ υ σ ι κ φ,

της 3ε ~ευτέρας έπΙ

δ π ε Ρ φ υ σ ι κ φ ..

τα: πρώτα σπέρμ.ατα περΙ τ~ς Ι3έας το\)&.λα;θήτου πρέπει να. ocναζητήσrιό Θεό.,

λόγος έν αύτη ταύτη τη «κατ' εΙκόνα» του Θεο\) ~ημ.ιουργΙq: το\) ocνθρώποu, ~ιότι
ή Ι3ιότης το\) γνωρίζειν την ocλήθεtαν καΙ 3ια;κα'tέχειν α;ύτήν, OCπαραΙτητο\l προσπό
θεσιν Ιχει το «θεoει~ές». τουτο OCποτελε'!:

"10 «φυσικον» στοιχεΤον τ~ς πρώτης πε

ρι680υ.

ΕΙς το φυσικον Ομ.ως τουτο δπ6βαθρον του OCλαθήτου δπεισέρχεται βαθμ.η80ν
έν τη Π. Διαθήκη το όπερφυσικον καΙ καθαρώς πλέον θεολογικον στοιχεΤον τΊjς
<<έκλoyΊjς» έκ μ.έρους του Θεου.
Ό Θεος μ.ετα. τον κατακλυσμ.Ον εΙσέρχεται εΙς 18ιαιτέρα:ν σχέσιν προς τον &ν
θρωπον (Νώε), 8tαθέμ.ενoς αύτφ «8ιαθήκην αΙώνιον» (1). Ή τοια.ύτη του Θεου πρώτη,

θ α'

,~

,

η.ουναμ.ε

θ

,,,

α να ειπωμ.εν,

'β'

«συγκατα;

ασις»,

,

1

ενεχουσα; τον

-

-

,

χοφακτηρα. της χα;-

ριτος, γνωστΊjς μ.&:λιστα οι)σης τ~ς πραγμ.ατικότητος «οτι φειται ή 8ιOCνοι<Χ του

&.~θρ6>πoυ έπιμ.ελώς έπl. τα: πονηρOC έκ νεότητος αότου» (2); 3εν εΤναι μ.εν ~. πλήρης
χOCρις, ~τις μ.έλλει να. 30θη &.ργότερον 8ιOC της σοφκώσεως α;ότου του lLO\) "qυ Θεου,

σιωπηρώς δμ.ως δπocινΙσσετα;ι την ΣUμ.παρOCστασιν τοα Θεου εΙς την τήρησιν τ~ςτoι

α;ότης 3ια.θήκης, το 8ε&λOCθητον β«σικώς, ~ς θέλομ.εν t3η κατωτέρω, οίι8εν. πλέον
σημ.οιΙνει η ΣUμ.πα;ρOCστασιν &.κριβώς το\) ΘεΟU, εΙς την τήρησιντ~ς &.ληθεΙοος δπο
το1) OCνθρώπου. ΤΟ χα.ρακτηριστικΟν τοϊίτο στοιχεLον της «έκλoyΊjς» καΙ τΊjς «3Ιάθή

κης» παρ«μ.ένει &πο το\) Νώε καΙ έντε\)θεν ό 3ια:πOCσης τ:ης ΒΙβλου 3ιήκων κεντρι(1}Γεν. θ,

(2)

Γεν. η.

16
21

25
κας τόνος, &σ'!.ις &ς' «τόπος κα,Ισκια.» όπιχινΙσσετocι την Ιδ"έOCν του &λσιθήτου τ:ης 'Εκ
κλφΙιχς, 6περ θα ocποβji πρσιγμιχτικότης μόνον έν τη πσιροχη .ου «πλτιρώμιχτος» της

χά,ριτος. ΤΟ τοιουτον ομως θιΧ σuνέβιxινε μόνον εΙς το τρΙτον στά,δ"ιον, της Κ. Διο:
θήκτις, Οτε ό llος το\) ΘεουθαOCποκιχτήλλσ.σσε πλήρως τον &νθρωπον προς τον Θεόν,
8ια.

'rou

στιχυρικου Λδτο;:; θocνά,τοu, {8ρόων Τ~\} τελεΙιχν μoρφ~ν της ΈκκλΎ)σΙα,ς, ητοι

την ΈκκλησΙιχν της Κ. ΔιΙΧθήκης.

.

Τα. ocνωτέρω ένσuντoμ(~ 8ιιχγριχφέντιχ .ρΙιχ στά,8ιιχ, έν τη πορεΙq: .ων προοπο-

6έσεων το;:; cχ.λιχθήτοu, ΣUμπιπτόυσι κιχτα. το πλείστον προς .α. .δπΟ το;:; Κιχθ1jYTjΤοu
Ίωά,ννου Κιχρμ(ρ1j γριχφόμενιχ περΙ των τριων φά,σεων της Έκκλ1jσ(ιχς

(1),

&τινσι

κσιΙ κιχτοχυροΊ: ό σ'υΥΥριχφεδς3ια. μΙXPΤUριων της Γριχφης κιχΙ της ΠσιρΙΧ8όσεως. Δεν

~τo 3ε 8υνσιτον νOC ΣUμβη κσιΙ α,λλως, 3ι6τι τοcχ.λιΧθ1jτον ιΧπό.ελεϊ: έ:ννοιιxv έν8ιά,θετον
της Ι8έιχς της 'Εκκλ1jσΙιχς, Μν δπα τ~ν τελευτιχΙιχν νοητιχι ή μετα. τοί) Θεο\) έν χιίριτι
κοινωνίιχ του OCνθρώπου

(2),

ήτις 8ια. να. πιχριχμεΙνη OCκλόνητος προ του όλισθηρο;:;

της ιΧνθρωπΙνης φόσεως, OCνOCYΚ1j να. ~χη περιφΡΟUΡ1jθΊj ή Έκκλ1jσΙιΧ 3ια. της χά,ριτος
του ιiλσιθήτoυ.

5.

Μιφ"t'UΡ{a:ι της Καινης ΔιαθΥΊκης περΙ

"t'ou

άAaei}"t'ou της Έκκλ1Jσίας

ΤΟ ιiλά,θψoν της Έκκλησ(σις μιxρτuρείτιxι έν τη κ. ΔιΙΧθήκη πολλιχχως, κιχΙ

87]

κιχτα. τρόπον α.μ.εσόν τε κσιΙ έμμεσον.
Οόσισιοτικως, έ&.ν θα. έπρεπε να. έκθέση τις πά,σσις τα.ς μσιρτυρ(ιχς τ:ης Κ. Δια;

θήκης έπΙ του θέμσιτος του ιΧλΙΧθήτου, θα. πιχρΙστιχτο cχ.νά.γκη να. έξσιντλήση l>λον το
έκκλησιολογικον της Κ. ΔιΙΧθήΚ1)ς περιεχόμενον, 8ιότι,8ι' 6σων ΙΧGτη πλ1jροφορεΤ

ήμ~ς περΙ της 'Εκκλησίιχς περιγριχφικως, έν "ελευ~ιxΙ~ &:νιχλόσει κσιΙ συσχε.ίσει ιΧνσ.3όετιχι προ των όφθΙΧλμων ήμων cχ.νά.γλυφoςή εεκων μι~ς <<νέσις 81)μιουργΙιχς πνευ
μιχτικης»

(3),

~ις &:8όνιχτον να. μη φέρη την [8ιότητιχ τοϊί ιiλΙΧθήΤΟ\J

(4).

Έπει3~ ομως μίΙΧ τοιcxόΤ1j προσΠά,θειcx τυγχά,νει &:8όνιχτος iντος των στενων σχε
τικως όρΙων της πcxροόσ1jς πιχριχγρά.φσυ, 8ιιΧ τουτο θα περιορισθώμεν εΙς .ιΧς OCντι

προσωπευτικωτέριχς κιχι πλέον έκφρcxστικιΧς κιχι σιχφεϊ:ς μιχρτυρΙιχς έν προκειμένιρ.
Έν πρώτοις, έα.ν ό Κόριος, ΚCXτιΧ τους Ι8Ιους Λδτου λόγους, e!νCXL «ή δ80ς
ή ιiλήθειΙX

XCXt

ή ζωή»

('),

XCXt

~τoι το πλήρωμ.ιχ τΊjς cχ.ληθεΙcxι; του Θεου; τότε δπισχνοό

μενος, οτι θα. μείνη έν τη 'ExxλTjGtq: «πά.σcxς "α.ς ήμέριχς ~ως της σuντελε(cxς του σιΙώ
.νος»

(6),

όπε8ήλου cχ.κριβως το cχ.λιΧθ1jΤΟν της Έκκλησ(cxς.

Ώσcxότως 6τcxν uπόσχεΤCXL ό &:ποχωρων της Έκκλ1)σΙcxς Δομήτωρ, ότι θα. &:πο

στεΙλη τη 'ΕκκλTjσ(q: «τον ΠCXΡά.κλ1jΤΟν, το πνευμιχ της &λTjθεΙcxς» (1), όπερ θα.

b8·tJ-

(1) '1. Κιχρμ!ρ1j, Ή Έκκλ'φιολογ[ιχ τών τριών 'Ιεραρχών, ΆθijνΙXΙ 1962, σελ. Ί

(2) Πρβλ. 'Ι. ΚιχρμΙΡ1j, ένθ. ιiνωτ. σελ. 3Ί : «Διότι ή Έκκλ1jσισι της Κ. ΔΙΙΧθήΚ1jς εΙνιχι προς
τοίς ωo~ς, κο,νωνΙιχ του mιεόμα;τoς, της πΙστe:ως κοιΙ της άγιi;της, καΙ 8ή εΤνιχι κοiνων(α; έν Πνεό

μοιτι 'ΑγΙιΡ, έν ιxόήj 8έ: «χιχρις έστιν ή τό π«ν έργιxζoμb.ι"/)) ('Ι. Χρvσοστ6μοv, εΙς 'Ιωιχν. δμιλ: 87,
lt MPG, 59, 472 }».

(3) Ί. ΚιχρμΙΡ1j, ένθ. ιiνωτ. σελ. 3Ί
(4) Δι' &ορθώς Ύριχιρει δ Ν. ΑίanΜβίοίί δτι «L' Infaillibilite de ΙΈglise est υη axiom ecclesid1ogique» (Ν. Afanassieff, L' Infaillibilite de Ι' Eglise du point de vue d' υη theoloriοη orthodoxe, έν : L' IntailIibilite de Ι' Eglise, 1962, Ed. de Chevetogne, σελ. 196)
(5) '>'Ιωιχν.' 14; 6'
(6) Μοιτθ. 28, 20
(7) Ίωιχν. 16, 13 κΙΧΙ14, 26. Πρβλ. κοιΙ 14, 16·17

26
γ'~σrι την 'ExxλYjGLa.v «εΙς πασα;ν τ-~ν OCλήθε~a.ν»,
ρε1ΊΧι

.,.
Ο υτος,

"

,s. .... .,'θ

~,,,

πετα.ι χωρος ~La την πλ«νην

πιΧλιν εΙς 'τό ά.λ«θητον OC\lα.φέ-

xa.t

-

σΙΟΤΙ οπου "ι <Μ\η εια. γινωσκετα.ι

π α. σ 0:,

'N'~'

_'"

λL

ι

εκει ουσεις Π ξ;ον ΚΟ:Τ<Μ\ει-

xa.1. το ΨεU~ος.

Έκ των Μο OCνωτέρω μ.a.ρτυριων σa.φώς όπo~ηλoUτa.ι iι έσωτέρα; σχέσις τηςΈκ
κλησΙα.ς προς την σύνολον ΆγΙα.ν Tρι&.~α.

οοσα.

σθεΙσης, ~La τοίί στο:υρικοϊϊ του Κυρίου

(1), σχέσις, ήτις
Oa.V«TOU, πλήρους

του OCνθρώπου OCitoxa.1.σ.A.

xa.pitO,:;

της ΣUντελε

λα.γης, OCποτελε'!: κα.Ι. τον δστα.τον λόγον του OCλα.θήτoυ της ΈκκλησΙα.ζ, ~ιότι το OCλά-

,

-"

-

-

Α.....
"
,
'λ'
J.
Ι'
'-"λ'
υ,ιτον, εν
εσχo:η'J
α.να.
υσει, α.νtι.γετo:ι
ε~ς
το α.ν<Μ\
οιωτον της ουσια.ς του Θ
"εου.

'Άπσ.ξ λοιπον OCποκσ.Α.uφθέντος του«χρόνοις α.tωνΙοις σεσιγημένου μ.υστηρΙου» (2),

ήτοι τοΙ) μ.υστηρΙου της ΆγΙα.ς Τρι«30ς, εν Φ ό Ίησους Χριστος OCποκa.λUπτετa.ι ώς
ό «!ίος το\) Θεο13 του ζωντος»

(3), OCρκε'!: κα.Ι μ.όνη 'ή «τa.ύτισις» τοίί !ίοϊ) του ΘεοΙ)

προς την Έκχλησίιχν, Τν'7. 8ηλωθΊj iι α,μ.εσος α-ότης σχέσις προς τον, OCνσ.λλοΙωτΟν
ΤΡLα.~ικΟν Θεόν.
'Α"'''''
fIΛ
η

1

'rOLa.UTη

Ι

ε~σ«γει Τι πρα.γμ.a.τικότης της

\

'~ζ"l.'
Οr-νΊJ επι

τa.uτισις,

εσρο:

-,
νεων

-,
, ι
τα.ς οποια.ς

των

uπ ο σ 1 α. τ ι κ η ς

κa.τηγοριων,

έν ώ σε ω ς

ΘεΙου κα:Ι ιχνθρω

πενου, κcι.:ι ώς εκ τούτου ιχποχλεΙουσα. ο!κοθεν πασcι.:ν ~υνα.τ6τητσ. «συγχύσεως», ά.πο

τελεί θέμ.ο: εξόχως κεντρικον
σον ό Κόριος

Au't'oc;

xa.t προσφιλες εν τΊi 1(. Διcι.:θήκη, περ1. τοΒ όποΙου τό

fLa.pτupe'i:, δσον κα.Ι. οΙ ΙεροΙ σuγγρα.φε'i:ς σ.ότης έπΙ μέρους.

Ί~Ιιτ. Ομ.ως ό Πα.ίίλος κα;ι ό 'Ιωάννης ά.νο:πτόσσουσι, 3ιoc θcι.:uμ.α.σLων κεντρικών
εΙκόνων, τ~ν σχέσιν της ΈκκΙ,ησ(a.ς προς τον Κόριον, ήτις ά.ποτελεΤ το υπόβcι.:θρoν

-

(4) , της
-«νuμ.φης»
,
(5' ),

- a.ιw.v'jΤΟU,
'''ι -Μ
"Π
-λος σΙcι.:
~, των ε~κoνων
Ι'
- «σωμ.cι.:ΤOς»
ι
του
ο
μ.εν
cι.:υ
του

της «oΙκo~oμ.ης»

,,-

(6), κcι.:Ι της «οίκογενεΙa.ς» (7), ό ~ε 'Ιωάννης Ι3ιcι.:ιτέpως επιμένων
,

λ'

'6

επι της τε ευτσ.ιο:ς 'Ta. IJτYjt; εικ νος,

-,

Ι!].

της οικογενεLο:ς,

"

, -

"τις a.να.γετα.ι μ.εχρι της σuνo-

πτικης πσφa.Μσεως κcι.:ι θεωρεΤτa.ι ώς 'ή ιχρχa.ιοτέρcι.: των λοιπών

(8).

Tιiς ά.νωτέρω εΙκόνcι.:ς θέλομ.εν OCνcι.:πτύξει έ,!τΙΧ13θσ., 8ιότι έξ σ.ότων ΣUνιχγετα:ι έμ.
μ.έσως

1'0

ά.λ&θητον τ~ς Έκκλ·ησΙα.ς, προ τούτου δμ.ως

ea OCνcι.:φερθώμεν εΙς τα:ς μ.σ.ρ-

1υρ(<<ς, «Ιτινες 3ιocλcι.:μ.β«νΟUσι περ1. της μ.VΗμ.OνευθεΙσης τοωτΙσεως Χριστοίί κιχ!. Έκ

κλησ(lΧζ, 3ι6τ~ έξ σ.ότων προκύπτει κlΧτoc τρόπον OCμ.εσώτερον Τι &λήθεισ. του &λο:θή
του.

'Aμ.εσωτέρlΧν τσ.ύτισιν του ΚυρΙου προς την όπ' Αότου t~ρuθε'i:σσ.ν ΈκχλησΙlχν

",,1
,σεν εχομ.εν εν τη

Κ

,

-"

,

• -

,

•

Δ

Μ
.. '
,
,
ΙlΧν"κη οσον εις τους

\

κlΧτηγOpημ.α.τικoυς

, , a.'θ ετων
-' υμ.σ.ς
• - εμε
, "θ
- (9) .
«ετει»

οικουων υμ.ων εμ,ου «κουει, ΚΙΧΙ ο

ά.ν«γκη δπως t~ωμ.εν εΙς ιrι..έσιν &μ.εσον προς τα: χωρΙσ.

('1)
'Iωocll.

-

: «'0
'
τoυτouς

Α'
λό
υτου
γους

Τ'
ους λό γους

: «πoρευθΈVτες μ.α.θητεύσcι.:τε

Πρβλ. Κ. ΜουριχτΙ8ou, Ή συσΙιχ κcιΙ τΟ πολΙτευμιχ της ΈκκλησΕιχς (κα;τιΧ την IMcισκΙXΛkιιν

του Xρuσoστόμoυ),

ΆθijllΙXΙ

1958,

σελ.

12ii

έξ.

(2) Ρωμ. 16, 25.
.
(3) M«τf). 16, 16.
(Ι!) Έφ:ι:σ. :1, 22-23. Κολ :1, 18.
(5) Έφεσ~ 5, 25-28. Πρβλ Άπόκ. 21, !Ι.
(6) Έφεσ. 2, 20.
(7) Έφεσ. 2, 18.
(8) Πρβλ Bischof Kassian, Das Studium des Neuen Testaments \n der Orthodoxen
Kirclle, έv: «Kyrios» (:1960/61), σελ 29.
(9)

Λουκ.

:10, 16.

27
πά.ντα τΟ: εθνΊj, βαπτίζοντες αίιτους εΙς το ονομιΧ του Πατρος καΙ. του

nou

καΙ. του

ΆγΙου Πνεόματος, δLΜσκοντες σ.ίιτους τηρε~ν πιΧντσ. δσο: ένετεLλ&.μ·ιιν ίιμΊ:ν»

(1),
«6 ΠLστεύσας xGtt βαΠΤLσθεtς σωθ~σεταL, 6 δε cXΠLστησας κατσ.ΚΡLθ·hσετσ.L» (2).
τ«υτα πιΧντα [LapTUpOUGLV, δΤL 6 Κί>ρLος xaeLaT~ την ΈκκλΊjσΙαν Αότου ~νι.ιέσφ
- σ.ν
'θ'
'1
"ψ LσTO'! XpLTΊjpLO'!
,'λ ΎJ θ ε~oιι;,
ι
' την
\ υσ"ατην
"
'
των
ρωπων ως
Το υ
ΤΎJς α
ως
XΙXL\ τε λecrL~LXO'! αυθεντΙαν (3).
\ ανωτε~ω
"
,
- 'ΕκκλΎJσLας
'
TCEpL\ του-,υ Ψ'ιστου θ ΡΊJσ'.ι:ευΤLκου-κυρους
,ΤΎJς
μικρΕ 'Lς τοο;
τυρΙας θΟ: ~8όνατo ιΧσφιχλως να: πρoστεθΊj καΙ. το χωρΙον : «δ σα έσ.ν 8~σψε ~πt τΎjς,
γΎjς εσται 8ε8εμένα έν ,,<j) oupav<j) xo:t οσα έcXν λύσ"ljτε έπΙ. της γ:ης eaTa:L λελuμeνcι;
ΈV T<j) o{,pav<j)>> (4), καί ocv eTL ~θελεv έκλ&.βεL ΤLς τοϊίτο μόνον εΕς την μυστΎJΡLι:ι.κ~'J
τόυ Ίερο:τεΙου MvafLL'! περΙ το 8εσμεϊ:ν κα,;. λύεLν τσ.ς των &νθρώπων OCμιΧρτΙσ.ς (ρο
καΙ

testasclaYinm)

&.ναφερόμενον, ώς πρ&.ττεL συν~θως ~ΘεoλoγΙα, δ~όΤL καΙ. ο1)τως

εt8Lκως λαμβα:νόμενον το έν λόγφ χωρΙ.ον μο:.ρτυΡεϊ: περί της , Εκκλ'l)σΙιΧς, ";"eAeaL8t~
κως κα:t αuθενΤLκως ένεργούσ-ιις.
'

KaTbTCL'!

δμως τ:ης ΤΟLαότης 8υνιΧμεως ΚιΧί ~ξoυσιαζ, μεθ' ~ς πεΡLβιΧλλει ό

ριος την ΈκκλΎJσΙαν Αυτου, έpιuτίi1σ.ι

:

'Ήτο

Ku-

8υνατον μΙα ΤΟLGtότην έγκεχεφLσμέ

"'ΎJ ευθl)νφ κσ.t &.πoστoλ~ν 'EκκλΎJσια να: aTepΎjTO:L της t8Lότητος του &λσ.θ~τoυ ; 'Επ'
ιΧύτου γρocφεL ώς &pLaTIΧ 6 Β. Goebel: «" Ανευ του 8ώρου του ιXλαθ~τoυ το αυθεν
τικον 3L8aXTLXO'! &.ξίωμιχ (της 'EΚκλΎJσΙo:.ς) θίΧ ~τo το:;τ' αύτο &.ντΙθετον "ou σκοπου

του, θΟ: &.ντέστρεφε το ίιπο του XPLaTOU έΠL8Lωκόμενον &.χ.ΡLβως εΕς ΤΟ &.ντLθετoν.
"
Δ LOTL

υποχρεων

('ο

'
, θ-ρωπους,
"
',\
υΡLος )πσ,νΤιΧς
αν
επι

,TCOLV'n ,απωλεLGtς
ΤΊjζ

Κ'

,
σωτηΡΙOllζ,

οπως uποτιΧσσωνταL τη όπο των 'Αποστόλων κο:.l. Τ(';)ν 8ιαδόχων αίιτων ΚΎJρυσσo

μένη 8L8ασ'/.αλΙ~,θα: ίιπεχρέου τούτους να: &.ποδέχωνταL &νευ δρων χ# πOCσιχν πλ&.

~ΎJν έν 3ε80μένη πεΡLπτώσει : Οοτος, ό βο:σLλεuς τ-ης &'λ'l)θεΙας, θιi &.πέβιχινεν ό Ι8ρυ
";-~ς του βασLλεΙου του ψεόδους. Οοτος, 6 8L3&.σκαλος τ:ης &.νθρωπόΤΎJ'!'oς, θα: &.π~
βο:.Lνεν

6

&.ποπλανων αύτ~ν»

(5).

Άλλ' ε~πoμεν, δη τ~ν έσωτέραν σχέσLν 1Ύjς Έκκλ'φΙlχς προς τον έαυτης Κόριον

καΙ. Ίδpυτ~ν, έφ' ~ς έρεΙδεται το &.λ&.θψον της 'Eχ.κλΎJσΙo:.ς, 8LiXζωγραφόuσLν b)crcι;,{I
τως

xeVTPLXOl!L

ΤLνες εΕκόνες της Κ. ΔLσ.θ~ΚΎJς. Έξ σ.ύτων θα: πεΡLΟΡLσθ(;')μεν κυρΙως

εΙς τα:ς εEκόνιiς του «σώματος», τ:ης «νόμφΎJς» κC'(tτ:ης «οεκογενεΙας.»

'Ο 'Απόστολος Πσ.υλος λεχθ~τω' ISTL 'έκφρ&.ζεται κατα:' τον πλέον &περΙφΡιΧστον
τρόπον περΙ του &.λαθ~Τoυ τ:ης 'EκκλΎJσΙσ.ς, &.ποκαλων αυτην «στόλον καΙ. έ8ραΙωμα
της &'λΎJθειας» (6). T~ν ΤΟLC'(ύτην όμως αύτου &.ντίλΎJψιν περί 'Eκχ.λΎJσΙιΧς στιιρι.ζεL

6 'Απόστολος, ώς έλέχθΎJ, έπt της δLΟ: των εΕκόνων 10U σώματος κο:.ι. τ:ης νόμφ'l)ς
ocναπτυσσoμένΎJς έκκλΎJσLολογLκ:ης ΘεολογΙΟΙΙζ του. Ό Θεος «έ8ωκεν αύτον (τον Χρι-

(1)
(2)
(3)

Ματθ.
Μαρκ.
Πρβλ.

28, 19-20. Πρβλ. Μα:ρ:ι. 16, 15.,
16, 16.
καΙ Ματθ. 18, 15-17 : αΈιiv 8έ ά:μα:ρτηση

εΙς σε: δ ά8ελφ6ς σου, δπαγε καΙ ~λεγξoν

αυτόν μεταξύ σου καΙ αύτου μόνου' έιiv σου άκ06ση, έκέρ3ισαι; τόν ά3ελφόν σου' ~y 3ε: μη άκ06στι, παριίλαβε μετ&. σου

i!Tt ,Ilva:

~

360,

ενα έπΙ στόμocτος

360

μαρτύρων .:η τρ~ών σταθη πfί.v ρημα.

Έ&.ν 3ε: παρακ06στι αύτών, ειπε:, ήj Έκκλησ(q:' έιΧν 3ε: καΙ τ-~ς Έκκλ-ησίας παριχ.κ06ση, ~στι.) σοι
ι':>σπερ

δ

έθνικός καΙ δ

τελώνης».

(~)

}v.IaTe. 18,. 18.
(5) Β. Goebel, Katholίsche Apologetik, Freiburg
(6) Α' Τιμοθ. 3, 15.
.

ίω

,

Br. 1930,

σελ

346.

28
στον) κεφocλ-η'll υπερ .πOC,llτα; τη ΈκκλΎjσΙ~,1ι'ης tσΤL το σωμο: ο:ίιτοσ, το πλ~ρωμo:
τοσ τα: πιΧντα- εΥ π,χσι πλΎjΡOυμένOυ»

(1), -η 8ε ΈκκλΨj(Ο:
.. οιο.ύτων» (2),

ετ'llο:ι-η 'IIύμ.φΎjΤOϊ) Xρ~στoυ

<φ..-η gχουσο:σπ'Lλο'\/ ~ ρυτίδα. :η τι των

Δ ια.'

..

'1>1

,

''Ι>

"

των ουο ΤΟ I)των εικο'llων υΠOOΎj

"AJ.A..,.

'

-

λ""
'L
'Ε·Λ
ουτ\Χ.ι εμμι:;σως το ,,ο: ~ν 'ίτον της
ΚJ<.ΛΎjσιo:ς,

(~ς εκ της στεVΟΤOCΤ'ljς «ιιτης σχέσεως κσ,Ι ένότητος.πρΟζ τον Χριστόν.
<Η

<,

ενοτης

μα-τσς, 8ι'

β

ε

β

,

~

,

'ζ

",

'1>,....

Ι

f

ό

-,

ο:ιως o:υΤΎj εκφρο: ετο:ι ως ο:ριστα. οΙΟ: της πρωτης ε~κ 'ΙΙ0ς, τουσω-

κο:Ι κο:τέστη τόσον πpoσφιλ~ζ κο:θ' δλους τοΙΙς έπo:κoλoυθ~σo:νΤO:ζ χρι

8

στιο:'ΙΙιχοΙΙς o:εωνrις, τηζ ΈκκλΎjσΙας Xo:ρακτηριζOμένΎjζ~ς

EtitofLev

corpus Christi mysticum.

ομως έν τοΤς gμπροσθεv, ότι το cXλocθ'i'jΤΟV της ΈκκλΎjσΙcι:ς δενεξο:σφα

λΙζετο:ι δια: μυστικijς μόνον προς τον Θεόν σχ.έσεως O:ίιτ~ς, άλλα: καΙ δι' tστορικijς
πιστότητος. Δια: τον λόγον τοuτοv, προκειμένου περ;' τοϊ) άλο:&ήτου,8έο" δπως ιΧ.πο

δoθ7j μεγο:λυτέρoc CΎjμo:σισ_' εις την !τέρocν εΙκόνο: ΤΟϊ) Π σil)λOυ , την ποι;ριστωσο:'11 την
ΈκκλΎjσΙo:" ~ζ «vόμφΎj'll Χριστου», διότι δια τ-~ς εΙκόνοςταότης εκφρ&ζετο:ι κο:Ι το
π Ρ ο σ ω π ι κ ο ν της ΈκκλΎjσΙo:ς στοιχε'i:ον, δπερ τυγχOCνει κεφocλo:ιώδoυζ εν προ
χειμέν<ι> CΎjμo:σΙόις. 'Η 8έυτέρα, ο:δτη εί.κών,ώς άρτιωτέρο: θεολσγιχως κο:ι εκκλΎjσιO

λογικως πλέον εΠΙΤUX'~ς, ΠΡOίιτιμ~&η πOCντοτε 'ύπο των Θεσλόγων, προκειμένσυ να:
γΙνη λόγος περΙ τ-ης οΙΙσΙο:ς της 'EκκλΎjσΙcι:ς. Σχετικως γρOCφει ό Kα-θΎjΎΎJΊ.--ης Κ. Μσυ
ρo:τΙ8Ίjς: «'ΑΛλ' ενφ εν τι;.; πο:ρ0:8εΙγμο:τι τσυ σώματσς ιΧ.ΠσδΙδεται ό στενότα-τσς

σύν~εσμoς το\) Χριστσυ μετα: 'rij.:; ΈκκλΎjσΙo:ς;~τσι 'rσ13 θεΙσυ XOCL τσυ άνθρωπΙνου
εν ο:ιιτη, 8εν άπσδΙδετο:ι δμως πλ~ρως κ~Ι -η φόσΙζ τοσ συνενουμένόυ, δε8σμένου οη
το οργο:νσν, 8ι' σο έκφρOCζετο:ι 'ήl!ννοιο: τσυ πρσσωπσυ,εΙνο:ι -η κεφo:λ~, οΙΙχΙ όμως
κο:ι τoc λσιπOC μέλΎj ο:ΙΙτσπλως. Συνεπως δεν άποδΙδετο:ι πλ~ρως 8ια: της εί.κ6νσς τσυ
σώμο:τσς -η πρσσωπικότης άμφοτέρων των σuνενσυμένων '. μερων, ήτο.ι το.\) Χριστου

κο:Ι τω'\/' άπσπλσύντων τ-ην ΈκκλΎjσΙo:ν πιστωv. Ή ~πσΨις ο:υτη άπ08Ι8ετα-ι έπιτu
χέστερσ" δια: της εί.κόvσς τσυ γOCμου, τσυ ΚυρΙσυ δντος τσυ NufLιptou, της δε ΈκκλΎj
σΙο:ς της "{ιμφΎjς»

(S).

Περι. της ε~κόνoς της «σixσyevElo:ς» εrπσ μεν , ΟΤΙ άποτελεΤ τ-ην ιkΡXo:ιo't'έρα." εν

τη Κ. Διo:θ~xη, δι6τι &'vocγετο:ι μ.έχρι "ij.:; σuνοπτικijς πο:ρο:Μσεως, τo:ύΤΎjν δμως
ιδιο:ιτέρωζ όλσκ),ΎjΡ0'!: δια; τ-~ς Θεολογία-ς 'rσu ό 'Ιω(fVVΎjζ, γρOCφω" περΙ τσ;:; φωτόζ

Χριστου: «όσσι 8ε έ'λο:βον O:ίιτoν~δωκεν ο:οτοΤς έξσuσΙο:v τέκνο: Θεσ;:; γενέσθΟ'.ι τοΤς
πιστεύουσιν εί.ς 1(; OVOfLOC ο:ύτσu})_ (4). 'Ότι δε ~ δια: το.\) Xρ~σΤOί) {δρυθεΤσσ: σίκσΥέ
vetOC της 'EκκλφΙ~ς μετέxε~ εις το πλ~ρωμoo της ιkλΎjθείo:ς, ήν έκ6μισεν ό ΧΡΙσ16ς,
8ιο:τρο:vσUτσ.ι έ" τσΤς λόγοις : «κο:ιεκ τσυ πλΎjρώμ0:10ζ «ότσυ ~μεΤς πOCντες έλά:βσμεν
κσ:Ι xά:ρ~" άντι. χά:ριτσς, ότι ό νόμσς δια; Μωϋσέως fδ6θ~,
θε ι

-η χ

&.

ρ ι ζ κσ.ι·~

&. λ -ή

OC 8Ltl 'IΎj σσϊ> Χριστσϊ> έγένετσ»' ( Ι;).
'ιπά:ρχει όμως κο:Ι τρίτη κσ:τηγσρ(ο: χωρίων ,τΎjς Κ. Διο:θ~ΚΎjς,&τινoc θα ~δό-

(1) 'Εφεσ. 1, 22-23. Πρβλ Κολ. 1, 18. Έφεσ.< 4, 4-16 κοιΙ 5, 23. ΑΙ Κορ. 12, 12-3'1
(2) 'Εφεσ; 5, 27. Πρβλ. καΙ 'Ωσηε 1-3. ·Ιερ. 2, 2. 'Ησαtα 54, 6
'
(3) Κ ΜοuΡcίτΙδόu, Ή οΌσΙα κσιΙ τΟ πολΙΤE:1.lμι.t".της ΈΚκλησ!.αι; •.• σελ 107; Ό ΜοuροιτΙδηζ
πιχράθtτε~ κα;Ι την t-,ι' πpoκειμέ'llφ δ"μοΙαν &ποψιll το\) διοισήμοΙ) σ1Jγχp6νoI) PωμαΙOΚIXθOλ~κO\) Δο
γματικο\) Μ.

Schmaus.

(4) 'Ι(ι)!%ν. 1, 12. Πρβλ καΙ τοος λόΥΟUζ το\) llIXtJAou έν Έφεσ. 2, 18 δη δ~cX του Χρ~στο\j
«~χoμεν προσαγωγήll;.; πρbι;τόll Πα;τέρα»~

(5)

Ίωαν.

1, 16-1'

,

29
ναντο να: ιtκλψρθωcnν ώς μαρτuροuvτα όπωσ8~πoτε περ!: του &λaθ~τoυ τ-~ς Έκκλη
σΙας; κιχ!. τα: χωρΙσc ταυτα εlνα;~ πάν-ιαι ixe'Lvιx, ($σα "ο~αλαμβάνοuσι περΙ της αίωνι6-

τητος και! του &καιταλότοι> της 'Εκκλ:l]σΙας.
Ώς &ντ~πρoσωπεuτικώτερoν πά:ντων των χωρΙωντοότων λιxμβ&.νeται το κλασ

σ~κoν Ματθ.

16, 18,

Ινθαι ό Κύριος οιαβεβαιοϊ: περιτης Έκκλησίας, ($τι «πόλα~

400U

οό κατισχόσοuσιν" ;χυτης». Σχετικως προς το χωρίον τό6το λίαν ευστόχως γράφει δ

Καθηγητης Π. Τρεμπέλας: «ΕΙς καθΙορuμoc αΙώνιον πως θα: ητο ουνατον να: είσχω
ρ~ση καΙ να: έγΚιΧθ~ορueη μονΙμως ~" πλάνη

xoc!

το ψεuοος; τα: μεθ' ~αυτων τον. θά

νατον κιχ! την φθορα:ν έγκρόΠτΟντα;; πως οε οόοε

ocl

πύλαι

TOU

~OOI> οεν θα: κα-ιΙ

σχυοντης 'ΕκκλησΙας, Μν έκυριά:ρχει τα;ύτης :έν oί<ρ8~τινι βΙΧθμ<;> το ψεuοος ;» (1).
Έν TtXtc; μέχρι

'rouoe

έκτεθεΙσOCLς μαρτυρΙα;ις της Κ. Διαθ~κης περ/. τοί) σ.λα;θή

τοι> έλ~φθησocνΧUΡtως τoc χωρΙα., τα: OιΙXΛαμβάνoντσc ,τερ! «τιχυτΙσεως» κιχΙ περ!. «ενό
τητος» XΡΙσ'i:'Oϋ κο:! ΈκκλησΙ1Χς. Προς σ.ποφυγηνλοιπΟν π&σης" πo:ρεξη~σεως λε

κτέον ένταuθΙΧ, ($τι τοϋτο oεvσημα.Ινει ποσως παρσ.θεώρησιν τ-ης σχέσεως ΆγΙου
Π νεύματος κιχ! ΈκκλησΙα;ς, οιότι; ώς εtπομεν καΙ έν&ρχη τηςπocροόο"l]ς πocρocγράφσu,
.~ σχέσ~ς της ΈκκλησΙας λGφ;βάνετιχ~ ώς σχισ~ς προς σόνολον τ;ήν ΆγΙαν Tρ~ά:

οα, κ:). τα: το γνωστον σχημα; της ΘεολογΙας: Ό Π ατηρ
,
Π νευματ~.

".fiΛΛωστε
"Λ .... " . .ειναι
.

πειν οίικ ήΟuνάμεθα.

•.

'!
l«ε~
'
γνωστον;
υΤΙ

\ meUflcx.
μ'l]

έν ΆγΙ<ρ

'1'Ι]σοuν
- et,

τον "Θεον παρακαλέσα~ οόκ ήΟυνά:μεθoc οί πιστοΙ,

σοφΙας καΙγνώσεωςέν τ7ί ΈΚΚλησίq;"οuκ ην

6.

- a~&. ,ο;:; τιου
.;J;""
'ιναγ~oν, Κ'
up~ov

..

λόγος

... » (2).

ΚεντρικιχΙ εννοιιχι της Άγίιχς rΡΙΧφης, έμμέσως είς τό &λ«θητον της

Έκ:ιύ..ησ(ιχς ά;νιχφερόμενιχι

Δ ~α\

.,
oUO ιχμεσως

-"~,

των

προ

λ

ιχ

β

-

οuσων

"~'θ"
μεν εν σuvτ

πιχριχγραφων εοο η

6μιΡ η,.-ιχμε-

σος -tγLογρocφικη β&.σις τοί) &.λocθ'~τοu της" ΈκκλησΙας, της έρεόνης στρocφεtσης σχη

μιχτικως πως έν τιΧLςοUσ1. Διαθ~κocις κεχωρισμένως, πλην προς πληρεστέρocν (3)

εικόνα τηςέκ της Γραφης πιχρεχομένης σχε·ηκης δλ'lJζ &παριχΙτητον, δπως έκτέθωσι
καΙ. βασικώταται &:ννοιιχι της ΆγΙας Γραφης, ώς tVLocEou bpyocVLXOU Ι>λου λocμβανο
μένης, καLριαν οι&: την καταν6ησιν του έν λόγιΡ θέματος εχοuσαι.
'Ε αν
\

\'λ
'θ
το
α αητον
του

- «λ αου-

- Θ• εου»,
- της«
'Ε κκ"λ'
,
'ζ η
ησιας» εκφρα

του

πνεuμαΤL-

κον μέγεθος α!ωνίοι> καΙ. τελεσιοtκοu. όψης, έρει06μενον καΙ οΙκοοομοόμενον έπ1. της
οια: του I)vτως Θεοϊ> γενομένης εlς τον λσ-ον Αότοϊ> 'Λποκιχλόψεως, ocUτοvόητσν, ΟΤΙ

προς το. &λά:θητον σχετίζoντα:.~ π&.vτα τα: κεΙμενoc -:Ύjς Άγ(ας ΓραφΊjς Κά.θ6λοu, τιΚ
μιχρτuροuντα πρω't'ο'.Ι' περΙ τ~ς

μο ναΟ ικότη ΤΟ ς

(πιχσων των lοιοτητων) του

Θεοu, 8εύτερον οε περl. της φ6σεως της όπ' Λότοϊ) γενομέ'/ης έπ! σωτηΡLq; τοϊ> ιΧν
θρώποι> 'Αποκαλόψεως.
Έπειo'~ δμως τα: κεΙμενιι ,αυτGt κιιΙ α~

tIIocuToLC; σχετικιχΙ κε;ντρικαt ΕVVOtat μαρ
- 'Αποκσ.λuψις), &ν<;>

τυρουσι περΙ "Υιζ π η γ η ς καΙ ρ' ί ζ η. ς του &λιiθ~τoυ (Θεος

(1) Π. Τρεμπέλα., Δογμιχ't'ική,τομ. β', Ά&~ναι '1959, σελ. 365
(2) 'Ιωιχ\l, Χρυσοστ6μου,εΙς Α', Κορ. (ψιλ. 7,2 κα.Ι 4, MPG 61, 56 καΙ 59. Πρβλ. τοσ αu't'ο\)
Ι Χρυσοστόμου : «οδ8εΙς γαρ Μνα.'t'αι εΙπe:r" KUPLOIl 'Ι-ησοull Χρ"ιστον εΙ μ~ έιι Π"εόμοιτι 'Λγ!ιι>>>
(είι; 'Ιωιχν, δμιλ. 87; 3 MPG59, 471).
(3)Πλήρ-ηζ ά,,&:πτuξιςτoυ σχετικοϋ όλικοσ 'Γ~ς ΆγΙΟΙς Γριχφ'ijς 't1JyχιX\leL 8υστuχως &8ΌVατoς
έ." τφ πλιχισΙιι> τ'ijς πα:ρο':Ι&ης έργα:σΙΟΙΙ; κα:Ι 8έο" οπως &πo'tελέση ιi-JτικεΙμε"o" εί8ικ'ijς προιγμ.α:τεΙα:ς.
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,:οuτο μελετατιχι ~vTιxijOιx ουχί μόνον :ώς προς την πτιγήν ΙΧότοσ, «λλά. κυρίως ώς Ι3ι6"ης της Έκκλ'φΙιχς, 8ιά. τοίίτο εΙς την πρώτην τΙΧότην xιxTYjyopLιxv των κεφέν(ι)ν
\'
~
~I'
θ ,<!
1
ι
'<10 J,.",.....
,
,
ΚΟΙι εννοιων οεον νιχ προστε ωσι κιχι ιχι εις Τυ'l . φ Ο Ρ ε ιχ . της LoLv. "τος τιχυτης ιχνιχφερόμενιχι Ιννοιιχι κα./. έκφρOCσεις.
'ΉδΎj ιΧπο της πρώΤ1Jς έvτολijς του Δεκιχλόγου (Έξ08.

20, 2

έξ.) έκφρά:ζετιχι

χιχτηγOΡΎjμOC'ηκως τουτο μεν το μονΙΧ8ικον τοίί άλΎjθOυς κζιΙ ζωντος Θεοu,έξ
~t80VΤΙXL ό Νόμος κιχ/. αΙ έπιχγγελΙΙΧΙ, τoUτo' 8έ το γεγονός της 8ΙΙΧθ1jΚYjς

013

(1, )., 8uvoc-

μει τ'ijς όποΙιχι; ~μέν δπο τοσ Θεοσ πιχρεχομένYjΆποκ«λuΨις άποτελεί: ~ν &:πό
λυτο'l κιχ/. ιχΕων(ιχν ιΧλ'ήθεια:ν 8ιά. τον Ίσρα:Yjλιτικον λΙΧόν, δ 8ε λα:ός οοτος &:ποτελεΊ:
,ον «έΥ.,λέκτόν» λιχον τοσ Θεου. Κεντρικωτ«την λοιπον θέσιν έν ήj σχέσει τijς 8ιιχ
&ήΧYjς μετocζ(ΙΘεοu κιχ/. λα:ου κιχτα:λιχμβocνει τδ μέγεθος

βOCνετοι.ι 3ε ΙΧδτη ΈV τη κα:τιΧ κόσμον φιλοσοφικ1ί
,

\

νocτον νιχ

μένα

t

....

Ι,

υπα:ρχ'Ώ

ιχντικειμενικως

ξΙ

ενYj

\

κιχι

ιΧ λ 'ή θ ει α:.

Δεν έκλιχμ

tvvoLq;, κα:θ' ~ν ~ ιΧλήθειιχ εΙνα:ι 8u-

l!

\

~σχετoς

\

προς την

ζ

j.

ω"ν

"

κιχι τιχ

πεπρω-

"ou ιΧνθρώποu, &:λλ' έν tvvoLq; ~θικοθΡΎjσκεuτικη, δφ' ~ν &:ποκιχλuπτομέVYj ~

ιXλ~θεΙΙXζΎjτεϊ: νά. πλΎjρώση τήν τε πιχροσσα:ν ΧΙΧI' τ·ην μέλλουσσιν ζω'ην τοσ &:νθρώπου,
(~ς Ν ό μ ο ς,

ώς έπ α: γ γ ε λ Ι α:,

ώς χ

oc ρ

ι ς,

ώς λ ό τ Ρ ω σ ι ς

(2).

Διό περl. τ'ijς ιXAYjOetιxι; τιxό'c-ηζ λέγετα.ί: «πOCσιχ ~ γ1) τ~ν ιΧλ-ήθειιχν xΙXΛe'i:, κιχΙ
δ ουριχνος ΙΧότ-ην εύλογε'!:, κcι:;1. πocvτα: τά. Ιργα. σεΙετιχι κιχ/. τρέμει, κιχ!. οόκ Ιστι μετ'
οιότijς &3ικον οό3έν. &8ικος ό ο,νος, &8ικοςδ βιχσιλεός; &3ικοι ιχί γυνα:Ί:κες, &8ικοι
πOCντες οΙ υΙοί των &:νθρώπων, κιχ!.

\'

&.3LXCl;
-

πocντιχ τιχ εργσ. ιχυτων τιΧ τοιιχυτιχ· κιχ/.

,-

-

,

.\, οε
'1"
·'1

')!
'
,
~"' 'θ &:ΙΙΧ, Y.α~ εν τη ιxotxtq;
''Ι''
λ
ουκ <.στιν 'i,V ιχυΊοις
OCUΤ(ι)V ocπο ουντιχι.

IM\Yj

ισχόει

xoct

'

'λ'θ ειιχ μενει

ιχ Ί)

ΤΟ'Ι ocιωνα. κι:ι:ι ζij κιχ!. κριχτεί: είς τον ιχιωνιχ του α:ιωνος. κιχΙ ουκ εστι

πocρ' r.l.ότην λιχμβocνειν πρόσωπον ου3έ 3toccpopιx, &:λλά. τά. 3Ικιχιιχ ποιε! &:πο πά:ντων
των ιΧοΙκων κιχ/. πονYjρωψ κα:/. 1Ι;ocντες ε.ό30κοσσι τοΤς εργοις ΙΧότης, κιχ!. oό)~ εστιν
,

-,

, - . '1""'1'

εν τ-n Κ(Ησει ΙXuτ-ης ουοεν ΙΧσικον.

,.

-

ΚΙΧια:υτη

Yj' "ισχυς

'1 β

κιχι Το

' Yj"ξ
,
ε ουσιιχ

'λ
ιχσι ειον ΚΙΧι

κιχ!. ~ μεγeι:λειότης των πOCντων ιχΙώνων. εόλογψός ό Θεός τ~ς ιiλΎjθειιxς» (Α' 'Εσ3ρ.

4, 36 - 41). 'ο 3ε Νι;:εμΙιχι; 3Ι'ηγοόμενος τά. θ~uμocσιιχ του Θεο;) προς τόν λιχόν Του,
,
\ ,
'!!
Σ ιν",
\ κα:τε'βYjς κιχι, ε'λ σ.'λYjσιχς προς
"α:υτους
" 1ε",
:oυρa.νoυ
'
- κιχι\
ocνeι:ψωνει : «κιχι επι υρος
ε3ωκocς α:ότοΤς κρEμcxτα. εόθέα: κιχι νόμους &:λYjθεΙσ.ς, προστocγμαιτιχ κιχΙ έ'/τολιΧι; &:γιχ-

θιΧι;» (Νεεμ. 9, 13 πρβλ κιχΙ 9, 33).

.

Ή 3ιιΧ το;) ο\>τω κΙΧλουμένο!) «ΠρωτεlJιχγγελιοu» εν Γεν.

Θεοu προς το(ις ιiνθpώπoυς

oa

3, 15

επιχγγελΙΙΧ του

έξεπλΎjρOUτO λοιπόν, αιότι ό έπιxγγειλOCμενoς Θεός

χιχρα-κτ-ηρΙζετιχι οόχl μόνον επι πιxντo3υνα.μΙ~, ιiλλι!:. κιχι έπ' ιiλ't)θεΙq; κιχ!. 3ικιxιoσό~
νη. Διότι «Κύριος ό Θεος οΙκτεΙρμων καΙ έλεήμων, μα:κρόθυμος xoc!. πολυέλεος καΙ
ιΧλ'ηΟινός κ«l 3txιxtoaUvYjv 3ιιχτηρ(;')ν κιχιελεος είς χιλtoc3ιχς, ιiφα:ιρων &νομΙιχς κιχ!.
&'3ικΙocς κιχΙ OCμocρτΙtι.ς» (Έξο3.

1.5 ).

r

'ζ ων..δ Θ
Ί
"εος

"(ι)ρι

34, 6

, . κιχτα:τον
"l!
τιχ
σ.,ν

πρβλ. κιχ/. ΆριΟ.

θ ρωπον,

"

ως

τε

14, 18

'"

κιχ! Ψιχλμ.

επι μερους

"

85 (86)

'"

α:τομου κιχι ως γε-

νους, ιΧ'/ιχφωνεϊ. 8ιι!:. στόμιχτος τοσ προφ-ήτοlJ 'Haιxtou: «τιiς ό30υς ιχότοσ έώριχκιχ κιχΙ

ίeι:σocμYjν α:ότόν κιχ! πιχρεκOCλεσιχ ιχότον κιχι ε3ωκα. ιxόΤίj'> πιχρ&.κλYjσιν ιXAYjOtv1jv, είρή-

(1)
(2)

Πρβλ.

G.

ΚiHθl,

'l'heologisches \VQrterbuch zum Neuen 'l'estanlent, ΙΥ, S. 1029.
8, , : «τ~ε λέγε~ Κύριος πcwrοκρά,τωρ' ΙδΌυ έΥω σώζω το" λαόν μ.οι> άπ? γϊjι;
yijr;; 3uσμ.ω" κσιΙ εΙσ&:ξω α;ύτους κα;Ι κα;τα;σκη"ώσω έν μ.έσφ 'Ιεροuσσιλ·qμ., κσι Ι

Πρβλ. Ζαχ.

-Χ"σιτολων κσιΙ ιΧπο

εσovτιxι έμ.οΙ εΙς λσιόν, Κ&Υω ~σoμ.α~ ιχύτο'ίς εΙς Θεον έ" &ληθε!q:.κο:Ι έν jιικσιιοσό"Ίί»'
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νηv έπ' εΙρ~vη το!ς μα-κρα:v κα-!. τοΙς
προς

-r1jv

κα-Ι της

lyyUc;

oOσ~» (Ήσ.

57, 18).

Σ6στoιχo~ λοιποv

~vνoια-v της &ληθείι:χς πιχρουσι&:ζοντιχι έν τη Γρα-φη ι:xH:vvo~α-ι το1) Ν ό μ ο υ

3ι

κ α- ~ ο σ

6 '.Ι η

ς,

ιχ(τιvες περιγρ&:φοvτιχι ώς μεγέθη ώσα-6τως ι:χΙων(οlJ

κ6ροuς, 3ι' δ κσ.Ι σχετ(ζον1:ιχι προς το &λ&:θητοv. Ό έκλεκτος λιχος έvτέλλετα-ι όπο
τοσ Θεο13 «ποιε'i:v π&:ντιχς τους λόγους το1) νόμου τ06τοu» (Δεuτερ.

31, 12), 3ιότι
«6 vόμος το13 KuPLou &μωμος, έπ~στρέφωv ψuχιίς· -§ι μιχρτuρΙιχ το13 KupEou πιστη,
σοφίζοuσιχ ν~πιιχ. τα: 3~κιχιώμιr.t'ιχ KupEou εόθέ~, εόφριχίνοντι:χ κσφ3ΙιχlJ' -§ι έντολ1j Kuρίοι> τηλιχuγ~ς, φωτ(ζοuσα- όφθιχλμοός' 6 φόβος KupEou &.Υνός, 3ιιχμένωv εΙς ιχιωvα
α-lώvος τα: κρίμιχτιχ KupEou &ληθιvιί, 3ε3ικιχ~ωμέvιχ έπ!. το ιΧότο» (Ψιχλμ. 18 (19),
8 - 11). ΑΙώνιον τuγχιίvει το κ13ρος το13 vόμοι> το13 Θεο13, έφ' Ι)σον οοτος ε!vιχι ~
μόνη 3ια: τοv &.vθρωπον clλ~θειιχ: «~ 3ικα-ιοσόV'η σοι> 3ικιχιoΣUνη εΙς τον ι:χιω,ιιΧ xoct
6 vόμος σοι> &λήθειιχ» (Ψιχλμ. 118, 142). Ή τηρησις το13 vόμου τοότου έyyυίiτα.~
το &λιίθητοv, έv<;) -§ι κιχτα-στρα-τηγηaίς του 3εv πσ.ρα-μέvει &vει> συvεπειων : «έOCν έΥ
κιχτιχλείπωσιv οΙ υΙο!. ιχυτο13 τοv νόμοv μουκα-!. τοΙς κρίμιχσί μοι> IL1j πορεuθωσ~ν,
έaν τιΧ 3ικα-ιώμιχτιί μου βεβηλώσωσ~ κα-!. τα:ς έντολ&:ς μου IL1j φυλιίξωσιν, έπισκέψο, ρα-'β~o~ τιχς
" ιχvoμ~α-ς
ι
,, .,
1.
~
λ
'~I
,,~"
4
,~
ILoct εν
(JtΙJτων κα-ι εv ILιxσTtc.,t τα-ς ιχοικια.ς α-uτων, ουο οι> μ,ι
α-οικήσω έv τiί &ληθsί~ ILou, οό3' οό IL1j βεβηλώσω τηv 3ια-θήκην μοι> κα-!. τιΧ έκπορεuό
μεvα- 3ια: τωv χειλέωv μοι> οό μη &θετησω. &πα.ξ &μοσα. έν τ<;) ιiγί~ μου, εΙ "c'i) Δα.υ1.3 ψεόσομα-ι» (Ψιχλμ. 88 (89), 31- 37).
Βεβι:χίως 6 νόμος oQτoς τοί) Θεοίί 3ΕV ijTo 3uνOCTov voc κα-τιχργηθη 3toc της έν "c'i)
α-(μα-τι το13 Tlo13 κα-!. Λόγου το13 Θεοίί Ι3ρuθείσ'ljς Κα-ιvης Διιχθήκης, 3ιόη 6 (3ιος
ώμολόγησε : «Μη νOILtG'ljTe: Ι)τι ηλθον XΙXTOCAuaιxt τον νόμοv :η -rouc; πρoφ~τσ.ς οόκ
1jAfJov XOOΤΙXA13aoct &λλOC πλ'ηρωσα-ι' &IL1jν γOCρ λέγω υμϊν, Ιως «ν πσ.ρέλθη δ ουρα-νος
κα-!. ~ γη, Ιώτα- ~ν η μΙα- κερα-Ια- οό μ~ πα-ρέλθη &πο τοί) νόμου, έως oc'J πιίvτα- γ4:
vητσ.ι» (Μα.τθ. 5, 17 - 19 πρβλ. κα-!. Ρωμ. 3, 31). Πλην, ~ προπα.t3εUΤLκο13 χα-ρα-
κτηρος Π. Δια-θηκη, ώς έκ της έμφ~λοχωρησιίG'ljς ιiμα.ρτία.ς, &νέμsνε κα-Ι. κα.τέτειvε

προς το «τέλος» το13 Νόμου, προς το lvXptσTc'i) «πλήρωμα-» της &ληθεία-ς, ~ης

θα: &πΟκα.τηλλα.σσε πλήρως τον &νθρωπον προς "ον Θεον 3ια: "ι'οί) Στα.uροU, «Ινα- το
3ικα-ίωμα- τοίί νόμου πληρωθη» (Ρωμ.

8,4).

Ο{)τως 6 ν ό μ ο ς τοσ Θεοί) &ποβα-ίνει έν XptaTc'i) 6 προς τον ιΧνθρωπον πλή
ρης «λόγος τοσ Θεοίί»

(1) (Ίωα-ν. 1, 1., 10, 35., 1.4, 24., Λουκ. 8, 11., 5, 1., 8, 21 ..
4, 29.,8, 14., 13, 5., ΑΙ Τιμ. 2, 13 κ.&..), 6 «λόγος της ζωης» ('Ιωα-ν. 1, 1.,
ΑΙ Πετρ. 1,23., Έβρ. 4, 12 κ.&.), 6 «λόγος της έΠΟΟΥΥελίC(ς» (Ρωμ. 9, 9), 6 «λό
γος της &ληθεία-ς» ('Ιωα-ν. 17, 17., Β Κορινθ. 6, 7., 'Εφεσ.1, 13., Κολ.1, 5., Β' Τψ..
2, 15., Ία.κ. 1, 18., Άποκ. 19,9 κα-!. 21, 5), 6 «λόγος της κιχτιχλλα-Υης» (Β' Κορινθ.
5, 19 έξ., πρβ. Ρωμ. 5, 10 έξ.), 6 «λόγος της χιίριτος» (Λουκ. 4, 22., Πρα-ξ. 14, 3).
Πρα-ξ.

Ι

'Αποκα-λυφθείG'ljς λοιπον της &λ'ljθεΙα-ς το13 Θεο13 έν XptσTc'i), δπο π&:σC(ς τα:ς &νω
τέρω

TeAsat3LXouc; μορφ&.ς το13 φωησμοίί κα-Ι της σωτηρ(ιχς, α-υτονόητον
πλέον 3toc Πl1.ντΟς -ή &:ρρα-Υης βιίσις τοίί &:λα-θ~τoυ της Έκκλ'ησΙα.ς, 3~' δ

ΟΤΙ ~χει τεθη

χα! &ποτελε'!:

3ια: το clνθρώΠLνον γένΟζ το πλέον χα-ροποιον ακουσμoc, όvομα-ζομένη «το ΕυΙ:ΧΥΥέ

λιο'ι» το13 Θεου ~ το13 Xρ~στOίί, έν φ «3UVOCILLC; Θεοσ !στιν εις σωτηρε«ν πα-ντΙ τ(ρ
π~στεόovτo> (Ρωμ.

(1)

1, 16).

Πρβλ..•Αποκα:λ

ΤΟ EuocyyeAtoν

19. 13.:

1'0131'0

3εν &vέχεΤIΙ:L κtβ37jλεόσεtς κα-Ι 3tιx-

«κι.tΙ κέιύ:ητα:ι τΟ 8νομιχ ίIUτoίI δ λόγος του ΘεοU».
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Ijτρεβλώσεtς, διότι τότε πocόει νOC ε!νocι «το eUOCγytλLO') του Χριστου». ΔιOC 't'ou't'o μετιi

ίφίΧς ά.γoc~ocκτήσεως έξocνLστocτoc.t ό πocυλος κocτOC των Γocλocτων, τονίζων προς ocότοός,
επ!. ΠΟLv.η ιχνocθΙμιχτος, την ι:t.κεριxι6τη-.oc, πληρότητoc κoc!. μονoc8Lκότητικ

"!Ju ΕόΙΧγΥε

τοϊ) XPLO"τ'OU, το δπo~oν ε!νιχι ~ κoc!. θ,α: πocρocμε[νη το ιχότο εΙς τον ιχ[ωνιχ. Ί8ι

x(ou

αιτΙρocς OΎjμO'.σΙιxς -rUΎX,<iνet το σχετικον τουτο χωρίον του Π σ.:υλου , μιχρτυρουν περΙ

.1.'"

' oLC'
",l

~ \M\ΙXv
ιu.
,ου
'/ΤΟΙ) κιχι

- .ιχπιχριχχιχριχκτου
,

-

~
ΧC'lΡΙΧΚΤΊ'jρος
του

τουτο

-

Ε'υιχγγε λ'ιo~ ΤΟι) Χ ρι-

στου, κιχ!. έχον οδτω: «Θιχuμ<iζω ΙSτι οδτως τ(l.χtως μετιχτωεσθε ά.πο του κιχλΙσιχν

τος δμα.ς εν χ<iΡLΤL Χριστο\) εΙς ~τερoν ΕυιχγγΙλιον, 8 ουκ εστιν δ.ΧΑο· εΙ :μή τ",νές
εΙσιν οΙ τιχρ<iσσοντες δμσ.ς K(l.!. θέλοντες μετιxστρΙψιr.ι το εόOCγΥέλιον του Χριστου.
&λλOC κα:ι. kocν ~με~ς Τι α.γΥελος έξ ουρocνοΙ) εόΙΧγΥελίσ-ητocι δμϊ:ν Π(l.Ρ'

8

eUΊ'j'Y"reAta<i

μεθι:r. δμΤν, ιχν<iθεμιr. εστω. &ς προεφήκocμεν, κoc!. α.ρτι π<Χλιν λέγω, εΙ

TLr;;

δμίΧς εόιχγ

γελίζετιχι παφ'

8

πιχρελ&.βετε, ά.ν<iθεμιχ εστω

.. ,

γνωρίζω

yocp

δμΤν, ά.3ελφοΙ, το

ευOCγΥέλιον το εόΙΧγΥελισθέν ίιπ' εμου ΙSτι ουκ εσΤLν κ(l.τα: &νθρωπον' οό8έ γα:ρ έγω
πocρOC ιχνθρώποΙ) πιχρέλocβον ocότο o~τε ε8ιδ&.χθΊ'jν, ιχλλα:
IjΤΟU»

(Γιχλ,

3t'

ιχποκocλόψεως Ίησου Χρι

1, 6 - 13).

Μετα:

'rou ΕόΙΧγΥελΙοΙ) λοιπον ιχμέσως ΣUν3έετOCΙ ~ εννοLΙX της μ ocρ τ u Ρ t ιχ ς,
,
λ ouν,
- ως
, ε'λ'εχθΊj, την
' ιχπ.
'6λ uτον κιχι' "
~ σωτηριον
,
'λ'
τouτo, ocπο-.ε
OCΙ(ύνιocv XOOL
ιχ
Ί'jθειιχν του eeou, 8έν ήτο ά.ρκετΟν νOC ιχγyελfηj &πλως 3toc των χειλέων, ιχλλα: να: μα:ρ
':υΡΊ'jθη πρωτον ίιπ' Αότου του ΘεοΙ) κιχ? ε!τιχ 3ta των όργσ..νων Tou. ΒεβocΙωι;; πρώτη
,

~
οLΟΤL

κoc~ στoιχειώ3Ί'jς προuπ6θεσtς της μιr.ρτuρΙιχς τuγχ<iνεt ~ &λήθειιχ το\) μιr.ρτυρoυμένoυ,
κocτOC το εν Π(ι.ροιμ.

12, 19

«χεΙλΊ'j ιχλΊjθινOC κιχτορθο'ε μocρτυρΙιχν», πλην ~ μιχρτυρΙIχ

&ποβΙΧίνει &'κλόνΊ'jΤoι;;, gτιχν πρoέρχΊ'jΤιxι έξ Αότου του ζωντος Θεοu, ~ι'

8

διocβεβocιοϊ:

δ κυριος, gτt «δ πέμψικς με πι:t.τήρ, έκεΤνος μεμιr.ρτόΡΊjκεν περΙ έμοu» ('1ωocν.

πρβλ κι:t.Ι

8, 14).

5, 37

ΆλλOC κιχ!. ΙΧότοι;; δ Χριστος γΙνετιχι fι α.μεσος του Πocτροι;; μocρτuρΙιx,

λΙγων . προς τον Πιλα.τον: «εγω εΕς τουτο γεγέVVΊ'jμocι ~(l.ι εΙς τοuτο έλήλυθΙΧ εΕς το'l

κόσμον, (νιχ μocρτυρήσω τ;η &λΊjθεΙιρ> ('Iωιr.ν.

18, 37).

ΕΕς 3έ την μocρτυρΙocν τιx~την

δεν εμεινεν &'μέτοχον, ως εΕκός,κocΙ το τρίτον πρόσωπον της 'ΑγΙιχς Τρι&'30ς,

γρ&.φει ό 'Ιωσ..ντης

:

θειoc. οτι τρεΤς εΕσιν οΙ μιχρτuροuντες κιχ!. οί τρεΤς εΙς το εν εΙσιν» (ΑΙ 'Ιωιχν.
κιχΙ Έβρ.

3t'

ει

«κoc!. το πνεϊίμιί εστιν το μιχρτυρουν, δτι το πνεuμιί εσην ή ιχλή

5, 6, πρβλ.

10, 15).

Ή ιχμέσως τ1) έννΟLq: της μocρτυρLocς έπoμινΊ'j lνVOLΙX ;:υΎΧ,ιίνει .~ της π Ι σ τ ως,
οι6τι «ΠLστος ό Θεός,
του κυρΙου ήμων» (Α'

3L' οδ εκλήθητε εΙς
KOPLve. 1, 9), κoc!.

ξιος» (Α' ΤLμ.

'Όθεν ό ΊωιίννΊ'jς συνδέει ιχμέσωι;; τ~ς εννο(ιχς της μ(l.ρτuρΙocς

1, 15).

κοινωνΙocν τοΙ)

ULOU

ocuτοu 'IΊjcrOU ΧριστοΙ)

«πιστος ό λόγος κocΙ πιίσης ιχπ030χης !1~

κoc! της π(στεως μετOC της ocΙων(ου ζωης, γρ<iφων: «δ ΠLστεuων εΙς τον υίον τοΙ) Θεοσ

>-,ο

'"
ι
>
εχει
την μι:t.ρτuρ~ι:t.ν
εν
ιχuτφ.

"6

λ ΠLστεuων
'-Θ-Ψ'
'1
μι/
ευσΤΊ'jν πεΠOΙΊ'jκεν ocuτ ν, ΟΤL

't<j> "e<j>

ου πεπΙστευκεν εΙς την μιχρτυρΙιχν ~ν μεμιxρτυΡΊ'jκεν ό Θεος περΙ του
"

,

"

'd

(f.uτη εσην Ί'j μΙΧΡΤUΡLΙΧ, οτι

• - XOCL~

,,

ζ'
"Ι!>
• Θ ~
ωΊ'jν ocιωνLον εοωκεν ο "εος Ίjμιν,

utou

(ι.ότου. κιχΙ

d
'ζ λ
ocυτη Ίj
ω,/

1
c;V

τcϊ> υΙcϊ> ιχότου εστιν. δ εχων τον υΙον εχει την ζωήν' ό μη ~χων τον υίον του Θεοσ
"ην ζωην οόκ εχει» (Α' 'Iωι:t.ν.

'Αλλ' .η &'πο30Χ'Ιι τοu

5, 1 Ο - 13).
λόγου τοΙ) eeou, δι'

δρθης πίστεως, δέν ε!νocι δυνιχτον να:

συντελεσθΊί 3ια: των uποκεtμενtκωv του έπΙ μέρους ιχνθρώπου 3uνocμεων,

3L'

Ο ως

πρώτιστον ιχtτημoc προβ<Χλλετocι ίιπο τοu l1ιχυλου το «μετιχμορφοϊίσθε τη &'νιχκocινώ

Ijet

του '10ός, εΙς το ~οκtμά.ζεν ίιμίΧς τΙ το θέλ't)μoc του Θεου,

"b

ιχγocθον κιχ! εUOCρεσ-τον

.
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κ~1. τέλειον» (Ρωμ..

12, 2).

T~ν θέσιν του νοος του OCνθρώπου θιΧ κocτοολάβη 8ιιΧ -της

tVXPLσT<j) ocνocγενvfισεως δ νο13ς το13 Χριστου, 8ιιΧ νιΧ 8υνocντocι νιΧ είπωσιν
C!τOv πιστείιοντες «~μ.εΤς 8έ νουν Χριστου ~χoμεν» (ΑΙ Κορινθ.

OL εΙς Χρι-"
2, 16), κoc!. 8ιά. νιΧ

ωσιν ουτοι «κocτηρτισμΈVoι ΈV

'"C<j) ΙΧότ<j) νοΤ κocr. έν τη ocυήj γνώμη» (ΑΙ Κορινθ. 1,10).
T~ν τοιocότην όμως σόμπνοιocν κ~!. έσωτάΤYjν «ΈV XPLaT<j)>> κοινωνΙαν ύπο8Yjλο'i~ Κ.
Διtzθ~Κ1j κocr. 8ιιΧ του χocρocκτηρισμου «δμοθυμΙΧ80ν» (Πριχξ. 1, 14.,8, 6., 15, 25.,
Ρωμ.

15,

6)έν τocΤς έκ8YjλώσεσL τ~ς χριστιocνικης κοινότητος, όστις προκεψένου

περr. τοα OCλocθ~τoυ τ~ς ΈκκλYjσΙιχς έμπερικλεΙει 6λως Ι8.ιιχιτέρocν .8ιιΧ ~ν Όρθο80ξΙocν ~ννoιocν.

Kocr.

θιΧ ~8uvoc't'o βεβocΙως νιΧ ocπocριθμ~ση τις πλ1jθύv ολYjν κoc!. &λλων έννοιων κoc!.

έκψράσεω\l, κoc!. 8~ κoc!. συμβόλων

(1 ),ά τε τ~ς Πocλocιocς καΙ. τΊjς Κocινης Διocθ~ΚYjς, έμ

μεσω,;έρocν η OCμ.εσωτέρocν προς το &λ&θYjτον 8υνocμένων νιΧ ~χωσι σχέσιν., πλ~ν τοατο,

&>ς κocΙέν άρχη τ~ς ΠOCΡOόσYjς πocρocγράψου έλέχθYj, Μνocτocι κocr. 8έον νιΧ άποτελέση
εΙ8LΚ~'1 πριχγμσ.τεΙocν, 8ιιΧ τουτο χωρ~σωμεν άμέσως κocτωτέρω εΙς ~ν συσχέτισιν

coi.i άλσ.θ~τoυ προς τιΧς λοιπιΧς της ΈκκλYjσwς ί8ιότητocς.

7.

Τό cXΛά:θη't'οv έν

't'Ti

σχέσει

cxu't'ou

πρός 't'rις ίδιότη't'cxς της ~EκκΛη

σ{ιχς ως μιίiς, άγίιχς, κιχθοΛικης κιχΙ ιΧΠΟ(J't'οΛιχης

Έν προοιμΙ<j> ~8Yj είπομεν, Ι:\τι το άλάθψον άποτελεί οόσιω8εστάΤYjν κoc!. κεντρι
κ·ην της ΈκκλYjσΙOCς Ι8ιότητoc, ήτις

8LXYjV

ρΙζ1jς Κ~ΙΠYjγΊjς καθιστιi 8υνocτιΧς πιΧσιχς

τιΧς λοιπάς.

Έκ της πρocγΙΙOCτικότητoς ΤΙΧύΤYjς ocότομάτως νοεΤτocι &ρα iι &μεσος σχέσις του
ocΛΣCθ~τoυ προς τιΧς Ι8ιότητocς της ΈκκλYjσ(ocς ώς μ ι
κocr.

oc

ς,

oc γ ( oc ς,

κ

oc θ

ο λ ι κ Ίj ς

ά π ο σ τ ο λ ι κ η ς.
Βεβιχ.Ιως όψεΙλομε'l νιΧ δμoλoγ~σωμεν, οτι &πocσocι

OCL

τέσσιχρες &>ς &νω Ι8ιότητες

της ΈκκλYjσΙας τελοασι προς το OCλάθψoν εΙς συσχετικ~ν άντΙ80σιν, ώστε αίρομέ
\JYjς μιocς έξ α6των νιΧ αΊρωνται αότομιΧτως καΙ. πocσCΗ αϊ λοιπαΙ

Έπει8~ όμως παριΧ τ~ν ύψισταμ.ένYjν
ι,

\, ~

~

ι

Ι

'"CoctITYjV μεταξδ τωνΙ8ιοτήτων της Έκκλ1j:<
..
ουσιν αυται εν ε~σoς τ α υ τ 0~\,

σιας εσωτερικ,ιν και ασιαΡΡYjκτον σχεσιν, σεν αποτε

λ ο γ Ι ιχ ς,

\

το

'-ι'θ
α"ιχ

λ

T~

8ιιΧ τουτο προσεκτικωτέρα μελέτYj, άνιΧλυσις καΙ. συσχέτισις αότων προς

YjTOY,

~,
κα.τασεικνυει

~ ι
σιαψορον

•
Ι
εκασΤ1jς

β

α

θ

\

μον

,

προσεγγισεως

\ αυτο,
' , Yj•

προς

8ε συσχέ't'ισις καΙ σUγκρισις αστη μ.εγιΧλως θέλει βΟYjθήσει ~μα:ς έν T<j) μ.ετιΧ ταυτα

tγγυτέΡ<j> κocθορισμ<j) τ~ς οόσίας του OCλαθήτου.
Έν πρώτοις iι σχέσις

Tou άλαθήτου προς τ~ν ί8ιότητα τ~ςΈκκλYjσΙας &>ς μ ι oc ς

κocτ~νoεΤτσ.ι πόσον στεν~ ,κιχ!. &ναγκαΙα. ε!νocι, Μν λιΧβη τις ύπ' δψιν, Ι:\τιπocρ' &μ.ψο

τέρΙXLς ταΤς Ι8ιότη'1Ι ταύταις ΠYj~ τυγχάνει iι μΙoc καΙ άναλλοΙωτος ούσΙα. τοί) Θε
ου

(2), εΙς δ Χριστός, 6στις &>ς κεψα.λ~ OCπεργάζεται το ένιαΤον της ΈκκλYjσΙας κιχΙ
,Ο εμπιστευ
,
θ \
, - \ 'λ'θ·
\ ~ \ "Αγιον Π νευΙΙOC,
-!!
Ιζ
\ 5~
εις αυτη την OC Yj εια'l, κocι ι:;ν το
υπερ ψωΤL ει κocι. uoYj(1)

αιτω π.χ. ο!!τε ό έν Έξο3.

13, 21

«στίίλος νεφέλ't)ς» καΙ «στίίλος πuρ6ς»,δ δ3't)γων τον λα

όν καΙ την &μεσον του Θεου παρουσία,ν καΙ πocρocκολοόθ't)σLV σuμβoλΙζων, ο!ίτε τΟ δπο των Προφη
των (πρβλ. Ήσ.
Οεωρηθωσι

(2)

π&νη]

16, 7)

συχν&κις λεγόμενον «ijΦατο. τοϋ στόματός μο\) καΙ ε!πεν» ~όνανταL νιi

&σχετα

προς

το

ιiλιiθητoν.

Πρβλ. Ί. Καρμίρη, ΣόνοΦις... σελ.

etvcιt ό εΙς Χριστός, Τι

ile ilόναμις

86:

«Το κέντρον λ()LΠΟν της ένότ't)τoς της ΈκκλφΙocς

ή πρcιγματoπoιoϋσα την'έν6τ't)ταcιoτης ε!ναιτο ~ 'Άγιον Πνεϋμα.
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γεί: ταύτψ εLς πασαν την ιΧλ ~θειαν. 'Άρα μόνον 6>ς

Έκκλ-ησΙα ιΧλάθψος

μ ί α ε!ναι auvιxt~v να εΤναι ~

(1) XOCt μόνον 6>ς ιΧ λ ά θ Ίj τ ο ς ε!ναι aυvατοv να aιατηΡΊjθη

οο{)τη μΙα.

τσ. αύτα περίπου λεκτέα και περι τ1jς σχέσεως ιXλαθ~τoυ καΙ. καθολικότητος
της ΈκκλΊjσΙΙX;, έφ' δσον τα έπLθετα

μ Ι α

καΙ

κ α θ ο λ ι κ·η

ΌποaΊjλουσι τ-ην

ocύτηv «ιΧπόλυτον» ποιότητα της ΈκκλΊjσΙocς. Ένταυθα δμως aέοv να προβωμεν εΙς

έπεξ~ΎΊJσίν τινα: Ή σχέσις καθολικότητος κιχι ιΧλαθ'ήτου τυγχάνει ΙXύΤOνόΊjΤOς,
έvaοτάτη και ιΧναγκαΙα, μόνον έαν το
ποιοτικη
Κ

(2),

ι
λΊjσιας.

περι

Δ

κ α θ ο λ ι κ -η

έκλΊjφθη, 6>ς gaet, έν έννoΙ~

aηλα aη έν τη έννoΙ~ τ-ης ιΧπολύτου, 6>ς εtπομεv, aιαστάσεως της Έκ-

,

- ,εννoι~,
ι

ι
, ,
,
θ λ
~
λ
θ-'
ιοτι εαν το κα ο ικ.ι εκ Ίjφ η εν ποσοηκη

ι
λ αμ β ανει

"Ε
λ
ι
Ίj
κκ Ίjσια

ι
παντας

'Χ
ι
τους
ριστιανους,

ι
τοτε

,

Ίj

- ,εννoι~
ι

~ λ'
OΊj
εν τη

.

Ι

ι
σχεσις

'λ θ
α α ΊjΤOυ

"

οη
,

και

καθOλικόΤΊjΤOς μεταβάλλεται ιXpaΊjv. Τότε όφείλομεν να όμoλoγ~σωμεν, δτι το ιΧλά
θΊjΤOν aεv συμπίπτει μετα της καθOλικόΤΊjΤOς, &λλ' ιΧνηθέτως χωρεΊ: aυvαμικως προς
σ.ύτ~ν.
'Η

τε

λ

ι"
ευταια αυΤΊj

ι
προτασις

~
Ιζ
υιαφωτι εται

ι,,
περισσοτερον, εαν

λ

Ίjφ

θ-'

η

υπ

,

,ιψ
f) ιν,

δη τα βεβαπησμένα κανoν~κως ν~πια ιXν~κoυσι μεν εΙς την καθολικ-ην ΈκκλΊjσίαν,
οΜεμΙαν δμως εΙσέτι εχουστ ταυτα σχέσιν προς το ιΧλάθψον, &λλα μέλλουσι να κατα
λΊjφθωσιν Όπ' αύτου,

aL'

ιΧποaοχ-ης ιΧργότερον της ιXλωβ~τoυ ιΧποστολικης Πίστεως

της ΈκκλΊjσΙας.

Ή σχέσις του ιXλαθ~τoυ προς την ιaιόΤΊjτα της ΈκκλΊjσΙας 6>ς
κ η ς
"...),

"ιν

ιΧ π ο σ τ ο λ ι

voeL'tcxt οtκοθεv, λαμβανομένου Όπ' l)ψιv, δτι έφ' δσον ~ ΈκκλΊjσΙα aια:τηρεί:
,

ι

αρχεγονον

,

-

αυΤΊjς

~ ~

λΙ

οιοα.σκα

ιαν,

,~Ι

ως

oιαγραφε~

ι

ταυΤΊjν

,~,

Ίj

οια

-

του

θ

ι

ανατου

"'

του

έσχσ.του 'Αποστόλου κατακλεισΘεί:σα, 6>ς ιXΠΊjρησμένoν ιΧντικειμενικον μέγεθος, θεΙα
Άποκάλυψις, παραμένει σ.{)ΤΊj (~ Έκκλ-ησίlΧ) και ιXλΊjθης και γν-ησΙα.

Έπl. της έσωτάΤΊjς ταύτης και ιΧναγκαίσ.ς σχέσεως λΙαν χαραΚΤΊjρισηκως παρα
ΤΊjρε'i: ό Άvaρουτσος: «Έκφαίνεται aε ~ ιXπoσΤOλικόΤΊjς ενθεν μεν έν τη όμoλoγί~
της σ.ύτης και ~ πρωτόγονος ΈκκλΊjσία πίστεως και έν τιj> αύτι'i) της aιοικ~σεως,

ενθεν aε έν τη ιΧποστολικη λεγομένη aιιχaοχη, τη σει?~ των Έπισκόπων, των l)vτωv
aιαa6χωv των ' Αποστόλων, έcΧν κανονικως έν τη ΈκκλΊjσί~ καθίστανται. 'Αμφότερα
ταυτα έσωτερικως συvocπτοvται προϋποηθέντα α.λλΊjλα, 6>ς aε ~ ιΧποστολικ-η ~Lacx
σκαλία ε!ναι ~ βάσις της ιΧποστολικης aια~οχης, ο{)τω και ~ άποστολικ-η aια:~οχ-η
άποτελεΊ: το έξωτερικον γνώρισμα του δη ΈκχλΊjσία τις εΤναι άλΊjθ~ς και συμφωνε'i:
μετσ. της πρωτογόνου ΈκκλΊjσίας έν τη aLacxcrxcxxt~ και τη aLOLx~creL»

(3).

Καίτοι δμως εrπομεv ιΧνωτέρω, δτι αΙ ιaιότητες της ΈκκλΊjσίας τελουσιν εΙς
Ό β:tθότερος μάλιστιχ λόγος της ένότητος της Έκκλrισίιxς είνιχι rι ένότης ιχότου του bι Τριά3ι

Θεου. Έντευθεν δ Κόριος πρoσrιυχfιθrι έιι ήj άρχιεριχτικη Του προσευχη ύπέρ τ'ijς ένότψος της Έκ

17, 20-23 »>.
(1) Πρβλ Μ. ΒιχσιλεΙου, εΙς ΨΙΧλμ. 44, 9, MPG 29, 408. Σχετικως 8έ πιxριxτrιρεί' δ Ί. ΚιχρμΙ
: «πασιχι αΙ έπΙ μέρους ΈκκλrισΙαι, έαν είνιχι άλrιθεί'ς, 8έν είνιχι 8υνιχτον άλλ'~ να είνιχι rινω

κλrισΙιxς, άνΙΧΥιχγων ιχότην εΙς την ένότrιτιx του ΠΙΧΤFος κιχΙ του Υιου (Ίωάν.
ρrις

μΈVιxι έν τίj) ένΙ σώματι της ΈκκλrισΙιxς ύπο κεφιxλ~ν τον Χριστόν. <<ΕΙ γαρ Θεου έστΙν, -ηνωτcιι
κιχΙ μΙιχ έστΙν, οόκ έν KoρΙνθ~ μόνον, άλλα κιχΙ έν πάση ήj οΙκουμένη» (Χρυσοστόμου, εΙς ΑΙ Κο
ρινθ. δμιλ 1, 1, MPG 61, 13 )>>, Ί. KιxρμΙρrι, 'Η Έκκλrισιoλoyίιx των τριων
1962, σελ 76.
(2) Πρβλ Ί. KιxρμΙρrι, Σόνοψις ... σελ 90.
(3) Χρ. Άν8ροότσου, Δογμιχτικ-η, βι ~8., 'AB'ijvιxt 1956, σελ. 281.

'Iεριχρχων,'Αθ'ijνιχι
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σuσχεηκ~ν &.ντΙδοσιν. κocΙέσωτερικως σuνδέoντocι &.μέσως προς &.Λλ~λocς, Μν Ο&. ~πρε
πε ν&. Oέσωμ.eν τocύτocς εΙς Ιερocρχικην ο{)τως εΙπείν τιΧξιν, έν τn σχέσει ocότών προς

,

το

'λ'
OC'λ OC'Ο ητον, η'Ο ε'λ ομεν ομο
ογησει,

" ,εocυτης
Ν

!!'
Ν η
"
υΤΙ
ενψ
ocποστολ'
ικοτης

ocφ

0':ιJ.
OC ,ιρκει,

(νoc κocτocδείξη την 'ΕκκλησΙocν ώς &λιΧΟητον, J~ΤΟL ώς την &ληο:η τοίί Χριστοίί Έκλ

'
Κ ησιocν,

, "

1.'1
ο'...
~
'!:'
'"
,
σι.ν
OC 'JjΤΟ συνocτον
νoc υποστηρι..,ωμεν
τοιocυτην
σ.UΤOνOηΤOν τocυτοτητoc
με-

τocξ,) &λocO~τo!) κoc, oΙocσδ~τινoς των λοιπών τ1jς Έκκλησίocς ίδιoτ~των μεμονωμέ
νως

(1).
'Αλλ' ελΟωμε,ν '~δ',! εΙς την σόγκρισιν κoc! συσχέτισιν &.λocO~τoυ κoc!. OCγιότψος

της ΈκκλησΙocς, ήτις πocρίστocτocι κoc!. πλέον έν8ιocφέρουσoc.

Πρωτίστως δέον ν&. ποφocτηρήσωμεν, δτι τ&. έπωετoc

11 γ

ιο ς

κocΙ

&. λ ιΧ Ο η

το ο ς δεν πρoϋπoOέ-.oυσ~ν &λληλoc ουτε συνυπονοοσντocι &.νocγκocίως, διότι ε!νocι προ
φocνές, ότι &.ν~κoυσιν εΙς δύο όλως &π' &λλήλων διocκρινομένocς σφocΙρocς, το πρώτον
εΙς την σφoc'i:ρocν την

λ

ή Ο ι κ ή ν,

'Β β'

Ο γ Ι Κ η ν.

ε

το δε δεύτερον εΙς την σφoc'i:ρocν την

Ι.'
,
Ο"
ocιως σικocιως

μΙoc ΤΟLOCύτ'1j διιΧκρισις έν

oc

-.iJ)

1.',
,
,
-ο
ησυνατο τις εντοω

oc

" ,

νoc εγεφη

γ ν ω σ ι ο·

~,ι

!!
"ιν ενστασιν, υΤΙ

χώρφ τ:ης Θρησκείocς, καΙ δή της Χριστιocνικ1jς Θρη

σκεΙocς, σημoc~νει μη έπιτρεπόμενον φορμιχλισμδν, τοσοότφ μaλλον όσφ έν τn Έκ

κλησίq; κοινη τυγχιΧνει ή πηγη το\) τε ocγιocσμο\) κoc! της &ληΟε(ocς, ~τoι το ocότο "Αγιον

Π νευμσ..

"',

..).

'Ω'
Ι.'
ι
Ο" ησυνocτοι ης να.
~ πocρocτηρηση,
' ' οτι
''
σocυτως σικocιως
η Χ ριστιocνικιι

oc

&.λ~Oειoc δεν ε!νσ.ι &λ~θειoc OCπλως «νοητικη» &.λλ&. κoc! σωστικ~, κocτ&. τοuς λόγους
το\)

KupLOU: «γνώσεσθε την &λήθειocν κoc! ή &.ληθειoc έλευθερώσει δμaς» ('Ιωα,ν.
8, 32). Πλην πα:ρ&. τσ;στoc το ε!νocί ηνoc l1γιον δε~ σημocίνει &.πocρocιτ~τως, ότι ε!νocι
ό τοιοίίτος κoc! &'λ&θητος, &.λλ' &ντιθέτως εΊ:νocι γνωστόν, ότι δύνocτocι ν&. δπιΧρχη &λoc
θητον κoc!. &νευ τοσ πληρώμocτoς της OCγιότψος, ώς κoc!. OCγιότης &νε1) τοσ πληρώμocτος
της &ληθείocς. Δι&. την πρώτην περίπτωσιν λίocν χocρocκτηριστικον τuγχιXνει, ότι ό
'Απόστολος ηocσλος όμιλεΊ: έ:τι κoc!. περΙ το\) δ1)νocτου περιπτώσεως «κocτοχης της

(1) Oιkως δρθως ΠOCΡOCΤ-lJρε! δ Η. Kίing /\ΤΙ «ίiberhaupt jede Ν ota der Kirche, ίη .ihrer
ganzen (neutestamentlichen) Tiefe verstanden, die anderen fordert und einschliesst. Wie
konnte die e ί n e Kirche wahrhaft e ί n e Βθίη, wenn ihr nicht zugleich die Spannweite der
Κatholizitat, die Kraftquelle der Heίligkeit und der Ursprung der Apostolizitat gegeben
,viire Ι Wie konnte die k a t h ο 1 ί s c h e Kirche wahrhaft k a t h ο 1 ί s c h Βθίη, wenn ihr
nicht zugleich der Zusammenhalt der Einheit, die Selbstlosigkeit der Heίligkeit und die
Stosskraft der Apostolizitat gegeben ware. Wie konnte die h e ί Ι ί g e Kirche wahrhaft
h e ί Ι ί g Βθίη, wenn ihr nicht zugleich das· Ruckgrat der Einheit, die Weitherzigkeit der
Katholizitat und die Verwurzelung der Apostolizitat geschenkt ware. Und wie konnte ΒΟ
schlie5slich die a Ρ ο s t ο Ι ί s c h e Κirche wahrhaft a Ρ ο s t ο Ι ί s c h sein, wenn ihr
nicht die Kollegialitat der Einheit, die Vielfalt der Katholizitat und der Geist der Ηθί
ligkeit geschenkt wiire. Die Eigenschaften der Kirche sind keine statischen Etiketten.
sondern. gehen als die verschiedenen Dimensionen der θίηθη und selben Kirche an jedem
Punkt dynamisch ineinandel' ίiber (ίη einer circumincessio und circumincessio eigener
Art). Ihre Problematik ist bei aller Differenziertheit nur eine. (Η. Kung, Sb'ukturen der
·Κirche, Freiburg ίαι Br., 1962, σελ. 73-74). 'Αλλ' δ αότος Kίing έξoc!ρει ε!τoc περαιτέρω τ1)ν
α:π ο σ τ ο λ ι χ 6 τ 11 τ oc δπέρ πάσocς τΟ-..:; λOΙΠιiς, γράφων : «Wii.re θίηθ Kirche noch so ίαιρο
nier'end einig, noch ΒΟ umfassend katho1isch, noch ΒΟ ausgesondert heilig - wiire sie nicht
die alte Kirche, die auf die Apostel zuruckginge - 50 ware sie gewiss eine fromme GeselIschaft, nicht aber die Kirche Jesu Christi» (Η, Kίing, ένθ. &νωτ., σελ. 105). Πρβλ. Ί. Καρ
μΙρη, Ή περΙ 'Εκκλησίας όρθ680ξος 80γματικ~ 8ι8ocσκocλία, 'Aθ'ijvoct

1964, σελ. 28.
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&.λ'YjθεΙ~ςέν &.atxLeρ> {l ),~ΤtςπερΙπτωσtς βεβοοΙως &ποτελεΊ: 'κ~! τήν όξυτέρ~νatιf
xptGtv των Μο Ι3tοτητων (άλ~θ~τoυ κιχ! &γtόΤ'Yjτος) xoct 3tιX τοuτο έπtσπiiΤOCL πocρoc~
xpYjfLoc την όρΥήν του eeou .
. 'Εκ της Έκκλ'YjοtocσΤLκ-ης 'IστoρΙ~ς, K~t 3~ έκ τ:ης 'ΙστορΙocς των ΔογμιΧτων, γνω:'

ρΙζομεν πιfλLν, ΟΤL ένίοτε μoρφ~Ι 3L~ΚΡLνόμεν~L 3LιX την κocθ~ρότ'YjΤ~ του βίου των
έπλocν~&IJG~ν περΙ το Mγμ~, ώς λ.χ. δ "ΑρεLος, έκ 3ε τ-ης 'IστoρΙocς των ΘΡ'Yjσκευ
μιΧτων γνωρίζομεν, ΟΤL ύπΊjρξ~ν κ~! ύπιΧρχουσLν

&YLOL xoct

έκτος τ-ης &.λ'YjθεΙocς, το\)

ΧρtGτtocνLσμ.οU. Έξ έτέρου γνωρ ίζο μεν , οτt fLeyιXAOL 3LMσx~Aot τ-ης ΧΡtστtOC~tκ-ης
άλ'YjθεΙocς ύπελεΙποντο εΙς ιΧγLότ'YjΤOC πολλων ΈθνLκων, άνεξocρτ~τως αν ~ 'Exxλ'YjGtoc.

εΙς άνocγνώρtσLν -ιων ύΠ'YJρεσtων ~ότων, ιtν "i;) γενικωτέρ~ σχε3ί~ του Θεοu, άνε
κ~ρυξε τούτους &γ(ους.
ΤΟ τοιουτον ~κιστoc σ'7jμocΙνει μocκιocβελικήν ~θLκ~ν, άντωέτως μocρτυρε'!: περΙ το;)

μυσ1."'YJΡLώ30υς της χιfριτoς

"ou

ένθoc «έπλεόν~σεν ~ &μocρτ(oc»

Θεοu, ~τις aόνOCΤOCL να. Uπερπερtσσε.Uη κocι.έκε'i: εΤL,

(2).

ΟόΜλως έΠίσ'7jς πρέπεL ν&. σκocν300λΙζη ~fLii.; τoUτo, 3LόΤL όψεΙλεΤΟΙL έν πολλο'!:ς

xoc!

εΙς την πεπερα:σμέν'Yjν φόσtν του άνθρώπου, (5GτLς

xoct

έντος εΤL του Ιερου της

ΈκκλφΙocς χώρου 8εν πocόει ν&. 8ιocτελη δπο τήν &.πεtλήν της &μ~ρτΙocς κ~ι το βιf~
ρος της &μocρτωλότψος.

Δι&. να. &.νΤLλ'Yjφθωμεν ομως κocλότερον, (5τt τΟ άλιfθ'Yjτoν έν τη
προuποθέτεL &.νocγκocΙως

xoc!

'EXXA'YjOlCf

8εν

τ-ην &γιότ'YjΤOC, ocvιfyκ'Yj να. ένθuμ'Yjθωμεν την περΙ ένερ

yeloc.; των μuσΤ'YjρΙων κocθόλοu 8L8ocσxocALocv. της 'Εκκλ'YjσΙocς. 'Ως έκε'!: ~ έπενέρ
yetoc τ-ης 8ι&. των μuσΤ'YjρΙων πocρεχομέν'Yjς θεΙocς χιfρtτος 3εν 8εσμεόεΤOCL οό8ε πocρoc
κωλόεΤ~L ποσως ύπο της ΤΟLOCUΤ'Yjς ~ ΤΟΙOCUΤ'Yjς το;) λειτουργου ~ των κοινωνουντων

ΠLστων ~θLκ:ης ΠΟLότητος Κ~! κocτocστιfσεως, άλλ&.

xoct 8L&.

του πλέον άνocξΙοu λει

τουργου μετοχετεόεΤ~L ~ θεΙoc χιfρις τοΤς πιστοtς, ώς έξocσφocΛιζομέν'Yj ~ότοtς, κ~τ&.

τ-ην σχολocσΤLκήν δρoλoγΙ~ν, θΧ
ο()τω

xoct έν

opere operato

(3) κ~Ι οόχι. θΧ

τη περιπτώσει του &λocθ~τοu πρ6κεLΤOCΙ κ~τ' οuσΙocν

λόσεt περ! εργου χιΧριτος, την
'J~fL(Cf τοϊί Θεο;)

xoi.t

xuptocv

ocότο;) Π'YjΥήν

xoct

opere operantis,

xocl

έν τελεuτocΙCf ιxvoc

ocΙτ(ocν εχοντος έν τη

Ti:ocv"t08u:-

οόχΙ έν τ1jΙκocνότ'Yj'tL τοϊί άνθρώπου. 'Όπου 8ε πρόκεLΤ~Ι περ!.

ένεργεLων κ~τ' έξοχ·ην τ-ης θεtocς χάΡLτος, έκε'!: οό36λως έΠLτρέπεΤ~L ν&. λ'YjσμονωνΤΟΙL
οΙ λόΥΟL τοϊί θεΙου Πocόλοu., γράφοντος οτt «έχομεν τΟν θ'Yjσ~υρoν τοϊίτον έν όστρα

κΙνοις σκεόεσιν, Ιν~

'1]

δπερβολή τ:ης 8υνάμεως ~ τοϊί Θεοϊί κ~ι. μ-η έξ ~μων» (4).

Κocτόπιv. l)μως πάντων τοότων tσως ήMν~τό τις να. έρωτ~ση

'Ώστε Μν~ΤΟΙL

:

εστω κocι. προς οτtγμήν να. τεθ1j έν &μφtβόλ~ ~ &γtόΤΊjς τ:ης'Εκκλ'YjσΙ~ς ;

.

Προς μεγocλuτέρocν 3t~σάφ'Yjσιν των λεχθέντων,&λλ&' κIΧι. πρΟς&.ποφυΥήν π~ρε-

""

~,\
ζ'YjY'YJσεων οεον

voc

,

, <'Yj

"Θ
ποι;ρ~τηΡ'Yjσωμεν οτt:
"εωροuμεν'Yj

'Ε

'

,

(1)

Ρωμ.

ψυχ.ην το

(Ρωμ.

1, 18)

5, 20

Πρβλ. 'Ιωα:.ν. Χρυσοστόμου, εΙ..; Β' Τιμ. όμιλο

2, 3 MPG 62, 610:

ένε:ργεϊ, εΙ καΙ α:.ότοΙ ε!ε:ν άνιΧξιοι,aLιΧ το σCι>θ'ijναι τον λαόν».

(4)

xoct

«Άπoκαλόπτετα~ γαρ δρ-Υη Θεοα .χπ' ουρανοα έπΙ π~σαν άσέβει.ιχν άνθρώπων των την άλ1ι

θεια.ν έν ιXBIΚΙ~ κατεχόντων»

(2)
(3)

-,

κλ
όψ
Κ
'Yjσιoc εκ Τ'Yjς επ
εως

της &.ορ&του ocότ-ης πλευρiiι;, ~τoι ώς εχουσσ.· κεφ~λ-ην τον ΧΡLστον

Β'

Κορ.

4, ?

«Δι&: π,χντων αότος
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'Άγ~oν Πνεuμoc, εΙνocι ιΧνOCf/.φιβόλως OCγΙoc !ν έννοtq;όνΤΟλογικη κocι ~θικη(l).
Έξ έπόψεως όμω.; της στρσ:τεuομ.ένYjς ocuτ~ς πλεuρocς ~ ΈκκλφΙoc τuγχ&νει μεν

OCγίoc, ώς κocτέχοuσoc τ~ν ocγ~ocστικ~ν ιΧλ~θειocν κocι τα: &πο τοϊ) Στocuροu &.νocβλόσocντσ:
ιΧγocθ&, OCτινoc πocρέχετocι δια: των μuστYjρΙων, πλ~ν ~ ocγιόΤYjς ocδτη δέον να: θεωρ-ηθΤί
έξ &.ντικειμ.ένοΙ) κocΙ

γ'ήροu, γρ&φων

OUxt έξ ύποκsιμ.ένοu, ώς πocρσ:τηρεΊ: )'OC!. δ Κocθ-η"(tjτης 'Ι Kocλo
: «' Η περ1. τελειότητος κocι OCγιότητος τ~ς Έκκλ-ησΙocς. διocκ~ρuξις

το;) ΆποστόλοΙ) Πocόλοu, έν σuσχετισμΙΡ προς το έξ ιΧγ&Π"ης εΙς τ~ν Έκκλ-ησΙocν
ιΧποκλειστικως &.νocφερόμενον εργον τοϊ) 'Ι-ησοϊ) ΧρισΤΟ13 (Έφεσ.

5, 25 - 27),

&.φο

ρ~ ή3''Ι κocΙ εΙς τ~ν πocροuσocν κocτ&στocσιν τ:ης Έκκλ-ησΙocς, &.ντLκειμεν~κως, ήτοι έκ
της έπόψεως το;:; έν τη ΈκκλYjσΙq; πρocγμocτικως έκδ-ηλοuμ.ένοu εργοι> τοϊ) 'Ιφοϊ) Χρι
στΟ13,

"ro13

δια: των μuO't-ηρΙων κocΙ τοϊ) λόγοι> δtoctωνιζομένοu, εΙς &.νocγένν-ησ~ν των

&.νθρώπων. 'Υποκειμενικως, ήτοι έκ τ~ς έπόψεως των εLς σωτ-ηρΙocν κocλοuμ.ένων ιΧν
θρώπων, ή δια:

To13

ιΧπολuτρωτtκοu ~ργOI) τοϊ)

KuPLou

κocτocπολεμοuμέν-η OCμocρτΙoc,

εΙς έγκocθΙδρuσιν της OCγιότητος, &.ντιστρocτεόετOCΙ εΙσέτι κoc!. έντος OCύτ~ς τ:ης έπιγεΙοΙ)

Έκκλ-ησΙocς, έγγεννωσοο οδτως εΙς ocUΤΗν &.ντινομΙocς κoc!. έπιπτώσεις, oc(τινες όμως
τελικως δεν δόνocντα,ι να: κocτ~σχόσοuν κoc!. να: μocτocιώσοuν το δια: τ:ης Έκκλ-ησΙocς
διocιωνιζόμενον ιXπoλuτρωτικoν κocΙσωτηριωδες ~ργoν το\) Θεοϊ)

(2).

Ή OCγιότης τ~ς δρocτ~ς Έκκλ-ησΙocς δέον να: θεωρ-ηθη μΙΧλλον 3uνocμικως, ~τoι
ώς διocρκ~ς προς τον ocγtocσμον πορε(oc

(3). To13To

όπocγορεόει πρωτίστως ~ διδocσκoc

λΙOC, Ο'Η ~ Έκκλ-ησΙσ: θα: τελειωθη έν ΤΙΡ οίιρocνιρ, &'λλα: κoc!. ~ πρoτρoπ~ 'ιου KuPLou :
!l
σθ
χ
L"
d'
«εσε
ε Ουν Τt;ΛειOΙ, οτι Ο

Π

\ , - "

-

,

Ν
'., _
'
ι
ocτηρ uμων Ο εν τοις οuρocνοις τε"""ιος εστι»

(4) .

'Αλλα: δια: να: σ.ντιλ-ηφθωμεν κocλότεΡOν την μετocξδ σ.λocθ~ΤOI) κoc!. ιΧγιότητος της
('ι) Πρβλ. 'Ι. ΚcφμΙρ-ιJ, Σόνοψις... σελ. 87-88
(2) 'Ι. Κα.λογήρου" ΠερΙ την χα.ρόι~τηρα. της 'Ορθο8όξου Κ«θολικ'ής Έκκλ-ιJσΙα.ς ... σελ. 19-20.
Πρβλ. κα.Ι Κ. Μοuρ«τΙ80υ, Ή οόσΕ« κdιΙ τΟ πολΙτευμα. της Έκκλ-ιJσΙα.ς •.. σελ. 117. ΆξΙOσ-ιJμεΙωτα.
κα.Ι δσα. γράφει περΙ τοσ «ότοσ θέμα.τος δ γνωστος σόγχρονος Δογμ«τικος της Ρωμ«ιοκ«θολικ'ής
Έκκλ-ιJσ(α.ς

Karl Rahner

εΙς γλωσσα.ν βεβα.ίως πλέον τoλμ-ιJρaν άλλ' οόχί της &:ντικειμενικ'ijι;

άλ-ιJθεΙα.ς &:φιστ«!J.έν-ιJν, κ«Ιτοι 8έον δπως π«ρα.τηΡ-ιJθΏ !ξ Όρθο8όξου πλευρας, δτι !ν τοις κα.τωτέ

ρω λόγοιι; δ Κ.

Ra}lner

την Έκκλ-ιJσ(<<ν λ«μβιίνει μονομερως, ώς 'Iερ«ρχktν κυρΙως, 8ιότι δμιλεί:

περΙ της σχέσεως όργ&νοΙ) τοσ &:λ«θ~τoυ κα.Ι ocμCΙΡτ(α.ς. Γράφει λοιπον 01)τος

: «Es gibt kein
Dogma, nach dem der Beistand des heiligen Geistes, der der Kirche immerdar bleit, diesen
Einfluss der Siindigkeit der Manner der Kirchenleitung auf ίΜ rein privates Leben beschrapkt und ihr keinen Einfluss auf jenes Geschehen gestatten. diirfte, das eindeutig als
Tun der Κirche bezeichnet werden muss, soll nicht der Begriff d.er Kirche ίη θίη abstraktes
Idea1 einer unsichtbaren Kirche verfliichtigt werden... damit ist aber zugegeben, dass die
Κirche ίη ihrem Handeln siindig Βθίη kann» (Πα.ρ& Th. Sartory, Die Einigung der getrennten Christen und das Petrusamt, Freising 1962, σελ.23). Πρβλ. κ«ί Η. Kίing, Strukturen
der Kirche, σελ. Μ: ιιΑΙΙθίη wir erinnern uns daran,dassdas Atribut «heilig» derΚirche
ίη der ersten Zeit nicht nur selten beigelegt wurde,sondern dass auch sein erster Βίηη
keineswegs die mora1ische Heiligkeit derGlieder war, sondern der Kirche Beziehung Ζυ
Gott (heilig als (Igeistlich»); weiter dass die ursprungIiche Tauffrage ίη der apostolischen
Oberlieferung nicht vereinfacht lautete : IIglaubst du an die heiligeΚirche», sondern sehr
genau : IIglaubst du an den heiligen Geist ί n. der heiligen Κirche zur AuferstehuJJg des
Fleisches». Vom heiligen Geist her darf die Kircb.e aus Menschen und Sίindern heiljggenannt werden».
(3)
(r. )

Φιλιπ.
Μ«'ι'θ.

2, 12
5, r.8
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όρα.τ'tjς Έκκλ·ησΙα.ς δφιστα.μένΊjν σχέσιν, &ρκεϊ: να. ερωτησωμ::ν

: Τυγχάνει ~ &γιό

της ιΧπα.ρα.Ιτητος ΠΡΟΟπόθεσις του ιΧλα.θ~τoυ τ'tjς ΈκκλΊjσΙα.ς ; ουδεμία. δπάρχει ιΧμ
φιβολία., οτι θεωρoυμέVΊjς τ'tjς ΈκκλΊjσΙα.ς ώς θεctvθρωπίνου όργα;νισμου (~τoι κα.τ&
τε την όρα.την κα.Ι ιΧόρα.τον α.ότης πλευράν), συνυπονοοUν"α.ι. ιΧμέσως ιΧλ&θητον κα.ι

"

α.γΙOΤΊjς.

'Ε'"
α.ν ομως

θ'
εσωμεν

, το
'Ι!
- α.
'λ α. θ'
κα.ι
οργα.νον του
ΊjΤOυ

~,
Ι
'~I
,ι/ν εpωΤΊjσιν ειοικωτερον,

(Ι
συν ο λ ον Κλ'
ΊjΡOυ

JJ.
,ιτοι

(

ως

- ),,;,οτε
'

κα.ι'Λ α.ου,

,

προς

-λ....
μα.
Λον

\

,,:ους

,,",'
οεον

....

φορει.ς

\
να.

>
α.πο-

δεχθωμεν, οτι ~ &γιότης δεν νοεΤτιχι ώς ιΧΠΙXΡΙXΙ"ΊjΤo::; προυπόθΖσις ,",ου &ι.α:θ-ήτοl),
ιΧλλα μαλλον ώς τέλος κα:Ι σκοπος ιχυτου, κατα. 'rouc; λόγους του Κυρίου: «Πάτερ
&γιε . .. ιΧγία.σον α.UτοUς εν τη &λΊjθ:::(~ σου, ό λόγος όσος ιΧλ-ήθεια: εστί»

(1).

την ΙΧότην ιίλλωστε &λ~θειαν, Ο'η εν τη όριχτη Έκκλ'ησΙqt Μνιχ-ια.ι να. συνυπάρrtί
~ ιΧμιχρτίΙΧ μετα. τ'tjς δρθ'tjς Πίστεως, ~τόι μετα του ιΧλΙΧθ-ήτου, ώς OCριστα. εκφράζει
κα.Ι ευχή τις τ'tjς Πεντηκοστης, εν fι λέγε·rα.ι ΟΤΙ «ΣοΙ μόνφ &μα.ρτά\ιομεν, ιΧλλα. κα:Ι
ΣοΙ μόνφ λατρεύομεν»

(2).

τουτο δε ~κιστΙX δέον να. θεωΡΊjθΊ] ώς σχεΤΙΚΟΠΟ['ησις

των χαριχκτ-ήρων 'r'tjc; όρα.τ'tjς ΈκκλΊjσ(ΙXς ~ εΙς ~θικ-ην &δια.φορ[α.ν &γον, ιΧλλi μαλ
λον ώς ή ευγενεστέρα. όμολογ[α. τ'tjς ιΧνθρωπΙνΊjς σχετικότη-;ος κιχΙ ιΧτελεΙα.ς του

θρώπου, εφ' δσον οδτος τελεϊ: εν

"q)

&'1-

κ6σμφ τοότφ, κα.θ' ~ν όμολογία.ν μετα. του

t.

Κυρίλλου του Ί:::ροσολύμων εΙπ:::Τν «&λΊjθως γα.ρ εΙς άγιος, φύσει άγιος, ~μεΤς δε

καν &γιοι, ιΧλλ' ου φόσει, άλλα. μετοΧΊ1 κιχι &σκ~σει κιχι e:uχn» (3).
Πάντως εκ πάν"ων των &νωτέρω σαφως κα.τιχφα.Ινετα.ι, ΟΤΙ Οσα. έλέχθηaα.ν περι
&νεξα.ρτήτου &λα.θ-ήτου ,~α.Ι σ:γι6τψος ιΧφορωσιν εΙς τοuς φορεΤς κιΛ -;0 5ργα:νον τοσ
ιΧλα.θ-ήτου της Έκ>tλΊjσ[α.ς, ~τoι εΙς το εν τη 'ΕκκλΊjσΙqt &νθρώπινον cr't'oιx:::'i:ov

xctt

οόχΙ εΙς το θεΤον τ'tjς ουσία.ς τ'tjς ΈκκλΊjσΙα.ς, διότι περικλείουσα. α.\)η εν έα.υτΊ] τα.
&πο του Σταυρου ιΧνιχβλύσιχντιχ ιΧγιχθα. χοι;Ι το 'Άγιον Πνευμα., ουδόλως έκπΙπτ::ι της
έα.υτης ιΧγιότητος.

Ίωαν.

(1)

17, 17

Πρβλ καΙ Α' 'Ιωαν.

1,8:

«έαν είπωμεν 5τι άμιχρτ(ιχν οίικ εχομεν, $lJιυ

τους πλανωμεν καΙ 'ή &λ~θειιx οοκ εστι έν 'ήμίν».

(2)

Πρβλ Ή ΟεΙα ΛειτουργΙΙΧ, έπιμελεΙ~ Πρεσβ. Νικ. Π. ΠαΠΙΧ80ποόλΟ'J, έκ8.

βέ;ρου, ΆθΊjναι, σελ

(3)

Κυρίλλου 'Ιεροσολόμων, Μυσταγ. Κιχτηχ.

ί)εν γΙνεται λόγος περΙ των ά μ α Ρ τ ω λ ω ν

Έκκλ1jσΙΙΧς γ ε ν ι κ ω ς.
&ΜΟ·ljτον

81:'1

1\1.

Σαλι

129.
5, 19 MPG 33, 1124.

ΈνταυθΙΧ, ώς βλέπομεν,

μελων της Έκκλ1jσΙσ.ς, &λλd περΙ τ{~ν μελων τ~ς

ΚαΙ περΙ των άμαρτωλων δμως μελων εΙί)ικωι; προκειμένοΙ) πάλιν το

&ποβάλλεΤΙΧι, έφ' δσον οδτοι τελουσιν έντοι; της Έκκλ1jσΙαι; 8ιΙΧ της όpθΊjς ΠΙστεως

(γνωστου οντος, δτι &MQ1jτoν σ1jμαΙwι .χκριβως την 8ιατήρησιν της όρθΊjς ΠΙστεως). C:!ξιιχ

81:

προ

σoχΊjς τυγχάνουσιν έν προκειμένφ τιt ύπο τ~ς δμολογΙΙΧς του Δοσιθέ;ου σχετικως μαρτυροόμενιχ:
Μέλη τ'ijς ΈκκλησΙας «πιστεόομεν είναι πάντιχς καΙ μόνοuς τοΙΙς πιστοός, τοuς την του Σωτηρος
Χριστου 81jλα8η &μώμητον πΙστιν ύπό τε Έκε(νου, τοί) Χριστοϊί καΙ των 'Αποστόλων καΙ των
ΆγΙων ΟΙκουμενικων Συνό8ων 8εχθεΤσαν &8ιστάκτως περσβεόοντας, xC:!ν καΙ τινες έξ ιχότων άμαρ

τΙΙΧις πιχντοΙιχις ύπεόθυνοι είεν. ΕΙ γιtρ μ-i) ·ην μέλη T~ς ΈκκλησΙας οΙ πιστοΙ μεν άμιχρτΙιχιι; 8ε σ\J
ζωντες, ο()κ α.ν ύπο τ~ι; ΈκκλησΙιχς έκρΙνοντο. Νυν

81: κρινόμενοι

ύπ' αότης,

etc; τε

μετάνοιαν προσ

καλοόμενοι καΙ εΙς την τρΙβον των σωτηρΙων έντολων πο8ηγετοόμενοι, κ&ν ετι άμιχρτΙΙ:Ιις ρuπαl
νοιντο, μόνον 8ι' αίιτο τοστο, δτι οό πεπτώκιχσιν εΙς &πόγνωσιν καΙ δτι της καθoλικΊjς καΙ εόσεβoϋ~
&vrtxoνTιxL πίστεως, μέλη της Kαθoλικ~ς Έκ)(λησ(ιχι:; εΙσΙ καΙ γινώσκονταω ('ΟμολογΙιχ Δοσι

θέου, δρος ισι', Παριt

'1.

ΚιχρμΙρη, τα: 80γματικα: κιχί σuμβoλικα: μνημεΤΙΧ... τομ.

Πρβλ. κιχΙ Μ. Bα~ιλεΙoυ, ΕΙς Ψαλμ. 48, Ι MPG 29, 433.

2,

σελ.

755).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Ι.

ΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΣΧΕΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΛΑΘΗΤΟΝ EKKΛHΣIOΛOΓlKAΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

rενική

Έκκλησιολογία

Δια των μέχρι ΤΟ133ε πocρocγρocφωv τοίί Α' κεφocλocΙοu κocτεβλήθ1j προσπocθειoc,

ί5πως κocτα τρόπον εLσocγωγικοv &vocλuθη το θέμoc το13 &λαθ'~ΤΟU, έπί

-rij)

aκοπij) γε

νικωτέροΙ) κocθορισμοu τοϊ; θεολογικοϊ; τόποΙ) ocUτou. Δια να έπocκολοuθήση εΤτoc ~
σόνθεσις

xoc!

0[κ030ι.ι.ή της σχετικ~ς περΙ &λαθήτοΙ) Όρθ03όξοl) 3ι3ocο:κocλ(ocς, &πocρocι

τητον, ί5πως έν σuvεχεΙq; μελετηθωσιν

OCL

&μ.έσοΙ) σχέσεως προς το&Μθ1jΤΟV έκκλ1j

σιολογικocΙ πρocγμocτικότητες, ί5περ κocθΙστιχ.τocι 3uνocτοv 3ια γενικ~ς τινος Έκκλη
σιολογ(ocς. Έκκλ1jσιολογΙocv όμως λέγovτες έvτιχuθoc 3έν έVVΟΟ13μεv σuστημocτικήν
ocvocπτuξιv της περί Έκκλ1jσΙocς Όρθ03όξοΙ) ~MocaκocλΙ«ς (περί ocότης

MvocToct

να

t3'{j

ό μελετητης την πρocγμocτεΙιχv του Ί. ΚocρμΙΡ1j, Ή περΙ Έκκλ1jσΙocς Όρθό30ξος 30γμoc
τική 3ι3ocσκocλ[oc, Άθ~νιxι

1964),

OCMιX κuρΙως έκεΙνας τας πτuχας της περί Έκκλ1j

σΙocς 3ι3ocaκocλΙιxς, ΙΧίτινες σuvιΧπτοvτocι &μέσως προς 'Γην εΙ3ικήν προβλ1jμocτολογLocV
του ocλιχθήτοu, οΤον ή φΙΙσις της Έκκλ1jσΙιχς, ώς κέντροΙ) τΥίς σωτηρΙocς κocΙ ΚΟΙVωVLocς
πιστων, τα περί 'ΑποστολικΥίς 3ι'oc30χ1jς, σuνει3ήσεως τ~ς Έκκλ1jσΙocς, μuστ1jρΙωv,
3ι3ocχ~ς, Δικιχ(οΙ) κocΙ εr τι

1.

wo.

·Η Έκκλησ(ιχ ώς κέντρον της σωτηρίας καΙ ώς κοινων(ιχ πιστών

'Ως έΜχθ1j ~31j κocΙ έν τοΤς ~μπρoσθεν, ώς κοινότοπος πocρocτήρφις Ισχόει ή
πΙστωσις,

f!v

3Loc-

τε τη ήμετέρq; καί τη έτερο36ξφ ΘεολογΙq;, ότι πλήΡ1jς όρισμος κocί

σocφής προσ3ιορισμος της Έκκλ1jσ(ιχς τuγχocvει πιΧντη oc3Uvocτος, ώς έκ

κ~ς uφ1jς κocΙ οόσΙocς

T1jt;

ΈκκλYjσ(ocς, ό 3έ

Boulgakov

-r1jt;

μuστηριoc

έθεωρήθΥ) ώς ό έΠLτuχέστε

ρον έκφρocσιχς το θεολογικον τοUτον oc3ιέξ030V, 3ιOC τ~ς πocρocτηρήσεώς

-rou,

ί5τι ή

ΈκκλφΙoc ουσoc «ζωή» βΙΟ13ΤOCΙ μόνον «(~ΡΧOI) κιχί ~3ε») κocΙ 3εν όρΙζετocι οδτε προσ3ιορΙζετσ-ω

(1).

'Η τοιΙΧότη όμολογουμένως ocvσ-μφΙλεκτος πριχγμιχ.τικότης f!χει πλέον ocποβ~ συνεΙ-

31jcrLt;

πocντος σοβcφοu Θεολόγου, 3ι' Ι) μόλις κιχί μετα 3έοuς ocποτολμ~ τις να

occrxo-

λ1jθ"ij 30γμιχτικως μεθ' ΟLοu3ήτιvος ocόστηρως έκκλYjσιολογικου θέμocτος.

(1) Πρβλ. Ρ. Evdokimov, L' Orthodoxie, Neuchate11959, σελ 123. T1jv ιχύτην ιiλ1jθειcxv
8tci ΜCXκρων κιχΙ δ Pawel Florenskij, Der pfeiler und die Grundfesle der Wahrheit,
ΈV : OsUiches Christentum (Dokumente), 2. Philosophie, έκ8. Ν. Bubnoff und Η. Ehrenberg,
Munchen :1925, σελ. 28 έξ.
έκθέτει
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llιxpoc τιχστιχ 6μως 3εν έ1nτρέπετιχι το τοιοστον

&γη μέχρι της έτέριχς ιΧκρό

voc

τητος, ~τoι της ιΧπολότοu ιΧγvωσιιχρχΙα.ς, κιχθ' .ηv ού3ε περΙ τοv ΧOCΡQ(ΚΤ~Ρα. τ1jς Έκ

κλYJσ(ocς ε!vιχι 3uvocτοv voc όφLστocτocι σocφΎjς κιχΙ έvιocία. της ΘεολογLocς ιΧvτΙλYJψις ~
γεvικΎj έκκλYJσιολογικ~ 3t3ιxσxιxλLOC. Έπ~ 3ε του σYjμεLΟU ιΧκριβως τοuτοu όφεΙλομεν

voc
-roc

δμολογ'ήσωμεv μετoc της εtλικριvε(ιχς, .ην ιΧπιχιτεΊ.' ό σεβocσμος της &λYJθε(ocς, ότι
περΙ το θέμιχ του χcφιχκτ1jρος τ1jς Όρθ036ξοu ΈκκλYJΟ'Locς (τ1jς Έκκλ'φΙocς)

8e'l

~xoucrL πιmτoτε 8ιocτuπωθ1j μετoc 'τ1jς 3εoόσYjς σocφYJνε(ι:χ.ς κα.Ι έπιστημονικ1jς μέχρις
έσχά.των σuνεπε(ι:χ.ς έv τη νεωτέΡq; ΌΡθ086ξqJ ΘεολογΙq;.

τιvες των νεωτέρων ~μών Θεολόγων 8ΙOCΚYJΡuττοuσι 8tιxPP'q3YJv κοοΙ ιΧπεριφρά.
στως, ο'η ~ ΈκκλYJσ(oc ~μών -ruyxιXνst κocτ' έξoχΎjν «ΈκκλYJσ(oc 8YJμΟΚΡιχτικΎj»

(1)

έν<;) ~τεpoι 8Ι'Ισχuρίζοντιχι, 6τι δ χιχριχκτΥ,ρ τ1jς ~μετέρocς Έκ:v.λYJσΙocς S!νΙXL «lεριχρχικ

Α ιιιχv

6ς».

su'λ6 γως,

ι
τοuτοu,

«,

ως εκ

\

Θsολ6γων, δσά.κις πρόκειτιχ.ι νoc κρΙvωσι

-

'"
λλ
ι:'
ΙXfkYJXΙXVLΙXV πο
οι των
εvων

,

πεpLεΡΧOντOΙΙ εις

...

κιχθ' ~μίiς, οόχΙ σπιχvΙως 8ε ocγοντιχι

-roc

οδτοι μέχρι της πίστεως, ότι έπΙ του στοιχsιώ80uς τοuτοu θέμοιτος οό8sμίΙΧ έπικροι
τεΤ ένιοιΙιχ Όρθ680ξος θεολογικ·η ocποψις, ιXλλoc μίiλλoν 8όο ocκρως ιΧvτιφερόμενιχι
λOC(, ~

π ρ ο τ ε σ τ ιχ ν τ Ι ζ ο

σος Α.

S. Chomiakov),

u

κιχΙ ~

σ ιχ

ρ ω μ ιχ

(1'1..0-

δζuτέριχ μoρψΎj θεωρεΤτοιι σuV'qθως δ Ρώ

(ijc;

L

Ο Κ ιχ θ ο λ ι κ

(ζ

ο

u σ ιχ

(ijς κuριώτερος

έκπρ6σωπος θεωρεΤτιχι πιχρoc πολλών δ 'ΈλλYJν Χ. Άν8ροστσος).
ι
Β ε β ιχιως

.1.

<7.κρι

\

β~

\

_" Ι

-

ιις κιχι προσεκτικYJ μ"",ετη των

'1'1'
σθ
'
oUO
ονομιχ.
εντων

«,

,

ως εκπροσωπων

έκιχτέριχς κιχτεuθuνσsως πεΙθει, ότι δ χα.ριχκτηρισμΟς τοσ πρώτοu 'tuyχιXvst όπωσ

'8'ήποτε 8ικιχι6τερος ~ ό τοϊ) 8εuτέΡΟU, το μοvoλεκτικον όμως πεp~ 'Ορθ080ξΙα.ς κιχ.τη
y6pYJfkιx., όφ' ΟLοu8'ήτινος 8ιιχ.τuποόμενον, 8εν φιχ(νετιχ.ι ιΧσφοιλως ιΧπ08Ι80ν τον προι
γμιχ.τικΟv της ΈκκλYJσΙοις χιχ.ριχ.κτηροι.

Ή ΈκκλYJσΙcιι

8b

εΙνοιι o~τε «8YJμοκριχ.τικΎj» οuτε «Ιεροιρχική», ιΧλλoc χα.ρς.tΚΤYJ

ρίζετιχι έπΙ «ΙεΡΟΙΡΧικΊί 8'Yjμοκροιτ(q;», θOC g,λεγέ τις, δπερ προφο:vώς έπιθuμεΤ

λώση κιχ.Ι ό KιxOYJΎ'1JτY,c;

'1.

οόχΙ όμως «Ιεροκροιτικ'ήν»
,
Β Ο( θ uτερος

λ'
ογος

-

Τ'Yjς

'Joc 8'1J-

ΚιχρμΙΡYJς, χιχριχ.κτηρίζων τΎjν Έκκλησίιχν «Ιεριχ.ρχι.κ'ήν»,

(2).

μV'Yjμοvεu

θ

(

,

Ι
ιx.σocφειocς

ε σYjς

\,

κιχι

ιχνιχ.κρι

β

,

ειιχ.ς,

\

'λλ
οι;
ιχ.

\

κσ.ι

,

πιχ.-

σYjς γεvικώς έκκλYJσιολογικ1jς πλιΧV'Yjς ~ πιχ.ρΟ(νο'ήσεως, τuγχιΧνει ~ &.νεπιxρκΎjς ένΙοτε
ποιριΧστοισις τ1jς έv τη Έκκλ'φίq: θεμελιώ80uς σYjμoισίoις 8ιιχκρΙσεως, κα.θ' '~ν &'VτL'1'

'λλ

οιοιστε

«'1'1'

οντιχ.ι οιι

oUO

Ν

Ι

Ι!Ψ

ιχuτης xuptιx.t ο

ρία.ς» , το 8ε ώς «κοινων(ιχ.ς πιστών»

(1)

1

εις, το

,

YJ..

1.

ι

-

upyιx.vou της σωτη-

(3).

Πρβλ π.χ. Ά. Άλιβιζ&.του, Συνοπτικον 8ι&.γριχμμlχ της βlXσLΚης 80γμι:ι.τικης 8ι8ιχσκιχ

λιαι; της Ε.Ο.Ε., έν: ΕΕΘΣΠΑ (19Μ/1955), σελ
Έκκλ'l)σ(ιχ

(2)

\,

μεν ως «κεντροu

εΤνιχι

Πρβλ

'1.

36: ιι'Αλλ' έν ήj δρlXήj ΙΧότης UπoστcXσει ~

8'1)μoκρlXτικ~».
ΚlχρμΙρ'l), Σόνοψις ..• σελ 9Ιί

:

ιιΟδτωι;, &ριχ,

1]

Όρθό80ξος Κιχθολικ.η 'Exxλ'l)aΙΙX

εΤνιχι κυρΙως εΙπείν, ΙεpΙXPΧLΚ~ Έκκλ7jσΙΙΧ, έιΡ' δσον ά.νιχγνωρΙζει ~ν δπερέχουσlχν θέσιν -.ίjς 'Ιεριχρ
χιαι; έν ήj εόpUΤΈp~ σ'l)μιχσ~ της λέξεως, ΚΙΧΙ μ&.λιστιχ των Έπισκόπων, ΙΙνlχντι των λιχϊκων. Έν
τοότοις δμως 8έν εΤνιχι κlχΙ Ιεpoκpιxτικ~ 'Exxλ'l)aΙΙX κιχ! 8ια: τοϊίτο «\lιχγνωρΙζει ΚΙΧΙ εΙς τούς λιχϊκούς
τα: προσι3ι&.ζο\lτlχ ιxότo~ι,; 8ικιχιώμι:ι.τlχ ΙΙ\L τε ήj 8ι8ιχσκΙΧλΙq; κιχ! ήj 8ιοικήσει ΚΙΧΙ ήj λιxτpε~ κιχΙ γενι
κως έν δλοκλήρφ ήj έκκλ7jσιιχστικΏ ζωΏ».

(3) 'Αν&.λογος ΙΙροι,; ε!ιιιχι κιχΙ το ιικοινωνΙΙΧ άγΙων» του ά.ποστολικοϊί κοιλουμένου Συμβόλου.
81: τΟν δρο\l τοϊίτον 6ρθως πιχριχτηρεϊ: δ Ε. Brunner: IIDie Formel des Apostolikums

'Ως προς

IIsanctorum communio» lίisst scheil1bar die Frage offen, ob sanctorum der Genetiv von
sancti oder sancta ist. Tatsachlich aber ist die Ekklesia Communio der sancti, denn saηcta
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ι!.ντCl.U <Χ οε οεον ν,,- σΊ1ιι-ειωσωμεν, ΟΤΙ

Cl.xpt βως

"~ι

Ρο'

Ι

'η ΣUγχυσΙζ "-υΤ1) ΚιΧΙ μ-η εκτι-

μΊjσις -.:ης ώς άνω βαρυσ-ημ&.ν-.ου 3ιCl.κρΙσεως ιΧπετέλεσε κιχ! το μοφcι.'iον σ-ημεϊον
&ίρετηρΙcι.ς ",ης !ν τοΙς ΚιΧφίόις πεπλιΧν'tjμέν-'ις ΈκκλΊjσΙOλoγΙcι.ς τοΒ μψημονευθέντος
Α. S. Chomiakoy, 6)ς θέλει 8ιεξ03ικως 3ειχθη έν τοΤς δπισθεν.

Kλcι.O<σικOν παρσ.8ειγμιΧ της έν λόγ<j) συγχόσεως 'εΙναι ~ &πορΙα" ένίοτε των πι
σ-:ων" δσ&.κις πιχρα; της Θεολογ(αζ πρoβ&.λλετίiι αύτοΙς .~ &ξίωσις, οπως «ιΧνεπιφυ

λσ.κτως &ποδέχωνται τα; ύπο της 'EXX;;fJGLiXt; κ(Χθοριζόμενα Mγμcι.τcι.» (1).
Kcι.t 8ι€ρωτωψ;-(Xι τότε οΙ πιστοί : ' Απο-τελεϊ: ~ Έκκλ'tjσΙα μέγεθος 3ιcι.κρινόμενον

,

κcι.ι

,Ι

"

cι.ντικρυς
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πιστων
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ισ,,:αμενον

; (2)
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κκ Ίjσ~.,,:
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οεν

.,.

εινcι.ι

δ Κλ1jρος κcι.l δ Λαός

;
Kcι.Ι 8ΕV έλλείπει μεν ~ 3ι&.κρισις cι.δτη (κέντρον σωτηρίάς - κοινωνίιΧ πιστων)

απο των δογματικων ήμω,) έγχειρι3Ιων, πλ~ν δ κόριος λόγος τ:ης σuγχόσεωςπpo-

-

- ,εν

- εικ
'6 νος του- «σω/
''tjc;
μcι.τoς», .ηΤις καΙ ιΧπ08Ι3ει ιtρτιώ'tερον την πρocγμcι.τικότητιΧ __'tjt; «χοινωνίιΧς>}. ΔιΟ:

L"
,
-,
β λ
ιφχετοοι εκ το\) υπερ ο ικου τονισμου

/

-'Ε
λ
λ
""ΚΚ ησιο oytq:

τ:η

7ης έκκλησιολογικΎίς ταύτης ΧιΧ1:'ηγορ(ικ,ς, λcι.μβανoμένης μονομερως, ύφΙστcι.τcι.ι πολ

λσ.Κις δ κΙν3υνος, οπως κεφcι.λ-ης τοΒ σώμ(Χτος νοουμένου Αότοu το\) Ί3ρυτοϊί της
Έκκ),ησ(cι.ς 'IΊjσoϋ Χριστο13, έξαφικ,νισθΊj π&σιΧ μεταξt των μελων 8ιcι.φoρσ., (~)ς συμ

βcι.Ινει -το13ΤΟ έν τη κλιΧσσικΊj ΔιαμαpτυρoμέVΗ Έκκλ-ησιολογίq:.
Τον χΙν3ννον τοϋτον χαΙ την μονομέρεΙιΧν 7013 πρσ.γμcι.ΤOς &ντελ'~φθ'tj χικ,l ή Ρω
μ.σ..ΙΟΚιΧθολικ·1] ΈκχλησιολογίιΧ των τελευταίων 3εΚιΧετηρί3ων, 3ι' 8 κcι.1. &πο -;:OU

'1920

περίπου &ρχετιΧΙ νέιΧ κίνησις, Ίί'ης κoρυφoUτιΧΙ είς τό βιβλίον το13 Dominicus Koster,

«Ekklesiologie im Werden», Pader]}orn 1940, καΙ ~ δπoΙcι. κέντρον Τ-ης S:XXA'tjoιoλoγικΊjς σκέψεως 3εν θέτει πλέον τΊjν χιΧτ·ηYOpεcι.ν «σωμcι.», &λAoc «λcι.oς Θεοu»

(3).

'Η τελευΤιΧίιΧ l1.στη ΚιΧτ'tjγορία, oυσcι. δ ουV'tjθέστερος ΚιΧ). προσφιλέστερος xcι.poc

κτ-ηρισμος τΊjς Έκκλφεl1.ζ έν τΊι λεLτουΡΥικη γλώσση (<<λιΧος Θεοu», «νέος Ίσρcι.ήλ» ),
' β 01) θ ησεL
/
Ι ,s, ~
/
\:'"
)
/
Ι
,
,
β'
θ ε/λ ει υπο
κcι.~ "ιμ.cι.ι; περισσοτερον oιcι. "ην χα. .υΤεΡιΧν ΚιY.τcι.νoησιν ΚI1.Ι εμ. oc-

(Sacramentorum) schaffell keine Gemeinscllaft, sondel'n nur gemeillsame Anteilnahme,
Participatio» (Dogmatik ΠΙ, Zurich - Stuttgart 1960, σελ 42). Πρβλ, καΙ Π. 1'ρεμπέλα,
Δογματική, τομ. 2, 'Αθηνιχι 1959, σελ 409.
(1) Κ. Μουριχτι80υ, Ή 06σ(ιχ χοιΙ τό πολ(τευμ.οι της Έκκλησ(ας ... , σεΙ,. 55.
(2) Ή όρθή σύντομος «πιΧντησις έπΙ το;; έρωτημ.οιτος τοότου εΤνιx~, l5τι 1) ΈκκλησΙοι: «ΤCιυτO μεν
lI~α τών έκ των 'Αποστόλων ~λκόντων την 8ιΙΧ80χ.ην rro~ΜΈVων χοιΙ 8r.8ασκιiλων α6της εΊναι τιχμειου
χο.; της Oe!tti; χιXρ~τoς χοιΙ πιστός της έκεΙνων 8r.8οι:~λΙΙΧς θεμιχτοφόλιχξ, τοστο 8έ Βια των πιστών
ΙΧ6της χoιτιi τιi όπο "ου Xρ~στoυ 8ε8ιBιχγμΈVoι: φορεός κcι~Wjc; ζωijς» (Σοφο)'.λ, Αώλη, Όρθ680ξα;
'Ανιχτολικ.η 'ΕκκλησΙιχ κιχΙ ΟΙκουμ.ενικ.η Κίνησις, 'AθΊjνιχι

1952, σελ. 5).
(3) Ό Koster θεωρε, την κιχτηγορ!ttν ιισώμ.οι Χρtστου)) 8~ιχφθιχpείσoι:ν κοι:ι νoθΕUΘΕ'ίσιχν έκκλη
σιoλoγ~κώς i18η «πο τοϊί Ι Αόγουσ"Ινου. Διότ~ ένιj>δ Πιχi)λος έχρησιμοrroΙησε την εΙκόνιχ τσιότην
μετ' (f;J..ων πο'λλών, Τνιχ δπο8ηλώσ'l) έπΙ τό έντονώτερον την evότητσι των μελών της 'Εκκλ'φΙΙΧς

πρός lXλληΛΙX κcιΙ προς την «όριχτον ΙΧ6της κεφαλήν, τόν Χριστόν, δ Αόγουστ'ίνΟζ νοεί όπό την τo~
ιχότην evότητιχ τόν &μεσον σόν8εσμον του έπΙ μέρους μέλουζ προς τόν Χριστόν 8ια της χιXρ~τoς: «Βοί

Augustinus tritt dem jetzt der platonische Heίlspersonalismus gegenuber... Augustinus habe
die Ekklesiologie ωίΙ Christologie und Gnadenlehre ver,vechselt und der Ekklesiologie
einen Todesstoss versetztj die ganze Ekklesiologie Βθί vergiftet durch ihfi)) (πoι:ριi J. Ratzinger, ΠολuγριχφημέVOΙL σημειώσεις (IEkklesiologie)), Βοηη 1962, σελ 17-111). Τον Koster
πpoσeπιiθησe ν« «ντικρο(ισιι δ Κ. Adam έν: Theologische Quartalschrift 1941, Heft 3, σελ.
'145 έξ. χοιΙ Das'Vesen des Katholizismus, Diisseldorf 1945, σ~λ 6 έξ.
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OuvaL'J έν -;ΊJ 3~α.ΚΡΙ(1ει της )ΕκκλησΙα,ς το;:; Χριστου έπ.!. της rrις (:)ς «κ~νΤΡOI) (1(v,",ljρί~ς» .κσ,Ι ~ς «κοινωνΙ.χς πιστων».
ΚuρΙως περιτης ΈκκλησΙσ.ς ~ς «πλ'ηρώμα.τος» όμιλοίίμεν μόνον, Οτα.ν δπ' α,ό
την νο:ηται όι,όκληρον το σωμσ. Κλ-ήροΙ) καΙ. Ααο;:;, καΙ μόνον ~ς τoια'Χt-rι έΚλctμβιi
νΖΤα,ι ~ Έκκλ-ησΙσ. ~ς &λά.θητος 3ιΜσκαλος τ:ης θεi.ας &λYjθεΙσ.ς καΙ τιφιοσχος της

ΟεΙΙΧζ χιίριτος π.xριl των πλεΙστων ~μων νεωτtρων Θεολόγων, έξσ.ιΡέσει· όλιγΙστων
έξ ocuτων (π.χ. Χρ. 'Αν3ροίίτσος, ΔογμOCΤΙΚ1J β' έκ3., σελ
βολικ-η β' έκ3. σει,

- ορ
, θ οοο",ως
~'1:

ρει

86, gG't'L::;

, . ,. 'θ
ως .χΜ/. 'IjΤΟ'J 1

287 xctI. 288 xctL

Σuμ

οό μόνον τ:Ι πλ-ήρωμσ. του Κλ-ήροΙ) κιχ!. του Αιχου θεω'~λ'
αΛ α
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κο:ι

~
Τυ

"
OPYOC'lO'l
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.,

,.

τοΙ) Πl\Yjρωμocτος,

1.1.

\

"τοι την

'Ι

ε-

ρcφχΙ.χν }.

ΤΙθεται δμως το έρ6)ΤΊ1μι:ι.

: . ΣuμπΙπτοuσι'J oct 3όο ocuτocι όψεις τ-ης Έκκλησ[ocς
;
ΕΙς την έρώτησιν το:ότην θ?ι 3uν'ηθωμεν νιl «πο:ντησωμε'l, tav «νιχγωγΙΚ6)ς προσ'
'λλ
'β ωμεν"'ην
\ ,taTOP',XYj"
\ ,Ο:ΡΧ'Ψ
\ ,-ης
-"
. .τοι)- χριστο!)- 'Ε·"
ι
:-:('1"θ Yjσωμεν
'10:
σΙ)
α
επι.γης
ΚΛΛ1)Ο'L("/.ς.
'~
,
"
'β .. ,
"
,
.
~
ι
θ'·' Ύ'''
, ΑΙ
O uοεμιικ υπο:ρχει σ.μφι Ολια, οτι η ισ'ΟΡΙΚ'ί στιγμΊj, xoc
'ην Ο .ι ιος κιχι
ογος
(~ζ κέντροΙ) τηςχιfριτoς κο:Ι. ~ς κοινωνΙο:ς πιστων) Ιστορικ<";)ς χο:ι. όντολογικως

,:,ou Θεου σcι.ΡΚΟUΤOCL, ΣUνενω'l έ,ν Έα,uτi/) ύποστσ.'ηκωι:; το θεrον καΙ. το ά.νθρώπινον,
κocτc<βιfίJ,ει κα,!. την Ζστορικ·ην β:κ.σιν τ-ίjς Έκκλ'ιjσίιχς

(1). 'Ακριβέστερον όμως εΙπεΤν,
ΈκκλησΙιΧν εχομε'l έ,πΙ τΤις γ1jς; &φ' Ίjςό Κόριοι:; κσ.λεΙ περι. Έσ.uτΟν ,",ou::; Δ ώ 3 ε κ (1.

κο:Ι «πιχρτΙζειτο'ι TCupTι'JCf. της όρα.τηι:;ΈκκλησΙσ.ς

(2).

Γνωστον 3έτuγχιίνε ι., δτt ό

«ριθμοςοuτος, εΧ€JJ'I ά.να,λογΙσ.ν προς "a::; 3ώ3εκσ. ιpuAa::; τοσ 'Ισρα.-ήλ, «ποτελε'!: κΙΧ
Οσ;ρως μuστYjΡLα.χΟ,l μέγεθος έν τi/) σχε3Ι<ρ τ:ης θεΙα.ς οΙκονομΙιχς

(1)

17 :

(3) ..

Πρβλ Ί. ΚαλοΥήρου, ΠερΙτον χαpακτ-ίjρα τ-ίjς Όρθο8όξου Καθολικi'jς Έκκλησl.ctς, .•, σελ.

«Ή ένανθρώΠljσις του προαιων(ου Λόγου του ΘεοΙ) έv Χριστφ, έν φ ιικαΤΟΙJl.εΊ πiiv το πλ-ήρω

μσι της θεότητος σωμι:ιτl.Κως»

(Κολ.

2, 9),

εΙνιχι ή ΠΡιΖγματική Ιστορική θεμελtωσις της νέας κοι

νωνl.ctς, σ"J.έσεως τou Θεοσ μετ<Χ των ιiνθρώπων. Ούτω προιγμσιτοϊίται, ή «καινή κτΙσις»" ή νέα ιiν

θρωπότ-Ι)ς, δι&: πoρεl.ctς ~Y. της 'IστoρΙGtζ προς τ-Ιϊν τελείωσιν. 'Η βσ.σι).εισ. τ~σ θεoυ~Τνι:ιΊ δtlvατότης
&μα κοιί πραγματικότηι:;, ιiφ' ης στιγμi'jς ιι6 Λόγος σα.ρξέγMτo)ι,'IστoρΙCΙ καΙ'EσχoιτoλoγΙCΙ δέν
ιΧποτελοσν έν τij ΈκκλησΙq: ιiντΙOεσιν 'fι

ev't'Gtcrtv,

sπικω.uπ't'ομέvην δι.χ δια),ύσεt:ι>Ι; της πρώτης εΙς

την Bεu't'ipιxv Τι δι.χ xoι't'<X π&.ντοι δποκα't'αστ&.σεως της δευτέροις έv τοις 1!:νεργ1)μασι κιχ! έκδηλώμctσι
.ίjς πρώτης. Ίστορ(α καΙ 'EσχατoλoγΙCΙ ιiπoτελoσν έv τij 'ΕκκλτισΙq: όργανικήν δΜτη't'ΟΙ, γονιμο
πoιoυμbn)ν δι<Χ τοίί ~νεργεΙq. τοσ aδτου Πνεύματος, τοϊ) δρωντοι; δλοκληρωτικως, ~ΠΙΣUμβαΙνoντoς
cX).ΑηλοδιοιποτισμοU», .

(2) Πρβλ. Ρ. Evdokimov, L'Orthodoxie, σελ. 161 : IILe Qualificatif IIapostolique» ηθ
rapport pas aux seules origines de Ι' Eglise, a. son ροίηΙ de depart historique qui est le
<Jollege aposto1ique», Ώσαύτωςπρβλ 'Ι. ΚαρμΙρ'l), Ή mpt 'Εκκλησίας όρΟόδοξος δογματική
διδοισκιχλΙct, Άθijναι 19Μ, σελ.' 13,
(3) «Der eigent1iche Kernkreis Jesu, der Anfang der Ekklesia, bestand aus den Zwδl
Ιθη. die Zahl Ζ\vδΙf ist hier ·"οη tieterBedeutung: es ist dieZalll der ΖwδΙf .PatriarcIlen
und damit der zwolf Stamme Israels. Ιη der symbolischen GesteJesu tut θΓ dar, dass θΓ
θίη neues, anderes Israel schafft~ Diesezw:olf waren urρriinglίch nicht Apostel Jesu, denn
Apostel gibt es erst ίη der missionariscl1en ΖθίΙ der Gemeinde, also ωίΙ Pfίngsten. Νίθ hat
sich der Begriff «Apostel» auch mit dem Zwolferkreis gedeckt, und θΓ ist keines\vegs der
urspriingliche Begriff fiir.die zwOIf,.sondern das ist θίηΙΜΙι die Bezeichnung «οΙ Δώδεκα.» ..
.ffis ist ihr Wesen und ihl'e Aufgabe zwoIf ΖΠ Βθίη, deι;ιn hiermit wird gezeigt, dass θίη neues
Jsrael entstehen soll.'AG. -1 zeigt deutlich.; dass gerade die·Zwδlf-zahl wichtigist1) (J. Ra"zinger, Πολμγρα:φημ1:νοιι σημειώσε~ι; «Ekj.desiolo~e»), Bonn. ~ 962, σελ 23). Πρβλ. ώσιx.ό~
τως την έργασΙαντοσ B.Botte, Die Kollegialjtat 1ω Neuen Testament und bei denapost,olischen Vatern, Sν: Das Konzil und die Konzile, St,:uttgart 1962, !ΚΑ. 1-21,
δθ
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δ'ε30μ.ένον τό «πλ~ρωμ.α;» της ΈκκλΊjσί.α.ς, ήτοι ώς τε κέντρου T}jr; σωτηρΙocς κα.Ι ώς
.
ι
~,
1!
"'>
θ' ι:
βλ ι
-."
κοινων~ocς πιστων, τοτε ι-;χομεν ησΊ)
Ι"ει το κεντρον του προ
ημ.«τος "ης ως α.νω

' ,

.

_.

Οια.κρΙσεως. Οό3εμίσ. ά.μφιβολί,oc,gΤL 3ι&. των Δώ3εκα. 'Αποστόλων .η Έκκλ·ησί,oc εχει
κα:θ~8ρυθ}j έπΙ της γ}jς ώς κέντρον κα.Ι Oργrι.νoν τΊjς σωτηρί,rι.ς

(1), ώς το «rpUpOCfLOC»,
Koct ι1.ποτελοσσι μέν ουτοι &ν έocuτο'i:ς κοι/]1.
ζ'
, , - .:ο. λ'
κoινων~α: OCVTrj, "α:υτι ομεν"l) πα:ρ α.υτοις I1.ΠΟ UΤως

ί5περ μέλλε~ ν&. ζυμώση «8λ"l)ν τ~ν ζ,Jμην».
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σω"ηρια.ς, σεν συνocτocι
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θ Ι...

ιι.:Λει
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νOC c;",ομοιω

'>
θ-"
σιοι;μορφω Τι oιU't7j

θ-

λ'

ηπ

ηρως

,με-:α. τα.υτα..

~ι&. της εΙσ80χ:ιjς -:ou «λα;οίί» εΙς ~ν ΈκκλησΙα.'/.

Έν "η πρώτη 8Ίjλσι 3~ τσι{ιτη περΙ τον Ίησοίίν όμ:ηΥόρει των Δώ3εκσ. Άποσ"ό
λων εχομεν ή8"1) μίrι.ν ΚΟινωνί,OCν πιστ(7)ν, ηηι:; όμως οΕν Μνσιτocι ν&. ΤOCUτισθΊ), 6)ζ ΚΟΙ

Vωνί,OC, μετ&. της έπιγεί,ου ΚΟΙVωνί.OCς των πιστων, ά.λλcX φέρει κυρΙωι:; κιχι πρω"ίστως
χrι.ρrι.κτηρOC

«έσχσιτολογικό'J». Τοίίτο σΊ')[.ι.α.ί.νει έν &λλOCις λέξεσιν, Οτι έφ' ί5σον o~

Δώοεκιχ 'Απόστολοι κα;τά.

";'ίjν Όρθόοοξον 3ιoα.σκσιλΙrι.ν . .ηQ"ιχ'J ά.πολότως ~σoι προς
(2), τότε ~. κοινωνί.oc rι.ότων οεν ε!νOCΙ OUVOCTOV ν&. δΠΟΟ'ηλοΊ: ά.κριβως xa.t
χιιρί.ως ~ν ΚΟινωνtOC'J τ(;)ν1ηστων έ π t τ 1) ς Υ 1j ς, Τ"lμ σαφως Οια.κρινομένην εΙς
πoιμrι.ίνoντα. KλΊjρoν κα.ι εΙς ποφιχ.ινόμε'/ον ΛCΙόν (3), ά.λλά. τ~ν έ σ Χ rι. τ ο λ ο Υ Ι
κ ~ ν της κοινωνΙα.ς τα:ότης ΙSΨιν κα.Ισόνθεσιν, κα.θ' ην, α.Ερομένης της σι'Ύjνηι; "01;
,.
.'.ιι
' ..
J.i
'Ε κκλησLα.ς~,1'i:"ΟL
. ,
~
Kλ~
κοσμου
τουτου,
or.πιχ.ντα. τα.
Ι""",η
"ηζ
. ηρος κα.ι\ Λ'
α.ος, θ'
α. πocρoc&.λλ~λoυς

στωσι προ τοϊ:) ΟΙΚOCLΟχ.ρΙτοu ΚυρΙου ώς κσ.τιi πιΥ.ντα. ~σctΙ προς &λλ~'λα.ς γυμ'JΙΧί ψυ
χσ.ι. &.νθρώπων

(4).

Ό χορός λοιπόν 'rii>v Δώ3εκσ. Άποστόλων &.ποτε'λe't, οδτως εΙπεΊ:ν, τό «XOTTOCPOV»

"'ijc;: Έκκλησί,σ.:ς, πρωτ'iστως κα.! ΚIJρΙως το «OPYOCVOv T'ijc; σωτηρΙor.ς», το ΚιΖνονιστι(1) Έν ' Αποκ. 21, '14. ή Έκκλησια φέρε-τ«~ !χουσιχ ι(θι!;μιtλίoυς Bώ8ItX(t κι:iί έπ'ιχ,}των 8ώ3εχιχ
(\νόμιχτιχ των' 3ώ3εχιχ 'Αποστόλων τοίί «ρ",(ου)). Πρβλ y..IXt Π. ΤρεμπέλΙΧ, ΔογμΟ:ΤΙΚ'ή, τομ. 30ς,
'Aθ7j\la~

1961,

(2)

Πρβλ.

σελ

:

293.·

ιι"Ο-τ«ν 8έ πιχυλος ε:tπω, οό τουτον μόνον λέγω, &λΜ κιχΙ Πέτρον κιx~ Ίιiκωβoν

ΧΙΧί ΊωliWΗν κιχΙ π.xvτιx ιχ,)των τΟν χορόν. Κιχ6.χπερ γ~ έν λόρ~ μι~ 8t<iιpopot μέν αΙ νεuρoιΙ, μια 8έ

.1) σuμιρωνια, οίίτω κιx.t έν τφ χορφ των 'Αποστόλων 3ι.xφQριx μέν τά: πρόσωπιχ, μια 3έ ή 8~8ιxσκιxλια.,
έπει~ κΙΧί εΙς δ τεχνίτης 1jv, το Πνευμοι τό &γ~oν, το κινονν τά:; iκε:Ινων ψυχcXς. Koιt τοϊίτο «μφσι:Ι
'Jων δ Πιχuλος ~λεyεν' εΙτε οδν tκe:!IIOt, etore ΈΥώ, οίίτω κηρόσσομεν» (Ίωιχν. Χρυσοστόμου, ΕΙς τόν
f1.γιoν Ιερομ. 'ΙΥν.χτιον,ΜΡΟ50, 588).
(3 J Πρβλ. : ιιΤ<iξ~.. έν τΙΧ1:ς Έκχλησl.oι~ι;, τό μέν Ι:!\Ia~ τ~ ποΙμνιον, τό 8έ ποιμένΙΧι; 8ιώρισεν»
(Γρηγ. Νιχζιι.χνζηνου, Λόγος 32, 10 ΜΡΟ 36, 185 J. ΚΙΧΙ «ο,) π.χντως πiς δ πιστεόσιχς 'ή8η κιχΙ
ι.:ρε·)ς κιχτέστη η «pxteρoιor~x'ij .. «ξΕσις iforuxe» (ΔΙι'ιτιχγιχΙ των ιi.γΙων 'Απ()στόλων 8, 15, έκ8. F. Χ.
Funk, 1905, τομ. Ι, σελ 56~).
(ft ) Πρβλ. Κ. Μουριχτ(30υ, Ή οόσΙιχ κιχΙ τό πoλ(πυΜCC της Έκκλησv.ις ... σελ. 104, έν δποαη
~ειώαeι : «'Όσον «ιρορ& τη", ΊεΡι1ΡχΕσιν κιχΙ τ!Χ Μυστ-ήριιχ πιχριχτηρουμεν, οτι ι'ι) '1) 'ΙεριχρχΕσι 8έν
«ποτελΕί: την oυσv.ιν τηι; ΈκκλησΙιχς, ιlλA' ιi.πλωι; τον ένΤΟλ08όχον, όστις <iaκε:ί: το λeιτoόργημ4 τω
έν όνόμιχτ1. του ΚυρΙου, εΤνιχι

8&

φυσικόν

btt

ήj εμφιxνΙαeι του έντολέως νιi Κι'ιθΙστατιχι πεΡ~ΤΤ1J 1ι

δπιχρξΙι:; της. β) Τά: ΜυστηριιχκlχΙ 3ή το της θι!;v.ις Eόχι:φιστEaι; ε!νιχι βεβιχ(ως οόσιω3ες στοιχεϊ:ο\l
τηι; ΈκκλησΙιχι;,6ις; μίaoν O'U\IπAOUV εΙς την πριχγμείτωσιν T'ijιo κoινωνEaι; των μελων τηςΈκκλησΙιχς

μιtΤ« της κεφιτλ7)ζ, ~'t'Oι μιι:Τ« του ΚυρΙου. Ή χoι",ωνv.ι δμως αδτη; 6ις έΜ".<.θη ιlνωτέρω, θά. καταστjj
πριχγμ«τικότηι; δπο την πλeιoτφιxν μορφήν ... ». Πρβλ. κιχΙ Ο. Karrer,Das kirchliche ΑωΙ ίη
katholischer 81cht, iν: Theologie heute (θίηθ Vortragsreihe des Bayerischen Rundfunk",
b:8. L. Reinisch), Miinchen 1959, σελ. 118.
.
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κον μέγεθος ()ι& "ην crfJG't"ιx(:nv χοιι. 8ια."ήρησιν τ'ijς 'ΕχχλησΙα.ς tπr. ,,;,~ς γης, χοιΙ Ι)ευ-

7ερευόντως «κοινωνΙσ.ν πιστων». 'Εν τη έννΟΙ!f Ι)ε τα.υτιι όρθως πι;ρ~τηρεΤ όKα.θΊJ-,

,

γητης

Π • Τ ρεμπεΛα.ς,
'"

"O''l'
ιορυμα.

ΟΤΙ «κα.

,',' ,

,

-

,

-

σωτηρια,ς κα.ι κοινωΥΙσ. πιστω'ι, εν τη

'\.

'Ε κκ~η-,

σΙ~ ΤCXiυτLζοντσ.ι, δμως, (~ς προηΥηθη. Τι Kεφ~1ι τ7jς 'ΕκκλησΙα.ς κα.ι. έπεγένετο το
~

σωμ.σ.

,-

ocυτης,

'''ι'

ΟΛονεν

λ

ι '

συμπ ηρουμενον

,

μεχρι

λ ι '

συν'!"::: εισ.;

..

ι'

'''; ,"

τωΥ

"

α.~ωνων"

"

ουτψ κ,α.ι,ΤΟ

δλον σωμoc "ης 'Εκκλ-φΙζΧς εϊνα.ι πρωτί9'Τως κ,cιθΙ8ρυμσ. σωτηρ.Ισ.ς xoct είτα. κoιν~νΙ~
πιστων. 'Ως XIΧotl)PUfLIΧ σωτηρΙα.ς προηγεΤτα.ι' κζX~ .0\)1;'ως εΙπεΤν7l;ροπορεuετocι της

,

κοινωνι(t..ς,

"

"t),,;,ις

θ

_""ι"""

εμ:Ξ:Λιου,,;,ζΧΙ,

" ,

'"

evtσxueT(t..L

ΚζΧι

~

"

επεκ,τεινετιχ.ι

\

....

οΙζΧ

του

Ι

,

κ"t)ρυ.Υ!L!Χτος

κcιι

τ-ίjς ΟLκονομίocς των μυστηρίων, σ:nνσ. 8ιενεργραν.ο;:α.ι έν τη Έκ,κλ"t)σίq. δπ' α,~της ώς

θεοσυστ&"ου κα.θι8ρόμα,τος» (1),

.

',

,

Αα.μβα.νομένου λοιπον όπ' δψιν τοα έο-,{ιχτολογικοα χα.ρα.κτ'ijρoς ,,7jς ό.μ;ηγυρεως

τδ}ν Δώ8εκσ. 'Αποστόλων, ΚζΧι "ης όλως Ε8ισ.ιτέρΟ'.ζ σ.fr.ων πσ.ρα: τοι) Κυρίου κλ.~σεφς,
Ινσ. &.ποβωσιν «ιΧλιεϊς &.νθρώπων»,

'"

ocuτονό-ητον, ΟΤΙ δ χορος (J.Uτω'J θιΧ~8εLνα: }ισ.-

-,

ι:ι.'
"~ 'θ
λ'
VE't'Ί) το OCΛCX, 'ητο'l προς επιτυΧΊ) εκπ 'ηρωσι'l

, ,-

-

~ ~'1\
'λ'θ
υν,

επιτης- γης ,,;,ου οΙ

.

Ex"t) "t)Gctv

'

πα.ρζΧ

τουΚυρΙου axoiCou, BεβcιΙως θ" ~πρεπε '1cl Ι)εχθωμεν, ΟΤΙ, δ,11;' σ.,)την τη~ Ι8ιότη,,;,0ι
, ,
, Δ ωοεκoc
'"
'Α'
, (J.ΠΟ
" της
- "t)μερrι.ς
,,'
- Π ενΤΊJ,,-oστης,
~
UiCocpxoucrtv
οι
,ποσ,ΤΟΛΟΙ
της
κ,α. θ''''~'
'ΊjV εo~χθησα.ν τον έΠ"t)γγελμένoν Π αιρ&κλψον , το Πνεσμσ. τ:ης &.ληθεΙσ.ς., τοατο, όμως οΜεν
L""
" "'"t)ς
~
,
- ΚιΧνoν~στικoυ- μεγε"θ ους, σΙΟΤΙ,
" ' κσ.ικιχτσ.
,
,
μετσ. β ι.7.ΛΛει
εΠL
πρα.γμα.τικοτ"t),,"ος
του

,

τ-ην

Π

~

",,,

,

εντηκοστ ,ιν σΙσετ(Χι ΤΟ

Π

~'

\,

νε.υμα. κα.ι (Χι μετ

,"(Χυτου
,-

ν&μεΙζ εΙl)ικ<'δς εΙς ΤΟΟς Δώ8εκoc 'Αποστόλους κσ.1. μόνον

"

συνσε

8i'

ό

'

, "

μενσ.ι χα.ρι'):'ες καιι ου-,

(Χ,)των, etc;; το λοιπον σωμCf.

τ'ijς 'EκκλησΙcις, 6)ζ περιτριΧ'Ιως μr.φτυροUσιν σ.ί 8ιηγήσεις των σχετικω,ι χωρΙω'lτ'ijς
Κ. ΔΙζXO'ήΚΊjς.

\

0-

"

•

"
'
,
μενοι, ιΧποτελοl)σιν ~8'η το οργι:ι:vον τ'ijς σωτ-ηρίι:ι:ς, τότε, λocμβ~νομέν"t)ς δπ'οψιν τΥίς
πρocγμσ.τικότ-φος της &.ποστολικ:ης l)ισ.l)οχΥίς έ'Ι τ:η όλως εΙ8ικη ~ocι oc,)στΊjΡ~ ocότΥίς
iVVOLq., ώς τuγxocν:n α.\)τη ΓVωστη έν "π 'IστoρΙcι: XOCL ζωη της Έκκλησίocς &.πο του
πρώτου ~81ί χρισ,,:,ισ.νικοα σ.ιωνος, XOCL 8η κocι ώς συγκεκρψένος θεολογικος δρος ιΧπο
,,"οι) Ι EtP'IJw-Lou (successio apostolica), τότε δφεΙλομεν να: δμολογ'ήσωμεν, δτι. κσ.ι
Ίj 'Iερα,ρχ(cι έν ,φ συ'lόλ6,) GGu't7jc; &.ποτελεί: ώσα:ό,ως το δργα.'10ν τ:ης σωτηρί,ζΧς (2).
'Ε oc'l υμως
!!
"
" "
~.λocμ β 0'.'10ΚζΧΤζΧ
τα. Cf.νωτερω
οεχ' ωμεν, ο'η οι 'Α'
"ποστο"οι" εν ΧΟΡ'Ρ

Τοuτο βεβGGΙως 1)κιστσ. νoεϊ~,αι 06τως, ώστε νιχ θεωρ"t)θη ~ 'ΙερζΧΡΧΙα. &.πoκεκoμμ.έvη

'tou λοιποu τΊjς Έκκλ"t)σΙα:ς σώματος, 8ιότι 8εν τυγχιΧνει νοητη Τι δΠζΧρξις τοιocότης
'ΙεΡOCΡΧΙζΧς, &λλ' έν τ-π έν'loΙ~ ότι τιχ8ωρσ.. τ-ης χιΚ,ριτος (3) έν γέ'/ει (ητοι τα σωτηριο(1) Π. Τρεμπέλα, Δoγμcιτικ'ή, τομ, 2, Άθηναι '1959, σελ 3Η
. ,
(2) Πρβλ: «'ΕκεΤνov (~oν Xρ~στoν) ήμeίς 3ιε3εξάμεθα ά1"ό τοότου. φθεγγόμεθα, άφ' 0.»
καΙ ό Xρ~στoς εθετο έv -ίjμΤν την 3tGtxovW:v της καταλλαyijς .. , ΚαΙ ήμεΤς τοΙνυν πρεσβε!ΙΧς άνε3εξά~
μεθα λόγον καΙ ~ΚQμεν παρ&: Θεου' ΤQϋτο γ&ρ έστΙ το της έπι(η,Qπ'ijς άξΙωμα, .. » ('Ιωαν,Χρυσοστό
μQυ, ΕΙς Κολ. όμ~λ 3, 5 MPG 62, 32t.).ΠΡβλ. ~αΙ ΣεργΙ~υ Mπoόλϊ-'GtΚωφ, 'Η 'ΟΡθQ3Qξv.x, κατ&.
μεταφρ, "Ανν-ης Βασιλειά3Qυ, έ'Ι: «'Απ, 'Αν3ρiας», 1962, .iρ~θμ. φυλ. 571 καΙ 576. '
(3) Πρβλ Β. 'Εξ&ΡΧQυ,' Θέσεις περΙ τηςφόσεως, της 'Eχ'κλ-ησΙCΙ:ςέξ rn.όΦ~ως 'Ορθ08όξου, ,
έ'Ι : «ΌρθQ30ξ!ΙΧ», 1953, σελ 61 : «'Η των «λα);κων» έv τη ΈκκλτισΙ~ θέσις, 3ΈV ε!να~ Otqtt; Π1Jγ'ης
ΟεΙας χάριτος, cXλλ' 6:πλως καΙ μόνQν μελων ΤQσ δλό'; της Έκκλφ!ΙΧς σώμcιΤQς, ένεργQσνΤQς ΙΜ, των

οργάιιων ";'Qυ, ΤQυτέστι των κλ'ιιρικων,~ΤQΙ κυρίως τ~ν 'E~ισκόπ~ν, Το:gωμ~ της'~.κλ-ησεα:ς lxe;.
κεφιχλ-ην τον ΧΡιστόν, δστις 3ί&:. τω~ έπΙ yij.; •ΑΠQστόλων i)TQL των. :Eπισκlιπ~ν" ΟΟνεχΙζει τΟ άπo~
λυτρωτικόν ΤQυ l!ργQν,έν Φ 'q Παναγεα: Τρι&:ς ~νεργεί ώς ΚQρυφ-η της βGtσιι.εΙας ΤQυΘεQυ, Το 'Πα

νάγιον Πνεσμα, ό' «ΠαράΥ.ληΤQς», ζ7j έ~ τη 'Εκκ'λησΙ<f καΙ ~ατευθόνε:ι, καΙ φωτΙζειτo~ς 3ι.a.8όΧQυς
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λoy~~~ κιχθ'όλοί! στο~χ~Τ(t τ~ς ee[ιx; 'Αποκίχλόψεως) xιxt ouxt μόνον τ~ μυστήρ~ιx,
έξιxσφιxλ(ζoντα;~ 8!.~ τΎjς ΙΙεριχρχίιχς.' έντη 'Εκκλησίq:. T~ν 8έ τοtα:ΟΤΊjν &.λ~θεLα;ν ~ς

ocρ~στιx όπoγριxμμίζε~ κιχ! δ "Ι ΚOCΡμίΡΊjζ γρOCφων: «'Ηι:ΗΜκοπος &.πο των 'Αποστό
λων 8~oc3oχ~ των: 'E1ndκ6πων' εξocσqiΙΧλ(ζ~i την βεβιχ(ιχν κιχ! ιχόθενΤLκ~ν μετoc80σLν
της θείιχς &.λΊjθε(ιxς κιχ! χ&'ρtτοςέν τη Έκκλ~σΙq: κιχ! την γνφt6τ'ΙJΤΙΧ του a.ποστολ~κοσ

Κ'lJρόγμιχτος κιχ! των μυσΤ'lJρ(ων κιχι γενLκωςέξιχσφiλΙζεt την UUvixeLΙX'.' -=-Ίjς ζω'Yjς

Τ'οα σ<1μιχτος τΎjς 'ΕΚΚΧ'lJσίο:ς κιχ! της (J.έτcι:8όσεως τΊις σωζοόσης θείιχς ΧOCΡLτος ε!ς

τα: μέλΊj' ιxότ~ς» (1 )'.

",'

"

'

,

ΚιΧΙ IΧOeL; άνOCγΚΊj ν~ έπιχνΙΧληψ.θη ενΤιΧαθcι:, οτt 8ta τω,ι μέχρι τοuδε έκτεθέντω'ι

-ηκ!.στlΚ ΚΊjρόσσεΤΙΧL ~κρoς τtς κιxΙξέ~oς ~η 'όρθο80ξΙq: Κλ'ηρtΚΙΧλtσμός, άλλ' έπtζΊj
,ε!:ΤιΧL' δ ιfκι:-tβ~ςΚιΧθοΡtσμος ΚΙΧ! '~ ποφocστα:σtς τΊις &κρως UΠG:uθόνοu τ&.ξεως 1'0\3
Κλ'ήρου έντη 'ΕκκλΊjσΙq: (2). ΔtόΤL Ζtπομε'ι μέν, ΟΤ!. ά8ό'lιχτον να: νOΊjθη 'ΙεροφχΙιχ
ιΧποκε:ωμμέν'l) κιχ! λελυμένΊj ΤΟ;) λιΧ~ΚO;) σώμιχτος των πtστων, σ:λλ' εν ΤιΧότΙ;> όφε(""ο μεν νιχ"ι"
, 'Ε
'" " ιχπο
, β"
'ό
'" \ τ'l)ζ
τoν~σωμεν, 15'
'tL 'ι),
' XXL,'l)crtoι:
ΙXL'Jet κε""ρο\, σωΤΊjΡLιχς
μ νον otιx
~

,

'''"....

' ' ('

,

. \

,',

θ

tI'

) ,

,

ΙεΡΙΧΡΧLιχς XΙXt εν ιχυτη, κιχ! επομενως το κα:'iονtqτ!.κον μεγε ος, οπερ ενεσιχρκουν το

κα:,,:

" ιχρχιχς
,

6

'l'
'Α π στο λ'εν
Ot'Δ" ωσεκιχ

OL

lOp<j),

-~" εΠL ζ εt
~ XΙXt' ' lοtιχtωνt
'
'ζετιΧ!.
τοuτο

έν

-

τη

'Εκ:-

κλ·φtq. έν τ<;) προσώΠ<j) της ΊεριχρχΙα;ς. Έντεuθεν λοtπον 8έον να: tρμ'l)νεuθΊj κιχ! τΟ

'('εγον6ς, l5τ!. πολλιΧκtς ΚιΧλε!:τα,LΚΙΧΙ ~ 'Iepocpxtιx κιχθ' έιχυτ,ην 'EκκλΊjσ(ιx (3), κιχ! οόχ!
μόνον τΟ πλ~ρωμιx Kλ~ρoυ κα;! J\OCOU, κOΙ:Ιτo~ ~ς όρθως πιxρα;ΤΊjρεΤ δ Π. Τρεμπέτων 'Αποστόλων 'Eπισκό~o\)ς, ιl:νεργΌυVτιΧί; κα,Ι κα,'θ' εΚcι.στoν κα,Ι εν Σ\)ν630ις. 'Η ίιπο .. ων «λα:':'
κων» ΙΙ:ν3εχομέν'l] δπό3ειξ~ς των μελλόντων κλ-ιjρικων 3~ν &ποτελε! Π"IJΥην της ιl:ξO\)σtα.ς έν ήj Έκ
κλ'l]σΙq;,,?ιJ.J: &'πλως αιtοβο'l]θ'l]τικην κα,τ&. κόσμον, ένέργεια,ν η ι,ειτo\)ργtoιν έν τ<';) της Έκκλ'l]σΙας έ1n
γεΙφ σ~μ.α;τι προς κιχτά το3uνα,τον &νά.3ειξιν των κα;τιχι;λ1jλοτέΡων εΙς έκΠΡΟσ6Jπ'l]σιν της ΈΚκλ'qσΙιxς,

~ιότι'~ b.ιέργ&tα: α,{)Τ'l] 3έν Uποκcι.θιστij.τ-ην θεΙα.ν,χcφιν κιχ!: την έξο\)σ(ιχν α,ότ-ίjς, &φοϊ) κόριοι δριχτοΙ α,υ

της φορείς εΤνα,ι έπΙ γ'ίjς οΙ 3ι&3~χoι των 'Αποστόλων 'ΕπΙσ/.οποι κα,Ι κιχθ' lκα.στoν και κα,θ' δλο\)
έν Σ\)ν63φ της έπιγε(ουΈκκλησΙιχς κορUφη!)ντtς».

(1) 'Ι. ΚιχρμΙρ-ιι, 'g 'Εκκλ1jσιολΟγΙα, του Μεγάλο\) Βιχσιλε(ο\), 'AθΊjνιxι 1958, σελ. 18. Πρβλ.
62. Ώσα,ότως βλέπε κ,;ι:Ι τοϊ) 'Aρχιετtισκόπo\) Χρ\)σοστ6μο\)Πιχπι:ι:30ποόλο\) : «Δια της θεOΣUσΤOCΤO\)'!εριxρχΙιxς καΙ 3i' ιxότ-ίjς μόνον ή Έκκλ'"!JσΙΙΧι:ι:{)τη' σuν3έετα,ι 3t'
&3ια,σΠOCστο\) 3ΙιΧ30χηςμετoc των 'Αποστόλων γ.ιχΙ 3tίxτηρε! -ro\l Uit' α,ότων είς α,υτην έμπεπιστε\)
μένον O'l]GΙX\)pov» (πιχρoc '1; Κα,ρμΙρ'Ω, !Η Όρθ630ξος Κα,θολtΚ7J Έκκλ1jΟ(ΙΧ κα:Ι /χι σχέσεις α,υτης
προς τας έτερο36ξο\)ς 'EXXA'l]Gtext; κιχΙ την Kotvco)vLrl" των Έκκ),ιjσιων, 'ΑθηνάΙ '1949, σελ. '14,
κα:Ι Β. ΈξOCρχο\), ένθ. &νωτ., σελ.

έν δπoσ1Jμ.tιώσει);

(2) Ά3Ικως λοιπον Ισχ\)ρΙζετιiι δ Ιι. Slenezka, δ-.ι πα:ρ' '~μίν «der BegI'iff Kirche wil'd ϊη
dem Abschnitt iiber daS geistJiche Amt 'ganzUch aufdie Hierar~hie und' illro Funktion ίη
der ΚίΙ'cΙleeίngeeήgt» (Ιι. ~lenczka, Ostlίrehe und Okumene, Gottingen 1962, σελ. 47),
(3) Πρβλ, ΚΙΧΙ τους λόγο\)ς του Ι Χρ\)σοστόμο\), όρθως έρμ·lJνεύόν-.ος -.ά ό7σΟ του Κ\)ρΙο\) έν
:Μ/Χτθ. 18, 17'Uπα.γορεuόμενci : «έ&:ν 3έ Κ!ΖΙ -.οότων πιχρα,κοόση, ειπε τη ΈΚY.λ'qσ!ιf· τo\)τ~στι "1.'οΤς
προε3ρεόο\)σιν» ('Iωα.ν~ Xρ\)σoίJτόμO\), Είς 'Μι:ι:-.θ, δμιλ.60, 2 MPG 58, 586). Ώσα.ότως πρβλ.
"1.'ouri.ύ>t'o\> Ι Χρυσόστομο\) : '«Mtyιil'l] γά:ρ η των Ιερέων &ξίιχ. Δω κcι.Ι Πcι.\>λoς neyt' ΙΙιΙθεσθέ:
τοΤς ηΥο\)μ-Wοι.ς υμων κα.Ι um:Ικετε κιXΙυπερεκπεp~σσo\> '~γεΤσθε α,ότοός. Συ μέν γά:ρ τά: σα.υτου
μερψ.ν!iι;· κ&ν τα\>τα. 3ι&:θη Υ.α.λως, οΜεΙς σοι των f})..λωνεσ'l'α.~ λόγος ό 3έ ίερεtις κ&ν '1'011 οΙΚείον
κιχλως οΙΚονομήσΩ βΙον, τον 3έ: σόν, ~τoι &:πιΧν'l'ων των περΙ α,ότόν, μ'1j με,,&: &:κριβεΊΙΧς έπιμελήσητα.ι,

μετά' των πον7jρων εΙς την γέενα:ν &εισι'" κα,Ι 'πολΜκιι; &πό των οΙκείων οό πρό30θεΙς, &:πο των
υμετέρώiί ά:Πόλλ\)τcι.ι, &νμη πιXντcι. τα εΙς cι.ό't'ov ~κoντα, &πα,ρτΙσΙ} κιχλως. ΕΙΜ"1.'ες οον το\> XLVWνου τΟμ.έγεθος, πο),λην .χπονέμε"1.':!: α.ύ-.οίς :!:ύνοιι:ι:ν» ('Ιωoi:ν. Χρ\)ί:!οστ6μο\), ΕΙς Ίωcι.ν. δμιλ
λfΡG

59, r,71).

87, r,
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λocς «o~ σuψίjθως φερόμενo~ oρo~ έπΙσημος ΈκκλΎjσtoc, δ~ο~κοiJσoc 'Εκκλ-ησΙrt, a~3oc

axouaoc ΈκκλΎjσ'Ιιx, κσ.:τιΖ συνθ~κην xrt! κα.τocχρ-ηστ~κως χ.Ρ"fjσtμοπο~οUντoc~· xrt! ~κ
30γμ,('Ι.ΤLκ1jς έπ6ψ€ως πσ-ροuσι&'ζοvτrtι κocτ' &κρΙβειrtν &.3όκιμοι»
'ΙΙ"

1. ouτωσι

" 1ερc;φχισ,~,
( ι
,«
νοοuμε'l'η
οεν uφ~στa.τιχι· μεν, ως

(1).
,

•

πrtρεΤ'ηΡ"fjσσ-μεν, Αε

λ

.. 1.
u/M'-

νως, "ουτο ομως 3εν σημocΙνει ποσ('ός, στι καιΙ έξocρτ~τocι &.νΙΧΥκocΙως &.πο της όλομε-

'
),ε~α.ζ

-

!

aLOCC;

-

των πισ~~ων,

'fI
θ

{

~
οΙ

6
'
τ~ Τ'ην

' -

'λ εuσ~ν rtUΤ"fjςεχει
>L
προε

(

έκ Θ
"eOU-

, OUXL
",,.
-'- θ ρωπων.
' .
εζ a.ν

κα.ι

- '1 ερcφχια.ς
" 'ως
..Opya.vou
!.
- χocριτος
,
ΤΥΙς

τοι(ιuτ-η ιpuaLC; κιχ Ι θ'
εσ~ς τ-Ι]ς

., - , LΟUΤΙΧΙ επ~ .Ι]ς εν τη

κ-

Ή έκπροσώΠ"φΙζ ομως(ι{)τη 3έον οπως νOΊjθΊi έν τ-n έννο(qt της π ιχρ ΙΧ. στ

«-

π Ρ ο σ ω π 1) σ ε ω ς,

θλ

ο

η

θ ι

1
Ι
e~qt ο~κονομ~qt

- ' k~κκ
'
λ'ηΤΥΙς

'".ι.

εΙJ.ε

λ

"'!ο';';

κεντρικωτσ-της

κιχθ' ~ν &ξελΙσσετιχι Τι ολ"1] θεί(ι οεκονομΙ(ι

~oεocς της

(11).

σ ε ω ς,

xrt! οόχ1 της & ν τ ι π Ρ ο σ ω π ε ό σ ε ω ς (3). Δ~ότι ή &ρχ·ιιτης έκπρο,
, - θ Ι!Μ(.
ι'
':1.
f.I6 ~ -, , ,
i
σωΠ'ησεως εν τη
οικονομιιχ l1.κρψως μ '10'1 .",J τη eνVOLq: της πιχρσ-στιχσεως ε VOCL
,
'Ω
'1{ θ
,
.
~
,
λ
6
t '1
.1. ~
.).
,.
νοητη_
c; Ο a.v ρωπος πocριστqtεν ειχuτιι> τυν συνο ον κ σμον, ο. apOCr;t'.••ιν σuνΟλον
&νθρωπότ-Ι]τα: κ.σ.κ., χωρΙς

νιχ. 3uνσ.μεθoc νιΖ εtπωμεν, οτι ή. πocρ&.στocσις «!)τη ση

μ:ι..Ινz~ &.ντιπροσώπεuσιv κσ-τ' &ν&.θεσιν, ο{)τι... κ(ιΙ οΙ 'Απόστολοι, ο{)τω xocl.yι σύνο
λος ΊΖρσ-ρχΙ(ι πc:ι.ρι.στωσι κc:ι.Ι οόχΙ &'Jτιπροσωπεόοuσιν

&'1

τη

t'J'Jotq: τ~ς &νΙΧθέσεως

την σύνολον Έκκλ·φί.ιχν.
ΊΙ τ&.ξις 31jλΙΧ 3ή το\) IQ'ίjpou 3εν δφ(στcι.τocικcι.τ' &'1ιkθεσιν .~ έξοuσι03ότ-φΙ'J
το;; Aσ.ou, περΙ της δγ~ocινοόσl]ς κocτ.ιχστιkσεως τοu. όποΙοu οΟτοι ocuθεvτικως &.πο
φcι:.Ινoντιxι κσ-Ι &νoc"λόγως lvepyouatv. 'Άλλως τuγχιkνει

ολως ιΧκσ-'i.'ιχνόη'i.'ος .~ &περΙ

φριχστος κιχ1 κocτηγορημrx.τικ·1ι Υλωσσιχ τοί) Άποστόλοu Πotόλοl) έν τoc'i:ς ποιμιχντι

κσ-Τς κ"λοuμένΙΧΙζ έπιστολlΧ'i:ς γενικως, κσ-ι 3ή έν προκειμ,ένιι> τιΧ έν Β' Τιμ.

4,

2λ[rtv

χlΧΡrtκτηριστικιk: «κ'~ρ\)ξoν τον λόγον, έπΙστηθι εόκ"Ιρως ι:ΧχιχΙρως, Ιλεγξον, έπ\-

,

.

. ')

"

"ι.μΊ) σον, π«ρotκot ,εσον, εν πocση

θ"
'!ο ~
-"
μotκρο uμt~ κιχι οιοσ-χη. εστrtt

,
yotp

i"-

χotLpUζ οτε Τ'ης

δγισ-ινοόσης 8ι~ιxσκσ.:λ[ocς ουκ &νέξο'ιτιχι, &λλιχ. κατα. τιΧς έπιθuμ(cι.ς τιΧς L8Lotc; έrtuτοtς

επισωρεόσοuσι 8ι8ιχσχΜοuς, κν-ηθόμενοι την &ΚO~ν" xrtl «πο μεν της &λ'ηθεΙιχς Τ~')
«κοήν &:ποστρέψοuσιν, έπt 3e τους μ{ιθοuς &κτρrx.ήσοντrtt. Σδ 8ε ν~φε έν πCΊιη, κα.(ί)

11.

(2)

ΙΙρβλ Η. Kίing,

Tpι;:μπtλo:, Δ(ιγμα:nκ-/ι τ(ιμ.

2, 'ΑtJijνι;ιι 1959, σελ. 376.
Strukturender Kirclle, σελ. 27 : «lη der heiligell Schrift splelt das
ΡΙ'ίηΖίρ der Reprίisentation θίηο grosse Rolle. Die ganze Heilsgeschicllte entwickelt sich
nach dem Prinzip der Reprasentation. Schon ίη der SchQpfung erscheint det' Mensch als
Reprίisentallt der Gesamtschopfung, dann das Volk Israe1 a1s Reprasentant der Gesam*mensc1lheit, weite.r der Rest Israe1s als Reprasentant des GesamtvoIkes Israel, schlie'ssliclι
CΙlristus ais der Reprίisentallt des Restes. 1m ΑΙΙοη Testament wirkt sich somit die Reprasentation ίη der Weise aus, dass auf Christus ηίη οίηο progressive Reduzierung νοη der
Vielfalt zum Einen stattfindet. Ιιη Neuen Testament umgekehrt: Reprasentation durch
progressive Ausweitung νοη dem Einen zur VieIheit. Ιη der Kraft dessen, der als Είηθl'
fίir die Vielen den Tot erlitten hat und νοη den ΤοΙοη auferstanden ist, solI ηυη die Vie1heit den Είηοη repriisentieren: die Aposte1 soHen fίir die Kirche, die Κirche fur die Menschlleit Cllristus reprasentieren, ίιη eschatologiscllen Ausblick auf die erloste Menschheit
iιn kommenden Gottesreich und die erloste Schopfung des neuen Himmels und der
neuen Erde».
(3) κι;ιτα τΟν R. l(ung +ι IiV')ow. τ-ίjι; Reprasentation ώι; «Vertretung») (StelIvertretung,
Delegation), IIist ein Verstandnis der Reprasentation, wie es sich erst im Mittelalter untel' dem Einfluss naturrechtlichel' ldeen herausgebildet Hnd ίη der l(onzίliaren Periode
durcbgesetzt haΙ)) (ivG. ι;.νω,:., σελ 28).
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ΚόΠά.θ-ησον, ~ργoν ΠΟL"ι'jσον εΙΙα.γγελισ"ου, τ"~ν Ο\ιΧκονΙα.ν

VOU

πλ"l'jροφόρ"ιjσον».

Σ"ι'jμα.ντικώτσ."ονοε εΙνα.1 το γεγονός, οτι κrι.τόπιν πολuμεροuς &λλα. κα.Ι &πιχ-

Ο. οuς

,

, '"l'jV
\ οuσια.ν
"

εμ β α. θ'
uνσεως εις

'

-'Ε κκ λ'
.• Δ ια.μα.ρτuρομενοι,
Τ"l'jς
'Γισισ.ς χα:~Ι'
σ;uτο~Ι"
ε"ι οι

οι' έγκόρων κ",ι aια.πρεπωνέκπροσώπων ΙΧότων, όμολογΟ13σLνιiνενaοιocστως ,,'~ν κιχι

ρία.ν χα.Ι ιiπoφασιστικ-~ν θέσιν τοu-'Ιερα"είοu aLα ,,~ν 6ΠιΧρξιν ΚιΧθόλοu ,,~ς Έκκλ'Γι
σίocς

(1). Τίς α.~φν"l'jς 'Ορθόοοξος Θεολόγος οεν ~θελέν έπικρo,,~"σει ώς &ρΙσ"ψ την
πocρα.Τ~Ρ"l'jσιν "013 J. Heubach γρocφοντος : «χρισΤΟλΟγLκως οέον να. νOΊjθη ~ χεφο
τονΙα. . .. Δι' /) όπ~ρξε μεγocλ"l'j 'ItAOCV"l'j, 8τι μέχρι "οuaε aιεΠΡιΧγμα:τεόθ"l'j ης ιΧό"'~ν
:ΧποκΛεισ"αως ώς θέμσ.."OCζεως, λιΧτρείιΧς ~ ΔΙΚιΧίοu» (2).
T~ν σπΟUΟιΧιό,ψιΧ Ι)μως κα.Ι ,~ν κocφΙα.ν ειιθόνTιν,,~ς Ιερα.τικ~ς έν ,7jΈκκλΊj,
'?:
''!ι
-'Ε
' το\"οργα.νον Τ'ης
- σωτηρ (
,
vLq;
τα.c,εως,
ως
οια.σφα.λ ι ζ οuσi)ς
τη
< κκ λ'i)crLcr;
α.ς, '
επιτuχε-

σ"α.τα. όποο'l)λοί ό Κα.θ"l'jγψ"~ς Γ. ΚονΙOOCΡ"l'jζ οια. μιocς κα.ι μόν"l'jς προτocσεως, γρά
φων: «Ή ocλuσις : Κόριος-Άπόστολοι-Έπίσκοποι Οια.σφα.λίζει τ~ς πΙστεως το

&λΊjθες χα:ι τ-ην βεβιΧι6τη"α. τ:ης σωτηρία.ς» (η. Ή Έκκλψί"ίιΧ ο:ηλά o~ ώς κέντρον
χα.Ι 8ργιΧνον ,,~ς χocριτος όφίσ"α.τα.ι μεν xocptv κα.ι έπt crCtJ""l'jPLcr; τc-;)ν μελων, οι' Ο κιχι

οεν OUνα.τα.ι να. νΟ"l'jθη&πεσχισμέν"l'j "ων μελων 'ΙεραρχΙα., ώς τοια.ό,,"I'j ομως, ~τoι ώς
Οργα.νον σωτηρία.ς, κέκτητιΧΙ, ώς έλέχθ"1) κ:α.t &νω"έρω j χα:ρα.κτ:ηρα. κα.νονισ"ικο13 με
γέθοuς, μ~ προσΟΙΟΡLζομέν'l) ~ έξιΧρτωμέν"l'j όπο "ων μελων. Διότι κα.τα. τ~ν εuστο
χον πα.ρα.Τ·~Ρ"l'jσιν του Ρ.

Evdo}(imov

«οεν ε!να.ι τα: μέλ"l'j, ocτινιΧ σuνενοuν"α:ι οια: να

γενν~σοuν το σωμιΧ, ιiλλ' .η Έκκλ"l'jσΙιΧ, '~τις γεννq. "α: ίοια: τέκνα. έν Χριστ(ι»>

(4).

(1) Πρβλ Ε. Brunner, Dogrnatik ΠΙ, σελ. 4.8 : «Nichtdie Versammlung ist das, was
die Apostel ώθίηοη - was vor allem"Paulus meiilt,wenn er νοη Ekklesia spricht-, sondern
die Κlesis, die Er\vahlung und der Ruf Gottes ίη Christus. Die Versammlung spielt im Neuen
Testament θίηθ ganz untergeordnete. Rollell.
(2) Joacllim Heubach, Die Ol'dination zum Amt der Kirche, σελ 85. Ό αύτος πα:ρατ"ι
ρε! περαιτέρω τιΧ έξijς βαpυcrήμαντα.: «Das Amt ist Wille Gottes, Gott will das Amt, weil
er die Ekklesia (=Kirclle) ,vill. Gott ",ίΙΙ das Amt, weil er die Welt durchs Wort, durch
die hQr-und sichtbare Evangeliumskundmachung retten und die Herde Christi, die Kirche,
eben dur'cll dieses vVort weiden will. Gott llat das Amt um des Evangelius willen und um
dtJr Ekklesia willen eingesetzt ... das Amt ist Amt der Kir.che, weil die Kirclle durcll dic
Funktion des Amtes entsteht und bewahrt ,vird. Das Amt ist darum heilsnotwendig Ιϋι'
die Kirclle. Ollne Amt keine Kil'clle, weil ohne Hirten keine Bewallrung der Herde. Ohlle
Amt keine Kirche, weil Gott das ΑΙηι eingesetzt lratll (ι!:νθ. ιΧνωτ., σελ 71) .. τ.ην χριστο
λογικ.ην ΕVνoιαν του ΊερατεΙου υπαινΙσσετα:ι και ~τεpoς 3ιάσημος συγχρονος Διαμαρτυρ6μενος,
ό Ρ.

Meinllold, γράφων: «Είη weiteres entscheidendes Moment ... liegt ϊη der Tatsache,
dass das Leben der Kirche alsRealitat vor denl Glaubensleben des Einzelnen und
unabllangig νΟΗ ihrn da ist-ein Faktum, das πιίΙ del' Sendung des Menschensollnes ίη die
Welt gegeben ist ...-. Die Kirche ist also nicht die Summe der θίηΖθΙηθη Christen oder Gemeinden, die ihr leben ollne den fortdauernden Zusammenhang mit ihr fίihren konntenll
(Ρ. Meinhold, Die Konzile der Kirclle inEvangelischer Sicllt, Stuttgart 1961, σελ 16).
"Πρβλ. ώσαυτως τα υπο του Η. οιι (μν. έργ.) ~τ~ σαφέστερον περΙ του ΊερατεΙου γραφ6μενα,
ιΧτινα οοτος κατοχυρο! 3ι' όμολογιακων κειμένων των Μεταρρυθμιστων και 8.η του 170υ κεφαλαΙου
,ijς β' Έλβετικijς ΌμολογΙας.

(3)

Γ. Kovt8ιXp'l),

'11

σπου3σ.ι6.ης των περΙ το πολΙτευμα της Άρχεγόνου Έκκλ'l)σ(ας έρευνων

καΙ 8ιιΧ την ΟΙκουμενικ.ην ΚΙv'l)σιv (μετιΧ στοιχεΙ(ι)ν της λόσεως), ι!:ν

(4.)

Ρ.

1958, σελ. 195.
Evdokimov, L' Ortllodoxie, Neuchatel 1959,

:" Εόχαριστηριον

τcϊ> 8ι8ασκιi

λφ Ά. 'Αλιβιζάτφ, 'AOijvoιt

σελ

ΘέσεLIΟ περι της φύσεως της Έκκλ'l)σΙας ι!:ξ ι!:π6ψεως Όρθο36ξου, ι!:ν

157. Πρβλ. καΙ Β. Έξάρχου,
: «Όρθο80ξΙαll 1953, σελ 59.
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' β 0:.. f.
ειπομεν,
οτι
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ΚΚλ'ησιoc
εt'lα,ι και, κoινων~o:.,
εν τουτφ
οε
Q

;

0ότα,τος λόγος κο:.ι ό σκοπος αότ'ijς. Ό Θεοι; t8Ρόει τ,ην Έκκλ'ησίocν έξ ιΧπεΙροι> πρός
,

-:ον

>' θ
'./."
rx.'
} ρωπο'l α:γrx.π'ης,
.ινσ.

ι

~

κατα,στ'ηση -:ουτον

.Ι.

~

'Ε

κοινωνιιν της

~

α:υτοι>

.

ι

μακαριοτητος,

ητις κα:Ι ιΧποτελε1' τόν ~σχα:τoν κα:ι άκρό,α:τον καρπον τ1jς σωτηρίας.

Ή t8pUGLC; ομως τ1jς δρατΊjς έπΙ γΊjς του Χριστου Έκκλησία:ς ΚIΧΙ δ Χ('!.Ρζ~ΚΤ~F
rι.Ωτης 6.>ς κοινωνίας προσ8ιορΙζοντα:ι, άκριβέστερον εΙπείν, όπα 8όο σ10ιχεΙων, α.τινrι..
8ια.φωτίζοντα:ι πρό τ«(ιν όφθαλμων του μελετη,οu, έaν ~ όλη πρα:γματικότης 9 ς Χρι

στι<Χνικης Έκκλησίας θεωρηθη τόσον έξ επόψεως θεΙα:ς οΙκονοιιΙας, -ητοι εξ έπόψεως
τ:ης βοuλΊjς κσ:Ι τ:ης οΩσία:ς
'1
οσο'l

,
κσ:ι

'1= ι::;ΠΟ
1. 'ψ εως
!""

"ou

'1 στορισ:ς,
ι

Θ;:οu, ιχ(τινες εκφρ&.ζοντocι εν τη Έα:1.r,οU άγ&.Π'!J,
"
'ξ"
Ι
- σ.ν
> θ ρωποι>
'
- ,εοωτουητοι
ε
. εποψεως
τοι>
και'"''
ι.ιη της

&:μα:ρτΙα.ς, τ1jς κσ:λουμέν'ης πρoπσ:τoρικΊjς.
Βεβσ:Ιως θεία: οΙκονομΙIχ κα:Ι 'ΙστορΙσ: 8ια. τον ΘεολόΥον οεν 8όνα:νΤlΧt να. aια:κριλ'
, "-" β OU'Ij
'η σε
0. ωσιν,

-

ΤΟΙ>

Θ

- ,

,~

, ,

\'"

θ

'Τ'

ι

Μ εοu, 'η εξ α:γα:πης προς τον α:ν ρωπον κινουμενη, εL'Jα:ι ο κυ-

ρως πα:Ρ&.Υων, οστιι:; oρ~ άποφασιστικως οια: την t8puGtv τ1jς έπΙ yΊjς Έκκλ'ησΙα:ς
"

ι

κα:ι Τ'ην τοια:uτην

~

'Ι

ι
ι
'totocu't"'"/J'1
rpUGt'}

,

-

α;uτης.

'ΙΙ

ι

τοιαuτη

.,

ομως

ι

"-' ,

"-"

οιακρισις ΤUΥχα:νει σια:

τουτο κιχι μόνον άπα:ραΙτητος, ~να: κα:ταοειχθη, ο,ι δ χα:ρσ.κτηρ ,:ης Έκκλ1)σΙσ-ς 6.>ς
κ ο ι'l ω ν ί α: ς, κσ-Ιτοι &ρχικως κσ-Ι κυρΙως όπσ-Υορεόετσ.ι όπ' σ.ότοϊί του όλως &νεξ
:-ι..ρτη,ου θεΙου θελ~μ(y''1'oς, οόχ 1jτ,ον τυΥχ&.'/ει κσ-Ι το όρθον &ν,(σΟ'1'ον ,Ίjς προπσ.
τoρικΊjς ά..μοιρτΙας, κα:Ι μόνον εν τ-η τοισ-ότη έννοΙq. ελέχθη &νωτέρω, ΟΤΙ ~ 'Εκκλη

σία. 6.>ς κοινωνΙσ- συνυπσ-Υορεόετocι καΙ έξ αοτης της φόσεως τ1jς &νθρωπΙτης ά..μaφ
τΙocς. Έπεtση o1jAOC σ~, ι~ς Υνωστόν, ~ οόσΙoc τ1jς προπα:τορικης ά..μσ-ρτΙocς συνΙστocτσ-ι
κocτιχ την ΟιΟα:σκσ-ί.Ια:ν τΊjς Έκκλησίοι:ς εν τη

φ ~ λ α: υ τ Ι q.

(1)

του &νθρώποu, όφ'

.ης οοτος κυριευθεις 8ιέΡΡ'ηξε τούς 8εσμούς τΊjς προς τον Θεον ιχό:ι-οί} κοινωνΙσ,ς, 8ta
(v.
....
,
:ι
ξ'
'(\~,
" λλε νι:ι., )α:ντιτα:ΧVfj,
Α.::
t
"
,
τουτο 'η rx.pGLC; της τoισ-υΤΊJς σ-τσ. ισ.ς, εις ην σ.ντικρυς εμε.
ως ocντι80τον, 'ή Έκκλησ!α:, ίιΠΊJγόρευεν έξ O!':u't"Ijc; της φόσε<vς τΊjς ά:μιχρτΙσ-ς την εκ νέοι>
κσ-θισρυσιν τ1jς κοινων(σ-ς, κΟ!':Ι o~ κοινωνΙσ.ς τοίί &νθρ<i>που τόσον 7;t'pOC; τον Θεο') οσον
κσ-ι προς τον συν&.νθρωπο'l (2). ΠεΡLπόν 8ε νιΧ πιr.ρσ.τηρ~σωμεν έν,α:UΟcι., ο,ι κrΔ εκ

-

ι ~
ι
"ψ εως της
στοιχειωοους
τι:ι.υ't"ης
επο

Τ'ης

στος

(,

'Ε κκ λ 'ησιο/ωΥισ-ς
"
!>'ζ ε"σ-ιως. σ.νη,ωυι
κιχτσ-σικα:

&., ο μ ι Κ L σ μ Ο ς ~ ί8έσ- τοί) &λσ:θ~τoυ έ'/ος προσώπου, του Π&'πιχ.

Πά.'1τως επι ,ου χα:ρα.κτηρος τijς ΈκκλΊJσίocς ιός κοινωνίσ-ς 8εν όψί.στσ-,α:L &νά:γ

Κ1)

'10:

έν8ια:τρίψωμεν περισσότερον, 8ιό:n tκα:ν[,>ς ~χει &ποσα.ψΊJνισθ1j το θέμα: τoUτo,

ε" τε τη ~μετέρCf κα:t τ-η έτεροΟόξφ ΘεολΟΥίq,.
Έντα:ίίθι:ι. &πα:ρα:Ιτη,ον μόνον, όπως εν κσ.τα:κλε'i:Οι G1jμειωθ7j, ΟΤΙ ό χσ.ρι:ι.γ.τ.ηρ
τ:~ς ΈκκλησΙcι:ς ώς

(1)

χ ο ι ν ω ν Ι ιχ ς,. εΊ,ε νοουμέτης ,σ-ότης μετα:ξύ Θεοϊί κα:ι &ν-

Πρβλ. Χρ. Άνοροuτσοu, Δογματική, β' έκο., 'Αθ'ijνο:ι

19.56,

σελ

152.

(:2) Πρβλ. κο:1. τσ: όπο τοίι Ε. Brunner όρθως έν πρΟκεψ.ένφ πο:ρο:τηροόμενι:ι.: «Die Sίinde
bestebt ίη der YerschlossenheIt des Icll gegenίiber Gott und den Menschen, del' Glaub~
aber bedeιttet ΟΙΙθη - ,verden ΙίiΓ Gott und ΙίiΓ den Bruder, "ΥίΙΙθ zum Offensein und zUJ'
Selbstmitteilung. αοιι offenbart sich als der, dermit uns sein will, darum ist der Glaube
Wille und BereitschaIt zum Mitsein, zur Mit-mensch1ichkeit,· kommunikativesLeben ..
Es ist darum wesensmassig uηmδglich. dass man als glaubender θίη ΕίηΖθΙηθΓ. θίη Iίip
sich Lebender sein kann oder bleiben wilI. Eben dieses Leben - fur - sich, diese ΕχίΒΙθηΖ
θίηθΓ «Fensterlosen Monade», ίΒΙ dul'cll den Glanben abg'etan. Glaube ίΒΙ k ο m m u n ί
Ζ ί e r e n d e Ε χ ί s t e η Ζ.
Darum fίihrt θΓ ιηίΙ Not"vendigl(e"it durclI KolnmiInic"atio
zur Kommunio» (Ε. Brnnner, Dogmatik ΠΙ, σελ 1ί2),
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θρώποι> (κα:τα:κορύφως), ε(τε μετlΧζό τωv ιΧvθρώπωvπρος ιΧλλ~λοuς (δριζοvτΙως),
<10' '<10'
'λ'β'
, ~ κrxιω
"λ οκλ'
Ι'εφ 'ιι
"Ε κ..,
οεv
οuvα:Τ,α:ι vα.
rx ΊJτηv τελ'
ΙΚΎjV (XuτoI>
Ύjρωμ~V μOρφΎjν,
οσοv Ύj

κλΎjσ(α. τελεΊ: στρα:τεUΟμέVΎj έπι της Υης. Το\1το σημrxΙvει,

g'n

έφ'

gaov

νε~ της ΈκκλΎjσΕrxζ 8εν ~χoυσιν εΕσέτι περιλΎjφθ~ΠOCVΤες έν τij) Θεij)

έv τ:η κοιvω

έφ' gcrov
ι
ζ' Κλ ι
'Λ
- .,\,
ι
11
<10''''
,
OLrxXPLcrLt;;
με't'α: u
ΎjΡOI> xrxt
(Χου, 'Ι κoινων~α: (Χοτη οεν etvrxL xrxL
e!vrxt τελε(rx, &>ς θέλει ιΧπoκα:λυφθ~ (Χυτη έν τη έσχrxτολογικη (XUτης

xrxt

, ι
,ι.,\, 110
υφιστοιτα:ι ετι 'Ι

8ΕV Μνrxτrxι να;

ΙSΨει. 'Αντιθέτως δ χrxρrxκτ~ρ της ΈκκλΎjσ(rxζ &>ς κrxθι8ρόματος σωΤΎjρΙας ΚιΧι κΈV-

ι

i

τρου ΤΎjς χrxριτος τυγ'l.ανει

Ιλ ειος

J,J,11o

,ιOΎj τε

xrx,L"

ι

110

ό

~

-

ι

110

(Χιωνιος, ο,Ι τι ι;;κ των προτερωv οΙα.

,",α;ς ιΧκrxτrxλότους έκ μέρους τοίί Θεο\1 8υνα:τότψα:ς, &ς περικλείει δ λόγος

θειoc τοίί Θεοίί (1 ι"

xrxl

,

θ ετει
ι

~ ιΧλ~-

2. Ένια.ία. κα.ι δλοκληρωτική θεώρησις μuστηρίωνκα.ί A6you
Δια; της προλocβοόσης πι:φrxγρocφου έζ~ρθΎj ε8ιcιιτέρως ~ gλως κεvτρφα.

xrxl

δπεό

θυνος θέσις του 'ΙερατεΙου γενικως ΈV τη ζωη της έπΙ Υης δρα:τ1jς ΈκκλφΙrxς &>ς
όργOCνου της χ&.ριτος

xocl

σωτηρΙας.

Έα;ν ομως λΎjφθΊί σοβrxρως δπ' ΙSΨιν ~, τοιrxόΤΎj α.κρως μυστηριrxΚ7J θέσιςτου
'Ι eρrxτειου
Ι.εν τη
-

-

δ ρrxηι

'Ε κκ λ Ύjσι~,
ι
.ιt,
<10'
'"
(110
. , τιμΎjΤΙΚΎjς
Ί
,ιτις oΕv
ι;;ρε
οετocι επι
μοvον 110

{
oLrxxp.-

σεως Ύι κ~ινωνιoλoγικως νOOυμέVΎjς όργα:vωτικης ιΧνOCγκΎjς, προς 8ια:σφOCλισιv έγκοΙζ
,.
Ιό'
ό
,,~
,
,
, - 'Ι εσμ Ι ου τα. εως xrxL ευπρε:πε (Χζ, τ τε cιυτoν ΊJτoν, οτι τ'ι') τοιrxυΤΊJν υπεΡOΧΊJν της

prxpxErxr;

8εν

e!vrxt

ι
σ τ ΊJ Ρ ι Ο ι ς,

8υνrxτοv νιΧ 8ιι8ωμεν έΚ~ΎjλOυμΈVΎjν μόνον μερικως, έν τοΊ:ς

-.

'θ
ι
'ιΤΟΙ εν ΤΊJ (χυ εντικη oικoνoμι~

J,J,'

μ υ-

ι,
'λλ' , , ,
xrxL'λ
τε ecrLOUFYL~ (Χυτων, rx
εφ
ο-

λοκλήρου της πραγμrxτικότηΤΟζ των εΙζ τ~ν 8ιOCθεσιν της' Έκκλ'φΙrxς τεθέντωνσω
,",1)ριω~ων μέσων της χOCριτος, ~τoιέπ' ιΧμφοτέρων των μορφων, όφ' &ς ~ιετέθΎj τη
ΈκκλΎjσΙ~ ~ χOCρις, &ς τε

μ

uσ

τ ή Ρ ι ο '.ι

xrxl

ώς λ ό γ ο ς

(2).
xrxl

την ύΨΙστην ση μα. crErxv , ήν κέκτΎj't'rxι ~ δλOκλΎjρωτικ~ (XυΤΎj
θεώρΎjσις των μUσΤΎjριrxκωv
ΈκκλΊjσΙα ιΧπο του

Kuptou

xocl

οόχl τμΊJμrxτικ~

σωτηριω8ων μέσων της χ&.ριτος, ocτιναέ8έχθΊj ~

~ια; τωv 'Αποστόλωv έπί σωΤΊjΡΙ~ κocl &γιrxσμij) τουιΧν

θρώποu, ιΧντιλαμβOCvεταΙ τις μόνον έιΧν ιΧvα:λογισθη τοv α.μεσον

8εσμον με,,;,rxζό μuσΤΎjΡΙΟU

xrxl στεvότocτοv σόνxrxl Myou, ~ΤOΙ μετrxζό μuσΤΎjρΙων κιχΙ 8t8rxσxrxA(rxc; (3).

ΒεβιχΕως λεκ,,;,έοv ιΧμέσως έvτocuθoc προς ιΧποφu~v πrxρεζΎjγήσεωV, δη ~ δπο

γραμμιζOμένΎj ocf)ΤΎj α.μεσος σχέσις μυστηρ(ωv καΙ λόγοι> ~κιστoc έπιτρέπετrxι vα; VOΊj
θ] έν τη gλως εΙ8ικη κocι πocρακεκιv8υνευμέvη «μUστΎjΡΙQl;κη» έvνoE~ τοίί λόγου (ΚΎj

ρ':ημrxτος) της ΔιrxμocρτuρομένΎjς Θεολογίας, 8ιότι έκεΙνΎj μεν έν τελικη ιΧvα:λόσει
~yεL εΕζ ιΧποχρωμlΧτισμόν, ιΧποψΙλωσιν καΙ συνεπως εΕι; κοι.τrxρρOCκωσιν των μυστη':'

ρΙων, ΈVij) 'ή Όρθό80ζος ιΧvτΙλ'ηψις σκοπεΊ: τηv κcιτoc8ειζιν της έσωτέρας σχέσεωι; με-

(1)

Πρβλ. Μα;τθ.

24, 35 : «'Ο οδρα;νοι; κα;Ι~ Ύ'iίπα;pελεόσoντιx:ι,
13, 31 Λουκ. 21, 33. •Αποκ. 20, 11.

οΙ 8ε λόγοι μου οδ μ-η πcφέλ

Οωσι». Πρβλ κιχ! Μα;ρκ.

(2) 'ΕπΙ τηι; &μέσου σχέσεωι; κα;Ι ένια;Ια;ι; θεωρήσεωι; των 8όο μεγεθων τοότων. πρΟς lJ:λληλα;,
'ί8ε την περισποό8α;στον Ιργα;σLαν του ο.

Semmelroth, Wirkendes Wort. Zur Theologie. der
Yerkiindjgung, Frankfurt α.Μ. 1962 (ι8Ιζf σελ. 216, 238 κα;Ι 244). Πρβλ. κα;Ι Κ. Rahnel"
Horer des Wortes, Miinchen 1963, σελ. 21, όποσημ. 6.
(3) Πρβλ Yves Congar, b.ι: Das Konzil und die Konzile, Stuttgart 1962, σελ 377 :
"Es gibt Akte der lehrenden Κirche, welche den Glauben des Gottesvolkes definieren,
ebenso wie es Akte der Feier der Sakramente gibt».
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'i:'~ξό "ων σόο μεγεθων, τοϋθ' όπερ 'i:'οποθετεϊ: &μφότερoc. μετa της ocστης νoμ~μότηΤOζ
χ~Ι &νocγκoc~ότητoς έν τη ζωη της δρocτης Έκκλησίocς, μ~τε του λόγου χωρ~ζoμένOI>

κoc1. έξocιρομένου, έπΙ ζημΙ~ κoc/. &πoγυμνώσε~ των μυστηρΙων,

&Ma

μ~τε των μυ

στηριων θεωρουμένων, έπΙ δπoτ~μ~σεΙ του λόγου, ώς "ων μόνων κoc1. 8~μocγ~χ.ων
μέσων τηςχocρ~τoς, έν τη έννoΙ~ ένος ξένοι> τη xptιI'i:'Lιxν~Κo1j (Όρθο86ξφ) ΘεολογΙq;

Sacramentalismus.
T~ν έπΙ της προελεόσεως έκ της ocότης θεΙocς πηγ'1jς έρει80μέν-ην τocύτην $qω
τOCτην σχέσιν μυστηριων κιχ1. λόγου έξocΙρομεν Ι8~ocιτέρως, 8ιότι 8υστuχως έν τη νεω

"lpq;

Όρθο8όξφ ΘεoλoγΙ~ (Ι8Ι~ τΩ Σλocυϊκη), έπ~κρocτεί: ή τocσ~ς, gπως 8~ocκpιθω

σιν ούσιω8ως &π' &λλ~λων

ΈVOς κocΙ

"ou

8όο ιr.O-::IXι συγκεκρψ.έ'.Ιocι μορφOCL της έκφρOCσεωςτου

oct

oc,)τοu θεΙου θελ~μocτoς.

'ΙΙ τOCσις OC{)ΤΎJ

(Chomiakov

(Ι),

χ.α..), 8~a

Boulgakoy (2)

-rou εις 8'.1 κ~τocτει

'.Ιει χωρισμοίί, τοός Κληρικους έπΙ μεν των μυστηρΙων (τελετουΡγικοu) θεωρεϊ: ώς
&πoΛUτως ocύθεvτικoυς οΙκονόμους ocύτων, έπ1. 8ε "ης 8ι8ocσκocλΙc.ι,ζ (80γμoc't'Lκοu) oύ~
8εμΙocν ούσιιχστικως &νocγvωρΙζει ocότοί:ς ocύθεvτικόΤ"f)-;CΙ;, έπΙ ΠΡοφocνεϊ: έξισώσε~ κιχι Ιο:ο

πε8ώσει Κλ~ΡOI>

Koc!

xoc1.

Λocοϋ.

κocτ' ιiρχ~ν μεν πocρocΤfJΡΎJτέoν, οτι &μφότερocι ocΙ 80ξocσΙιχι της ~ιocχωρ~στι

κης τΙΧότης τOCσεως "uyxocνoucrt') ήμOCΡΤlJμένocι. Δ~ότ~ ώς προς την πρώτην «ή όρθ-η
,~
περι των

!

μυστηρ~ων,

λ'
της "ε εσεως

> ~
ocuτων

,~,
λ'
κc.ι,ι των ocποτε εσμlX'ων των

>
'λ·1.
ocντι ηψΙζ

εΤνιχι, στι τocϋτιχ 8εν εΤνocι &πλως πράξεις των τελoόvτων ocύτa Κληρ~κων, &λλoc δλο

κλ~ΡOI> της ΈκκλησΙιχς (Κλ~ΡOI> κoc1. Λιχου), δ 8ε τocυτιΥ. τελων ΚληρικοςένεργεΊ:
ώς οργιχνον (τοu πληρώμιχτος) της ΈκκλησΙιχς»

(3).

'Ανocφορικως 8ε προς τ~ν 8εuτέΡocν όρθως πιχριχτηρεϊ:τιΥ.Ι, (Sτι «ή

π

(στ

ι ς χocΙ

'ή έκ τocότης συγκΙΧθοριζομένη ζω~ της Έκ),λησΙocς στηρΙζετlΧΙ έπ! της 8ιocιωνιζομέ
νης των θεΙων ένεργειων εΙς τους &νθρώποuς έπιχoρηγ~σεως, έκφιχινομένης εΙς την

8toc

του ΆγΙοι> Πνεόμocτoς 8ιocσφocλισιντης έπιχορηγΙιχς τΙΧότης

8toc

των τοuτο (το

Πνευμoc) εΙ8ΙΚ6)ς προς τουτο λιxμβocνόvτων. Τ1jς εt8ικ1jς κα,1. ούσtώ80uς σ.μιχ τocότης

θεΙαςένεργεΙιΥ.ς έν τη Έκκλησ(q; πocριxληπτιY.~, με'tιΥ.8ότocι κoc! έγγυ"f)ΤιΥ.! εΙνoc~ οΙ ΙεροΙ

'Απόστολοι, ώς ΚιΥ.! οΙ τοότων 8ιOC80ΧΟΙ, &νocγκocί:οι ,jποκocτocσΤOCΤOCL έν τη ροη τ:ης
lστορικης ζωηςτης Έκκλ'φΙocς, ΈπΙσκοποι, 8uvocIU~

-rou

θεoθελ~τoυ μυστηρΙοι> ",ης

Ίερωσόνης, τοί) &:πο τοϊ; OCνocστOCνΤΟζ ΚuρΙοuocμέσως t~ρuθέντος έν ",η

Πνεόμocτος πληρότητι Ιστορικης 8ιoc80χης τοϊ;

e!pyou

8toc "ou

ΆγΙοι>

(<<κocθως OCπέστocλκέ με δ Πψ

τ~p, κOCγω πέμπω όμίΧς») κocΙ έξοuσ(ocς των ΠOCΡIΧΑηπτων τοότοι> (<<α.ν τινων OCφητε
τaς &μocpτΙocς, ιiφΙεντOCΙ ocίιτοί:ς α.ν τLνων κρocτητε, κεκρOCτηντιΥ.Ι») ('Ιωocν.

Πρβλ. Μocτθ.

20, 21- 23

28, 18 - 20)>> (4).

(1) Α. Chomiakov, Cerkov odna, 15 (Ostliclles Christentum, Dokunlente, :2 ΡlιΗο
sophie, tK~. Bubnoff - Ehrenberg; Miinchen 1925, σελ 15).
(2) Σεργ. Μπούλγκα:κωφ, Ή Όρθo30ξl.α:, κα:τα: μετα:φρ,'Άννης Bα:crtMtιX30u, έν: «'Απ;
1962, &:ριθμ. <puI.. 5'70.
(3) Ά. 'Αλιβιζάτοu, ΣUVQπτικόν ίΜ:γρα:μμσι της βα:σικ~ς 30γμα:τικ'ijς 3ι3α:σκα:λία:ς της ΚΟ.Ε.

'Aν3Ρ$CII:ζ»
έ-ν:

ΕΕΘΣΠΑ,

'Aθ1jνα:ι

1955,

σελ.

129.

(4) Ί. Kιxλoyfιpou, ΠερΙ τόν χα:ρα:κτηρα: της Όρθο3όξΟ!j Κα:θολικ'ijςΈκκλ'l')σΙικς ... σελ 20,
Ψήσ σχ$σιν [J.uστηρΙων κα:Ι λόγο\)

i1 -όπο ευρμΤ$ρα:ν δρολογΙα:ν- την

σχέσιν μετα:ξυ λειτοuργt

Κ'ίjς ζω'ijς κα:Ι 3ι3α:σκα:λ!.α:ι; Ι8ια:ΙΤ$ρως έξα:Ιρει κα:Ι δ Kα:θ'I')YΎJτης Μ. Σιώτης, έκκινων έκ της δλ'l')ς

ι

κe:ντρικ'ijς θέσεως τοϋ Ι EύαnελΙo\), ουχί μόνον ώςνοήμσιτος, &:λλα: y..rt:t ώς συγκεκριμένο\) βι-
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'Αλλα. κιχΙ πpoσεκτ~κωτέpιx πocριχτ~ρησις πείθε~, ο'η μυστ~pιι:χ.

xoct

λόγος OCπο

';;"ελoυσ~ν ΙσόκυριΧ μεγέθη σωτηρίιχς, οδχΙ ~ε μόνον Ισόκυριχ, ιΧλλα. κιχι ύπότινιχ ~πo

Ψ~ν τιχυτόσημιχ Ι Διότ~, έξ δσων ΤOδλOCX~σΤOν γνωρΙζομεν έκ των ΠYJγων τijς θείιχς
'Αποκιχλύψεως, ό θε~oς Ί~pυτ~ς τ~ς xριστ~ιxν~κ~ς θρησκείιχς κυρΙως έκ~pυξε κιχΙ μό
νον

λ ό γ

rp

πιχρέ3ωκε: ήj ΈκκλησΙ€f τα. μυστ~ρ~ιx, έξιχφέσει τ~ς θείιχς Εδχιχρι

σ.. ίιχς, ~ν πιxρέ~ωκε κιχΙ ε ρ γ

rp.

ΤΟ Β.χπτ~σμoc, οπερ OCποτελεΊ: το πρωτον έν τo~ς μυστηρίo~ς, πιxρέ~ωκε μόνον

λόγιΡ, ~~6τι oό~ένιx Αότος έβ.χπτtσε. Το r~tOV B.xπτ~σμιx ύπο των χειρων του Προ
~ρόμoυ ~εν 8όνιχτιχι να. θεωρηθ1j &ς το τijς Κ. Δ~ιxθ~κης. KΙXL α.ν δμως ήθελεν [σχυ
ρισθ~ τις .. o~ιxότην ύπ6θεσιν~ ήτοι /)τι το Β.χπ.. ισμιχ του Κυρίου όπο 'του Πρo~ρ6μoυ
συv~σΤ(f τ~ν ocπιxpx~ν του Βιχπτίσμιχ,ος &ς μυστηρίου τ~ς χριστ~ocνtκ~ς ΈκκλησΙι:χ.ς,
π.χλιν ΠΙΧΡιχμέ'Jουσιν' OCμ.χρτυριχ εργιΡ τι1. πλεΤστιχ των λοιπων μυστηρίων, δτε ~έoν
να. πιxριx~εxθωμεν, δη συνεστ~θησιxν τιχυτιχ λόγιΡ. 'Τmjρξε ~ψιx ~~ &P~σμένη Εστο
ρ~κ~ στιγμ~, κιχθ' ·ην μυστηρισ.: κιχι λόγος συνέπιπτον &ς ένιιχΙιχ ~ια: λόγου πιχρ.χ
~OvtI; του Κυρίου κιχι των Άποστόλων.
"ΑριΧ κιχτ' OCν.χΥκην ~έoν να. ocπo~εxθη τις, ότι μυστ~pιιx κιχι λόγος ΤιΧυτΙζοντιΧΙ

όπό τινιχ ~oΨιν, οτε έλέγxετιx~ &ς l)μιΧρτημένη itocaoc μετιχξΙΙ ιχδτων ΙΧύστηρα. 8~.x
κρ,σις πχ.~ν τijς τυπικ~ς. ΤΟ ~όγμιx έν εόpυτέp€f έννoΙ€f &ς κα,Ι τα: μυστ~pια, OCποτε
λοuσ~ τελεσι8Ικους μορφιΧι; έκφρ.χσεως του ένος κα,Ι α,ύτου θελ'~μιxτoς

'rou Θεου, του

8ια. του Κυρίου πλ~ρως OCποκΜυφθέντος τοΤ; OCνθρώποις. Το Πα,ν.χγιον Πνευμα, 8έον,
οπως OCμφότερα, ~ια,τηρ~ OCσιτη έν ήj ΈκκλησΙ€f, ~ια: να: πα,ρα,μεΙνη ιχοτη ιXληθ~ς νόμφη
του Κυρίου, ήτοι ocλOCθητoς.

M~πως ~ε

1)

α,ύτ~ πριχγμιχτικότης τ~ς στενοτ.χτης σχέσεως μετα,ξΙΙ μυστηρίων

κα,Ι ~ι~α,σκα,λΙιΧς (Μγμιχτος) ~εν OCποτελεΊ: κιχΙ τον βα,θότιχτον ~oγμα,τικoν λόγον, ~ια:
τον όποΤον οΙ Όpθ6~oξoι OCνα,Υκ.χζοντιχι, έπΙ OCπογοητεόσει πολλ.χκις των λοιπων
Χριστιιχνων 't'~.:; oεκoυμενικ~ς Kιν~σεως των l)μερων '~μων, να. 8ια,κηρόττωσι π.χν

το ..ε έκ νέου την Όρθό~oξoν πεπoΙθησ~ν, δτ~ «δπου έλλεΙπε~ όλοκληρΙιχ τ~ς πίστεως,
έκε~ oύ~εμία, ~όνιxτιxι να: fιπ.xρξη κo~νωνΙιΧ έν τοΤς μυστηρΙοις»;

3.

(1).

Δίκαιον καί Έκκλησία η Νόμος καΙ Εόαγγέλιον

ΠαριχστΙΧθείσης λOιίtOν έν τo~ς χα,ιρίοις τijς οδσίιχς

'r1j.:;

Χριστιιχνικ1jς Έκκλη

σΙιχς, κιχτ.χ τε την εσω κιχΙ OC6ριχτον ώς Κ~ι κα,τα: τ~ν Eστoρικ~ν κα,Ι δριxτ~ν α,ύτ1jς

πλευρ.χν, κα,Ι όπογριχμμισθεΙσης τijς στεν~ς σχέσεως των εΙς την ~ι.xθεσιν α,δ'tijς
σω,ηριω~ων μέσων; ητοι των μυστηρίων κιχι 'tOU λόγου, κιxτε~εΙxθη, δτι

1)

θείιΡ

~ικα,Ιιp κα,τα,σταιθε~σιΧ έν ΙXδή'j Ίερωσόνη κέκ,ητιχι έν τη έξόχως fιπευθόνιp α,δ'tijς OCπο
στολ7j θέσιν ι5λως έξέχουσα,ν έν τφ έκκλησια,στικφ όργα,νισμφ, θέσιν ητις μιχρτυρεΊ:
βλΙου, π«ρεΧOμΈVOυ τοΤς πιστοlς ε!.ς προσκόν1Jσιv, κιχΙ γράφων σχετικως: «Schon allein diese Tatsache zeigt hinreichend. dass jede Auslegung des Neuen Testaments nur ίω Rallmen der
Kirche und nur unter kompromissloser Beriicksichtigung ihrer Aspekte und disziplinaren
Bestimmungen erfolgen kann» (Μ. Siotis, Die Ekklesiologie als Grundlage der neutestamentlichen Auslegung ίη der griechisch - orthodoxen Kirche, Athen 1960, σελ. li).
(1) Δ~λωσ~ς της Όρθο86ξου «ντιπροσωπεΙΙΧς προς το Συνέ8ριον της Λωζ&ννης τφ 1927 (πιχρ.χ

Ί. ΚάΡμΙΡ1J, Ή Όρθ680ξος Κ~θολικ-lj Έκκλ1jσΙ« κ«! «ι σχέσειι; ιroτης πρΟς τ&ς έτερο36ξους Έκ
κ/:ησΙ«ς κιχ! τ-ην ΚοινωνΙσιν των Έκκλ1Jσιων, Άθ'ijν«ι

1949,

σελ.

45,

ΈV όΠΟO"ljμειώσει).
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~3ιιΧζσuσά;v 'ηνα 3όνιΧμιν ΚιΧί έξσuσLαv, τΤις δποΙας -Jι όψη ιiτι:ετέλεσεν hΙποτέ: έν τη
έκκλ-ησιαστικη ΊστσρΙq; τον κuριώτερσv ΚιΧΙ βιΧθότερσν λόγσν πλεΙστωνοσων τ~ς

έπΙ γ~ς Έκκλ-ησΙω; πρσβλ-ημιΧτισμων κα,Ι π εΡιπετειων ,
ΛόγσΙ) Ι)μως γενσμένσΙ) περΙ έξσuσΙας το πρόβλ-ημσ: ά.πσβσ:ίνειγενικώτερσν, τι
θεμένσΙ) σ:ότσμιΧτως τσίί έρω1. ~μα,Τός &ν έν τη' χρισηανικη Έκκλ-ησίq; ΜνατGtL, ώς

έκ της ψόσεως αότης, vd: όπιΥ.ρξη σΙα8~τις Ισχύς νόμσυ Ύι Δικσ-ίου, ιΧτινα συνυπό

νσουνται ά.μέσως μεΤd: της έννοΙας «έξουσ[α» (1). Δια; τον λόγον ά.κριβως Τόάτσν
ocπαραΙτητσν E!VrtL, δπως, πρΙν 1ι έρευν-ηθΊi 8ι' ά.να.λόσεως της ά.πσστόλικης λεγσμέ
ν-ης 8ια8σχ-ης ή όΨ~ τ-ης .ην το Ίερσ-τεϊον κέκτητιχι έξσυσΙας, 3σθΊj 3ιιΧ της παρσuσ-Ιjς
παραγρ&ψσυ ά.π&νΤljσις εις το γενικώτερον πρόβλ-ημα Δίκσ:ιον καΙ Έκκλησία;

μσς κα;Ι Εόαγγέλιον.

'i)

Ν6-

.

Λεκτέσν έν πρώτσις κσ-Ι έντσ:υθσ:, δη το πρόβλ'ιjμα τοίίτσ 3εν &.πΟ'τελεΊ: θέμα τ~ς
χριστισ:νικ-ης μόνΟ'ν Έκκλ-ησΙας, clMd: θέμα, πσ:να,νθΡ6)πινον, 3ιότι, κατιΧ την ει.ίστσχσν
παρα,τηρ-ησιν τΟ'υ G.

Sohngen, «' 'Νόμσς

καΙ Εόαγγέλισν" είναι δ βιβλικός, χριστισ:

'Jικος τόπος τσυ πανιΧνθρωπίνΟ'υ θέμα,τος "Δίκα.ισν κικι χ&ρις"

'i)

"περιτης θείσ:ς πρσ

ελεόσεως κσ:Ι των ά.νθρωπΙνων δρίων τσυ ΔικαίΟ'υ έπΙ της γ-ης"» (2).

Το έν λόγ6,} θέμιΧ, ώς έκ της νσμικ~ς ιΧότσυ 6πωσ3ήπστε ψόσεως, ά.λλιΧ κυρΙώς
3ιιΧ λ6γους ΙστΟ'ρικσός, &π-ησχόλ-ησεν έντόνως την ΘεολσγΙαν τ-ης Δόσέως,

t3tq.

ά.πο

των χρόνων της ΜεΤιΧρρυθμΙσεως μέχρι κα.Ι τωνήμερC)ν ήμων, ιός θέλει 3ειχθ-η κα.,

τωτερω, παρ

, .5. -

~\
Ι
,,~\,'
,~ . ,
.
-,
ι:
,ιμιν οε ψα~νεΤα.Ι, στι οεν ετuχεν ιοΙιΧιτεΡιΧς σuστ-ημιΧτικ-ης επε"εργα,-

σίας. Σχετικως παρα.τηρεϊ: ό Κ. MO'υραιτΙΙ~-ης, gτι «περί του θεμελιώ3όυς κιχ!. OΠO'U3ιΧιστOCτου πpσβλήμGtτO'ς των σχέσεων Έκκλ-ησΙιΧς ΚιΧι ΔΙΚιΧ(συ έλά,χιστιΧ εχΟ'υν 3uoτuχως γΡιΧψη

πιχρ' ήμ'Lν. Έλλείπει 3ε πλήρως έ'.Ι-ημερωμέν'η σόγχρΟ'νσς μσνσγρσ-

ψ(σ-» (3), έν<;>, κσ:τα; την γνώμ-ην σ-ότΟ'υ, μόνσν όπο ΌρθΟ'3όξΟ'υ πλεuΡίiς θιΧ ~τ'σ 3υ
να:τη ή Ι3εώ3-ης λόσις τΟ'υ πρΟ'βλήμαιτΟ'ς τΟ'ύτΟ'υ, έψ' gcrO'V κατα; την δμολογίocν τσυ
oια~μO'υ έρεU'J-ητσυ τΟ'ί) χώρσυ τοότΟ'Ι) της ΘεO'λσγl.α.ς, Η. Dombois, «&:μψότεριΧ
τιΧ συστήματα, -.ό τε της Pωμσ-'ΙκΎ'jς Έκκλ-ησΙας ά.πο της έπσχΎ'jς των Σuν63ων ΤΟ'υ
ΛιΧτερανΟ'ί)

(1139 - 1215),

ώς κσ-Ι "O'U Προτεσταντισμου, ά.ποτελοUν πνευματικιΧς

συλλήψεις, σ:(τινες θεμελιοuντιΧΙ έπί τΟ'υ οιrtχωρισμσu τσί) εσωθεν ά.πΟ ,",Ο'υ εξωθεν.

Τα;υται είνα;ι περισσ6τερΟ'ν προς &λλ-ηλσ. συγγενη πα;ριχ. ά.πΟ κΟ'ινσυ προς το ΔΙκσ.ισν
της. 'Αρχαία;ς Έκκλ-ησίlY.ς»

(4).
'Αλλ' Μν το θέμα; 3εν ετυχε oιεξO'3ικΎ'jς συσΤljμv:τικης μr;:Μτης κα;1. έπεξεργσ:σΙα;ς
πα;ρ' ήμϊ:ν, ή 3Ο'γμιχτικη οπΟ'υ3ικιότης α;οτου τυγχOCνει ΤΟ'ΙιΧότ''! (5), &στε πα;ρεμπ,Ι-,
(1) «'Ε86θ7) μοι πάσοι έ ξο u σ Ι α.

έν οόρανφ κα.Ι έπΙ γ1jς. πόρεuθέντες ουν μα.θ7)τεύσο:τε

πάντα. τά. εθv7) ... » (Μοιτθ.

(2)
(3)

28, 18-20); τοστο θεωρ7)τέον εΙς α.μεσον σχέσιν πρΟς ΔoιvιΎ'jλ 7, 13-15:
G. Sohngen, Gesetz und Evangelium, Freiburg - Miinchen 1957, σελ. 11,

Πρβλ.

Κ. Μοuρα.τ(80u, Δια.φΟΡΟΠΟ(7)σις, έy.κoσμαεuσις Υ..οιΙ νεώτεροιι έξελΙξεις έν τφ ΔΙΥ.οι!φ

της Ρωμα.ιοκα.θολικ'ijςΈκκλ7)σ!οις, Ά&ϊjνoιι

1961,

((ι)Παρά. Κ. ΜΟUΡα.τ!δη, ένθ. &νωτ., σελ.

(5)

Πρβλ.

;

σελ.

8.

9.

ιιΉ έκκλ7)σια.στική τάξις εν τη Ε.Ο.Ε., ώς κα.τεστ&θ7)όπό

'\'Ou Χριστοσ Κ<ΧΙ των

'Αποστόλων, εΤνα.ι ol'ισιω8ες μέρος της δoγμα.τικ'ίjς οιότης &ντιλ~Φεως κοι!δι8α.σκοιλ!ο:ι;, 8ι6τι &.vεu
α.ότης ή όπό τοα Χριστοα 80θεΤσο: α.,)θεντΙα. Υ.οι! πvεuμο:τικ7ι εξοuσ(~ εις την δρο:την Έκκλ7)σΙα.ν
cXπ6λλuτα.ι κο:! οόδεμ!οι cXνθρωπ!V7) α.UΘεντΙOC δύνοιτοιι νιi ,την &ντικοιτο:στηση» ('Α:'Λλιβιζά.τοu, Σuν
οπτικόν διά.γρο:μμα.της βo:σα'ίjς δoγμo:τικ'ίjς διδo:σκoιλΙOCς της Ε.Ο.Ε., έν,: ΕΕΘΣΠΑ, 'Aθ'ijvccL

1955,

σελ.135),.
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πτόν"::(ι)ς να εχη &πιxντήσε~ κα.Ι '~. Όρθό80ξος Θεολιηtrt τα κόρ~ιx έρωτήμιχτσ- το\) εν

λόγ<ι>προβλήμιχτος, κιxι.8~

atoc

βιxσ~κoν εΡcbΤ1Jμα,εαν εχΊ'l θέσ~ντo Δίκιχιον κιχι. ή έξοu

:'0

εν τΤί Έκκλ'ησtq: τοU.Χρ~στοU.
Κιχ(τοι ~π~ρξocν κocΙ

,ημ'1:'ι.

itOCP'

XOCt

tσως uit6:pxoua~ν ~ι φωνσ-ι. 8ιocτεινόμενσ-ι,

&,..ι «το εκκ).ησισ.;στικΟν Δίκocιο') ευρΙσκετocι εΙς &ντίφσ-σιν με την βocθuτέρocν όυσΙocν
της Έκκλ1Jσίocς»

(1),

οΙ περισσότεροι Όρθό80ξοι. Θεολόγοιπερι. πολλου ποιουντιχι

την εκκλησιocστικην τΙΙξιν κσ-Ι σ-υθεντΙιχν, ώς &πιχρΙΧίτητον 8ια. την 8ιocτήρησιντης

ένόΤΊjΤOς κιχι. OCκερσ-ιότητος της εκκλ1Jσιιχστικης 8ι8σ-σκocλΙocς, 8ι6τι «eκκλ1Jσιιχστικη
'θ εντLσ' ε~νoc~
Υ
,"',
",
-'ξ
" 1J OΙU'θεντ~oc
ι
, - ει;νιχι
r
.Ι.
σο\;)
ocου.νιχτος
ιχνευ
εκκ λ1JσΙΙΧCΤΙΚ1Jς
τιχ εως κσ-ι
OCUΤ1Jς
'ι
μ,όνη εγγuωμ$ν1Jτ-ην καθιχρόΤ1Jτσ- της εκκλ1Jσιιχστικης 8ι8ιχσκΙΧλΙιχς κιχΙ. τΙΙξεως»

(2),

Ώς προς την επι.τοϊ) εν λόγ<ι> θέμιχτος βocσικ"ην OCπΙΙντησιν της Pωμιxιoκσ..θόλ~-

-

κης

6

Θ
ι
"
''''
'.1.
""
. .εινσ-ι
.
"εο λ oγ~~
περιττευε~
νoc ενοισ-τριψωμεν
σUΥκρι'ηκως,
εφ
οσον
γνωστ ν,

ο"::ι ή Ρωμoc'ίκη Έκκλησίοι ούχΙ μόνον σόμπocσocν σ-ύτης τ"fι'ι Ισχυνκσ-Ι επέκτιχσιν
φκ08όμ-ησε κυρίως επΙ. της σημασΙσ-ς της εκκλ1Jσιαστικης (j~81Jpii.:; σ-ύθεντίιχς κιχ!;
τοίι εκκλησιιχσ'nκο;) ΔικΙΧίου, OCλλα κιχΙ. έπo~ήσατo κσ-ΤΙΙΧΡ1Jσιν τοότων μέχρ~ παρoc
χιχρ&ξεωςτων κυριωτέρων γνωρισμΙΙΤων του εκκλ1Jσιοιστικοκιχνονικοu σuστήμσ-τος
της

,Aρχσ-~O'...;

ΈκκλησΙσ-ς.

'Απομένει λοιπον να εξετΙΙσωμεν έν σuντόμ<ι> τ"ην OCξιωμΙΧ'nκως ocρν1Jτικην επι
τοίι θέμocτος OCπιΧντ-ησιν· της Προτεστσ-ντικης Θεολογίας, 8ια. να κσ-τιχστΤί φσ-νερΙΙ,
o~α της OCπο Όρθ08όξοΙ) πλεuρσ...; OCνιχψέσεως των εν προκειμένφ κuριωτέρων επι
χειΡ1Jμσ.τωντου Π ροτεστιχντισμοίΙ, ή OCνιχ)"'/.αιότης τ~ςύπιXρξεως Νόμου

εν τΤί ΧριστιocνικΊ)

'EXXA1JGLq:,

x<r.L

Δικιχ(οΙ)

ώς επιβαλλομένη εκ των εν τΤί Κ. ΔιΙΧθήκη στοιχειω-

0<';')'1 έκκλ-ησιολογικων ocρχων, OCλλα κιχΙ εξ ΙΧύτης τΙΧότης της ούσίιχς της Πίστεως .

. . Λόγ<ι>

•

ομως ελλεΙΨεως, ώς γνωστόν, ένιιxί~ γριχμμης εν τΤί Προτεστα.ντικη Θεο-

λογΙq:, την 8ισ-πρα.γμιΧτεuσιν τοϊ) θέμα.τος -ήμων θέλομεν πσ-ροικολοuθήσει κuρΙως εν
τη σκέψει τριων μεγιΧλων εκπροσcbπων τοϊ) νεωτέροΙ) Προτεστσ-ντισμοu, κοιι. 8~
Η .. Sohm, τόϊ) Ε.

Brunner

κιχ!. του Κ.

'rOU

Barth.

Ώς σuστημσ-τικcbτερον έρευνήσσ-ς OCπο Προτεστιχντικηι;

itAeupii.:;

τ~ν σχέσιν 'με

τσ-ξυ φόσεως της 'EXXA1JatιXt; ώς ιχυτη 8ιιχγρΙΙφετιχι ύπο της Κ. ΔιιχθήΚ1Jζ, κιχΙ. του

Δικσ-ΙοΙ) :η Νόμου, Οεωρεϊ:τιχι ό

Rudolf Sohm (t1917),

τοϊ) όποΙόυ ΙΧΙ lpEuvιxt εΠΎ)

ρέιχσ<r.ν επΙ. μιχκρον κιχ! έν πολλοΤς εΠΎ)ρειΧζΟUσιν ετι την σκέψιν πολλων 8ιιχνοοuμέ..;
νων ούχ! μόνον της Προτεστιχντικης, OCλλα κιχΙ. της ΡωμιχιοκΙΧθολικης Θεολογίιχς.

Σuμφcbνως λοιπον προς τιΧς ερεόνιχςτοϊ)

Sohm,

ή Έκκλ'ησΙσ- της Κ. ΔίιχθήΚ1Jς

θεωρεLΤΙΧΙ ocσuμβίβιxσ-τoς προς itiiν εΤ80ς Δικιχtοu. Κιχ/. uitιXpxouat βεβσ-ίως μεγΙΙλΙΧι

8UGXO"(ΙXL 8ι<Χ την στήριξιντοιΙΧότης θέσεως επΙ. της εκκλ1Jσιολογικης 8ι8ocσκο:λtιχς
της Κ. ΔιocθήΚ1Jς, Χαι. 8η ΙΧΙ ποιμιχντικocι. εΠLστολΙΧ1. τοϊί 'Αποστόλου πocυλου, ΙΧΙ μιχρ
"upouaιx~ περι. ocρκουντως ώργιχνωμένης εκκλ1Jσιιχστικοκιχνονικης τΙΙξεως κιχι' σ-όθεν

τΙιχς εν

""n

'EXXAoηotq: της Κ. Δι<r.θήΚ1Jς, πλ~ν -ή Πpoτεστιxνηκ~ κριτική, κιχτα. τ~ν

ΣUνήθΎ) τιχκτtκ.ην νOC ocπoσκoριxκ(ζrι, χα.ριχκτηρΙζοuσιχ ώς ν6θσ-, πιΧντιχ τOC ocνΤLφερό-

'EM'l'jVLKOV Έκκλ'l'jσιιχστικόν ΔΙκιχιO\l των ΌρθοΒόξων,
1911, σελ 51..
.. . .
,.
' .
. (2 } Πρβλ. 'Α .. 'ΑλιβιζΙΧτου. ~H ~'Op~ό80ξOζ 'Εκκλ'l'jσία καΙ δ Προτεστ~τισμος;~!'fΙ ~ι~ τb
(1)

ίιν

Ά. Βaμβtτσοu, EΙσaΎ~yη εΙς τό

Άθήναις

ΟΙκουμενικόν Συμβοuλιον των Έκκλ'ησιων, ΈV.: ΕΕΘΣΠΑ"

Άθ1j\laι1.955, σελ. 1.810.
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μεvrι. προς τaς Ι8Ιrι.ς rι.ιιτης 80ζαoΙrι.ς LZpιX κείμενα, τελικως άπεφιΧ.νθϊ] περι ,,:,~ς μη
ΓVΗσιόΤijτoς "ζων έπισ-.ολών τοότων

Ή σύγχρονος λοιπον κριτικΤ. ΙΧδτη κrι.τιx~

(1).

λ~γει εΙς το σuμπέpιxσμrι., δτι κιχΙτοι ΙΧΙ πoψ.rι.ντικι;ιΙ έπισ-.ολΙΧΙ

-rou ΠιχόλοΙ) περιέ
xoucrt πoλt) πιχuλικbv σ-.οιχεϊ:ον, έν τφ σuνόλφ ,>ων πιxpΙστrι.ντιxι οίιχΙ γψήσιrι.~ έπι
στολOCL -rou Πrι.όλοu.
τ-ην &ποψιν τΙΧότην φσ.Ινεται ΣUμμεpιζόμενOς καΙ ό Ε. Brunner γρ&.φων : «'Η
περι Έκκλησίας !8έιχ -rou ΠαόλοΙ) &.ποτελεϊ: βεβαΙωσι'l της τοιocuτης άπόψεως. 'Όσ-.ις
8ιΜσκει περΙ ΈκκλησΙocς κατα. τοιουτον τρόπον, ώς ό Πα.Uλος έν τιχΤς προς Ρωμα.Ιοuς,

ΚΟΡινθΙοuς, ΓιxλιXΤGtζ κιχι ΦιλΙΠΠ'ιισΙοuς, 8εν 8όνιχται σuγχpόνως να. ~ΧΊl 8ιΜξει κrι.τα.
τον τρόπον τωνποιμσ.ν'nκων έπισ-.ολων»
μειζόνω'ι έπισ'>ολων

(2). Διrι.κpΙνει 8ε ό Brunner μετΙΧξό των
-rou ΠαυλοΙ) καΙ των ποιμαντικ(';}ν α.ότου έπιστολων Μο i:'iLα.

μετρικως άντιθέτοuς περΙ ΈκκλησΙιχς έννoΙGtζ, το μεν μίrι.'I εννοιαν θεοκρα"ικης αό
θεvτ'ας, ητις πσ.ρέχεται ίιπο των ποιμαντικων έπισ-.ολων, καΙ μίαν εννΟΙ(1.ν ΠVZ\)ILoc(To~
κpα)'τLκήν, π!Χρεχομένηνδπο των μειζόνων έπιστολων

'tou Παόλοι> (3).

Περιτ,>ον να. εtπωμε'ι έντ!Χuθα, ότι προκειμένοι> περΙ έκλογης με"αζό των 8όο
"όπων ΈκκλησΙα;ς, ~ Προτεσ-.α;ντικη ΘεολογΙ!Χ άπε8έχθη ώς ΓVησΙΙX') πα:uλικην την

,

~

πνεuμ!Χτοκρα:τικην, τι/ν

,
'
zuxo
ωτερον
λ

2.

_ .. -

~

,

,-

-

ι

α.σφfλΛως ΟLκονομοuμενην με,>ιχ της φuσεως το\,)

Προτεσ,,:,ανΤLσμοU.

-.!

'Αλλ' εαν
" η'ΘΜ εο λoγ~!X
ι
~
Α;:; την
,
"
- Π ροτεστιχν,,;ισμοΙ) οuτω κιχλ'
οΙ;;Χνfl
uTCo
τοι>
οuμενΎjV
«πvεuμoc"ο-πιχuλικην εννοιαν της 'ΕκκλφΙιχς>;, τότε όφεΙλει να. σuν!Xπol)εχθΊϊ Κ!ΧΙ τα.ς

λογικα,ς άκολοuθΙ!Χς αυτης, αLτινες έν κεφα;λα.Ιφ σuγκεν..-ρουν"Qι;Ι έν τοΙς έξης:
!Χ) "Αρνησις κεφιχλ!Χιω8ων κειμένων της Κ. Διαθ~κης έν -ιφ σuνόλφ ιχυτων (Ι8Ιζ'{
των ποιμιχντικων έπισ-.ολων του Πα;όλοu).
t

β)" Αρνησις του κόροuς της Πα.ρα.8όσεως (κεχωρισμένως κrι.Ι παprι.λλ~λως προ:;

την Κ. Δι!Χθήκην).
γ) "Αρνησις του έπισκοπικου άζιώματος καΙ της &ποσ..-ολικης 8ια80χης.

8) "Αρνησις των μuστηρΙων ΈV γένει, ώς μuστηρΙων, κ!χι ~η του της θείας Ευχ!Χρι
σ-.Ι!Χς.
ε) "Αρνησις οlοu8ήτινος «θεΙοΙ) Δικrι.Ιοu» ΈV ..-η όpαηj Έκκλησtq;.

Ταuτ~ πιΧ.ντα άρνεϊ:ται 8ιαΡΡ'ή8ην ~ σόγχρονος Προτεστιχντικη Θεoλoγlιx 8ι' έπι

φανων έκπροσώπων α6της (πρβλ. Ε.

163 κιχι του ΙΧότου,

Brunner, Dogmatilc, τόμο
Das Missverstandnis der Κirche, 1951).

ΠΙ,

t8Lq;

σελ. 76-

Έπει8η 8ε π&.ντα τα. άνωτέρω άνέρχοντιχι κιχτ' ιχυτοός μέχρι των OCρχ(;)ν του βι
Πρβλ. κοιΙ Β. Botte, die Kollegialitat im Neuen Testament und bei den apostolischen
Vatern, bJ: Das Konzil und. die Konzile, Stuttgart 1962, σελ. 12: «Die Echtheit der Pastoralbriefe wurde angezweifelt, zum Teil aus Grίinden, duryh die wir υηβ immer im Κreise
drehen: Weil sie eine Situation voraussetzen, die nicht einem vorherhestimmten Entwicklungsschema des Christentums entspricht».
(2) Ε. Bruner, Dogmatik ΠΙ, σελ. 57.
(3) Πρβλ. ώσοιότως: «Das Neue Testament kennt keine einheitliche Lehre Υοη der
Kirche, sondern nur den Dissensus zwischen einer, auf die judenchristlichen und nachpaulinischen Quellen sich stίitzenden «katholischen», und einer anf den echten Paulus sich
berufenden «reformatorischen») Lehre. Αυί «den» Kirchenbegriff des Neuen Testaments
zurίickzugreifen ist aussichtslos und sachlich unmOglich. ΑυΙ diesen Bodenkann es nichts
anderesgeben als den Gegensatzder beiden grundsatzlich unvereinbaren neutestamentlichen Lehren» (Ε. Brunner, Dogmatik ΙΠ, σελ~ 65).

(1)
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ιχιωνος, ~ιιZ τούτο χιχΙ.,,~νπr.φΙΧΧ&.Ρσ..ξLν της φόσεΝς της Έκκλησίιχς ~ν τη Ρωμα:ί:κ?ί
Έκκλησίζf 8ιΙΧβλέποuσιν oOτOL

O')XI'

είςτην μεΤιΧγενεσ-,έΡιΧν κιχΙ. 3η μετΟι: το Σχ!σμιχ

περί080ν, "λλ' ~8η κιχτOC τ~ν ύψηλ"ην χριστιocνLκη" C'φχσ.Lότη,1χ ,ου βι ιχιωνος.

'λλλ' &ς προς την &ν,tθεσιν,.ην έπιθuμουσι νιl 8ιIΧπιστώσωσιν έν τιχΤς έπιστo~
λσ..1:ς του Πιχόλοu οΙ μνημονεuθέντες προτεστotντικο!. κόκλοι, ι:X:ν«ι"ΊJ νΟι:. ΠιΧριχτηρή
σωμ.εν, (ίτι ή νεωτέρσ.. κριτικ'lι 3εν ~λσ..βεν ύπ' όΨιν σoβιxριl στοιχε1:α., τιΧ δπο!ιχ 8εν

έπιτρέποuσιν, l5πως δ Πα.Uλος θεωρηθΏ 8ι8ι:ίσκων ιΧκρως πνεuμotτοκριχτικην. Έκκλη
ϋιολογΙσ..ν,

ΣυγΛ.εκριμέν(ι)ς έ!χομεν να: πσ..ρσ..τηp'~σωμεν, ότι το κlΧνOνιστικoν μέγεθος της Πσ..

ρσ..Μσεως, το δπο1:0ν 8ιotγρ&.φει τα: δρόσημα:,. έντος των δποΙων Μνιχτιχι να: κ(νηθη
ή dAεuOEpEιx του πνεόμιΧτος», ά.πιxντ~

E(i και!. ΚιΧλως έν ΤιΧ!ς ύπο της κριτικης «πνεu
5'10'1 ΚΙΧ). έν TOΙ'i:c; ποιμιΧντικσ..1:ς τοιαΛτσ..ις.

[l.Gf.τΟΚΡιΧτικαι!ς» θεωροuμένσ.ις έπιστολσ..1:ς,

Λσ.μβ«νει σοβαρως ύπ' δψιν ή προτεστα:ντικη κριτικη τούς έν ΑΙ Κορινθ.

11, 2

λό

γους
()τι

-ro13 Πσ.όλοu πε?!. της σημαισίαις της ΠιΧΡιΧ86σεως; «έπσ..ινω 8ε ύμ&ς, &:8ελφοί,
π&.ντσ.. μοu ί.ιέμν'ησθε κιx~ κσ.θως πιχρέ8ωκιΧ ύμΤν τΟι:ς πσ..ΡιΧ8όσεις καιτέχετε ... ».
Ι

Tιl σ..UτOι: περ!. ΠιΧρot8όσεως 8εν γρ«φοντιΧΙ μήπως ΚιΧΙ έν τη Β ΘεσσιΧλ.

2, 15 ;

«ιΧΡιΧ

015'1, ά.8ελφοΙ, στηκετε και~ κρσ.τε1:τε τσ.ζ πιxρ~8όσεις, &ς έ3ι8ι:ίχθητε ε(τε 8ιΟι:
λόγοu EtTE 8L' έπιστολης ήμων».
ΧΟΟΡ.ιΧκτηριστικΟν ομως τuγχ&.νει, ΟΤΙ ΚιΧΙ. το κόρι<ιν κσ..!. ούσιω8ες θεμέλιον της
οιύθεντΙαις της Ι ΠαιραιΜσεως, .η,οι δ Κόριος Ίησοuς, έπιγραιμμσ..τικως 8ιαιτραινουτοιι

έν τΊi αιύτΊi &νωτ~pω προς Κορινθ(ους Α' έπιστολΊί καΙ ούχ1. έν ται1:ς ποιμαιντικσ..'i:ς:

«Θεμέλιον γιlp r1λAov oύ~ε1.ς Μνσ.τσ..ι θε1:ναιι παιpιl τον κείμενον, ος έστιν 'Ιησοσς δ
Χριστος» (ΑΙ Κορινθ.

3. 11).

Τοότων λσ..μβοονομένων ύπ' δψιν εΙνσ..ι &Μνσ..τ<ιν να: θεωρήση τις σοβα.ρούς τοος
λόγους της ιiπoρpΙψεως, &ς 8ηθεν νόθων, ψευ8ωνόμων το\) βι σ..Εωνος, των ποιμαιντι
Κ6}ν τοϊ) Παιόλοu έπιστολων.

,Αντιθέτως,

ή &:ντικειμενικη θεώΡ'ΙJσις -:ω" πρα;γμ&.των πείθει ήμ&ς, οτι ή ύπο

"ου Π,χόλου έξ,χφομένη έν

XPLcrT<j) έλευθερίΙΧ ~κιστ,χ ιiπoτελε;; &κρσ..τον πνεuμα;το

ΚΡιΧτΙαιν, -ηΤΙζ ΚιΧτα: τ6ν Ε.·

Brunner

«&πέκλειεν ιiξιωμαιτικως πίΧσαν νομικην 8έ

σμ.ευσιν»

(1). Διότι και!. ό «έλεuθερωτης της χριστιιχνικηζ συνει~ήσεως», &ς Ιθεώ
(2), 3ιεξ08ικως κ,χ!. lJ.ετ' [8ιο:ιτέρας περιπαιθεΙocς
&μΙλ-ησε πεΡL της κσ..τιl Χριστον 80υλεΙαις, .η-ης 8ια8έχεταιι, &ς έλευθερΙαι, την 801.1-

p'tjOE

τον Πσ.υλον ή METocPPQOμotcrtc;

λεLocν 't""~c; OCμαιρτίιΧζ. ΤΟ περιεχόμενον της νέιΧς τι:ι:ότης 80uλεΙαις, 8uστυχως π&.λιν 8ια:

.\

".ους

Π

Ι

~l.'

Ι

Α..-

(,

-

ροτεσΤιΧνΤιΧς, Q>;.'I σ.νεπτυχνι/ υπο του
~

ποιμιΧντικαιις

, -,
λ σ..υτου επιστο αις,

'~~').

αιΝ'

α;κρι

β

Π
Ι
ocu'λ ου ΚUΡΙΝς
-ως εν
, εκειναιις,
,ι

πεφωvτιΧΙ να: στηρΙξωσι την &κραιτον πνευμαιτοκραιτ&ιΧ'Ι των
'Ε

'

-,

•

Ι
Ι!
λό
Ι
κτος τω', ανωτερω Qμως
γων uπocρχει

XOCL
,

"

ετερον σο

Ι

,

,

~
TOCLC;

οποιων

οuτοι

και πρωτιστως εν
'Ι

επ

των

,ι

.,.

(3).
β"
Ι
,
ιΧρον επιχεφημ,χ, απ()-

κλεΤον την περι ;τνευμαιΤΟΚΡιΧτΙας ιiντLλΊJψιν και! εΙς πεΡΙΠΤΝσιν, ΚιΧθ' ·ην ~θελέ τις

&ρκεσθ~ εις το ιΧποκλεισ'1:'ικον κυρος μόνης της ΠΙστεως

(sola fide),

&ς έπιθuμοσ

σιν οΙ Πρoτεστcχ.νΤIΧι,8ιιl νΟι: έξσ..σφιΧλίσωσι την ιiπόλuτoν ιΧτομικήν έλευθερΙαν κιχ!

(1) Ε. BrιInner, Sνθ.rlνωτ., σ?λ. 5ί.
(2) Ν. Αοόβιχρι, ΕΙσιχΥωγΎ] eL; τι%ι; περΙ Πιχϊίλο\l σπου8άς, bt8. β'., Άθηνιχι 1960, σελ. 25.
(3) Ρωμ. δ, 16-19. 'Ι' 25. Κολ. 3,2'*. Α' Θεσ. 1, 9. Ρωμ.. 1, 1. Γαλ 1, :10, Α'. Κορινθ. 'Ι'
22-23_ 'Εφεσ. 6, δ-8.

56
ά.νεξα:ρτησΙOCν έ!να:ντι πά.σ-Ι)ς νoμ~κης α:υθεντικ'ης έν τη 'Εκκλ'YjGίq; 8εσμεύι:iεως. ΤΙ.J
τρίτον τοστο έπ~χείp-ημα: π-ηγocζε~ έξ α:υτης τOCύτης της έσωτέρα:ζ ουσk.cς της ΠΙστεως :

'Eρωτώμενo~ οtΔ~α:μcι:ρτuρόμενο~ Θεoλόγo~, τΙ έστι. Πιστ~ς, ά.πciντωσ~ν : «'Ως ό Xρ~
στος Κ1JρύσσετιΧ~ πά.ντοτε ως ό Kύp~oς, ο{)τω κα:ι. ~ ΠΙστ~ς ε!να:~ πάντοτε συγχρό
νως δπα:κO~» (1). Ή ΠΙστιςέν τη έσωτέρq. ουσία; α:υτης ε!να:ι «δπα:κο1»>, έπ' σ;ό~oσ

8~ε!να:~&ΠOΛUτως σύμφωνος κα:ι. Ύι 'Ορθό80ξος Θεολογία: (2). Μία: τ;;>ν '7ψoσφ~λεστέ
ρων φρά.σεων τοσ Πα:ύλοuε!νcit

: «δπα:κo~ πίστεως» (3). Δύνα:τoct λοιπον ν&. όμ~λ~1T{j

τις περι. &νεξα:ρτησΙιχς κιχ/. ιXXpOCTOU πνεuμα:τοκρα:τΙα:ς, Οτα:ν το &πα:ρα:ίτψον α:(τημα:

της ΠΙστεως είνα:~ Ύι δπα:κo~ ;
Ή σχέσ~ς μετα:ξδ «έλεuθερΙαζ» κα:ι.«όπα:κo'ης»~έoν ν&. έΡεuνΊJθη σοβαρως κocl.

καθO'p~σ(:)η σuνεπέστερον όπο της φ~λελεuθέρα:ζ Πρoτεστα:ν-'-ικ~ς ΘεολογΙσ;ς, α.λλως
έλέγχεται α:δτη έπΙ 'πα~γνΙ<ι> κενων λέξεων.
Βεβα:Ιως έν τη ως α.νώ πα:ρσ;στα:θεΙση κρίτικη της Προτεστα:νΤΙΚ7Jς Θεολογίας

ως προς την Έκκλ1jσ~ολογίαν της Κ. Δ~OCθ~ΚΊJς παρα:τηρεΤτά.ι 8ε8ικα:~ολογ'Yjμέν-η μέν
τίς, μέχρις ώρ~σμένοu G'Yjμέίοu, &ντ~πocθέια: προς το «νομικον στοιχεΤον» της έπι. γ7Jς
τοσ Χριστοϊί Έκκλ'Yjσίας, 8ε8ικαιολογημένη μόνον, έφ' (ίσον πρoέρχετσ;~ έξ &ντι8ρά.

σεως προς τηνΚιΧτά.χρησιν τοσ. νομικοσ τόύτοu στοιχεΙοu ποι-ησα:μένην Ρωμα:'ιΚ.η\ι
ΈκκλησΙαν, ~τις ύπ1jpξε καΙ 8ι&. τον
βιβά.στοu «τοσ νομικοu

R. Sohm 1) &φετηρίσ; έν ταΤς περι. του &ΣUμ
GTOLxeEOU μετ&. της 'ΕκκλησΙας» θεωρΙσ;ις σ;ότοσ, 1) δλ'l) δμως

έπ/. του προκειμένοu σημείου κριτικ~ πα:ρα:μένει μονομερ·ης κoc!. τoUτ' α:ότο ά.νε8'σ;φικ~,

ι&.ν μfι; έξερχομέν'η 'rOU χώροu των έξ ά.ντι8ράάεως κρίσεων, έρεuν~ση &ντικειμενι
κως καΙ &πσ;θως κα:1. τ~ν βαρύτητα:, ~ν κέκτηντciι κα:Ι 8ι&. την ΈκκλησΙα:ν τ'ης κ..
Διooθ~κης αΙ ~ννoισ;ι «Νόμος» κσcι. «Διαθfικ'Ij». Άμφ6τεραι οοί ~ννoισ;ι αυται έξiιρθη
σα:ν 8εόντως Κιχ.ι δπ' Αότου
&:σχετως

TOU K\Jp Ιόu ως Ί8ρuτoυ της χριστιανικης ΈκκλησΙα:ς,
Αότον «Christus

&'1 1) Όρθό80ξος Θεολογία θεωρη όρθον ν&. ιXπoκocλέση
redemptor et legislator», έν αόστηρ~ tνvoEq. -ημfι.

'Εφ' οσον δ Ίησοuς «οόκ ~λθε κα:τocλuσαι τον Νόμον» (4 ),κα1. έφ" δσον ί8ρύει
Νέα.ν ΔΙιXθ~κην, σ;Ι 8ε ~ννoια:ι

Ν ό μ ο ς

(έκ τοσ νέμω) κα.Ι Δ ι α θ +ι κ 'ι)

(έκ τοσ

8~α:τΙθημι) ~κιστα: Ο"'Ι)μαΙνοuσιν «ccνeu ορων»' ά.πονομ-ην κα:Ι 8ιά.θεσίν, προφα:νες ε!να:ι,

δτι 8εν 8ικα:ιoUτιXΙ τις ν&. παρα:θεώρ~ση, ως πά.ντη· ξένον προς την' χριστια:νικ~ν 'Εκ
κλησίαν, το νομικον στο txe'i:oν j έν εuρuτocτη έννο(q., -ητοι έν τη έννο(q. της θετικ'ης
8εσμεύσεως εις πιστότητα

(5). τ-ην τοιαύτην δμως πραγματικότητα όρθως φαΙνετα:ι

λαμβOCνει όπ' δψιν κα:Ι δ Ε.

Brunner,

8ι' α:ότο κσ;Ι γρά.φει έν σuνεχείq., οίονεί ΣUμπλη:"

ρων κιχ1. 8ιορθων πως την ΠΡΟ1Jγοuμένην κα:τά. τρόπον όξύ (Dόgmaιik ΠΙ, σελ.
8ιιχτuπωθε'i:σιχν κρίτικ-ην ιχότου: «'Αλλ'

1)

46)

κοινωνικότης της Έκκλησίας 8ύνιχτιχι νά.

κα:τιχνοηθ1ί πλ~ρως μόνον &πο OCUTou του Χριστου. Αυτη εχει γνωρΙσμα:τα:, ιίτινα: ό

(1) Ε. Brunner, Dogmatik ΠΙ, σiλ. 59.
(2) M1j3' είπωσL 3έ οΙ ΠρaτεστocνΤΙΧL ένlστOCμενοι, όη (j,-ro «όπιχκοην» νοε!τΙΧΙ ή όπιχκοη τοίί
ιΧτ6μοι> προς τΟν ΧριστΟν fι Θεόν ιΧμέσως, 3L6TL τ6τε 3έον ν(ι ένθuμ1jθώμεν την έ:τέριχν ι%ξlωμιχΤL
κην πρ6τιχσιν τοίί Brunner, γρocφοv-roς : «die Ekklesia ist immer scllon vor den ΕίηΖθΙηθη
GHiubigen. Jeder Glaubende ist «hinzugetan» worden» (Ε. Brunner, Dogmatik ΠΙ, σελ: 42).
(3) Ρωμ. 1, 5. 16, 26. Πρβλ~ ΡCιΨ.. 5, 19. Β'. KOPLVe. 10, 5 κ. &.
(4) Μιχτθ. 5,' 17.
(5) Πρβλ Ι ΑuγοuσΤΙVQU, Tract. αν ίη Johann., 2 MPL 35,193. '
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ΚΟLνωνL<Jλόγος &.3υνocτεΊ: νtι. συλλcXβη έν τη συνυΠ&.ρξει ocvτων, θεωρων τιχυτιΧ, κιx,tι.
\"
"λ'
\ 'λλ'λ
'Α,Τ' ,
"
τ"
' Ι
την εμπειρισιν 'tou,
ocποκ ειστικοι ιχ
η ων. ινΗΟΙ κοινοτης e:~VΙXL '1) κοινων.σ.. προσώπων,

&3ελφότης, ~ μΙα 3ι&. τινος πιχγκοσμ(οι> 13έιχς σuγκρocτοuμ.έ'Jη έτιχφεΙσ..

Εi:τε το ,εν εtτε το ετέρον, ούχι. 6μως &.μφότερoc δμου. Ή ένότΤις των 3ύο τούτων
-φocινομενικως-&ποκλειστικ{-;)ν αλλήλων χιχρocκτηρων &ποτελε'!: το παρ&.30ξον (1)

τΊjς Έκκλ'ησΙocς»

(Dogrriatik,

ΠΙ, σελ.

46 - 47).

l1&.ντως της ~πoκλεισ,:,ιχΊjς κοι.Ι άπολύτου θέσεως του

R. Sohnl, όστις τ-ην 'Εκ

κλΊ)σΙσ.ν της Κ. Δt::tθήκης θεωρε! άσυμβΙβαστον προς πocν εΖδος Δικoc(οu, δεν ~τo
·ljv;:iΓXιxaμotvo.; νtι. &.πομιχκρuνθη δ Ε.
Διαμocρτuρομένων Θεολόγων
.

~

μόνος, άλλΟ: πλεΤστοι "ων νεωτέρων

Κιχι προσπocθουσι με\} οδτοι Τ'~ν σχέσιν μετocςυ Νόμοι> χα~ Ευαγγελ(ου νtι. έρμ'ψ

"
i

Brnnner

(2).

~εuσωοι ποικιλοτ?οπως
.

J

J

ποι'θ ησις,

την

r l "υφιστιχτιχι
υτΙ

(3) ,πλ'ην
,
"
ιχμεσος

~

-

"

!l

θ'

ΠΙΧΡ(1; ποι.σι τουτοις εχει γινει πλέον στιχ εριχ πε-

\
κιχ&

J σχεσις
.'
στεν,l

J

μετιχ ξΙυ

J

'

\

Ν'
ομου κιχι Ε'
< υιχγγε Α'ιου.

axtatv τΙΧύτην π.χ. δ Κ. Barth έπεχεΙΡ'ησε: να; έκφρcΧση 3ι' &ντιστροφ-ης τοϊ)

5ιχρα30σιocκου λουθηρεΙου τόπου «Νόμος καΙ EuιxyytALov», εες «ΕόιχγγέΑιον καΙ Νό
μος», τον ά.ντεστριχμμένον τι)ίίτον τύπον θέμενος &ς τΙτλο'ι σπου3αΙocς αότου μελέ

-;'ης

(Evangelium und Gesetz, 1935).
Barth ή σχέσις oι.iS"I) Ικφρ&.ζεται

Διtι. τον

στοιχειω3ως έν τη προτ&.σει: Ό Νό

μος ά.ποτελε! την «&.νοι.γκαΙαν μορφην του ΕόιχγγελΙου, οδ περιεχόμ~νo\) ε!νιχι ή χoc

ρις»

(4). Σημειωτέον 8έ, ΟΤΙ .~ Ρωμαιοκσ.θολικη ά.πOCνΤ-ησις εΙς την θέσιν τα.ύτην του

Barth

όπΊ)ρξεν έπιτυχεστ&.τη, ~χoυσιx οδτ-ω: «Oόx~ ή χά.ρις κocι το d(γγελμα της

χ&.ριτος έν τη μορφη του Νόμου, fιXλ' ό νέος Νόμος έν

vtq.
,~

ιX.γyeA(q. του Νόμου της χ&.ριτος»

'ii

μopφΊj της χά.ρι-.:ος, έν τη

(5).

ΏσΙΧύτ-ως γΙνετα:ι δπο της Προτεστιχντ-ικης ΘεοΑογ(α.ς μ~α. 3ιτη ~ιάκpισΙζ ΧΡ'ή-

(1)

ΤΟ ποφά30ξον -.ου-.ο έν

't"'n

σχέσει μετlχξΙΙ Νόμου καΙ Eύι:tγγελίoI) λίιχν d:πι-.uχιί)ς ΠΖιρocται

να: έρμηνευιη) δι' ιχ;νo:λ>Jσεως της βο:θυ-.έριχς d:vνoLo:.:; της

«ιiνlXλOγΙlXς» ό Ρ ωμο:ιοκιχθολ~κος G.
Sohngen, γενόμενος εΙσηΥητης -.ου 5ροΙ) «analogia ΙειίΒ» (πρβλ Gesetz und Evangelium 1957,
σελ 128). ΆνOCΥ,I(,)ρΙζεl ου-.ος, l5τι μετοιξό των δόο μερω./ ύφ(στ(tντιχ~ βlX!!ό-.ι:t-.lXι διιχφορ(tί, at-

τιν;;;ς καθιστωσι .την μετr.ιξύ αύ-.ων dχέσιν παρ«δοξον κlχΙ -.ο;:;τ' cι;ύΤ(; &.ν&.πιχρκτον διct -.Ον μη μεμ\Jη
μένον όφθαλμόν, δμOλOγιtϊ: 8μως &:φ' έ-.έΡΟ\J, ώς bξόνΟ\Jς Οεολόγος κocΙ φιλόσοφος, δτι &:κριβως 'ή

φόσις κocΙ oόσί.σc -.ων μ\Jσηκωτeρων σuνθέσεων κlχΙ tνοτητων διιχκρίνετιχι πο:λλιΧκις
όξ\Jμόρων σχημάτων, γεγονός, ΟΠεΡ προσδΙ3ει αόταίς

-.0'1

Sr.:l

σuνδρoμT;

χ'IΧΡr1-Κ't"'ϊjρoc του Ζερου πlχρα3όξΟ\J. Ό

Ήρώ-.λειτος εΙχεν fjδη παρατηρήσει πολύ όρθως, δη «&ρμονΙΎ) &:φlΧ\ιής, φανερης κρεΙτων» (πρβλ

Heraklit" Ul'"Ivorte der Philosophie, Insel Bucherei Nr. q9, σελ 20), ΤCΙUΤ"1jν t}E; τη') ώ;ήθειlχ\Ι
Sohngen γράφει: «Nur wer zu unterscheiden weiss, versteht aucll
zur Einheit zu ordnen. Je geringfugiger der Gegensatz, desto oberfHichlicher die Einlleit;
Je grosser, je wesentlicher der Unterschied, desto tiefer die Einheit der Entsprechung.
Das ist genau der Βίηη der Αηώοιίε und anaJogen Einheit, dass sie wesensverschiedene
Ordnungen der Entsprechung fugt (Αηώοιίε = Εη! - sprechnng: Yerhaltnismassigkeit)
(G. Sohngen, Gesetz und Evangelium 1957, σελ. 13).
(2) Πρβλ. Η. Ruckert, Κirche und ΑωΙ ίη der Evangelίschen T1leologie, εν : Theologic heute (είηε Vortragsreihe des Bayerischen Rundfunk.s, έχ.3. 1-,. Reini'!cll), MunchelJ
1959, σελ. 111.
(3) Πρβλ. τώ;' έπΙ "ου προκεψ.ένQU θέμcι"oς σχε"ικας πρlXγμcιτεί.σcς "ων διασημοτέρων Προ
τεστσ.:ντων Θεολόγων έν τφ τιμηΤLκφ 3ια: "Ον Κ. Barth τόμιρ : «Antwort», 1;'1 ε"ει ,-1956.
(4) ΠαρOC G. Sohngen, Gesetz und Evangelium. σελ. 4.
(5) Πρβλ. G, Sohngen, ένθ. ιΧνω". σελ' καΙ 6.
έπεξ"1jγων προφιχνως δ
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σεως

Νόμου, 1ιτo~ τ:ης «ΠOλIτικΊjς ~ &σ,;,ικΊjς» κα:Ι τΤις «θεολογικ:ης» (της καλου

';'ou

,Κζιλ «USUS

ILkV7j':;

εΙς τσ.ότιχς δε προσθετέα: κιχ( ~ ώς τρ(τη όπο των

elenchticus»},

ΚΙΧλβινικων εtσ-ηγοuμέν"fj

(<<ιertίus

usus»).

Ι·
,~
~"t..."
""'θ
ι
χcι.pα.κτηρισ';'ΙΚOν κα.ι ενοιιχφερον OL Ί)μΙΧζ εντιχυ α. ,;,υγχα.'1ει
Π σ.'1't"ως
' Θ εολ oγ~α.
( ΤΊ/ν
, .uφtστιχμετην ILS'i."ΙX ξΙu
'Jn σ.νεγνωρισεν 7j Π poτεστιxνΤΙΚΊj"
'\

,(

,

f

\

1

•

f

ι

\'

γεγο'lος,

';'0

Ν f

ομου

Εόα.γγελ(ου σχέσιν &σχέτως το;:; ποΙιχν έρμ7jνεΙα:ν κα:Ι ~ννΟLα.ν δΙδει εΙ; ~ν

,

Κ<1.Ι

crxkcrtv

,;,\Χ.όΤ7jν δια. των μν-ημονευθεισων Gtα.κρΙσεων, α:(τινες GLιY. τον 'Ορθόδοξον Θεολόγο'!

πα.ριχμένουσι κα:θ' έα:υτα.ς όιGιά.φοροι,

-roVMXLG'i."OV 5σον &:ςpopif εΙς το ~ILk't'spov θέμα:.
..ΙΙν
",
κα.ι

Ό Νόμος xcι.t το ΔΙκcι.ιoν πρωτίστως κα:Ι κυρΙως &ν~κoυσιν ~σωτεpικως εΙς
"
- χΡ ιστια:'}LX7j':;
- 'Εκκλ'
'" ότι «7j. ,ΙX'!cι.YX7j
ι
' ' ' ' λ ωσεως
f
'θ εντ~ιxς
(
ύυσια:ν
της
7jσtα:ς, oL
sxo'l)
α:υ
,

~

f

~.

,

-

..

1!λ'

•

-

εζουσισ.ς εν τη ιστορικη ΊJ ιχ "ως ορα:τη κα.

β ως
-

,εκ των

~.

ι

,ι

λ oυμενΊJ
ι

-

πριχγμα:ΤΙΚ(i!ν σχεσεων α.γιχΠ"ης ΤΟ'.)

'Ε κκλ'
ΊJσια:

Θ

~

"εου

,
προς

θ'ζ'
ετα:ι ιχκρι-

συγκιχ' ορι

"
τους

θ

,-

ι

α.ν. ρωπους και Τ{ύ')

3εοντολογικω'} σχέσεων &γά.ΠYjς τούτων προς τον Θεόν κα:Ι προς ?ι.λί,~λoυς»

(1).

'Αλλσ. κα:Ι εlGLκώτερον θεωροόμ::;να: δ Νόμος κσ.Ι το Δίκαιον τυγχά.νουσιν όιπα:
ραΙτψα: στοιχεLα. δισ. τ"Ιιν ~ν τί;) κόσμ~ κoινωνικ~ν &:πoστoλ~ν

..~ς

στριχτευομένη.;;

'l!":κκλYjσΙας, &πoστoλ"~ν, ην α:υτη ΚιΧλεtτα:L νσ. έπιτελέσ-Ω έντος ένος κόσμου, πα:ρσ. τφ

,

-

"

•
ι
Ν ομος
ι
, Δ'ικα:ιον ιΧποτελ ουσι κεντρικα: ΚΙΧΙ
OΠOI~
κcι:ι

κα:Ι ~θΙΚTις

u•ΨΙιστηζ

ι
Ιθ
σημσ.σια:ς
μεγι;;

1j τα'ξεως

(2). "ση δε ~ κoινωνIΚ~ &ποστολ-η τ-ης Έκκλ"φία:ς,"~ άμέσως &πορρέουσσ.

Ι
,,.. , - ,'" '
- ιχυτ"ηζ
,- Π ιστεως (8) , οεν
"""επιτρεπετα:ι πλr;;0')
"Yj.:; οογμOCΤΙΚYjς
'111. πα:ρα:θεωρητα:ι, 1oEq-. σ-~μεP(J,I, ΙSτε "~ &:νθρωπόΤ1jς, ~ς τα: δόο τρίτα: GSv ~κoυσα:ν

ες ιΧυτοι) του περιεχομενου

f

"
' ' ' ' το
' ' υνομα:
!!
- Κ υριου,
Ι
, Ί]τις
"
"θ
ι
, τα.ς
, α:μφι
,
βόλ ους
IΧxoIL1j
ουοε
του
κα.ι
τυγχα.νει
εκτε εtμε'lη
εις

()υνά.μεις των όλονεν άθε-Ιστικωτέρων κα:θιστα:μένων κραιτLκων σΧΊJμα:ΤIσμων, το13το

'

""

,
-,
•
,
ι
, ""
,ι
~.. θ
β
ι
'λ
ομΟΛογουσιν ομοφωνως πσ;ντες οι οΙ\Χ. τα: μυριιχ "ΊJς α:ν ρωποτητος oε~να:
α:ρεως σ.

(4).
Βεβσ.Ιως εΙς -ι~ν άνΤΙ"'ηΨ~ν, OΤ~ ό Νόμος xoct το ΔΙκσ.ιον "uyxcXvouaL'V έσωτερασ.

γοuντες ZPLG"~('f.vot Koιν(ι}ν~oλ6γOI κσ.Ι ΠΟΨOCν,LΚΟΙ '~γέτα:ι

στo~χετα: τΤις ΈκκλΊJσΙα:ς, θα. ~Mνσ.τό τ~ι; να:άντιτά.ξη-(~ς oυνέβΊJ ~G"IJ έπσoνειλΊJμ
μένως,-,οτι ώς έκ

,,'1j.:;

φ,jσεως α:ότων τΟ: στοιχεΤΙΧ τιχUτα. θΙγουσι ~ν έλευθερΙα:ν της

συνει8"ήσεως, ~τις ιΧποτελεΊ:

..~ν ΠΡ6)την προϋπόθε;οι,Ι πσ.σ-ηζ χρισΤIlΧινικ~ς ΉθικΊjς,

xcι..t ΟΤΙ τιθέμεθιΧ ,φο του πρoβλ~μσ;τoς του κα,τα,να,γκα:σμοί) τΤις συνειδ~σεωζ.

Πλ·ην ένΤiΧuθoc δέον να: ένθυμΊJθωμεν, οτι έν ΤΤΙ ΈκκλΊJσΙq. ύφΙστσ.,σ.ι το «θετι
κον» θέλYjμα: του θεΙου ΙXότ~ς 'I~ρυτoσ, οπερ ιΧΠΟGεχόμεν6ι; τ~ς δισ. του Βα:πτΙσμα,\\,' ~I
λl
\
Ι,
\
' "
ι"
,
,.

τος, οεν QU'Jα.τα.L π

σελ.

εο'} να: πocρocγνωρισ-Ω, ει μ"η μονον εν περιπτωσει α:ποσκΙΡΤ'ησε,υς εκ

(1) Πρβλ Ί. 1{α;λΟΥήρου, ΠερΙ τον χι;φι:ατηριχ της Όρθο8όξου Κaθολικ'ijς ΈκκλllσΙιχι; ... ,
14.
(2) Δια τουτο ορθώς ποφσ;Τllρει δ G. Sohngen : «'\Vird οίηο Κirche des reinen, gesetzesfreien

Evangeliums nicht gleichgiiHig ,verden, vielleiclIt sogar sein mussen, gegenuber all den
grossen nnd schweren Fragen der Gesetzgebung und Rechtsprechung, vor die uns die Beurteilnng und Verwircklicllung der genannten Rechtsgiiter immer wieder stellt? Wird οίηe
Kirche des reinen, gesetzesfreien Evangelίums diese sozialen Sorgen nicht der Welt und denI
Staate ίiberlassen und zuschieben und keine dringliche Verantwortung empfinden, dem
Menscllen und der mensclιlichen ·Gesellschaft Weg\veisungen zu geben auch Ιίiι' bas offentli(:11e, staatsbίirgerliclle Leben?» (Gesetz und Evangelium, σελ. 3-4).
(8)

ΠερΙ των 80Υμα;τικων ΠΡΟϋποΟΙσεων της κοινωνικης &ποστολης της Έκκί,;ιισΙα;ς ί8ε

Archim. Stylianos Harkianakis, Die Ortllodoxe' Kirche und das soziale Problem, έν: «Hellas)) , Βοηη 1961, σελ. 18-26.
(lι) Πρβλ. την Έγκόκλ~oν του ΟΙκουμενικού Πα;τρια;ρχεΙου έπΙ το!.; χριστoυyΈVνoις του :1 962.
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των κόλr:.ων της Έκκλ"ησΙσ.:;. Δι' 8 λΙrι.ν όρθως πσ;Ρrι.7IJρεϊ:τσ..ι δπο Όρθο3όξου πλευ
ρα,ς, οτι «βεβσ..ίως το Κανονικον ΔΙκαιον eivιxt ~νoλoν Κανόνων Δικαίου, -ητοι Κσ;νόνων ύποχρεωτικων, προστα.γων 3εσμευουσων, έπομένως μη εξσ..ρ-;ωμένων

&r:.o το

χcι.τoc πόσον δ προς (')'1 &πευθόνονται &.πο8έχεται το περιεχόμενόν των ι~ς όρθόν. 'Αλλ'
'ή εκ των προσταγι';)ν τοότων προερχομέν'lj 3έσμευσις ώς &πολότως &ναγκαtαν πρου

πόθεσιν εχει Τ'~ν ή8η εν ελευθερίlf γινομένψ ztcro3oν εΙς την Έκκλησίαν» (1).
'Η 'Εκκλησία λοιπον -;ης Κ. Δισ..θ~κης 3εν είναι 3υ'lα"ον να. θεωΡΤιθΊί ώς ξέψη προς
π&:.ντα: Νόμον κσ..ι Δικαίον πν:Ζυματοκρατία, ητις φυσικως καταλ~γει εΙς ά.ναρχΙαν,

χαρσ.~τηριστικOνOμως τΊjς Κ. Διαθ'~κης γνώρισμcι., στοιχειω3ως 3ιαχρΙνον τσ.ότη"
έν τφ θέμcιτι του νομικου στοιχείου άπο της Π. Δισ.θήκψ;, είνα.ι του..ο, οτι εντα.;:;Οα:

'~ 3ικαλωσις, ώς 3ι3&σκει ό Παuλος, 3εν συντελείται έξ ~ργων Νόμου Υι εκ της ,;ε
λέσεως το;:; Νόμου, &λλα. -;6σο\1 .η 36σις όσον

xcxt .η πλ'ήρωσις του Νόμου ουντελο;:;ν

-:-ο:ι εν τη &πολότψ χ&ριτι κα.t 3ωρε~ τ(1) Θεοα

(11).

Έν τη οότωσι 3ε ώργανωμέν:η με"& εότσ..ξίσ..ς Δικα.Ιου Έκκλ·ησΙ~. Ι3ια.ιτέρcι.'ι
%1iτέχει θέσιν .η κσ.τσ. τ&ς μα.ρτυρΙcι.ς της Κ. Δισ..θ·~ΚTις θ:Ζοθέλ'ητος τά.ζις του Κλ'ή

ρου, κσ.L 3·η της 'Ιερσ..ρχΙας. «Ή τά.ξις α:δτη, συνεργουσσ. βεβαίως cruv όλη τη 'Εκκλ'η-

"0
utq.:,
τι :Ζται

)

J:

λ~

'"

-

'λ

ουχ ,ιττον επι κεφα: 'ης του (>υνο

"

.. -

t!,

d

....

ου κσ.ι επιτεΛει ουτως αυ';'η ανσ.γκαιον

αΙσθ't)τον εργον κα.θ03η~σεως εν τη Έκκλησ[q: 3ι' α.ύτ-ην ταύτην ,,-ην &σφ&:λειαν και

ι:7.κερσ.ιότητα της α.Ισθητης εν τφ κόσμψ έκφ&:.νσεως

• εουΘ

'1>' Τ'1ς
'Ε κκ λ'
οια.
ησια.ς.

-.OU σωτηριώ30υς εργου του
•

o~
'1>" ι:ι.κρι β-"
Λ
ι
,
'''Εxxl':rι~
υτω οε
ως εκφoι~νετι:ι.ι η 'Ε
~ΚY..Λ·ησιι:ι.
ως

σΙα. Θεου ζί;)ντος, σταλος κα.Ι. έ3ρα.Ιωμι:ι. της άληθεΙοις"»

4.

'ΈννοιΙΧ κιχι σημιχσίιχ της

•ΑποστολικΥίς

(3).

ΔιΙΧδΟΧΥίς

Δύο κυρίως τυγχ!ι.νουσιν α:Ι χε'lτρικα.Ι ~ννoια.ι., αtτινες σιινα.ποτελοσσι ",ο όπόβιΧ
θρον του εν τη Έκκλησ(1f Δικαίου XΙXL έκ των όποΙων μόνΟ'J 3ικα.ιουτιΧΙ πλ~ρως ,η
θέσις κα.Ι. σΠιΧρξις ΔικαΙου κα.L Νόμου έν τη πνευμα.τικη φύσει της 'Εκκλ'ησίας, ι:ι.ί

3' ~ννoιr,ι.ι αΟτα.ι είναι .η τ~ς . Ι Π α Ρ ιΧ ~ ό σ ε ω ζ κι:ι./. 1) τ~ς Ά π ο σ τ ο λ L Κ Τι ς
Δ Ι ι:ι.

8 ο Χ. Ίj

ς.

Λεχθ'~τω ομως έξ &ρχΊjς, ΟΤΙ όπο

';0'1 δρον

Ι Ποφά30σις 3εν νοεLτα.ι έν-.ι:ι.Vθι:ι.·~ εχ-

,

'

'Π ι:ι.ρι:ι.οοσις
''1>
~
λ α.μ β α.νομεν'η, Τ'ης
~
<
,
< Θ
λ
'1>
'
"
κλ ησιιχσΤΙΚ'η
γενικως
οποια.ς η Μ εο ογια. οιακρινει ενιο-

τε ~ι&:.φop(Y. sr3Tι, κα.τσ. το Ι3ΙιΧΙτερον α.ύτων περιεχόμενον, άλλα. κυρΙως και πρωτίστως
•
'η

'

"

'1> Ο γ μ α. τ ι κ η
'ΤΙ''1>
~ 'Ε κκ λησιας, 'ητις
ο,
'λ α.μ β'
ο
α.ριχοοσις της
κα.ι μονον εκ
α.νετα.ι

aι3α.σκι:ι.λία.ν της Όρθο36ξου κιχ/. της Δυτικηι:; Έκκλησ(α.ς) ώς

-.0

(κατ-α" τ'φ

έτερον τΊjς θείας

. (1) Πρβλ. ' Αρχιμ. 'Ιερωνόμου Κο-rσώνη, 'Η ελευθερία. καΙ ό ΚG('t"ιχνα-Υχιχσμος εΙς -r&: πρoβλ~μιxτα
"ης 8ιΙΧ86σεως τηςπΙσ-rεως, Θεσσα.λονίκη 1960, σελ. .22.

(2) Πρβλ. G. Sohngen, μγιjμ. έργ., σελ. 26-27 : «Nioht aus delll Gebot und ΒθίηΟΓ ErfulΙιιnι

kollllllt 1111Β die Gabe, das ware der Weg des Gesetzes, das gesetzliche Missverstandnis
der Verheissung; sondern aUS Gottes Gnade und Gabe kollllllt uns Gottes Gebot und dessen
Erfiillung, das ist der neue vVeg des Evangeliullls auf Gl'und der Verheissung. Der 'Veg
des Evangelίullls ist scMecllterdings nnd nielllals Ulllkehrbar: Es gibt untel' delll Evangeliulll llicht doch auch οίηοη Wcg des Gesetzes, ίη den der Weg desEvangeliul11s einmίin
dete. Es gibt illllllel' ηηΓ den einen 'Veg des Evangeliums, der ηίο οίη 'Yeg des Geι;etΖes ist,
\vobI aber der Weg der G~ade Ζηιη Gesetz und Ζυ dessen Erfίillung».
(3) Πρβλ Ί. Kocλoγ~ρo\), llept τΟν χα.ρακτηρο: τη::; Όρθoi\όξoυ Kot6oλικΎj::; ΈΚΚλΎ)σΙο:ς,." σΖλ,
1;'1-2'2,

.
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Άποκα.Μψεως σκέλος, οπερ προς το ,,~ς ΆγΙο:ς Γρο:φΎίς κέκηJΤα.ι το μέν σuμ7t'λ'f)ρω
μα.τ~κOν το 8ε &πεξηγ1jμιχτικον χcφιχκτηριχ.

Κα.Ι δπε8'ηλώθη μέν &νωτέρω (σελ.

23), ότ~ Πιxριί80σ~ς κιχ! Άπoστoλ~κ-η Δια.

i3οχ-η αποτελοuσι Κα.τ' ουσΙσ-ν το περιεχόμενον μtocς κιχ! τΎίς σ-UΤΗς πριχγμσ-τικότητος,

τΎίς π t σ τ ό τ η τ ο ς τ1jς ΈΚΥ.λ'ησίσ-ς προς τ~ν δπο του eeou, κσ-Ι 8-η του Kup(ou
γενομένην σ-uτηΆποχ.&λuΨ~ν, πλ-ηνέπει8'~ ά.φ' ένος το περιεχόμενον τ1jς ΠιχρΙΧ8ό
σεως, κΙΧ! &ν ...-;~ πρo8ηλωθεΙσn ~"n όλως εΙ8ικη 30γμ.σ.τικη tννo(Cf, 3εν &ξιχντλείτιχι

iv τη Άποσ-:-ολικη Δισ-30ΧΩ (8ιότι έν τη περιπτώσει τω)τη θσ. ηγετό τις μέχρις
7.xpou κληΡΙΚΙΧλtσμοu), αφ' έτέροu 3ε κσ-Ι ,η Άποστολικ-η ΔιΙΧ30χ-η 3εν &ξσ-ντλε'ϊτιχι
πλ-ήρως έν τnέννο(~ της Πιχρσ-8όσεως, δι& ;.;ουτο διιχκρΙνομεν κα.τ' &ρχ-ην τΟις 3όο
ταότιχς έν'IοΙιχς απ' &λλήλων, θέλομεν όμως έξετ&:σει τΙΧότ«ς έν ...-;η στενοτ&:τη και

iν30τάτη ι:ι.υτων σχέσει κα.Ι auνocpτYιcret, 3ιότι μόνον δπο τοιΙΧότην θεώΡ'ησιν νοε'i:τι:ι.ι

,

-

-~.
λ'
εν τη οιΠΟ uτως πνεuμα,τtΚΊj

ι
ιpuaet

,

-

αuτης

\

.1'Α
λ
Δ\)'
'Ι
ποστο ΙΚΊ)
ιιχοοχη,

,

'λλ'
α.
ι:ι. και

,

μονον

οδτως προσ3ιορΙζετιχι το ύποχρεωτικον κυρος κΙΧ! Υι ΙΧδθεντικότης τ:ης Παρα.3όσεως.
'Ότι 3' έντιχυθΙΧ, έφ' 6σον πρόκειται περΙ της ΆποστολικΎίς ΔιαδΟΧΎίς, εΙνα.ι
ci.Mνa:;;,oν ν,χ έπεκταθωμεν εΙς τσ. περΙ Πσ-ρ~όσεως σ-ότοτελως, το\)το μόλις εlνιr..
&.νιί.γκη καΙ ν,χ ε(πωμεν. 'Άλλωστε κα1 Ο τίτλος της ποφοόσης πιχρα.γράφοu ήθελε θεωΑ:::.
ΡΊjνιι

'

οιτε

λ'
ης,

,,

εαν

\)'

οεν

'~'ζ
εζητιχ ετο

,

-θ
εντιχu οι;

t

η

Π

',,"

οφοιοοσις

ό'
μ νον εφ

, οσον
"

\)'

σuνοεεΤC1.t

έσωτερικως προς τ-ην Άποστολικ-ην Δια30χ-ήν.
Κόριος εΙσηγηΤ'~ς της ΆποστολικΎίς ΔιΙΧ80ΧΊις

(successio apostolica),

ώς τε

z'ltxOU opou έν τη Θεoλoγ(~, θεωρείται, ώς γνωστόν, δ Ι ΕΙρη'Jιχtος, πλ-ην την πρα
γματικότη"t'οι; τ1jς 'ΑποστολικΎίς Δια.δΟΧΎίς παρα.τηροαμεν 3εσπόζοuσαν έν ολη ...-;η κα
θαρως έκκλησιολογικη iΜασκαλΙ~ τΎίς Κ. Δια.θήκης, εΙς ~ν κιχ! πιχριχπέμπει ά.να:λό
γως πάντοτε Υι 'Ορθόδοξος Θεολογ(ιχ

(1), έκ 3ε των Άποστολικων Π(1.;τέρων Ι3ιιχι

τέρως 8ια,τρανοuσt τ,χ της , ΑποστολικΎίς ΔιΙΧδΟΧΎίς Κλ-ήμ'ης

δ PώμΊjς κιχ/. ΊγνOCτιος

δ ΆντιοχεΕας.

Δια.

,ou opou «&πoστoλικ'~ 8ια.80χη» (2) πιστεόετα.ι κα.τ' &ρχ-ην ύπο τ'ης Έκ
κλ'ησΙlχς, οη ot εΙς το &πολuτρωτικον ύπερ ,ou κόσμοu ~ργoν του KUPL(1) κληθέντες
παρα. τ(";)ν Άποστόλων καΙ κα.τα.στΙΧθέντες δι' εΙ8ικΎίς προσεuχ1jς μετ' έπιθέσεως
7ων χειρων έκεΙνων, &φ08ιά.ζοντlχι, &πο της έπισήμοu τα,ότης στιγμΎίς, μετ' Ι8ιιχιτέ

pou χa.ρLσμα.τος τοu ΠνεόμCιtΤOς, οπερ μετΙΧ8ιδ6μενον ΚCιtΤOC τον οιότον τρόπον ά.να
τοΙΙς ι:ι.ιωνιχς εΙς τα.ς έπερχομένα.ς γενειί.ς, έξασφα.λΙζει την Ιστoρικ~ν &.μα. ΚιΧΙ όντο
λογικ-ην σuνέχειι:t.ν της ΈκκλΊjσ(ας το\) Χριστοu &ΠL τΎίς γ1jς

(1)

(3).

Πρβλ. Χρ. 'Αν8ρο\ιτ-σοu. Δογμι:χ.τ-ικ1), βΌ εχ8., Άθηνα:ι1956, σε/..

πέλι:c, Δογμιχτ-ική τ-ομ.

2,

σελ.

282

έξ, Kιxl Π. Τρεμ

370-397.

(2) Δεν θα επεκτ-ιχθωμεν έντ-ιχυθιχ εΙς τ-α ίσroρικoφιλOλOγΙYA πρoβλ1)ιι.ιxτ-ι:c τ-ου θέμιχτ-ος, α.
τ-ινιχ ά:ρτ-Ιως 8ιιχπριχγμιχτεόετιχι δ ΚΙΧθηγητης Γ. ΚονιΜΡ'ης
τομ.

4

στ-.

1109-1121),

του πιχπικου πρωτεΙοΙ)

ΙΔιιx30X~ Άποστ-όλων,

έν:

ΘΗΕ,

οδ τ-α σuμπερά-σμιxτ-ιx .χξιολογουμεν κιxτ-ω't"έρω εν τ-ΙΧίς περΙ της γενέσειt)ς
Ιστορικα.Τς

πιχριχτηρ1)σεσι.

(3) Xcιριxκτηριστικoν, δτι την τ-οιΙΧότην μυστηριΙΧΚήν σημι:cσΙιxν της 8ι' επιθέσεως τ-ων χεφων
3ιιx8oχ'ijι; δμολογουσι (1)μερον .χνεν30ι&:στως κιχΙ 8ι&:σημοι έ-/.πρόσωποι τ-ου ΠΡO't"εστιχντισμου,

OLOV δ .J. Schniewind, γρά-φων : «Die Handauflegung bedeutet wirkungsmachtiges Gebet,
Obermittlung des Charismas der Paraklese und Lehre (Α'. Ί\μ. 4, 14 Β'. Τιμ. 1, 6), ηίίαι
IicIl «8pendung des Geistes)). 'Εν: Festschrift fiir Bu1tmann, σελ. 206 (πιχρα Η. Schίitte,
σαι dieWiedervereinigung im Glauben 3'η έx8.Essen 1960, σελ.:Ι03. Πρβλ. ιχότόθι πα.ρομοΙιχς
&πόψειι; τ-ων .Τ. Jeremias, Μ. Dibelius, Η. Fries κ.&.).
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Οί.ί .. ω γρά:φει περΙ '!ou χεφοτονουμένο'.) ΓΡ"ljγόριος ό Νόσσης:

«ΕΙς ύπά:ρχω'l

των πολλων XOCL 'rOU 8"ήμου, ά.θρόον ά.πο8εΙκvuτcGt κα:θηγεμών, πρόε8ρος, 8ι8ά:σκα."Λος zucre:
, β ειocς, μuστηριων λα.νθ OC'l ό ντων μuστιχγωγος
,,
-~,και τιχuτα:. ποιει, μηοεν το\)
θ
ι
'λλ"
,
"
"
~:>.
σωμα.τος η της μορφης α.μειφ εις α;
uποφχων κι:ι.τα το ζ(αινομενον εκεινος
υς
,/'1,
J

J

J

..

"

α ο Ρ α; τ ιρ

-

-,

'<:Ο
τ Ι ν'.
ο

τ cι; μ ο Ρ φ ω θ ε Ι ς

uν

l '
κ ιχ ι Χ
Ρ ι Τ ι

oc

J

ΙΧ μ ε ι

π Ρ Ο ς

τ Ο

β έ λ τ ι ο ν

.},' ,
τ "'ι ν α ο Ρ ι:ι.τ ο ν

"
Ψ

uΧη

!J.

V

ε-

» (1).

ΊΌ 8ιΟι
Ζ&.ρισμoc

,,1jc; έπιθέσεως των χεφων κlΧτιx τ~ν. χεφοτονΙlχν μετα;οι8όμενον εΙ8ικον
'r1jc; Ίερωσόν"ιjς δ Πέτρος Moγtλα.ς δρίζει έν ΣUντόμιρ κα:Ι κα;τιΧ το περιε

Ζόμ..:νον ocύτοσ, γρOCφων, οτ-ι «γίνετα;ι ~ χεφοτονία. 8ια;8εξα.μένων τω"
CΙύΤOύς (τούς 'Αποστόλουζ) π Ρ

'Επισκόπων

(;) 'Ι μ U σ, η Ρ ί ω ν κα.Ι 8 ι ΙΧ
Χ Ο ν Ι oc ν ,1j c; σ ω τ η Ρ Ι α; c; Τ ω ν ά. 'Ι 6 Ρ ώ π ω v », . κlΧΙ έπεξηγων : «ΕΙι:; τ~ν
,
,
J.
- . s , ... '
, ,
οικονομια.ν οε τα.υτ-t)ν oUO ΠΡGιγμα:τα. περιεχοντα.ι· πρωτον 'Ι οuνα.μις κα;ι
ε ζ ο uσ Ι α: Τ ο u λό ε ι ν τ Οι c; τ ω ν &: v θ Ρ ώ π ω v &; μ α. Ρ Τ ( α: ς », κα:Ι. «8εότερον
"η έ ξ ο u σ ε α. κ oc Ι 8 ό ν α; μ ι c; τ ο U 8 ι 8 oc σ κ ε ι v ». «Με τα.όΤ7jV λοιπον
τ η v Χ ε ι Ρ ο, ο ν ( α; ν, κ α; Ι τ ~ ν 8 L α. 8 ο Χ 'Ιι v Τ'ιι v μ 7j 8 έ π ο τ ε 8 ι α
χ ο π ε ϊ: σ α: ν ε χ ο υ σ L τ 1, ν 8 ό ν α. [.1. t V Τ Ο u 8 ι 8 &. σ κ ε ι ν τ a σ ω τ .t)Ρ ι ώ 8"1j 8 ό γ μ α. τ α; έ χ ε r; v ο ι δ π ο υ ε! ν α; t Π ε μ π ό μ ε ν ο ι ε Ι ς τ ο σ
'<:Ο'

{, c; 8 ι oc 8 ο

<:Ο'

σ ι ν τ

J

v

το» (Ι).

'ΑλλιΧ 8ιιΧ τ~ς οδτωσΙ νοουμένης 'Αποσ,ολικ1jς Δ~1Χ80χΎjς γεννατlΥ.Ι ~ν 8tπλοuν
πρόβλημα., κα.Ι 8'ή

:

α,) ΠοΙIχ -ή σχέσις μετocξύ 'Αποστόλων κα,Ι 'Επισκόπων

; (3)

β) Ποία; -ή σχέσις μετocξύ έξ(ί)τερικ1jς Ιστορικ1jc; έπιθέσεωι:; τω" χεφων κα,Ι έσω

'!ερικ1jι:; 8Loc80X~C; έν τ<;) περιεχομνιρ τ1jς Πίστεωι:;

'
wc; προς

'Ω

1

-

Τυ πρωτον

;

β~ J
J!'
\
"
μερος το'.) προ "7jμocτος, ητοι ως προς Τ"ψ σχεσιν

,

-

,.,

μετα:φ

'Αποστόλων κα.! 8ιoc8όχωv α,ύτων 'Επισκόπων,. έπικρw.εϊ: συν~θωι:; -ή ~ΠOΦΙζ~ δτι
κα-ίτοι μετΟι ,ον θ&.νocτον των 'Αποστ6λω'l οΙ 'Επίσκοποι κα,ταλαμβOCνουσι 8ιιΧ
ιΧνα,τεθεΙσης α,ύτοί.'ς έντολ1jς καΙ.

(1)
(2)

-r1jc;

'r1jc;

8ιΟι τηι:; χεφοτον(ιχι:; κληρ080τ-ηθείσηι:; αύτοί:ς εΙ-

ΓρηγορΙου Nόσσrις, ΕΙς την "qμέρa.ν των Φώτων,

MPG 46,

58"Ι.

Πα:ρα: Ί. Κα:ρμΙρη, τα 80γμα:'nκα: κοιΙ συμβολικα: μνημε!οι της Όρθο86ξοΙ) Κοιθολικ'ijς Έκ

κλ"ljσ!.οις,

2, σελ. 640.
Meinhold θεωρεί έν α:Uτ'jj ή8η ήj Koιtvjj Δι.οιθ1jκ'l) 't"Gιuτιζόμενα: τιt &ξιώμoι't"Gι το\)
'Αποστόλου κα:Ι "ou 'Επισκόπου, Ύριiφων : «8chliesslich werden ίη dem Bericht der Apostelgescl1ichte (1, 15-26}, «Bischofsamt» und «.Apostelamt» gleichgesetzt, denn das Υοη Petrus angeful1rte alttestamentlicl1e Zitat gebraucht θίη Wort (έπισκο1t'lj), das Ζυ der ΖθίΙ
der Abfassung der Apostelgeschichte als «Bisehofsamt» verstanden .vorden ist» «Ρ. Μθίη
hold, Die Konzile der Kirche ίη Evangeliseher 8icht, σελ 21}. Κιχ! εΤνοιι μkν λια:ν έν8ια:φέρον
(3)

τομ.

Ό Ρ.

't'OΙ τα ιhιωτέρω, &ς γροιφόμενοι πoιριi Δια:μα:ρτuρoμένoυ Θεολόγου, 8έον δμως να: ΠΟΙΡOCΤ"ljρ1ισωμεν
σχετικώς, δτι το χωρtoν τoUτo των ΠρOCξεων 8εν 8όνα:τα:ι να έκληφθ'ίj &ς θιi;λει δ

Moiq:

Meinhold,

έν τη

8'ijλα: 8η δτι φέρει εις &\μεσον ταότισιν τα: 8όο ιΧξιώμα:τα: (Άποστόλου κοιΙ 'Επισκόπου),

8tότι δ Πέτρος 8έν λα:μβOCνει έλι:υθέρως την λέξιν «έπισκoπ1J», τlΧυ"lζων τΙΧότην προς το &ξΙωμoc
τοu Άποστόλου,

ιlλλ' &:πλως έποινΙΧλιχμβάνε., ιχύ..-οόσιον δρον της Π. Διοιθήκης (Ψοιλμ.

κιχ! 8ή έκ της Μετα:φρocσεως των Ο', ενθοι πολυ προ Χριστοϊ) κοιΙ προ

-rou

108, 8)

χριστι.οινικοU έπισκοπικοϋ

βΙΧθμοϊ) εΙχεν 1\8η τεθ'lj πα:ρα: των μετοιφρα:στων 1ι λέξις «rntσxo1t'lj». Συνεπως ο,τι8ήποτε κιχΙ &'1
έσήμα:ινε κιχτα τούς χρόνους της συγγρα:φ'ίjς των Πρocξεων 1ι λιi;ξις «έπισκοπη», 8έν θα: ητο ΟΟνοι-roν
να ι2ντικoιτoιστlΧθ'ίj α:ϋτη, έφ' δσον έπρόκειτο περΙ

Zitat,

&ς όμολογε! κα:Ι δ

Meinhold.
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3ικ'ης χι:ί.ριτος τΎ)'ι θέσιν εκείνων εν τΤι 8ιrι.κuβερν'ήσΙ:;L

"ij; επι γ1); 'Eκκλ·~σΙrι.ς (1),
"ij; των Άποστόλων, 3ιότι

8μως .η rι.UθεντLrι. των ΈΠΙσ"Λ:όπων δπολεΙπετα:ι (1)σιω8ως
κεφrι.λoct(~δεLς δLα.ψορα:t 3ΙιΧκρΙνουσι τούτους έκεΙνων.

Οδτω φέρετα:ι ώς

π Ρ ώ τ 1)

δια:φΟΡOC μετα:ξό των,

8,,1. ivi;)

οΙ Άπόστολοι εΙχον

ocπoστoλ~ν κα.Ι ει)θύψl)'l δια: "η,ι OCνα: τον κόσμον 'Eκκλ-ησΙcιν, οΙ Έπίσκοποι

xocet-

στCΙ'lΤCΙΙ εν ώρισμένη
Ώς
γεγονός,

xocl δι' ώρι.σμέν'ην τoπικ~ν Έκκλ1)σ[cιν.
(') ε u " έ Ρ oc 8ιocφορα: μετα.ξ'; Άποστόλων κcιΙ Έπισκόπων (JιjμεLου"rι.ι "i,
8-;1. ένφ οΙ πρω"οΙ. ~σocν οΙ &μεσοι μι:ί.ρτuρες το!) KUpLOU xoc1. ΠιΧρCΙΛ~;;τocι τ~ς

ύπ' Αύτο!) γενομέ')-ης 'Αποκαλύψεως, οΙ δεύ"εΡΟL εμμέσως μόνον (juν8έοντcιι προς ΤΟ')
Χριστόν, έπεφορτΙσθ-ησα:ν δέ δι.1. της εuθύν-ης να: δLCΙτηΡ'ήσωσιν
λσ-βον πα.ρα των 'Αποστόλων ΠΙσΤL')

'Ως

τ Ρ Ι Τ'η

xoc1.

ocxeprtCct'}

-:-ην ·ην πιχρέ

δι3ιr.σκCΙΛ[α:ν.

δέ δLα.φΟΡOC ΠΙ:ΨΧΤ1)Ρε'1:τa;ι, ΟΤL ενφ

OL

'ΑπόστολοΙ. ~σα:ν χα:1. κιr.θ'

εκα:στον «&λι:ί.θ-ητΟL», 8ε~ σuμβcιΙνει ΤΟLOuτόν τι 6)ς πρός του 'ΕΠLσχ,όποuς (2).
l1poσεκτικωτέρlΧ όμως μελέ7η κα!. ocνιίλuσις "ων &.νωτέρω '':Ριων 8ια:κρΙσεων
&ποδεικνύδL, ΟΤL μόνον

1)

~ευ"έρ(1. τuγχάνεL &.πoΛUτως όρθ'ή, εφ' ~ς ΚιΧΙ oΙκoδoμει,;"cιι

'η ολη διάκρισLς μετα:ξύ 'Αποστόλων

xoc1.

ΈΠLσκόπων.

ΆΗ μόν-η 8-ηλο\lό"t πρα:γμα:-'Lκό-,ης, ~τις ύπερεξα:Ιρει "ους Άποσ-;όλοuς εν
κλ'ησΙq: εΤνα:ι το γεγονός, ΟΤΙ ocύτο1. έδέχθ-ησlΧν

,

'10με'/ην

.., ν

λ'
π -ηροτητι

'Α

'λ Ψ
ποκα: 'J ιν

\

ΚlΧι

<:
ως

ι:ί. μ έ σ ω ς

....
"OLOU"O\

,
ΤUΥι.α:νΟU(JLν

Άποκα:Μψεως, οπερ 3έν Mvocτoc~ να λεχθη περι των μετιΧ

-.:jj

Έκ

"'ιν ύπο του Ί'lJσο!) γε"
εν

.,..
τcι.υτφ

,Ι
opγα:νcι.

"otJ,,"ou; 'Επισκόπων (8).

(1) 'Ι8ια:ι-.έρως άξιομγljμόνευΤΟζ 1ι περΙ Έπισκόπου &ντΙλ'!JψΙζ τοϊί Ίππολότου, όμιλουνΤΟζ
alter Apostolus (πρβλ Η. "'Τ. Turner, ΊΊ1θ pattern οί oln'istian truth, London
1954, σελ 337).
(2) Πρβλ. Π. 'Τρεμπέλα, Δογμα:τ~κ1j, τομ. 2, σελ. 390 : «οι 'Απόστολοι Ιέλαβον πι:φOC -rO\)
περΙ αύτου (ο'>ς

ΠυρΙου την άπoστoλ'~ν κα! έξοuσ(οι;ν α:Uτων 8ια τΟν κόσμον όλόκλ'!Jρον κα;Ι

'IJ

8Iκcιιo8oσΙα αUτωll

έξετεΙνετο έπι itiXιTlJ'; της ΟΙκοuμZvψ;, ένω οΙ 8ιΙΧ80ΧΟΙ των έγκατεστάθΊJσαν εΙς ώρισμbJα;ς κα:τCι

τόπον 'ExxA'!JcrEoι;ς. 'Ωσαύτως οΙ 'Απόστολοι ijcrcιν &μεσοι μά.ρwρες του ΧΡLστοϊί «~\ι παντΙ χρ6ν<ι>
φ εΙσijλθε κα:Ι έξ'ijλθεν Ιφ' -ημιΧς ό Κόριος», ώς τοιουτοι 8~ I!λcιβoν σ.μέσως Τ.1αρ' Δότου τCις θεΙά:ς
iποκΙΧλόφεις, κιχΙ τuχόντες εΙ8ικου χαρίσματος ijσιχν κα:Ι ε!ς έ!κα:στος τούτων ιi λ

&:

θ

'!J

τ ο ι

Οεμα

τοφύλακες καΙ 8ι8&σΥ.ι.χλοι ,οότων, Μ'!Jγοuμενοι εΙς «Π'ιΧσα:ν την &'λ'ήθειh.ν» ίιπο του Πα:ρακι;ήτου,
8ι8&.σκοντος αύτοόι; καΙ uπομν1jσκοντος οιύτοός «πάντα:

8ιοι8εξά;μενοι τοός 'Αποσ-rόλοuς, πιχρα:λΙΧβόντες τον

&.

εί""εν cιύ,oις» ό Ι{όριος. Τούνα:ντίον οΙ

O'lJcrOΙUPOv

-r'ij.; εόcιγγελικ'ijς άλ'!Jθείcις παρCι
itpocrTtObJ-

τοότων, κα;λουντα:ι rvcι φυλά;ξωσι τουτον &κέρσ.ιον, ώς ""οιρέλαβο\ι αύτόν, μoIJ8Ezv έξ &α:υτων

-re:.; η &φαιρουντες έξ cιύτoυ,
νοι εΙς itMν'IJV καΙ μη l5ντες

ιiλM προσέχοντες .!:α:υτοΤς, tvιx τ'ιjρωσι ,,"οίΙτον &vόθεuτοv, &τε υποκείμε

&A&:Q'!JTot, εΙ μη δφ' ώρισμένα:ς συνθ1jκα:ς, ο-:οιν όμοϊΙ πάντες εΙλr.κρινως
xoct έν φόβ<ι> Θεοϊί tκζ'!Jτωσι την 8ιακρΙβωσιν της <XA'!JOout; ιiitocrToAtK'ijt; παρα:8όσεως». Πρβ?.
κα:Ι Κ Μουρα:τΙ80υ, Ή O(;σΙcι. κα.Ι το πολΙτευμα ,,'ijI; Έκκλ'!Jσ(ιχι;; ... , σελ 187. TOCς αό-:OCς τρεΤς βασι
κας 8ιαφoρOCς 8ιιχπιστοΤ κι:ι.Ι ό Ρωμαιοκαθολικός Ο. KarreI' γρ&φ(ον: «1. «Apostel» 11aben
Sendung fίir die ganze Welt. Bisclιδfliche «Nachfolger» vverden fίi reinzelne Κirolιeng'ebie
I;e eingesetzt. 2. Die «Apostel» waren die Zeugen Christi und unmittelbal'en Empfanger
der gottlichen OfIenba:ι'ung. Die bisoMflichen «Nachfolgel'» haben nur das Empfangene
Ζυ bewahl'en und '\veiterzugeben. 3. Die θίηΖθΙηοη Apostel besassen fiil' sich personlicll
das Cllarisma der Wal1rheit, die ΒίΒchOΙθ nur als Gesamtheit». (Πα.ρσ: ΜουριχτΙ8η, Διcαρο
ρο;roΙ'ljσις, έΚΥ.οσμΙΚευσις ... , σελ. 45).
(3) ΠερΙ ,,~ς τοιαύτης των 'Αποστόλων μονιχ8ικότητος γρά:φεl καΙ δ Ε. Brunner : «Geschioht~
liche OffeI1barung kann nur durcll die Urzeugen und durcl1 die ungebroohene Kette del'
dUI'oh die Identitiit des Zeugnisses mit ihnen verbundenen Zeugen zur Yvahrheit fίir die
GegenwaJ't '\verden. Daraus ergibt sich, dass die Existenz der Ekklesia ,yesel1sll1iissig υη{Ι
l1ot'\\'cndig Ι)egriίndet ist ΙΙιJI dem Apostolat» (Dogmatik ΠΙ, σελ. 66).
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,ι

ομ<μς ετερων σ~ιΧκρισεωlJ, 1jΤΟΙ της πρωΤ1jς κιχ~ της ΤΡΙΤΎ/ς, εωι.ο-

λως θσ: -ή8όνιΧτΟ ν'χ έγεΙΡΊ/ τις &.vτφρ-ήσεις, 3ιότι, κσιθ' οσον τοόλocχιστοv μιχρτuροu-

"'-'

'Γ ραψ J,
Ι' Π ο:ρο:σοσΙζ, σεν
'10'
'10'
'"
, •
ι""
σ~ν'η
'Ι κα ΊI
σuνcι.:ΤιΧL 'ης να. υπoσ'."ηΡΙζΊ'J

ο: π Ο

λ \J
1 Τ ω ς

"

ουτε

δη οΙ έπ(σκοποι ":UYXOCνOUGLν οΙονεΙ «περιωρισμένοι» ~'I τινι 'tοπικη Έκκλ1jσί~, ~'}

•

ι
1
ο:ντι θ εσει
προς

"
J,
.. ou;
OLXOUfLSVLX,I'J

"
λJ,"
α.ποστο
,1'1 εχοντας

'),0Uζ,

'Αποστο

'

"""Α
ouτε
οτι οι
ΠΟ-

στολΟL κσιθ' ~κσιστoν .ησιχν &λά.θΊ)ΤΟΙ. ΚιΧι Uίt1jγ6ρεuσιχv μεν λόγοι έΚ,κλΊ)ι'πα:uτικ:ης
εότο:ξίο:ς, οπως 'ή 8ρOCσις κιχ! &.ποστολ-η το;:; Έπισκόποι) σuv8εθη χUΡLως προς ώρι

ι:rμένΊ)ν κιχτΟ: τόπους 'Εκκλ'ησΙο:ν

,.

ΚO~ ο:ποκ

(1), τοuτο ομως δεν G1jμlκ(vει Ο":Ι λόγοι 80γμιxτ~-

-

"

,

λ'
'Ε ΠΙσ".ιι Ο ποι) τιν?ς
' ' 1σΙιΧ
0 ' Τυ.
~\ της
...
ζ ωΊ)ς κο:ι πΙιστεως ΟΙιΧσ•
ειοuσι -.:ΊΙ'} μεριμνιΧν

δ-ήτινος, !τέρο:ς της Τις προtσ-.:ιχτιχ ι, οοτος, ,",οπικ:ης Έκκλ"l)σΙο:ς, ΔιΟ-.:ι τότε τuγχr'ι..vε ι,

&.κιχ:rcι:vQ"Ι)τοvi)ιcι:τΙ ό ΆντιοχεΙα:ς 'ΙΥVOCΤLος ipso jUl'e ypocιpeL προς Ρωμcι:(οuς, Σμuρ
νCΙ:(01)ς, Φιλσ:8ελψεΤς

x,1J.., πως 3& δ Ρώμ:ης Κλ-ήμΊ)ς γρ&ψει προς KOPLVeLOUC; xtlt

&λλοι προς &λλ01Jς.

;

",.,
τοτε

'Ω'
"ζ
σα.uτως χcι:τιx
μει ovcι: λό γον τυγχα.νει cι:χcι:-.:σ.NOΊ)τoν

-

\, ..ινι
, σΙ'"

πως κιχι εν

x.cι:ιώμcι:τι, χcι.:τ.Χ τοος πρώτοuς ΚUΡLως ΧΡLσ-.:ια.νικοuς cι:lωνcι:ς, -ηΜνlχτο 'Επίσκοπος
-.:ις νΟ: &ψoρΙζΊ'J κcι:Ι &.ποκόπ'Ω τ:ης έκκλ'ησιcι:στιχΎjς ΚOινωνιcι:ς ετερον 'Επίσκοπον, μ'η'"

-

,

σα.μως εις

,

σχεσιν

Άντιθέτως

,~

Ι

1

" , .

εζcι:ρτησεως τινος

πocντcι:

προς

cι:uτον τε

λ

-

ouvτcι:

(2) .

1'0:

&νωτέρω γεγονότιχ έρμΊ)νεόOντcι:ι κcι:Ι 8ικcι;ιoλOγOυντcι:ι,

έ&ν τις κcι:Ι την &'ποστολΥιν

"COu Έπισκόποι) θεωρ-ήσ-(j, t8Eq. έν τo'ic; ί)ογμcι:τικο'iς, ώς

&ποστολ.ην ΚCΙ:! εόθύν"l)ν ενcι:ντι της ωκοuμενικΎjς του Χριστοu Έκκλ"l)σίcι:ς,τo;,)θ'~
περ μα.ρτuρε'i clπεριψρocστως κcι:Ι ό Ι Χρuσόσ'tομος, γρocψων: «Τον 'EκκλYίσιcι:ς προε;
στωτcι: ουκ εκείν"l)ς μόψης κ~~εσθcι:ι ~ε;: της πcι:ρo: του Πνεύμcι:τoς εγχεφtσθeΙσΊ)ς CΙ:ό
τ<';), OCλλα. Kcι:t πocσ"l)ς της κα.τα: τ-ην

olxoufLiv"l)'.'

κειμέν"l)ς»

(3).

Ό lΧύτος Ι Χρuσόσ:rομος τότε μό'ιον θεωρε! τ-ην έπέμβcι:σιν Έπισκόποι) εΙς έτέ
ριχν έπισκοπ-ην περιττη,ι κocΙ ocθέμιτον, οτιχν ΠOCντcι: περΙ το 8όγμcι: e:χωσι κcι:λως, οτε
πocρcι:τηρε!:: «ΕΙ

1'0:

CΙ:ύΤoc 8όγμι:ιτcι:, ε~ τoc CΙ:ύΤoc fLuo':"ίJpLoc, τ(νος ~νεκεν ~τερoς ιΧρχω')

έτέρ~ Έκχλ"l)σι~ έπιίt1j8~;»
11'

, - , 1"

υΤΙ ενιι> ο εΠΙ

fLSPou.:;

'Α'

(4) 'Άλλα: λεκτέον προς OCitOΙPUy.ην πcι:ρεζΊ)γ1)σεων,

ποστο

λ

ος

"κ

κ cι: ι

πOCν θέμσ: έπΙ μέροuς τινος 'Eκκλ"l)σ(cι:ς (S), ό επι

,-------(1)

Ο{\τως

1)

''101

,

1

1.

ως σ.τομον Ύ/οuνcι:το νcι: ",πο;μ

β

"

,

Ί'J cι:μεσως εις

fLipouc; 'Επίσκοπος τοιούτ'ην &με-

Β ' ΟΙκουμ. Σόν080ς ώρισε 8ιιΖ τοα β' α,δτίjι; κrι.νόνoς, οπως οι ΈπΙσκοποι έκ&στης

«8ιoικ~σεως» μ~ έπε;μβα:Ινωσιν εΙς ξέvΎjν ~ιoΙΚ"ησιν, &λ).ιΖ περιορΙζων,α,ι έν,ός των δρΙων τ'ijς
των,8ιoικ~σεως (πρβλ. κocΙ τους Κα;ν6νocς

3-5

i;ocu-

τ'ijς έν Σα,ρ8ικη Συνό~oυ), τοατο l5μως κυρ!ως έ':'έ

νετο το μέν πρός &ποφur~ν έκΚλ'φr.α:στικων τα,ρα,χων κα,ι &:νωμιχλιών (ο!ocι α,ι κιχτα: τα:ς ιXρε;r.α:νικα:ς
ίιρι8α,ς), τΟ 8ε ,προς σα,ιp'ίj κιxθι:iρισμόν τών

[Jixpt

τότε ρευστών έκκλ1jσr.α:στικών δρ!ων, &τινα

1;

Σόνο80ς έπεθόμει νιίι τocυτ!συ πρόι; τα: OpLΙX της νέας πολι,ικ1jι; 8ιοιφέσεως (πρβλ. Β. Σ,εφocνΙ80υ,
Έκκλ. Ίστoρίιr.,

'AO'ijvoc~

1948,

σελ.

256).

(2) Πρβλ.: «Esist-vom heutigen Standpunkt betraclltet οίηθ sehr auffallende Erscheinung, dass wir ίιη Altertum nirgends prazisiert finden, wer eigentlich das Recht hat, Ζυ
exkommunizieren, oder viel mehr, dass scheinbar jeder das Recht hat. Und doch entspricht dieser Umstand ganz der antiken ΑυΙΙΜΒυηι der Communio, Jeder Bischof kann
οίηοη anderen Bischof exkommuniziercn, auch ohne dass ΟΓ Βθίη MetropoIit ίΒΙ oder sonst,vie hohergestellt» (L. Hert1ing, Colllmunio nnd Primat, έν : Una Sancta, ΜοίΙίηιοπ '1962,
σελ.
106).
(3) 'Ιωοιν. Χρυσοστόμου, ΕΙς τον ένά.γΙοις Εόστιίθιον •.. 3, ΜΡΟ 50, 602.
(4)
(5)

Ίωοι'J. Χρυσοστόμου, ΕΙς Έφεσ. δμιλ.

11, 5

ΜΡΟ

62,86.

Ποιραλλ1ρ.ως π&ντως προς το;)το ιΧς μ~ λ1jσμονώμεν, δτι έπΙ ιiπoφα:σ~στικων λόσεων δ επι

σον oικcι.ιo80σΙσ.ν κέκτητιχι μόνον έν τη έιχuτου «8ιοιΚ'ήσει», εΙς τΟ: της α.νΟ: την οι

κουμένην ΈκκλΊjσΙΙXς έπεμβιχ(νων μόνον
30υ. Ό τ Ρ
,

., -3.

σκοπου,

σ u λ λ ο γ ι κ ω ς,

1)τοι ώς μέλος Συνό-

6 π ο ς λοιπον της έπεμβOCσεως 8ιιιφέρει μετιιξίι 'Αποστόλου κιχι ΈπιΝ

ΠΙ"ι"

'-"

-;οuτο

'-'

οε')

Ι

" . , ι

συνσ;τσ;ι νΙ%.

cι.ΠOτεΛεση

,'-'Ι
LoLOC'
!

Ι

'-"

νεσ;ν

,

σιιχκρισιν,

εφ

'δ

'ι

σον

ερε~-

3ετσ;ι έσωτερικως έπΙ 'rOu μονσ;8ικο;; κόρους των 'Αποστόλων, ώς ά.μέσων πιχριχλη-

-

-

'Α ποκtX

πτων Τ'ης

"),υ'ψ εως,

δ περ

' ,

,

'"

,

''-' '

κα:ι εχα.ρσ;κτ-ηΡΙUi1.μεν ως την μον-ην ουσισ;σηΧ'φ οΙΙΧ-

κρισι.ν με,α:ζύ 'Αποστόλων κσ;Ι Έπισκόπων.
'Ότι 8ε οΙ 'Απόστολοι κtXθ' ~ΚtXστoν 8εν ~σιιν &'λσ.θητοι
σ....ηρΙξει ά.λλ-ήλων κιχ! έν

XOpc:>,

(1), ιΧλλΟ: μόνον έν τη

τουτο περιτρ&.νως μα:ρτυρεΤ κάλλιον πιιντος &λλου ,το

πα:ρσ.3ειγμιχ του Πέτρου, δστις κιχι μετΟ: τ-ην Πεντηκοστ-ήν, δπερOCγσ;ν

τικός, ώς προς

,

(1.')

θ

,.

ρωπων

).

-;:0

ι

σ.μεσως

θεμελιcΜους σ-ljμcι.σΙocς θέμQ1.
1
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< 1
υΠυ

τιιν
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του

υριου

κομι

συντ-ηΡ"f)

i1v

των 8ικιιιωμOCτων. πσ.ντων τ;;)ν

(2)

σθ

Ν

εισο:ν

Ι

σωΤ"f)ρισ;ν,

,

Ιλ

προυκσ; εσεν

ε13ικΥιν του Θεου θcι.υμιx.τoυργικην έπενέργειιχ.ν, 8ιιΧ νΟ: πειθcι.ρχ-ήση εΙς το θε'i:ον θέ
Α"f)μα.

(3). Έκ τ06του 8ε πάλιν ~κιστιx ΜνOCΤOCL "ις να: ΟεωΡ'ήση μειοόμενον το κυρος

τ;;)ν Ιερων 'Αποστόλων Τι της δπ' ocύτων ά.ποθησιχ.υρισθεΙσης τη 'EXXAYjCiLCf θεοπνεό

πτου κα.Ι α.λα;θ-ήτου ' Αποκο:λόψεως, 8ιότι τoc6τ-φ μεν 8ιέ80σιιν έν πνευμο:τικη ΠΡΟζ
&.λλ-ήλοuζ ά.ντι86σει, ώς βιουντες έν τη δπο του Κυρ(ου 8'ημιουργ"f)θεΙσ-n κοινη 8ιιΧ
πocντιις ά.τμοσφα.ΙΡCf κα:Ι &λλ"f)λοσυμπλ"f)ροuμενοι
ι
κε~μενo:,

( οι
~'"ον

"'
οπως,

'~Ι

προς

,
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σ;κρι ως

οΙα.π στωσιν

λ ογο'l
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,

,

κcι.ι"η

- ορ
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του
ου

(4),

(~ς μΙXΡΤUPOσσι τΟ: ΙερΟ: σ;ύτων

'Ε ρμψευΤΙΚΥ)
.,

ι

νΟΊJμΟ:τ'ος

-

κo:τηγoργ,μcι;τικως
Ν

,

ιιγιογρα,φικου

, ξ ιοι,
~

ιι

Ι-3.

τινος

κεψενου,

μη

έκλα.μβά.Υητιιι το κεΙμενον τ'ουτο μεμονωμένως, &λλ' έν τη ιXρμoνικΊj cι.ότoϋ θέσει
κιχΙ συνθέσει προς την ολ'ην ΆγΙιιν Γρα.φ-ήν), προς α.ότοίις 8ε (τούς 'Αποστόλουζ)
αποτεινόμενος δ ΚUριος ού3ο:μοϋ φέρετιχ.ι ύποσχεθεΙς το &λOCθψον ένος έκσ.στου ιχύ

των μεμονωμένως, άλλ' &ντιθέτως, χρησιμοποιων πσ.ντοτε τον πλ'ηθuντικοv τόπον
«κοι.Ι έγ(~

~

μ ε θ'

δ μ ω ν

εΙμ~», <<πέμψω

δ μ 'i: ν

,ον

Ποι.ριΧκλητον»,

«οπου

aό ο

τ Ρ ε Τ ς έκε~ εΙμt έν μέσ,!> ιχότων» κ.&.
"Αλλωστε κα.Ι έξ oι.ότ~ς της φύσεως της Έκκλ"f)σΙα;ς, ουσης ΚO~ν(ι)ν~κΊjς, ώς ο:τ-

πομεν

ι

εις

προ

λ οι β ουσα.ν
~

Ι

π,ιχριχγροι.φον,

θ"
cι.

οιπεκ

λ'
ειετ'Ο

- ,εν

τοιοuτος

~

τη

θ ειq;
ι,
Ι
οικονομ

q;

α.τομΙΚLσμός, τον όπo~oν, σημειωθ-ήτω, &.ποΟεχόμενός ης θα. ι;;Τχεν &.σφΙΧλως ΟΙΙΙ-

,

,~

-

.ιι.~

προι.ζει ,ο πρωτον ,ιοη

β-

"Ρ

"f)μcι. προς

"C"f)'!

.. ,

'-'

ωμΟΙΙΚ"f)ν ΚΙΧΚΟοΟ

ξΙ

,-

'λ

θ Ι

ιοιν ΠΖΡΙ του οι; ΙΧ ΊJΤΟU ι;;νος,
"

& ν θ Ρ ώ π Ο υ, το\) πσ.πιι.
μέρους 'Απόστολος ώσιΖότως 8εν ΜνιΖΤΙΖΙ ν~ Ισχύση d:τομικως ώς α:όθεντίιΖ, 8ιότι, ώς όρθως ΠΙΖΡfi

rqpoήe7j, «ΚιΖΙ άρχικως ~ 8ια:κuβέρν7jσις της 'ΕκκλησΙιΖς \ιπΟ των ~Aπoστόλων 8εν ~o μονιΖΡΧΙΚΙ
&λλ~ σuλλoγι.κYι, δπως ΤΟιιΖότη 7jTO μετέπειτιΖ ΚιΖΙ ''ι όπο των 8ια:8όχων ιΖότων έπισκόπων8ια:κυ
βέρνησι,ς της &ΡΧιΖία:ς ΈΚΧλησΙας» ('1. Κα:ρμΙρη, Όρθο80ξ!ιΖ κα:ι ΡωμιΖΙΟΚιΖθολικισμός, •AO'ijVΙZL
19Μ, σελ. 26).
(1) Πρβλ κα:Ι 'Ι. ΚοφμΙρη, Σύνοψις ... , σελ. 6 : «Κα:Ι οΙ 'Απόστολοι miIITet; ~ του Πέτρου
όπέκειντο

εΙς

.την

'Aπoστoλ\κ~ν

Σόνο80ν».

(2) Το θέμα: της τ-ηρΥισεως fι μ~ του ΜωσιΖtκου Νόμου 8εν 7jTO θέμιΖ τ&:ξεως μόνον, άλλα: κα:ί
πίστεως, 8ιότι, ώς πα:ρετήρησεν &μέσως δ 'Απόστολος Πα:υλος, «εί γα:ρ 3ια: νόμου 8ι.καιοσόν·ιι,
&ρα: Χριστος 3ωρεα:ν &πέθα:νεν»

(3)

Πριχξ.

10, 11

(Γαλ

2, 21).

εξ.

Ιζι) Πρβλ ΚιΖΙ Β. Botte, Die KoHegialitat ίω Neuen Testament und bei den apostoli~
8chen Viitern, έν: Das ΚοηΖΗ und die Konzile, Stuttgart 1962, σελ. 19: «Die Apostel sind
!Ιθίηθ Einzelganger. Selbst zerstreut bilden Βίε είη Kollegium und die erste Krise ,vurde ίη
einer Versamm]ung geliist»,
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'AλλOC μ~πως κ~Ι ~ύτo το γεγονος της Πεντηκοστης, κ~θ' δ δ Π~pάκλΊ)τoς κ~τ-

1jAOe:

προς τούς

δ μ ο θ

u

μ ~

8ο

ν

σuνΊ)γμένους μ~θΊ)'t"άς, 8εν ~pτυpεϊ: περιτρ&

νως περΙ της ocλτιθεΙ~ς του λεγομένο!)

;

,.

,Ι
"
θ ρωποι πεπερ~σμενoι, ει κ~ Ι'ε",
t:ό χως πεπροικιΟ ,ι 'Α'
ποστο λ οι ~
,ισιχν ωσιχuτως
~ν

σμένοο i)pyocv~

"6j; έκλο'f1jς του Θεου, έν 8ε τη κ~θ' ~κ~στoν 8ράσει ~ότων έν τη

ΈκκλΊjGίCf εχιχφον μεν της ης κα-Ι δ οΙκ080μων το σωμ~ της ΈκκλΊ)σE~ς έπΙ μέροuς
Έπίσκοπος συνεπικουρίιχς του ΆγΙο!) Πνεόμιχτος, κpιτ~ριoν δμως κα-Ι oργ~νoν του
ocλ~θ~του της ΈκκλΊ)σί~ς 068ε1ς άπετέλει έπΙ μέροuς 'Απόστολος, &ς κ~! οό8εΙς
Έπίσκοπος.

,

'Απόστολοι κ~ι 8ι&80ΧΟΙ ~ότων ΈπΙσκοποι σuνοέοντ~ι κuρΙως 8ια: της πρ~γμ~-

ηΚΟΤΊ)τος

-

ΤΊJς

u'ψι~σττις

'θΙ
ευ
UVTjC;

-

του

dιστocσ θ ιχι

'"

•

-

β'ιου εν 't"ΊJ

oι~

πλ'
εον

'θ'
uπεu
uνιι>

,

και

μ~ρτuρικη .θέσει της έπΙ γης Έκκλησ(~ς.
'Ω ς οι"Ε π~σκoπoι
ι
"ι
, πισΤOΤΊ)Τ~,
,
~'"
, προσ θ'εσωσι ν~oν
ι..
οι::σμεuοντιχι
εις
μ,ι
ουνα.μενοι ν~

τι εΙς τον π~pειλτιμμένoν της Πίστεως θτισ~uρόν, ο{)τω κ~Ι οΙ 'Απόστολοι, άποθέ
';οντες εΙς την Έκκλ'ησE~ν τη\> 'Αποκάλυψιν, δεν Mνιxντ~ι να: προσθέσωσι νέον τι
πιχρα: τα: uπ~γορεuθέντlχ ~ότoϊς δπο του Χριστου

"

"

-

,

" "00'0'.1

εμελλ ε νιχ ~ν~γyeLΙλ'
η cι.υΤOις νεον, εφ

λήψετlΧι κιχ! &ν~γyελε'!: δμϊν» ('Iω~ν.

,

(1),

8ιότι δ Π~ΡOCκλΊ)'t"Oς οό8εν

,

"β ε β ~ιωσεν ο ΚΙ
'.1_
'
-εμο!)
,οιε
uριος, uτι
«εκ
το!)

16, 14).

'Ως προς το 8εότερον μέρος του πpoβλήμ~τoς της 'Αποστολικης Δι~80χης,~τoι

&ς προς την σχέσιν τ-~ς έξωτερικης Ιστοριχης έπιθέσεως των χειρων κ~Ι της έσω
τερικης 8ι~80χης έν τφ περιεχομένιι> τ~ς Πίστεως, δέον &σ~ότως ί5πως δoθ1j με
γάλτι πpoσoχ~, ~Mτι μετ' ~ότoυ συν8έoντ~ι ocμέσως πλείστ~ ί5σ~ δoγμ~τικης φό
l'J'εως ζΊ)τήμ~τ~, ocφΟΡ("i)ντ~ εις τ~ν μuστηρι~κ~ν της ΊερωσόνΊ)ς φόσιν κ~ι εΙς τ~ν

tcrl..Uv

κιχ! το κυρος ~ότης.

T~ν πίστ.ν της 'Ορθ08όξο!) ΈκκλΊ)σΙ~ς περΙ της σχέσεως έξωτερικης 8ι~δoχης,
8ιOC της Ιστοριχης χεφoτoνΙ~ς, κ~Ι έσωτερικης 8ι~ooχης, δια: της ~ότης ocποστολικης

8ι8α:σκα.λΙ~ς, κεφ~λα:ιωoως έκφρOCζει δ Χρ. 'Ανδροϋτσος, γρOCφων

: «' Aμφότεp~ τ~υτoo

έσωτερικως συνάπτoντ~ι πpoϋΠOτιθέVΤIΧ lJλλΊ)λΙX, &ς δε ή ocποστολικ~ oιo~σκooλΙVI
ε!ν~ι ή βOCσις της ocποστολικης δι~δoχης, ο{)τω κιχ! ή άπoστoλικ~ oι~δoχ-η ocποτελε'i:
το έξωτερικον yνώpισμ~ του δ,τι ΈκκλΊ)σί~ τις εIν~ι ocλΊ)θ~ς κ~Ι συμφωνεί μετOC της
πρωτογόνο!) ΈκκλΊ)σΙocς έν τη 8ιδ~σκ~λΙCf κ~Ι τη οιοικήσει»

(2).

ΚIχΙ ΚIΧΤ' ocpx~v μεν τυγχOCνει όpθ~ .η ocνωτέρω πpότ~σις του 'Αν8Ροότσοu, 8ι' δ
κιχ! εtπομεν, δτι έκφρOCζει κεφ~λ~ιωδως τ~ν περ! της ocποστολικης δι~δOXης πΕστιν
της 'Ορθοδόξου ΈκκλΊ)σίιχς, οόχ ηττον δμως δεϊτ~ι ή πpότ~σις ~δτη σoβ~ρίXς άν~

λύσεως κα.Ι δια.σα.φήσεως, lJ.λλως θα: ητο 8υν~τoν να: κα.τα.λΙπn οόσιώδεις ooγμ~τικα:ς
περΙ του μuστηρΙου τ-ης ΊερωσόνΊ)ς OCπορtιχς.
"Οτι την βOCσιν της άπoστoλικΊjς 8ι~δoχΊις άποτελεί: ή άπoστoλικ~ oιo~σκ~λΙ~,

060εΙς &σφα.λως 'Ορθόδοξος Θεολόγος θα: ~Mν~τo να: OCμφισβψήσn, έν προκεtμfνιι>
8ε Χ~Ρ~ΚΤΊ)ριστιY.oΙ εΤν~ι οΙ λόγοι ΓΡΊ)γορΙο!) του N~ζι~νζΊ)νoυ, γρOCφοντος περΙ του
Μ. Άθ~ν~σΙoυ: «Ψήφιι> του λ~oυ πιχντος

... ocποστολικως κιχ! πνευμ~τικως έπΙ

(1) Πρβλ. Ίσι3ώρου Πυλoυσ~ώτoυ, Έπ~στ. ΠΙ 165, MPG 78, 857 : «'Ο 3ι&.πυρος τοίί λόγου
ερocστης ΠocUλος ..• ου μόνον καθ' έocuτοu xoct των llXλων aπoστόλων φ!ρει την Φ'ijφον, εΙ τολμ;ιjσειocν
κaινοτομ!ιχν τινιΧ τι'i> κηρuγμocτι έπ~νο'ijσocι. &λλιΧ

xoct ΚΙΧτ' &.γγl::λων .•• ».
(2) Πρβλ. Χρ. 'Αν8ροότσου, ΔI)Ύμα,τικ~ β'. έκ3. 'Aθijvoct 1956, σελ. 281.

66
τόν Μά.ρκου θρόνον α.νά.γεΤlΧt, ουχ ηττον τΎjς εόσεβεΙlχς η τη,; προε8ρείocς 8ιά.l)οχος'
τη μέν γα:.ρ πολλοστός α.π' εκεενου, τη Ι)έ εόθύς μετ' εκε'iνον εuρΙσκετlΧt'

κ ΙΧ

t

η ν

Ι) 'ή

κ υ Ρ Ι ω ς ύ π ο λ -η π τ έ ο ν Ι) ι σ., Ι) ο Χ ~ ν. ΤΟ μέν γα:.ρ δμ6γνωμον κlΧΙ όμ6-

θρονον, το 8έ α.ντε30ξον κlΧΙ ιΧντ[θρονοψ κ!7.Ι ~ μεν προuηγορΙαν, ~ 8έ α.λ~θεισ..ν εχει
8ια;80χης. Οό γα:.ρ ό βtιχσά.μενος, α.λλ' δ βιlΧσθεΙς 8tά.80χος

,
μ-ησα;ς

, λ
σ.,

λ"

ο

~

τ-ης

ο ό 8 έ

ό

π ΙΧ Ρ ΙΧ ν

0-

,-,
(1 ) .
ocυττις
πιστεως»

ΓεννωΨt'oct ομως τα:. ερωτ~μlΧτoc: Έξocντλε'i:τocι πα.ρα:. 1."lχυτlχ το περtεχόμενον της

εννοΙlχς «α.ποστολtκ'ή 8tIΧ8ox~» ε,ι μ6νητη όρθη α.ποστολικη 8t3IΧσxIΧλLq.; 'Αποβ&:λ
λει δ α.πο της α.ποστολικης I)tI)IΧσxIΧALOC'; α.ΠOκλίνlΧς καλ tκπεσων πλ~pως το 8ια:. τΎjς

χεφο..-ονΙσ.,ς χορτιγτιθέν σ.,ότφ χσ.ρισμα; του Πνεόμσ.,τος ;
'
Β ε β α;tως

'" \

οισ.,

""

~
του

οευτερου

,

τουτου

"

ερωττιμσιτος

-;-oU &νεξιτηλου ~ μ~ των μυστηρίων χιχρσικτηρος

\

θ'ιγετlΧι ':υ
1 γνωστον
'Ο'εμσι περι

(charakter indelebilis),

περΙ του

όποΙου ύπο 'Ορθο86ξου πλ::υρας εγεΙρον1."OCΙ &ντφρ~σεις, της θεωρΙocς περΙ &νεξιτ-ή
λου χσιραικτηρος του μυστ-ηρΙου της Ίερωσόνης, ώς κα.ι της συμπιχρομιχρτούστις "η

θεωρΙqι; τοιύτη 8ια:κρΙσεως &ν τη Ίερωσόνη εες

risdictionis

κοιΙ

potestas ordinis

εκκλ-ησιιχστ'ικου πολιτεύμα:το:;; -;-ης Ρωμα:ιοκα.θολικης Έκκλ'φίIΧς,

,-

,

(~-

α:ιωνος κσιι εr;Yjς

( ,

τις υπ

potestas ju-

θεωρουμένης 6)ς της &φεΤYjρΙα:ς τΊjς &λλοιώσεως xoιt εκκοσμικεύσεως του

(2) ,

:'} ,

Π"'1'ιν

\ \ '"

'~I

\"

α.νεζα.ρτητως προς τοις

>!ψ
λ'
υ. ιν κα:~ τα.ς ουσκο ια:ς,

l8Lq;

Ι

ιΧπο το;)

Ι

α.ντφρ-ησΖ;ις τσιυτσις

<!
t
α.~τινες φυσι)~ως προκυπτουσιν,

,~
σιφ .,ις

,

~I

\

οεον νοι

-

120U
λ 'β

α.

η

""

σηγμYjς οεν

~θελέ τις α.πο8εχθη το α.νεξΙτηλον του μυστηρίου τΎjς Ίερωσόντις,
ΠρωτΙστως 8έον να:. πα:ρσιτηΡ'1'ιθη, οτι έα:.", δ ιΧπωcλ(νocς κα.Ι εκπεσ6)ν τ:ης α.ποστο

λικης 8ι8α.σκσιλΙσις κλ'ηρικος εκλτιφθη ώς α.ποβσιλων όλοσχερως το 8ια:. της χειΡΟΤΟ
νία.ς χορτιγ'1'ιθέν α.ότφ εε8ικον χσ.ρισμσι του ΆγΙο\) Πνεύμιχτος, -;-ουτο Ο"ημσι(νει, ΟΤΙ
.η εννοισι της α.ποστολικης 8ια:8οχη; θεωρε'i:τα.L έξσιντλουμένΥ) είς τ-ην 8ιιχκα.τοχ'ήν τ-ίjς

α.πoστoλικΊjς 8ι8α.σκα.λ[α;ς, οτε εΤνσιι α.Μνα.τον πλέον να: 8ιέ8η ης 8ιά.κρισΙν τινα. με
τα,ξύ όρθο80ξοuντος λα.~κoσ κσιί όρθο80ξουντος XATJpLXou, ~τoι 8ιιΧκρισιν oόσια.στικ~'.I
μετα.ξΟ γενικης κα.Ι εε8ικΊjς ΊερωσύνYjς.
ΆνιΧγκτι λοιπον να:. &πο3εχθωμεν, ΟΤΙ α.ποτελεΊ: μεν ~ α.ποστολικ'ή 8~8ασκIΧλΙα.
-~
την

,

- ,α.ποστολ ~κη- o~σιooχη,
'" '" - ,ενυπα.ρχει
,
"
,
ομως εν

β'
α.σιν εν τη

ό
τα τη

"~
t
,
κα.~ ε~oικoν Τ~ χα.-

ρισμα 'tou Πνεύμα:τος, όπερ μετα.8Ι3Ζτα.L τφ χεφoτoνoυμέν~ 8ια: της εΠLθέσεως των
χεφων, }ιιχΙ το όπο7.0ν &μα.uροUτα.~ μέν 8ια:. τ~ς εκ της όρθ~ς ΠΙστεως εκπτώσεως,

,

,

"'~
'λλ ετα:ι υμως,
!!
'"
"
- οντος
"
,
,(
, \μερους
,
o~ν
α.πο β α.
o~OΤΙ
τοτε, γνωστου
ΟΤΙ
ο επ~
Κλ'
1)ρικος τυγχα:-:

VZL, ώς κσιΙ παν l.Χ.λλο της ΈκκλτισΙα.ς μέλος &να:. πασσιν στιγμ'ήν έκ-;-εθειμένος είς τό
έν3εχόμενον λσ:νθα.νούστις .η κtΛ ώμολογ1)μέψης πλιΧντις, θα:. ~τo πλέον α.8όνα.-;-ον να:

(1) rP'IjyoPLou

Ναζιανζηνοίί, Λόγος

21,8 :MPG 35, 1089.

'Τπ' αότην την

i!vvotuv

όμολογοίίσι

την &πoστoλικ~ν διαδοχην καΙ σόγχρονοι Θεολόγοι της Ρωμαιοκαθολικ'ijς ΈΚΚλησίας, της &Jλως
δrlo$pβιΧλλοuσαv σημσι:σίαν εις τόν ~!;ωτερικόν τUπoν των μuστηρΙων άπο8ι80όσης, οστω π.χ, γρά.
φει ό Η. Kiing: «Nur im apostolischen Zeugnis vernehmen wir den erhδhten Herrn. DeshaJb hat bas Zeugnis der Apostel θίηθ einzigartige, bleibende und unV\1ederholbare norlnati Υθ Stellung ίη der Kirche, die sich apostolΊScll ηεηηεη will, und fiir είη Konzil, das die apostolische Kirche l'eprasentiel'en νι111, nicht nur είηε historΊSch. sondern sachlich verstandeno
Nachfolge erfordert» (Η. Kiing, StruktUl'en der Kirche, σελ. 108-109).

(2)

Πρβλ. Κ. Μοuριr.τΙ80U, Διαφοροποίησις, eκκοσμΙκεuσις ... , σελ.

Θέσεις περ!. της φ6σεως της Έκκλησίας

60-61.

l:!;

έπόtjιεως 'Oρθοδόξοu,

72

έξ. Κα!. Β. Έξά.ρχοu,

&11 : «'Ορθο80ξία», 1953, σελ.
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γvωρΙζη

,L;

πcιριX ΤLνL ,UyxocνeL οντως ζωσα ~ ocποστολLΚ~ aLCΙaOX~,

'Άλλωστε περ~ του ocνεξLτηλοu της Ίερωσό'nις χcιρcικτηρoς θιΧ ~Mνcιτό τις ν±
απoφcινθη

~κ

xcct

'rLVOC;

μuσΤLκης πocραιλληλΙcις της έκ της ΠΙστεως εκπτώσεως του

κληΡLΚΟU κ<Χι της πρώτ-ης πτώσεως

'rou

ocνθρώπου εν τη ΠΡΟΠOCΤΟΡLκη λεγoμέ'ηJ

ά.μα.ρ,;[~.

'Ως εν τη προπα.-:ΟΡLκη πτώσεL ~μccuρώθη μεν ~ εν τφ OC-;θρώπφ εΙκών του Θεου,
δεν ocπέβcιλεν ομως ό &νθρωπος το θεοεLδες της εΙκόνος aLιX νεκρώσεως, δLότι τότε
.?""
λ""
- .J. {}.,
'"
,
-,
χ
Ο cι,:;:'
',1';0 ιwu'ιcιτος
π εον η εκ μεροuς το)) uινυρωπo)) σεΚΤLκοτης της εν
ΡLστφ σωτηρΙcις, οϋτω κcι1. aLιX της εκπτώσεως εκ της ocποστολLκης δLδcισχocλί«ς ocμCΙUΡΟUΤCΙL
μεν εν τφ χεφο,;ονηθένΤL το χσ..ΡLσμιχ τ-ης Ίερωσόνης xccl κcιθΙσΤCΙΤCΙL ocνενέργψον,
"'ι
, β 'λλεΤΟ<L ομως,
"
'" ,
'.J.
ι
'" Ι
Ι,
J,
Ι
οεν cιπo cι
οLΟΤL ΤUYXCΙveL UΙΠCΙΡCΙLτητον oLCΙ την LστΟΡLΚ'jν UUνeXELCΙν της
ΈκκλησΙcις επι της γης.
Προς τούΤΟLς το Βά.π'nσμα. κα.Ι ~ 'Ιερωσόνη, ΠΡΟUΠΟΤLθέντcι την εν ελευθερΙqι;
ocφLέρωσLν

&νθρώπου εΙς τον Θεόν, ocποτελοuσL τελεσLδΙκους το;:; Θεοu πρσ..ξεLς,

"ou

,"ιΧς όπoΙcις ΜνCΙΤCΙL μεν να. κι>:τcιστ~ση &νενερΥήτοuς ~ εν ελεuθερΙ~ σuντελoυμένη

-

'θ

ΤΟ') cιν

,

ι

,

Ι"

ρωπου cιμCΙΡΤLOC XΙXL cιφεσLς,

'':;'
oux
'ιττον

.1

ομως

"'Ι

σεν

Ι

'"

πcιυεL

Ι

-

oLCΙ τουτο

~

,

φερον o~o-

νεΙ τ-ην σφρcιγΤδcι ,;ου &πcιξ τίj') Θεφ &φοερωμένο)) Ο τε βα.ΠΤLσθεΙς κcι1. ό χεφοτο
νηθ:;;Ις.
'
_ ονον
Μ

ι,
-:ΟLCΙUτη
cιντ"'λη Ψ

'"

oLXCΙLOλ

L;

OyeL-

-,,!:'

-

ι CΙνεπιχν<LΛηΠΤOν
,
L"
το
της CΙΠCΙς, κcινονLκως τε-

λεσθεΙσης χεφoτoνΙcις ~ του Βα.πτΙσμιχτος, της ΈκκλησΙcις μ.η ocνcιβCΙΠΤLζοόσης ούδε
τοός εκ Τ6}') cιtρεΤLκων προσερχομένοuς (Ι). Όσσ..ΚLς δε ~ ΈκκλησΙcι &νεχεφοτόνεL

-

" ,

-

\

Ι
ζ"
,Ι ε'ξ'
ι της
'η cινε β CΙΠ';L
εν, επρcιττε τουτο η
α.μφL β ο λ'LCΙ; πεΡL
xaνOVLXTj;
τελ'
εσεως του π:;;p~
Ι

2')

ου

επροκεLΤΟ

Ι

:}.

μυστηΡLου,1

λ'

ογφ

,Ι

~I

εσχcιτoυ XLVoUνOt)

,-

,

....

Ι

t:

Gωτης τα.υτης της υπoστcισεως

cιύτης (ώς ~τo δυστuχως ~νlΧ.γκcισμένη να. πpά.ξηπoλλιΧΚLς κcιτιX τους τελευτcιΙoυς

IΧEωνCΙς, ί5τε ~μόνετo κcιτα. της έτεροδόξου πρoπcιγά.ν8cις εν PωσΙ~ κυρΙως, Κωνστσcv
ΤLνοuπόλ:;;L καλ &λλcιχοU).

"Aρcι εν τη &ποστολLκη δLocδοχη, εν τη ώλοκληρωμένη ccύτης εννoί~,

aL' ~ς κcιι

μ.όνης &ποδεLκνύεΤCΙL ~ fσ';ΟΡLκη ΈκκλησΙcι γνησΙcι σuνέχεLCΙ της πρωτογόνο)) &ποστο
λLκηι::; ΈκκλησΙιχς(2), σuντρέχοuσL δόο στoιχεϊ:cι εσωτερικως στενως προς rJ.λληλcι auν
cιπτόμενοι, το της &ποστολικης διδcισκι:ιλΙcις &φ' ένος κcι1. το δια: της εΠLθέσεως των
χειρc';')ν εΙδικο'l χσ..ΡLσμcι του Πνεόμcιτoς ocφ' έτέρου

(1)

Πρβλ. ιΧναλυτικωι; την ε18ικ~ν έΡΥα;σ!a'l του

τοις τ'jj 'Ορθο80ξΙq: έτερο8όξουι;,

(2)

Πρβλ.

'1.

'1.

(3).

ΚαρμΙρη, πωι; 8εΤ 8έχεσθαι το&ι; προσιόν

, AθΎjναι 1954.

ΚαρμΙρη, Ή Έκκλησιολογ!α των τριων 'Ιεροι:ρχων, σελ.

86 :

«'Εν κεφοι:λοι:Ιφ

εΙπεΤν, &νευ τΎjι; ιΧποστολικ)jς 8ιoι:8oχΎjι; των Έπισκόπων 8kν Μνοι:τοι:ι νct νοηθη οΙ>τε &πoστoλικ~
8ι8ocσκοι:λ!α; κοι:Ι παρ&80σιι;, οδτε ένότηι;, οΙ>τε &.ποστολικότηι; κocθόλου τΎjς ΈκκλησΙας».

(3) 'Ωι; προι; την ώλοκληρωμένην' ~νoιoι:ν τΎjι; ά1rοστολικ'ijς 8ιoι:8oχΎjι; ιΧρ!στη τυγχιΧνει ή πocροι:~
J. Ratzinger, γρ&φοντοι;: «Gerade wenn die wahre Succesio
apostolica beim. ,"Vort liegt, kann Βίθ nicht einfach bei θίηθω Buch liegen, sondern muss
als Successio verbi Successio praedicantium sein, die wiederum nicht ohne «Sendung»,
also ohne personliche Kontinuitat νοη den Aposteln her bestehen kann. Gerade um des .
Wortes willen, das ίω Neuen Bund nichttoter Buchstabe, sondern viva νοχ Βθίη soll, ist θίηθ
viva Successio erfordert. Insofern liefert die neutestamentliche Theologie des Wortes und
der Schrift letz1ich θίηθ noch tiefere Bestatigungdes νοη der frί(hen antignostischen Theologie formulierten Sukzessionsbegriffes aIs die immer mehr durchsetzende Erkenntnis,
dass der aus dem Judentum iibernommene Ritus der Amtsbestellung durch Handanfleτηρησιι; τοϊί PωμttΙOκα;θoλικoυ
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Ή έννοια:. τ~ς μuστηΡtα:.κ~ς ΊερωσόνΤις έξα:.σψα:.λΙζετα:.ι ΙJ.όνον otιi τ:ης σuνορομ'ijς
&.μψοτέρων τοότω'ι των στοιχεΙων, οιότιιΧποuσι&ζοντος τοσ πρώτοΙ) ιΧμcr.uροUτα:.ι το
χ&ρισμα:. το\) Πνεόμα:.τος, &.ποuσιάζοντος οε το\) οεuτέροu ίιψΙσ-:rι.τlΧι μεν ~ γενικ+"

άλλ' οόχΙ κα:.Ι ~ εΙoικ~, μuστηρια:.κη ΊεpωσόνΊj

(1).

Έκ. πάντων λοιπόν των &.νωτέρω σα:.ψως Οόwιτoc( τις να: σuμπερocνΊι κσ.;Ι την ύπό
ληψιν της ΌρθοΟόξοΙ) ΈκκλφΙα:.ς κlΧΙ ΘεολογΙlχς περΙ το\) χόροuς της Ίερωσύνης

των έτεροΟόξων χριστια:.νων. 'Εγγύτερον περΙ το\) θέμα:.τος τοότοΙ) θιi ~Oόνα:.τoβε-

,
β ocιως

"

να:. ιχψιερω

θΊι

,

\,

'"

-

,

,~"
λ'
~
θ
ΙοΙOC πocρocγρα:.φος, π ην επειο'l) το τοιοuτον
α:. α:.πεμ~κρuνε μεγoc-

λως &.πο το\) xupLou ήμων θέμα:.τος, oιιi τoUτo έπιτρocπήτωσocν IΧL έξΊjς μόνον σόντο
μοι σ',(ετικIΧΙ πocρocτηρήσεtς

:

''Οτσ.;ν τίθητσ.;ι ζήτημlΧ το\) κuροuς της ΊερωσΙΙν'ης έτεροδόξων χρtστιocνικων μο

νάοων ~ 'Ομολογιων, οεν ΠΡ6κειτocι. περΙ το\) κόρους της Ίερωσόνηζ ocuτων ώς έπΙ
μέΡΟUζ Έκκλησιων, Οιότι. ώς τοιιχϊίτα:ι. λα;μβocνόμενα:.,. θεωΡο\)ντocι α:.δτα:.ι ~χπτωτoι.

gung bis ίη die jiidischen Anfange der Christenheit zurUckreichen muss»
Ratzinger, Episkopat und Primat, Freiburg ίm Br. 1961, σελ. 61).
(1) 'Ο Δ~α-μoφτυρόμενoι;; Ε. Schlink κα-Ιτοι δμολογει την Ιδtα-ιτέρα-ν σ1]μιχσΙα.ν

(κ.

Rallner-J.

τΊjι; διιΧ χεφοτο

νία;ι;; 'μuση)ρια-κης 'ΙερωσtΜJς rn.στεόε~, οτι έξ έπόψεωι;; Ποωλικης 'ΕΚ"/.λησιολογΙα-ς εΙνα-ι δuvα-τόv,
είς περιπτώσεις Ιερα-πoστoλιχ1jς δρά.σεως κα-ι ά:νά.Υκης, οόχΙ μόνον νιΧ προσεγγίση ή γεvικη χα-ρ~
σμα-τικ~ Ιερωσόνη τω') π~στων την μuστηρια.κηv των κληρικων Ίερωσιίν1)lΙ, αια: κα-Ι νιt. τα-uτι.σθ'ίj
προς α-ότην. Οδτω γριίφε~ ό

ScWink: «Wenn Paulus die Geistesgaben der Lenkung, des
Vorstehens und des Sicll-einsetzens der ErstIinge ohne besondere Berufung anerkannte und
die Gemeinde Ζυm Gehorsam gegen solchen Dienst ermahnt hat, so geschah dies ίη der
missionarischen Situation. Die Lehre νοm Hirtenamt ιηυΒΒ fiir diese an der Grenze der
geordneten IGrche immer gegenwiirtige missionarische Situation offen bleiben. Ε ί n ί n
e ί n e r e ί n h e ί d n ί s c h e U m g e b u n g v e r s c h Ι a g e n e r C h l' ί s t, d e r
d u r c h s e ί n C h r ί s t u S Ζ e u g n ί s Η e ί d e n Ζ u m G Ι a u b e n e r w e c k t,
s ί e t a u f t u n d m ί t ί h n e n d a s Η e r r e n m a h Ι f e ί e l' t, 11 a n d e Ι t, 1'1 e 11 n
e r d ί e s a 11 e s d e r a Ρ ο s t ο Ι ί s C 11 e n L e 11 r e u n d Α n ο r d n u n g g 0m ii s s t u Ι, ί m Η ί r t e n a mΙ, a u c h w e n n e r v ο r s e ί n e r V e r s c h Ι e Ρ
pung ίη die heidnische Ferne nicht zu diesem Dienst durch
b e s ο n d e r e n Α u f t r a g b e v ο 111n ii c h t ί g t w a r. Er handelt in der Abgesclllossenheit des Gefangenlagers oder der Zwangsarbeit faktisch ίη der Gemeinschaft mit' der
Kirche und ihren Hirten, und sie werden, wenn sie ihm und seiner Gemeinde begegnen,
Βθίηθm Hirtenamt und seiner Gemeinde die Anerltennung nicht νersagen dul'fen» (Ε.
Schlink, Die apostolische Sukzession, έν τφ τόμ~ α-ότου Der kommende Christus und d~e
kirchlichen Traditionen, Gottingen 1961, σελ. 177). Κα-Ι δέν ξενΙζε~ μεν ή τοια-ότη &ποψις
Δια-μιχρτυρομένου Θεολόγου, δτα.ν τις ά:vα.λoγισθ'ίj τάς γΕVΙΚιXι; άρχάς το\ί Προτεστα.ντισμου, &ποροll
δμως πως δ Ρωμα-ιοκα-θολικος Η.

Kiing (Strukturen der IGrche,

σελ.

184

κα-Ι

186),

κιχΙτοι μή

ά:πoφα-ιν6μεvoς κα.τηγΟΡ1)μα-τικως ύπερ το\ί όρθο\ί α-ότης, δμωι:; τo~α-ύτα-ι:; άπόψεις θεωρεί ώς σuντε

λοόσιχς «εΙ.; διόρθωσιν» της έκΥ.λησιολογ~κ1j,. περΙ μυστηρια-κη,. 'Ιερωσύνης ·δ~διxσκα-λειxς. Περιπον
να: σ1]μειω6jj έντα-υθα-, δη ά:πο Όρθοδ6ξοι> πλεuρiiς τοια-\ίτα-ι δOξlΧσΙα-ι κρΙνοντα-ι ώι; σχεΤΙΚOκρα-τf.α.1I
έν τφ μuστηρΙ~ της 'Ιερωσιίιιης εΙσ&:γουσα-ι κα-Ι ΙΙπορρΙπτοντα-ι έκ των προτέρων. Διότι ά:φ' 1ίι:;
στιγμης έπιτρα-π1j το;:ς Λα-Ί:ΚοΤι:; ή τέλεσις τοσ μυστηρΙοι> της θεΙα-ς Εόχα-ριστΙιχς, ι.!στω κα-Ι εΙς περΙ

πτωσιν άν&:Υκηι:;, τότε οΜεμΙιχ πλeoν δόνα-τα-ι να: πα-ρα-μεΙνΊj διά.κρισις Κλ~ρoι> κα-Ι Λα-ου. Βεβιχίως
ό

Schlink

rσως

qet

έν πρoκεψΈV~ ύπ' ΙSΦει τηll μα-ΡΤUρΙα-1I το\ί

TePTUMLOCVOU,

έπ' α-ότο\ί δμως λΙα-ν

όρθωι; πα-ρα-τηρεί ό -ημέτερος' Αν8ρο\ίτσος, 8τι «έιX'J δ' ό Τερτυλλια.νΟς έπιτρέπει την ΙερουργΙιχν της
ά:να-ιμά.κτοι> θυσΙα-ς
ρόμενον,

i!ypoctjIev

81' i!llittjIty

ίερέως τοις λιχtκο"Lς, το\ίτο έν τφ περΙ νηστεία.ς

ώς Μοντιχιιιστης, 8θi!:ν κιχΙ στερεΤτα-ι πά.σης σημα;σf.α.ι;»

γμιχτικΤι, β'. έκδ., Άθηνιχι

1956,

σελ.

284).

(de jejunio)

φε

(Χρ. Άιιδροότσοu, Δο
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μετα; τ-~ν π~pα;χά,p~ξιν της ά.ποστολιχ:Υίς aιa~σκα;λΙσ.ς κα:ι ά.λ.,θεΙα:ς. 'Αντιθέτως πρό
κειτ~ι περt τοσ κόρους της 'IεpωσόνΎjς έ'ιος έκιΧστου των Ιστopικ~ν χειpoτoνΙ~ν έχόν

των, &λλ' έκτος τ~ς ΌΡθοaοξΙσ.ς κα;ι τ~ς Όρθoaόξoυ ΈκκλΎjσΙα:ς τελοόντων μελων,
xιxt τοίίτο πά,λιν οΙΙχι άνεξα:ρτ~τως προβλεπομένΊ/ς α:ίιτων προς τ~ν ΈκκλΎjσΙα:ν έπι

στρoψ~ς. Διότι &ς όρθ(';)ς πσ.ρεΤΎjρ~θΎj uπ'
'Ε

.,

,

ΚΚΛΎjσια:

]Ι

Ουτε

,

Ύj

,

τα:υτην

"

εγκυρως

'ζ

συνεχι

Όpθoaόξoυ πλευρας «ουτε ~ άρχα:Ισ.

ουσα:

'Ο θ'Ι1- t:
Ρ

οοο",ος

11-"

οεν

,.

,

ανεγνωρισα:ν ποτε,

οuτε κατ' ά.κρΙβεισ.ν ουτε κα:τ' οΙκονομΙαν τα; έκτος α:ίιτων τελοόμενα: μυστ~ρια ά.πο
λότως κα:ι έξ άποστά,σεως, έψ' 8σον aΎjλα:aΊ; οΙ μετέχοντες των μυστΎjρΙων πα:ρα:μένου
σιν έν το'!:ς κόλποις της ιaΙα:ς σ.ίιτων Έκκλ"ησΙα:ς» (1).

5.

Ή Σuvείδησις της Έκκλησί.ιχς

ΚιΖΙτοι, &ς πα:ρεΤΎjp~θ·., και έν το'!:ς Ι:μπροσθεν, ά.ξιωμσ.τικ~ θέσις τ~ς Όpθoaό
ξου Δoγμα:τικ~ς τυγχά,νει, 8τι «&νευ τ~ς ά.πoστoλικ~ς aια:aοχ~ς των Έπισκόπων
aεν Μνα:τα:ι να; νOΎjθη ουτε ά.ποστολικ7) aιaσ.σκσ.λΙcz κα:ι πα:Ρά,aοσις οίίτε ένότης οίίτε
&.ποστολικότης κα:θόλου τ~ς ΈκκλΎjσΙα:ς»

(2),

πα:ραλλ~λως προς τ~ν θέσιν τα:ότΎjV

πoΛUς γΙνετα:ι λόγος, κα:τα; τούς νεωτ:Ξ:ρους κυρΙως χρόνους, περι της λεγOμένΎjς «έ,,

κλΎjσι~στικ~ς συνειa~σεως», ·~ν καθ' έα:υτ~ν, κσ.Ιπερ ά.κα:θόριστον έξωτερικως, πολλο!.
uπολα:μβά,νουσιν &ς ύψΙστην έν τη ΈκκλΎjσΙc~ Μνα:μιν κα:ι σ.ΙΙθεντΙ~ν κ~ι uπερ τας
Οίκουμενικα;ς Ι:τι Συνόaους (3).
ΒεβαΙως λόγιμ τοσ έξόχως κοινωνικοσ χα:ρσ.κτ~ρoς τ~ς ΈκκλΎjσΙα:ς κα:ι τ~ς ΓΗ
στεως οuaεις Mνα:τα:~ να θέση έν ά.μψιβόλιμ την υπα:ρξιν έκκλΎjσια:στικ~ς συνειa~
σεως &ς aυνιΧμεως συ\lεκτι,,~ς κα:ι συγχρόνως aΡώGΎjς "α:θ' ιΧπα:σα:ν τ~ν Ι:κτα:σιν
της ζω~ς τ~ς ΈκκλφΙα:ς.

ΈκεΙΥΟ 8μως, 8περ έρωτατα:ι ε!να:ι, ά.ψ' ένος τΙ το ύπο τον ορον τοuτον έ κ " λ Ύj
σ ι α: σ τ ι κ ~

σ υ ν ε Ι

a Ύj σ ι ς νοοόμενον, ά.ψ' έτέρου aε πο'!:ον το όργα:νον το ~ιι

θε,ιτικως έκψρά,ζον τα:ότην κα:ι ά.ποτελοσν συνεπως το κα:νονιστικον μέγεθος ~ίιτ~ς.

Ό πρωτος συγγριΧψα:ς πα:ρ' ~μ'!:ν ~ίιτoτελ~ πρα:γμα:τεΙοιν περι τ~ς Συνειa~σεως (4)
τ~ς ΈκκλΎjUΙα:ς, Kα:~Ύjγ-φ·~ς Ά. ΆλιβιζιΧτος, προβα;Ινει είς 1.0'1 έξ~ς όΡLσμόν :

('1)
(2)

Π. l\IIπρocτσιώτου, ΑΙ άγΥλικocνικocΙ χειροτονΙocι, 'Λθηνocι

1939,

'Ι. ΚocρμΙρ'l). Ή ΈκκλφιολογΙoc των τριων 'Ιερocρχων, 'Ae'ijνocL

Χρ. Άν8ρούτσου, ΔOγμOCτLΚ~, έκ8. β', 'Ae'ijνoct

.1956,

σελ

390 :

σελ.

43 έξ.
1962, σελ 86.

Πρβλ κocΙ

«Έν τη Ιερ~ Πocρoc8όσει έξocΙρε

τocι ~ σ'l)μocσΙoc της Ιερωσύν'l)ς, κocθ' οσον ανευ ocυτης 81:'1 8ύνocτocι να υπιχρξη ο\)τε κ1)ρυγμoc άλιΧθ'l)τον
τοϋ θεΙου λόγου, ο!ίτε ΙερουργΙoc της θεΙocς ΕυχocριστΙocς κocι των λοιπων μυστ'l)ρΙων, ο(\τε κυβέρν'l)σις

της χριστιocνικης κοινότ'l)τος έν άγΙCjJ Πνεύμocτι».

ι

(3) Πρβλ Κ. ΜουρocτΙ80υ, Ή ουσΙoc κocΙ το πολΙτευμoc της ΈΚΚλ'l)σΙocς ... , σελ 1? : «Ή «έκ
κλ'l)σιocστLΚ~ συνεΙ8'1)σις», ~ δμόθυμος 8'1)λιx8~ κoι~ γνώμ'l) κλ~ρoυ κocι λocοϋ, &'1 κocι μ~ 8υνocμένη
να κocθoρισθ'ίj εΙς όργocνικ~ν τινoc ~κφocνσιν άποτελει την uΨΙστ'l)ν 8ύνocμιν υπερ τιΧς ΟΙκουμενικ:Χς
Συνό80υς, δ τελικος χocρocκτηρισμος των δποΙων ώς οΙκουμενικων 8εν έξocρτατocι τόσον έκ τ'ijς συγ
κλ~σεως ocύτων ώς τοιούτων, οσον έκ της. άνocγνωρΙσεως ocύτων ώς οΙκουμενικων ύπο της συνει8~σεως της Έκκλ'l)σΙocς».

(4) Πocρocτηρ'l)τέον, οτι δ ορος «συνεΙ8'1)σις» Itχετocι ώς γνωστον 8ιττοϋ νo~μocτoς, το μεν γ ν ω
το 8ε ~ θ ι κ ο ϋ, ουχι 81: εΙς πιχσocς τας γλώσσocς άπο8Ι80ντocι συνocμφότερoc

σ ι ο λ ο γ ι κ ο ϋ,

τιΧ νo~μocτoc 8ια τοϋ ocύτοϋ ένιocΙου ορου (έν τ'ίj Γερμocνικη π.χ. 8ι' έκιχτερον των νο'l)μιΧτων χρ'l)σιμο

ποιειτocι δρος 8ιιχφορος, 8ια το πρωτον

Bewusstsein,

8ια 8~ το 8εύτερον Gewίssen). Άσφocλως ~

άρχocΙoc Σωκρocτικ·η περΙ άμέσου σχέσεως γ ν ώ σ ε ω ς .κocΙ

&Ρ

ετ

'ij ς. 8ι8ocσκocλΙoc συνετέλεσεν,

&στε να έπικριχτηση πocρ' ~μ!ν δ ocύτος δρος «συνεΙ8'1)σις» προς 8~λωσιν άμφότέρων των νο'l)μιχτων.
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«Έκκλησ~lΧστικ~ Συνείδησις εΤνCΙι. fι πι:ι:ντος Χριστιι:ι:νοίί έσωτερικωτέρlΧ πε

ποΕθησις περΙ του &πολύτως όρθοίί ΚlΧί &κλονήτου τ-~ς δμολογουμtνης έν δλι:ι:~ς
ι:ι:υτης τlΧ'Lς λεπτομερεΙα.ις κα.Ι έπ~ τ~ς Άγίι:ι:ς ΓΡΙXφ~ς καΙ της Ίερ&ς Πιχρι:ι:86σεως βιxσ~ζoμένης έκκλ'lJσιιχστLκ~ς πίστεως καλ ~ ~ι' ευσυνεΙ~~ΤOυ κCΙΙ ένσυνει
~~τoυ υπεριχσπ(σεως ocότης ~ημιoυργΙιx ευρυτέριχς ΚOCΙ πlXν~ήμoυ περί των έκ
κλησΙlΧστικων πριχγμιίτων έκκλησΙ(Νστικης &ντιλήψεως, ης

'1) καθιχρ6της έξιχρ

τωμένη έκ του ύπευθόνου πνευμιχτικου κα.ί κιχτ&. πιίντιχ όρθo~6ξoυ ~ια:φωτισμoυ
καΙ ~ιαπιxι~ιxγωγήσεως πιχρ&. της ποψιχινοόσης Έκκλησίας, &.ποτελε'i το &.σφα

λες κριτήρων κιχΙ τον μoνα~ικoν συγχρ6νως γνώμ.ονιχ της &ληθοίίς ύποστ&.σεως
κιχΙ εόστcιθεΙας της Έκκλησίας καΙ τ~ς γτησίας έκκλησΙlXστικ~ς ζωης»
Έκ τ~ς προσεκτικης μελέτης του &>ς α.νω μακροσκελοσς

(1).

bptcrfLOU, οστις (\ντως

έκφρ&ζει το ευρδ περιεχόμενον ,,:ου δρου «έκκλησιαστικ~ συνε[~ησις» έν όλη ιχότου
τη έκτ&.σει, ~ιιxπιστoυται κιχΙ έπισημΙΧίνετιχι μΕιχ έσωτεpικ~ εντιχσις μεταξύ

860 πνευ

ματικων π6λων, -ητις &>ς κικΙ εlς π&ντιχ τα λοιπ&. του πνευμιχτικοσ βίου μεγέθη έπι
ζητε'!: την έσχ&.την &.ρμονίαν έν τη έν6τητι.

Έν τη έκκλησΙlΧστιΚ'Ώ ~Ίjλα δ·η συνεΙ~'ήσει ~ιιxπιστoυντα.ι δόο ιJψεις, το μεν μι&ς
συνειδήσεως ~υνιxμ.ιχως &.νιχπτυσσομένης, το δε μιOCς συνειδήσεως έν ύπευθόν<ι> &.πο

στολη έπιβΙΧλλομ.ένης

(2),

έξ ης καΙ «έζα.ρτα,ται fι ΚCΙθΙXpότης» κιχι το κυρος τ~ς πρώ

';"'tjς.

Λιχμβιχνομένης ~$ ύπ' δψιν της πριχγμικτικότητος ο'η fι ΈκκλησίΙΧ &.ποτελε'!: θε\ ,υπερκοσμιον,
,

σμον

ιι
..
υστις εινα.ι

πο

λ'
λ'
υ π εον

:<ι,

\

'j το

-

"θ
ιχ ροισμιχ των

με

,-

λων

ιχυτου,

,~ι
ιοιιχν

έχων έκ των προτέρων συνείδησιν, χα.θοριζομένην ύπο του θελήμα.τος του Ί~PUΤOI)
"ση ομως σuvσιμφότερσι μόνοιι τα. νο1jμσιτσι &ποτελοσσι κσιΙ την ~ννoισιν της tκκλησισιστικης σuνει81jσεως, τοuτο, έκτος &μφιβολΙσις 'rUyχάoνOV, έπικuροi3τσιι κσι~ 8ια. του δρισμου τοϊ) Ά. Άλιβιζά.τοu,
8ια. τ-~ς χρ1jσεως των έπιθέσεων «ένσuνεΙ8ΊJτος» κσι~ «εUσuνεΙ8'1)τος».

(1) Ά. Άλιβιζάτοu, Ή σuνεΙ87jσις της ΈκκλφΙσις, έν: ΕΕΘΣΠΑ, Άθ1jνσιι 1955, σελ. 28.
(2) "Οτι έν τ-ϊi έκκλ'1)σισιστικΊj cruvet8iιcret 8ισικρΙνοντσιι σσιφώς 360 πσιράΥοντες, εΙς ιXνσιπτuσσό
μενος κσιΙ μορφοόμενος κσιΙ εΙς έπιβσιλλόμενος κσιΙ μορφων τον πρώτον, ;φιτσιφσιΙνετσιι κσιΙ έκ των
λόΥων τοϊ) Ί. Κσιρμ(ρ'1), γράφοντος: «Π6ίσσι τφ οντι μέλλοuσσι να. λ7jφθΊj ΈV OIXOUILellLΚ'ίj Σuιιό8φ

&πόφσισις εΤνσιι &πόλuτος &.νάoYΚ7j να. πρoπσιρσισκεuσισθ'ίj ΠΡΟ'1)Υοuμένως δπο της όρθ086ξοΙ) Θe:ολο

γΙσις 8ι' έμβριθους κσι~ πσιμμεροσς έπισΤ'1)μονικΎίς έΡΖόν7jς κσιΙ 8ι' έ π ι β ο λ η ς σιδ-.ης ΈV τη κoιν'ίj
σuνe:ι81ισει τοϊ) τε )cλ1ιροu κσιΙ τοϊ) λσιου ... » (Ί. ΚσιρμΙρ'1), Όρθ080ξΙσι κσιΙ Προτe:στσιντισμός, 'ΑθΎίνσιι

1937, σελ. 11) . 'Υπ' σιδ-.ην &σφσιλώς τηll εννοισιll μόνοll 8όιισιντιχι να: 1Ι07jθώσι κσι~ τα. δπb τοϊ) Ά. 'Αλι
βιζάτο\) σχετικώς,Υρσιφ6μενσι : «Δόο τιιια. λοιπον εΤνσιι ιΧπσιρσιΙτ-l)τσι 8ια. τηll 8ισιμόρφ(ι)σιν της ΣUllει81ισε(ι)ς της Έκκλ'1)σ(σις : πρώτοll, 7ι ένσuνι;(81jτος ιΧιιτιλ7jΦις κσι! 8ιά.θεσις κu.~ ένέΡΥεισι της Ποιμσιι
νοόσ'1)ς Έκκλ7jσΙιχς προς θετικην 8'1)μΙΟ\)ΡΥΙΟΙν' έΚΚλ7jσισιστικης σu\lsι81ισεως, δια. 8ι8σισκσιλΙσις κσιτ~
π&:ιιτσι Ύ\l7jσίσις, &.κριβους κr.ιΙ μακρα.ν πά.σ'1)ς δισιστροφΎίς κα! νοθεΙσις, 8ισιστρεβλοόσ'1)ς το πνεσμσι

κu.Ι την οδσΙΟΙν της Όρθ080ξΙΟΙζ' κr.ιΙ 8e:ότερoν, 7ι της &.πσιξ 8'1)μιοuργ'1)θε(σ'1)ς σullει81ισε(ι)ς όρθη κσιΙ
OCΥρuπνος πσιρr.ικολοόθ7jσις κσιΙ προσπ&:θeισι έ111~ 8ισιτηρ1jσει της κσιλώς

IIOOUILtII'1)I,;

κσι! πρεποόσ'1)ς

έν τη Έκκλφkr e:,)στσιθε(σις» (Ά. 'Αλιβιζ&:τοu, Ή σuyel87jcrtI,; της Έκκλ7jσΙΟΙς, σελ.

σελ.

38, πρβλ. κσιί
36 κσιΙ 37). "Οτι δε rι πσιρ' &μφοτέρων των ιΧνωτέρω σUΥΥρσιφέ(ι)1ι προσβεuομέν7j OCντΙλ'1)Φις

ο:στη ε{)ρ'1)Τσιι ιΧπολ'Jτως έπΙ τ-ης Όρθο86ξοΙ) Πσιρσι8όσε(ι)ς, μσιρτuρε! κσι! το ιΧκόλοuθον χωρΙον

rP7jyopEou το1) Θεολ6ΥΟU" γράφοντος: «Λόχνος μεν Υάρ το1) σώμσιτος έστ!ν δ όφθΙΚλμ6ς, λόχνος
8ε: της Έκι,λ'1)σΙΟΙς έπ(σκοποζ' &ν&'(κ'1) το[ν\)ν, &σπερ έκεΙιιοΙ) κσιθσιρώς μ&ν ~oντoς όρθως &ye:crOιxt

κιχ! το σώμσι, μ~ κσιθσιρου 8ε ΤUγχιXIIOνΤOς, οόκ όρθώς, οστω 8η κσιΙ τφ προστ&ηι της Έκκλ7jσΙσις.
δποτέρως &ν ι.:χη, πάντως ~ σuv8ισικιν8εuνεόειν -η σuIl8ισισώζe:σθσιι»

ΈπισΤ. ~1 «προς τοδς έν Koιtcroιplq. ... », MPG

37, 8~).

(ΓΡ'1)ΥΟΡΙΟΙ) Νσιζι.α:νζ7jVΟΟ,

7l
,Ίjς κεφιxλΎjς α;ίιτου Θειχ.νθρώ7i;ου ΧΡLστοu, 8Lκ\l.ιολογε'Lτα;ι πλ~ρ(ι}ς ~ 3ιOCκρισις

X\l.L
~

<

των

ως

~,
01>0

"

α.νω

"ψ

ο

εων

~'λ

ΤΊ)ς

~

εκκ ησια.σ':'ΙΚΊις

'Ι> ι

συνεωησεως.

τα.ς 8όο τα.6τα.ς οψεLς τ~ς έxκληcncι.στικΊjς συνει8~σεως θσ. ή8όνα.τό ης νσ. χα.

ρα.Κτ'ιιρίσ:ιι κα.Ι ώς συνεΙ8'φ~ν

ύ π ο κε ι μεν ι κη

μ ε " ι κ .~ ν ~, μετ' ocuστηροτέρας &:ΚΡLβοΜγΙιχς,
σ τ ι κ ·ιι ν

χ \Ι. Ι

σ

u 'i

ε

t

8'η σ ι ν

τ η ς

\) κιχι auveta'YjcrLV &: ν τ ι κ ε ι

σ υ ν ε Ι 8 .1) σ ι ν έ κ κ λ η σ ι α.

Έχ χ λ η σ ί α ς

(1). 'ΙΠο την πρώτην

'/οεΊ:τα.ι προφα:νως ό βα.θμΟς του βωυμένου πνεόμα.τος XotL φρoν~ματoς της Έκκλη-

,-

ι

...,'~"

'"

,\

ι

~

"~,

~

σ~α;ς πα.ρα. των πισ"ω'ι, υπο οε την οευτεραν α;υτο του:"ο το εζ α.ρχης

J.

../"

α.πηρτισι--νον

&ντικειμενικον πνευμα. κιχι φρόνημα; τΥίς 'Έκκλησίας.

Ή ύποκειμενικη έκκλησιcιστικ'lι συνεί8ψης, μη ιΧποτελουσα; στα.θερΟν κ~Ι &:νιχλ
λοΙωτον μέγεθος, &'λλα. ποικίλλουσ« κιχτα. τα.ς Ζ,ποχα.ς ΚΙΧ! τον ύπο της ποιμιχινοόσ-Ι)ς

Έκκλ'Υ)σίιχς ύπεόθυνον 8ιιχφωτισμόν (2), 8υναμένη xrtL εΙς έκφυλισμον ~τι να. περι
πέσΥι, οΙαν8ήποτε !κτασιν

x\l.t αν λOCβη, 8εν κέκτητ\l.ι πρωτoγενΊj έν τη ΈκκλησΙq:

αίιΟεντΙα.ν, &:λλOC π\l.ρOCγωγον, ~τoι &:ποτελεϊ: α.ίιθενΤΙ\ι.ν μόνον καλ έφ' οσον τυγχOCνει
σόμφωνος προς την ά.ντικειμενικην ",ης Έκ>tλ'φΙας aIJvet8YjGLV, την στΙΧθερα.ν χ\l.t
&xMvYj''t'ov οδσ\l.ν. ΤΙς όμως θα. &:ποφ«νθη τελεοι8Ι>tως ώς προς την τοια.ύτην συμ
φωνί\l.ν ~ μ~ ; Άσφ\l.λως ~ φων·η ",lj.:;; ΈκκλφΙcι.ς. ΤΙς όμως ~ φωνη τΊjς Έκκληι
'λησιcι.στικ,l
~ συνεΙΟYjσις;
ι""
τι,ι
σ~ocς
; 'Η'"
ocοριστος κιχι"ΟΙ
\ι.ΚΙΧ οριστος εκκ
~ επριχττεν Yj 'Ε Χ-

,

κλYjσ(α., l5τε έΟεώρε-ι την δ'ι8ΙΧΟ"'Λ:α.λΙαν αUΤΗς XLv~uveuouaav ύπο \ι.Ιρέσεων λυμαινομέ

νων την καΟαρότl)τα. ΙΧίιτης; 'Ανέμενε την 8ημιοuργΙ\ι.ν έκκλησιιxστικΎjς σuνει8~σεως
'ϊ.\ι.ρα. τοΊ:ς πιστοΊ:ς, 8ια. νιΧ 8ικOCσΥι xιxt έν συνεχεΙq: &:ποκόΨη τούς ('ΧιΙρεσιOCρχας, ~ έπενέ-

β \ι.ινεν

"

ιχuτομ\l.τως

"" \
OL\l.

~
των

~,~
κα;νονικων \ι.uτης

,ι
οργ\l.νων

~oλoόOως 8ιιχφωτΙζοuσ\l. το σύνολον των πιστων

;

1

&πι

β Ιλλ

\Ι.

ουσιχ

ι
κuρωσεις

,

και

Βλέπομεν λοιπόν, ΟΤΙ δ όρος

«έκκλ'l)σι\l.στικη συνεΙ8ησις», μ'lι &.ντ\l.ποκρινόμε·/ος εΙς eVLιxtov

x\l.L \ι.ίιστηρως κ\l.Οω

ρισμένον έσωτερικον περιεχόμενον, εΤν\l.ι &8ύνιχτον να. τεθη ώς το κιχνονιστικον της
rν1jσΙα;ς ζωΊjς κιχ! ΠΙστ<:ως της ΈκκλYjσΙιχς μέγεθος, 8ι' Ο

x\l.t

ό ά.εΙμν1jστος Άν8ρου

τσος δ'ικιχΙως &ντιπ\l.ρε~Ρ1jσε'J εΙς τον ΡωμιχιοκιχΟολικον

Mohler,

όμιλοuντιχ ώσ\l.ό

τως περΙ «tκκλYjσια.στικοU φρον~μ\l.τος», έν τη

ivvoLq: της tκκλYjσι\l.στικΊjς σuveL8~"..,
'Ι""
,\ '!'
.s. ύ ποκεφ.ενΙΚΥ)"ι
λ
σεως, οτι 'ι) "OL\l.UTI) «XQtV1j συνε~ο1jσις, 1j eLVΙX~ 'ι
ιΧντ\l.να.κ α.σις τοΙ)
3όγμα,τος έν τη σuνει8~σει των πιστων, ~ μiXλλον ή έξ1jγοuμέν1j x\l.L 3ιΙΧ.τuποUσ\l. ΤΟ
8όγμα. ΈκκλησΙσ. ~ς σuνεχές τι όλον &.πο της &.πoστoλικΊjς ΙΧίιτΥίς &.ρχΊjς εννοοuμέ-

'1ψ> (3) .

.

ΔιιΧ των- τοιούτων ομως

π\l.ρ\l.τηρ'ήσεων- κα.θΙστ\l.ταt φσι.νε ρόν, ΟΤΙ ~ tXXA1jσLΙX

στικη σuνεΙ8ησtς εν τη &ντtκειμενtκ?j α.ίιτΥίς

ivvoLq. 8έν άποτελεΊ: &.φηρημέν1j" &X\l.6) ς τ Ο φ Ρ ό ν 1j μ ΙΧ
ό σ η ς τ ο a ό γ μ α. Έ Κ Κ λ 1j σ ( (Χι ς,

θόριστον 8uvocIλtv εν τη 'EXXA'l)σEq:, &λλ' &ψ ~ς στιγμΊjς θεωΡYjΟ1j
Τ

1j ς

έ ξ

1j γ

ο

u

μέν

1j

ς κ (Χι

L a L\Ι. Τ U Π ο

Mvιxτ\l.L να. χ.α.Οορtσθη έν τί;) συνόλ6t των XΙX'JOVLXbJV όργOCνων της ΈκκλησΙα.ς, ητοι
εν τiί &.πoστoλ~κη 'IepoιpxLq., της όποΙσ.ς ή όμόΟuμος φιuνη 3έον να. έκλ1jφθη ώς ή
φωνη τΊjς Έκκλ1jσ(\ι.ς.

(1) 'Γην τελεumΙΟΙν τα:ότην 8ιώφισιν της α:υστηρ&ς &:κριβολογία;ς 8εν Τιτο 8uνcr.τΟν να: τηΡΎισωμεν
έξ &ρχijς, οδτε 8ε να: τηΡΎισωμεν &πο του&; κα:Ι έξijς, 'ήνιχγκα:σμένοι <Ιντες οπως έπώμεθα; τη δρολο
γΙ~ του Κα:θ-qί'ητoα 'Αλιβ~ζ&:τοu, &8ια:κρΙτωι; χρησιμοποιοαντος τούς οροuς «σuνεΙ8"i)σις της Έκ

κλησΙα:ς»

κοιΙ «έκκλησιoιστ~κ~

ΣUνειδησις».

(2) Πρβλ. Ά. Άλιβιζά:του, Ή σuveUl"iJatt; τ'ίjι; ΈΚΥ.λ'ljσΙΟΙι;, σελ. 38.
(3) Χρ, Ά'Ι8ροότσου, Σuμβολικη βι. t/.8., Άθ1jνα;ι 1930, σελ, 120.
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Tau-:o: εχουσα: ~ 'ΕκκλησΙα: όπ' οψει &.νέκαθεν ά.πεκάλει την ΠΙστιν αότ~ς οόχt
,ou &'φΊ/ρημένου μεγέθους «συνεΙ8'ησις τ~ς ΈκκλησΙας» ~ «εκκλ·ησιΟ'.στικ·η
συνεΙ8ησις», ά.λλά. «ΠΙστιν των 'Αποστόλων» :η «ΠΙστιν ,ων Πα:τέρων» (1).
Διά. ταuτα: καΙ ~ J:.v Ίεροσολόμοις π;ρος &.πόκρουσιν "ης έτερ08όξου 8ι8α:σ'.ιCα:λΙας
"ης λεγΟΙ.Lένης Λουκα:ρε:(ου όμολογΙocς συνελθοuσα ,ίJ) 1672 τοπικη Σόν080ς ε8Ι8ικ
l1Ιστιν

ξεν, ότι ή Όρθό80ξος 80γμα:τικη 8ι8ο:σκocλία: :η «τ Ο
τολ ικη ς

Έ κ κ λ η σ Ια ζ»

ρημα», πιστευόμενον όρθως καΙ

,

μενον ευσε

β-

ως,

π ατέ ρ ω ν

,.

φ Ρ ό ν 'IJ μ (Χ τ η ς

Ά ν α

είναι το εν τη ΆγΙ~ Γραφη περιεχόμενον «θεϊ:ον

,-

uπ <>

κα:ι αι παρ α των

'Α

τ ω ν Άγ Ι ων
όλ

ποσ't"·

φuλαχθε'iσο:ι &χρις ήμων»

ων

~

,

οια

λ'

ογου

Π α: τ έ ρ ω ν ocναΠ't"uσσό~,

παραoouεις,

,,τ ω

υ π ο

ν

(2).

Βεβικεως ό δρος «Παtt'ηρ της ΈκκλησΙας» 8εν περιορΙζεται ώς γνωστόν εΙς μό

νους 'rOUc; κληρικοός, εφ' ($σον καΙ εΙς μεγιίλας μορφιΧς τοσ Μονα:χισμοu &.Πενεμήθη
ό ΤOΙOUτOς τίτλος, &.ναντίρρη't"ον ()μως τυΎΧιΧνει εξ έ't"έρου. ()τι ό όρος οο"ως κυριολε

κτεϊ:τικι επι των κληρικων καΙ 8-η των Έπισκόπων

(8).

ΚαΙ θά. ή8όναντο μεν νά. &.νητιχξωσιν tσως ελευθερόφρονές ,ινες, ()τι όπο

fH-

στιν των Πατέρων 8έον όπως νο-ήσωμεν την Π(στιν τοσ συνόλου των προ -ημων χρι
στιανων, ώς την Πίστιν των Προπα:τόρων ~μων, πλ-ην ό όρος «Πατηρ της ΈκκλrισΙc.φ>
8εν τίθεται &.σφαλως εν εννoΙ~ βιολογικη, OCλλ' εν J:.vvoL~ ήθικΊj, του ά.γΙου Γρηγορίου
τοσ Παλιχ.μ& γριχφovτoς, δτι ή ΈκκλησΙιχ. &.πεποι·ήσα.το πιχντοτε «πιίντας

-rouc;

μ.η

όμολογοσντας κιχ.Ι πιστεύοντας ώς το Πνεσμα το 'Άγιον πρoεμήνυuε 8ιά. των προ
φητων, ώς ό Κύριος J:.θέσπισε 8ιιΧ σιχ.ρκΟς ήμϊ:ν έπιφανείς, ώς ΟΙ &πόστολοι εκήρυξα:ν

πεμφθέντες όπ' Αύτοu, ώ ς ο
ν ων

ε8Ι8α:ξαν -ημ&ς»

t

π ατέ Ρ ε ς ή μων κα Ι

8 ι ιΧ 8 ο

χΟ

L

έ κ ε Ι

(4).

Έκ της τελευταί.ο:ς ταότης φριίσεως του ά.γΙου ΓρηγορΙου τοσ Πιχ.λocμσ. κα,,;,α

φα.Ινεται, ΟΤΙ όπο Πατέρσ.ζ νοοσνται οΙ Έπ(σκοποι, εφ' δσον γΙνε:τιχ.ι λόγος καΙ περΙ

Πρβλ. πΛijθοι; μι:ψrUΡιων έκ τηι; ιiρχocιoΤιXτηι; ΠιχριχΜσεωι; τηι; ΈκκΛ1jσίιχι;,

(1)

Congar

&10

δ

Yves

προσ&:γει, tvιx κocτα8ειξη το κσρος των Πιχτέρων, ιiε(πoτε δπό των Συν68ων κιχΙ των έπΙ

μέρους Πατέρων παρ&. την αόθεντΙocν της Γραφijς καΙ 8~ μ e: τ'

αδτ'ίjι; μν1jμονεuομέvων έν τφ

τόπφ «οΙ llιx-rkpet; καΙ ~ Γpιxφ~»

'?j «1) Γpocφ~ κocΙ οΙ Πocτέρες» (Yves Congar, έν : Das Konzil
und die Koηzίlθ, Stuttgart 1962, σεΛ. 338 κocΙ 339, έν δπoσ1jμει6>σεσι). Ώσocότως πρβλ. σχετι
κως S. Η. du Manoir, L' argument patristique dans la controverse nestorienne, έν : Rech.
Sc. Rel., 25 (1935), σεΛ. 1i1i1-1i61, 531-559. Συνεπως όφεLλoμεν ν&. δμοΛο'(ήσωΛεν, 8-rt κocΙ μόνον
1) έπΙ τοσ σ1jμ.είoυ τοότου άπόκλισις ιiπo τηι; πεπoιθ~σεωι; της &ρχαΙocς Έκκλ1jσΙOCς θ&. έ8ικocιολόγεί
τον ούχΙ κoΛιxκεuτικoν 8ιιt την νεωτέραν Όρθό80ξον ΘεοΛογΙα;ν Ισχυρισμ.Qν τοσ

R. SIenczka,
«dass die gegenwartige ostkirchIiche Theologie tatsiichIich von der Patristik her zu verstehen ist und sich nur auf sie griinder, ist zumindest fraglich» (R. Slenczka, Ostkirche und Okunlene, Gottingen 1962, σεΛ. 25).
πα;ριχτηροσντος:

(2) Πα.ρ&' Ί. Κα.ρμίρη, Τ&. 8ογμocτικ&. κocΙ συμβoΛικιt μν1jμείoc ... , τομ. 2, σεΛ. 701i.
.(3) Πρβλ Κ. ΜπόV1j, ΠατροΛογΙιχ, τευχ. Α'. (ποΛuγραφ1jμέναι σ1jμ.εt6>σεις), 'A&ϊjνocι, σελ 8;
«Πρώτος δ Ι ΑύγουπΤνος ~pα.υσε -rιt περιωρισμένα: lIptoc της χp~σεως τοσ δρου (Πα.τηρ) 8ιιi
τοός Ιερωμένους κα:Ι 6>νόμα:σεν ενoc μ~ ΈπΙσ-Λοπον ijτοι τον Ίερ6>νυμον, «Πocτέρα της ΈκκΛ1jσίιχς»
λόγφ της έξocιρέτου α.ύτου πα.ι8εία.ς κα.Ι ά:γιότητος. Βα.θμ1j80ν έκτείνετιχι κα.Ι εΙς μοναχοός κoc!
εΙς Λα.Ί:κοός». ΠρβΛ, ΙΧύτ., σελ 6.

(Ii)

ΌμοΛογΙoc της Όρθο8όξου Πίστεως, έκτεθe:'i:σα παρ&. τοσ Ιερωτ&:του Μ1j-rροποΛΙτοu

rP1j-

γορΙου ΠocΛιχμίΧ (πocρ'% Ί. Καρμίρη, Τ'% 8oyμιxTtxd:. κα:Ι συμβοΛικιΧ μν1jμεioc .. " τομ. Ι, 'Α6'ijνα.t

1952,

σεΛ.

31i5).
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των 8~ιχMχων ιχότων (&πoστoλ~κ~ 8ιιχ80Χ~) (1).
"Αραι ώς l)ργιχνον έκφράσεως .της ιΧντικειμενικ~ς έκκλYJσΙΙΧσ'τικ'ljς συνει8~σεως
8εν ~όνιχτιχι να νΟYJθ1j μόνον το σόνολον Κλήρου κιχ! Λο:ου, &λλα κιχ! -ή σόνολος Ίε
ριχρχίΙΧ ώς το στόμιχ τ~ς Έκκλφίιχς

(2).

Δ~ότι έκφράζει μεν το όμόθυμον Κλήρου

κο:! Λιχοϋ &νιχντφρήτως την 'όρθ~ν συνεΙ8φιν τ~ς 'ΕκκλφΙιχς, &Μα κιχ! ~ περίπτω
σις 8ιιχφωνειχς έκ μέρους του Λιχοϋ 8εν &ποτελεΊ: πάντοτε κριτήριον,οτι -ή έκκλφια:

στικ~ σuνεΙ8YJσις έκφράζετoo~ πλYJμμελως πιχρα του Κλήρου, 8ιότι 8εν ιΧποκλεΙε,
.)",
!'
θ-'
"
ι -, κλYJσιιχστικη' συνει,
τα:ι να: μ,ι εχη ε.σετι κιχτιχρτισ YJ πιχρα: Τ<[> ποιμνι<[> 1j γνYJσ.σ.: εκ
8YJσις

(3),

τ~ς όποίιχς κόριος ύπεόθυνος είνιχι ~ ποιμα:ίνουσα: ΈκκλYJσία:.

.

Έαν λοιπον οΙ ποφένες α.πoτελωσ~ν έν τη Έκκλ1jσΙq; τοός &χρως ύπευθόνους

παιράγοντοος 8ια την 8YJμιοuργΙα:ν γνφΙιχς πιχριt τii'> πλYJρώμα:τι έκκλYJσιοιστικΊjς ΣUνει8ήσεως, λοιμβοινομένYJς ύπ' l)ψιν .της έν τη ~θικη τάξει ιiκα:τα:λότoυ &ρχ~ς, κιχθ' ~ν

YJ,

"

.ιψ

ετεροι Q

- ,

ις ΤYJς ευ

θ ι

/,

uν1jς τυγχα:νει

YJ

'θ

, .1.....

α:νlJ.ΛOγOς α:υ

/

\

'ξ

εντιιχ κα:ι ε

Ι
,
/
".
ουσ.αι, α:uτονΟYJτον οτι

κιχ! το κα:νονιστικον μέγεθος της έκκλYJσια:στικ'ljς συνε~8ήσεως έκφρ&ζετοιι έν τη
~θικη δμοφωνΙq; των ποιμένων .της Έκκλφίιχς. τουτο όμως ~κιστoι ιΧποκλεΙει το ότι

κα:Ι ή φων~ κα:! το φρόνYJμα: του έπΙ μέρους Χριστιιxvου, ΚλYJρ~κου ~ Λα:τκου, Μνoc
τιχι να είνιχι α:ύτη ocδτη ή φων~ τ~ς 'Εκκλ1jσΙιχς κιχ! τ~ς γτησΙοις έκκλφιιχστικΊjς
συνει8ήσεως, 8ιότι «το Π νευμα: οπου θέλει πνεΤ»

(4)

κα:! 8ιότι «σκοπος .της 'ExxλYJ

σΙocς 8εν είνιχι νιt σβήση το ΠΡOσωΠLΚOν ιχ(σθ1jμιχ' ιΧντιθέτως το κocθορίζει τρόπον
'ην&»

(5).

Δια των ιΧνωτέρω λοιπον έκτεθέντων συλλογισμων ούΜλως έπιζ1jτε"Lτοιι ή κα:τά
λυσις η δ σφετερισμός, ύπο του Κλήρου, των 8ικιχΙων κα:Ι της προσφορΙΧς του λοιου
έν τη 8ιιχτηρήσει κα:Ι ιΧνιχπτόξει του γνφίου .της Έκκλφία:ς φρονήμιχτος. ToιoUτoς

σφετερισμος τυγχάνει ιΧσφιχλως έν τη Όρθ080ξίq; ιΧποιρά8εκτος, 8ιότι έν τη κοινω-

(1)

"Οτι έv ήj

xuptq;

έννοΙq; του όρου «Πα:τέρες» έμπεριέχετα:ι πάντοτε κα:Ι

'ij

ι!ννοια: της

«&'1110-

στολαης 3,α:80χης» κα:τα:φα:Ινετα:ι κα:Ι έκτων άκολοόθων "λόγων

'1'013 Εύα:ΥΥέλου 'ΑντωνιιΧ30υ, γρά
φοντος: «was dann speziel1 die ϋbereίnstimmung der neutestamentlichen Exegese mit
der kirchlίchen Tradition anbelangt, so kann noch Folgendes gesagt werden : Dass diese
verlangte ϋbereίnstίmmung θίηθ doppelte ist; b. h. erstens θίηθ ϋbereίnstίmmung mit
dem, was ο f f ί Ζ ί e 11 νοη der Kirche festgelegt ist, und zweitens θίηθ ϋbereίnstίmmung
mit der einhelligen Meinung der Κirchenvater, die aIs lebendige Zeugen der apostolίschen
ϋberlieferung gelten. Denn die Apostel vermittelten ihren Nachfolgern nicht nur den
Buchstaben, sondern auch den Sinn der heiligen Schrίften» (Εν. Antoniadis, Die Orthodoxen hermeneutischen Grundprίnzipien und Methoden der Auslegung des Neuen Testaments und ihre theolog. Voraussetzungen, έν : Proces-Verbaux ... , σελ. 171). Μόνον ο(Sτως
εΤνα:ι νοητον το δντως μέγα: κ13ρος των Πα:τέρων έν ήj Όρθ030ξΙq;, περΙ το13 όποΙου ό Κ. Μπόνης
γράφε,

:

«Kα:τιt -rat; otκoυμε:ν,κ&:ς άκόμη σuνό30υς

'ij

έκ των «Πα:τέρων» μα:ρτuρΙα: έθεωρεϊ:το τΟ

&Φευ3ες. κριτήρ,ον της 3,α:τυπώσεως της έπ,σήμου 3ι3α:σκα:λΙα:ς της Έκκλησtα:ς»

Πα:τρολογΙα:, τεuχ. Α' (πολυγρ. σημεtώσεtς), Άθ'ίjνα:ι, σελ.

(Κ Μπόνη,

8. Πρβλ. κα:Ι Μ. Siotis, Die Ekklesiologie als Grundlage der neutestamentlichen Auslegung ίη der griechisch-orthodoxen
Κirche, Athen 1960, σελ. 12.
(2) Πρβλ. Χρ. Άν3ροότσου, Σuμβολtκη έκ3. β', Άθηνα:ι 1930, σελ. 86. Το13 α:ύτου, Δογμα:
τ,κη έκ3. β/, Άθηνα:ι 1956, σελ. 287 κα:Ι 288.
(3) Πρβλ. Ά. Άλtβ,~cίτοu, Ή σuvε(3ησtς της ΈκκλησΙα:ς, σελ. 52.
(~) Ίωα:ν. 3, 8.
(5) ΣεργΙου Μποόλγκα:κωφ, Ή Όρθο30ξ!α:, κα:τα: μετα:φρ. ~Aννης Βα:σι.λείά30υ, έν: «'Απ.
'Αν3ρέα:ς» 1962, άριθ. φυλ. 565.
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VL'f τΊjς ιχ:ίιτης πίστεως κιχ:ι &:γ&πης έ!κιχ:στος σuνεισφ~ρεL, κιχ:τ&: το έιχ:υτου χ&ρισμιχ:
του Πνεύμιχ:τος, ε~ς την o~κo~oμ~ν του έ ν Ο ς

κιχ:ι

έ ν ι ιχ: Ι ο υ

σώμιχ:τος το13 Χρι

στου. ΈκεΙνο δμως, δπερ οΙ συλλογισμοι οοτοι σκοπουσι

vOC

ύπογροομμισθη το γεγονός, 6ΤL ~ Όρθo~oξΙιχ: ~εν ~ύνιχ:τιχ:L

εννοη τψ

σ

tν

τ Ίj ς

Έ κ κ λ η σ Ι α: ς

voc

tΠLτύχωσLν,ε!νιχ:L

VOC

σ υ ν ε ί ~ η

&ςτι το ιχνεξελέγκτως ιχνιχ:πτυσσόμενον κιχ:Ι &νευ κιχ:

νονικου όργ&νου ~ιιχ:τυπoύμενoν. Διότι εν τη πεΡLπτώσει τιχ:ύηι, οΙ πιστο1., &ς τε

σόνοΛον κιχ:ι ώς tΠL μέρους &το μιχ: , ε(5ρηντιχ:ι εκτεθεψένΟL π&ντοτε εΙς ιχπoρf.ιx:ν κιχ:ι
ιχβεβιχ:ιότητιχ: ώς προς το κυρος ιχποφιχ:σtστLκων ~oγμιχ:τικων πρ&ξεων τ:ης Έκκλη

σΙιχ:ς (t~e:; κιχ:τωτέρω εν τη ιχνιχ:ψ~σεL το13

το ~ε εν μέσ<ρ οοίιτων κιχ:/.

Chomiakov),

προς ~LΙX:ΚOvtocv ιχ:ύτων κιχ:τιχ:στιχ:θεν 'Ιεριχ:τεLον πιχ:ύεL

κέκτητιχ:ι τ~ν ί~ιότητιχ: το13

voc

τ α κ τ ι κ οόργ&νου τ:ης Έκκλ'φίιχ:ς, &:ποβ&λλον &μιχ: κιχ:1. τον χιχφιχ:κτηριχ:ιχ:ύ το13 ώς
γ ν ω Ρ Ι σ μ ιχ τ ο ς

~ Ι lXi Χ ω Ρ ι σ τ ι κ ο υ
ΤΜΗΜΑ

μετιχ:ξυ Όρθo~όξων κιχ:Ι Έτερo~όξων.

11.

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΕΡΙ ΑΛΑΘΗΤΟΥ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Έκ του ιΧνωτέρω τΙτλου οΜόλως επιτρέπετιχ:ι

voc

γεννηθη εΙς τον &:νιχ:γνώστην

~ εντύπωσις, δη ιχπο τoυ~ε μόνον το13 σημείου της πα:ρούσης εργιχ:σΙιχ:ς &ρχετιχ:ι ~
~κθεσις της περΙ &:λιχ:θήτου Όρθo~όξoυ ~ι~ιχ:σχιχ:λΙιxς, ~ιότι εν τοιιχ:ύηι περιπτώσει
θoc Ι:πρεπεν ιχ:! μέχρι τoσ~ε εκτεθεΙσιχ:ι πιχ:ράγριχφοι

VOC

θεωρηθωσι «προλεγόμενιχ:»

μόνον τοσ ολου θέμιχ:τος, οπερ δμως ~εν συμβιχΙνει, ~ιότι τιχ:στιχ: ούχΙ μόνον τελοσσιν
εΙς στεν~ν προς το &:λ&.θητον &.μεσον ~ ι!μμεσον σχέσιν, &:λλ' &:ποτελουσι τουτ' ιχ:ύτο
σ υ σ τ ιχ: τ ι κ

oc

μέ ρ η

της περΙ &:λιχ:θ~τoυ ~ι~ιχ:σκιχ:λΙιχ:ς;

ΤΙς ιχ:tφνης θoc ~Mνιx:τo

voc

&:ρνηθη, δτι

"Coc περΙ

&:ποστολικης ~ιιχ:~oχης, περΙ συνει

~~σεως της ΈκκλησΙιχ:ς, περΙ θεοπνευστίιχ:ς κ.&., &:ποτελοuσt τόσον κεντρικocς

tv

τη

δλη ~L~ιx:axIXλt'f τοσ &:λιχ:θήτου έννοίας, &νευ των όποΙων τυγχ&νει &:~όνιx:τoς ~ σόνθε
σις κιχ:1. συγκρότησις ιχ:υτΊjς

;

Όμιλοσντες λοιπον περΙ «συνοπτικ:ης» συνθέσεως Όρθo~όξoυ περΙ &:λιχ:θήτου

'" ",.

,

λ'

οιοασχα

Ν'

L

'λ.!.

ιιχ:ς, εν τ<ρ ανωτc;ρ'Ρ τιτ

<ρ, c;ΠL

χθέντων εκκλησLολογικων ~ε~oμένων,

θ

-

\

,

υμουμεν νιχ: συγκροτησωμεν,

"Cocc.,

τ ι κ ε ι μ έ ν ο υ, π ε Ρ Ι

φ ο ρ έ ω ς

,

Ν

ιxaeL των συνιχ:-

τρεΙς δλως κεντρ<l>αν θέσLν κατεχοόσιχ:ς

εν τη προβληματολογL'f του &:λαθήτου παραγράφους, ~ΤΟL π ε Ρ Ι

&: ν

β

καΙ περ1.

ό ρ γ

&ν

ε ν ν ο Ι α. ς κ ιχ: Ι

ο υ το13 &:λαθήτου της

Έκκλησίιχς.

Λεκτέον έπομένως μετ' επιφ&σεως, ΟΤΙ ΎJ ολη περΙ &:λΙΧθήτου ~ι~ιχ:σκι:x;λΙιχ: ~έν
εξα.ντλεΤτιχι oύ~ε όλοκληροί:ίτι:a εν τιχ:Ις τρισΙ τιχ:όταις πιχ:ραγράφοις, ~ιόΤL ~ τοιαότη

όλοκλήρωσις Μνσι;ται

voc έπιτευχθη μόνον ~ι' ένισ.f.ιx:ς θεωρήσεως τω'\1- τε προηγου

μένων καΙ των έπομένων μέχρι κα.Ι τ:ης τελευτα.Ιιχ:ς σελί~oς της 6λης εργιχ:σΙσι;ς.

'Eocv

~ε παρίσταται &:νάγκη

voc

~ιιx:κριθωσι καΙ εξαρθωσιν [~ιαιτέρως α.! τρεΙς

μνημονευθεΤσαι κεντρικαΙ ποι:.ρ&γραφοι το13 παρόντος τμήμα.τος, τουτο συμβαίνει κυ
ρίως το μεν (να. κιχ:τ&~ειχθη, ΟΤΙ οοοτιχ:ι &:ποτελοσσι
λικη &:vcxΛUaeL συγκλΙνουσι πάντιχ:

"Coc

λογ(ιχ:ς, το ~ε (να &:ποφευχθη σοβιχ:ρ& τις σόγχυσtς εν

σόγχυσις μετιχ:ξυ

φ ο Ρ έω ς

κιχ:ι

"Coc

τρία. σημεΤιχ:, ε~ς

&

εν τε

επι μέρους της περΙ το ιχλ&.θητον προβλημσι;το

δ ρ γ

"Cij)

δλ<ρ θέμιχ:τι, ήτοι ~ γνωστ~

& ν ο υ του &:λαθήτου, ~τις μοφα(ως &γει

εΊτε εΙς την Ρωμ(Χtκ~ν περΙ &:λιχ:θήτου κσι;κο&οξΙιχ:ν ε'Ι:τε είς τ~ν ώσα.ότως πεπλιχ:νη-
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μένην έν προκεψένιρ το;:;

Chomiakov &κρότψα. 'Εν _o'i:c; ~πισθεν θέλει κατα~ειχθ~,

ότι έν &.μφοτέραις ταύταις τα~ς περιπτώσεσι πρόκειται περΙ συγχύσεως φορέως κα.Ι

bpyocvou του &.λαθ~τoυ τ~ς Έκκλησίας, έν μεν τη Ρωμα'ικη &.νηλ~Ψει τ~ς συγχύσεως
εΙς βάρος το\) φορέως γενOμένΊjς (ocκpω't'Ίjpιαζoμένoυ καΙ το\) όργάνοιι, ~ιότι το\)το
λα.μβOCνεται &τομικως και οόχΙ συνo~ικως &ς ~~ει), έν ~ε τη θεωρίq. το\)

Chomiakov

της σιιγχύσεως γενOμένΊjς εΙς βάρος του δργάνοιι

1.

'Έvvοιtt

xttl

dvτικε{μεvοv τού &λttθητοu της Έκκλησίttς

Έπιχεφουντες εν 'ro'i:c; εμπροσθεν, όπως ~ώσωμεν σύντομον κα.ι πpώ't'Ίjν τινιΧ
εννοια.ν του &λαθ~τoυ της ΈκκλΊjσίΙXς, &ρίσιχμεν α.&τ:ο &ς την E~ι6τΊjΤα. της ΈκκλΊj
σίιχς, ~ι' ~ς, ~ιινάμει το\) εν αυτη πσι;Ραμένοντος ΆγΙου Πνεύμα.τος, περιφρουρε'!:

α()ΤΊj την πεπιστευμένΊjν αυτη ~ι~ooσκαλΙα.ν OCπο πάcrΊjς πλ&:νΊjς, όρθοτομε'!: ~ε τον
λόγον της &λΊjθεΙας (σελ. 14).
Ό σύντομος ουτος όρισμος τuγχocνει βεβαίως όρθος κocι επαρκης προς γενικην
ένημέρωσιν καΙ πλΊjΡOφoρία.ν, κocτόπιν όμως των οσων εξψά.σα.μεν εκκλΊj<ηOλOγι'
'" ""
Ι
"
"
"''ξ ωμεν εκτενεστερον
"
'ι
κων
οεοομενων
παρ,στα.ται
ΙXναγΚΊj,
οπως
α.να.πτu
και\ εuρuτερον
την εννoιGl:ν του &λΙΧθήτοu της Χριστιανικης ΈκκλΊjσίας κατα. την Όρθό~oξoν &πο
ψιν, ~ιότι ~ιιX της ΤOιαύΤΊjς &ναλύσεως θέλουσι παρα;σταθ~ προς όλοκλήρωσιν της
έννοΙας κα.! πλεLστοο όσα. οuσιώ~'Yj στοιχεLα, &τινιχ σκιω~ως μόνον κoc! σιωΠΊJρως,

οlονει

imp1icite,

περιέχοντιχι εν -rij} &.νωτέρω σuντόμιρ όρισμij} ..

Πρωτίστως ~έoν να. παριx't'Ίjρ~σωμεν σχετικως, ότι ό όρος

&. λ ά. θ Ίj τ ο ν ~ύ
νατιχι νιΧ εκλ'Yjφθη ~ιττως (1), το μεν &ς & φ τι Ρ 'Yj μ έ ν ο ν ο u σ ι οι; σ τ ι κ ό ν,
ητοι &ς ή Ι~ιόΤΊjς της ΈκκλΊjσίΙXς του etvocL τιxύ't'Ίjν &.λά.&ητον, το ~ε &ς ε π ( θ ε
τ ο ν,

~ι' ου χαρσιΚΤΊjρΙζoντα.ι ΙΧΙ ύπο την τoιιxύ't'Ίjν !~M't'Ίjτα &ποφά.νσεις της Έκ

κλΊjσ(ιxς.

Προφιχνες όμως 'tuyχcXveL, οη tvij) το &λά.θψον &ς έπίθετον crΊjμα.ίνει την εκ
φρασιν ~ εκφσινσιν της ΈκκλΊjσ(α.ς, την

ad extra

ένέργειιχν αότης, το &λ&:θΊjΤOν &ς

&φΤΙΡ'Yjμ.ένΊj ι~ιόΤΊjς τ~ς Έκκλ'Yjσ(ιχς, ~Ίjλo'!: την κιχθ' έιχuτην κιχι. έν έιχuτη ύπόστα.σιν
κα.! ουσΙα.ν της ΈκκλΊjσ(ιxς, τον τρόπον ύπά.ρξεως α.υτης.
Βεβαίως τα.

860 ταυτoc νοήμαΤα! του όρου &.λ&.&ητον ε()pΊjνται εΙς σuσχε't'ικην &.ν

τ(~oσιν, ~ιότι μόνον οΟσα. &λ&θΊjΤOς ή ΈκκλΊjσΙσι ~ύνιxται να. εχτι &λα.θήτοuς εκφocνσεις,

κα.! μόνον εχουσα &λαθήτοuς έκφocνσεις 86νιχται να. εΤναι α()'t'Ίj &'λocθ'Yjτος, πλην πρω
τεόοuσαν σ'Yjμιχσ(ιχν ~έoν νιΧ &πo~ώσωμεν εΙς τ.ην
'ξ
ε

'Yj τ ιχ της ΈκκλΊjσΙα.ς,
'Α...
"
'Yj α'λ ΙΧν'lτος
εκφρα.σις.
ΤΟ &.λOCθΊjτον λoιπoν~έoν νιΧ θεωΡΊjθη πρωτίστως &ς εσωτερική, ιΧπο της ou-

3.
'ις

'
ως

-'.'
οι;πο

ρ,Ιζ Ίjς

,

"

προκuπτει,

ως

πιχριχγωγον

Ι ~ Lό τ

"

φιχινομενον,

σΙιχς τηι; ΈκκλΊjσΙΙXς ΠΊJγά.ζoυσα, !~ιό't'Ίjι;, κιχθ' ~ν aΊjλο\)τιχι ή σχέσις τ~ς Έκκλ'Yjσtας

\,

.)..

,

\, \

προς ειχυΤ'lν κuριως κοιι οuχ.

\

προς

'

,

-

\"ξ
'Αλ'Α...
'Ε
τα ε ω.
α.ν'ιτον crΊjμαινει πιστo't'Ίjτιx 't'Ίjς
κ-

κλΊjσΙΙXΙ; προς έιχuτήν, &.κριβέστερον κιχ! θεολογικώτερον ε!πε'i:ν, πιστό't'Ίjτιx το\) Θεου
προς την ΈκκλΊjσιιxν (πΙΧσαι α;Ι μνΊjμονεuθε'i:σΙΧL έν τη Πα;λαι~ κιχ! Καινη ΔιΙΧθήκτι
έπιχγγελίιχι κιχΙ προυποθέσεις του &.λΙΧθήτοu), κιχ! πιστό't'Ίjτα; τ~ς ΈκκλΊjσίΙXς προι;

τόν Θεόν.

(1)

Το 8ιττον τοσ'τ9 νό'ljμα 'τοσ δροιι σαφέσ'τερον 8'1jλοu..αι εΙς i1Xλας γλώσσας, ~yθα 8ιάφορος

-roπος 8'1jλο! έκά'τερον νό'ljμα, ώς πχ. εΙς την Λα'τινικ~ν infaJlibilitas 8riι τψ mιότητα, ένώ infaJIibilίs,8ιά τό έπιθε'τον, εΙς την Γερμα;νικ~ν Unfehlbarkeit-unfehlbar, κ.iί.
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Ή ~ννo~α; λo~πoν της

π ~στ

6 τ -η τ

ο ς

τυγχ&.νε~ κεντρ~κ~ κοιΙ &.ποιροιΙτητος

δ~α. τ~ν ε:ννΟLα;ν του &.λoιθ~τoυ, !κφρ&.ζεΤΟΙL δέ συγκεκρψ.ένως ~ τo~αύτη πιστ6τ-ης,
!ν τη Ιστορικη της 'Εκκλ-ησεας ζωη, το μέν δ~α. τΎjς Π α Ρ οι δ 6 σ ε ω ς, το δέ δια.
της 'Α π ο σ τ ο λ ι κ Ύj ς

Δ ~ οι δ ο Χ Ύj ς, α.νευ των όποΙων ε!νoι~ &.δύνατος ~ ε:ν

νo~α; της ocλoιθ~τoυ Ιδιότητος της Έκκλ-ησΕοις.
T~ν π~στ6τητoι κοιθ' έοιυτην θέτε~ βεβαΙως κοιΙ ό Κοιλβίνος @ς πρoϋπόθεO'~ν -του

&.λα;θ~τoυ της 'Εκκλ-ησΙοις, γρ&φων: «'Ότα;ν όμολογουμεν, oτ~ ~ Έκκλ-ηΟ'Εα δέν δύ
νoιτα~ να πλοιτηθη !ν τοίς δια. τ~ν σωτηρΙοιν OCναγκοιΙοις, νOOυμΕV τουτο ύπο το πνευμοι

του οη δέν δύνοιτα;ι αίΙτη να ocστoχ~ση, !φ' οσον χρόνον ποιροιμένει έν -τη έαυτης σoφΙ~
xoιt ocνέχετoι~ να. διΜσκ-ητα;ι ύπο του <ΑγΙου Πνεόμοιτος τον λ6γον του Θεου . .'Εν

τοιυθα ε:χομεν τ~ν δ~αφoράν, ~τ~ς ύφεστoιτoι~ μετα;ξυ ~μων : Έκείνo~ (ot Πα:π~στoιΙ).
ocνoιγνωρεζoυσ~ν εΙς την 'Εκκλ-ησΙοιν α;ύθΕVΤΙOΙν έκτος του κ-ηρόγμα;τος του λόγου, ~μείς

,

οιντι

θ'
~,
ετως συνοεομεν
~"

T ,ιν

εννοια;ν

"

, "

οιρρ-ηκτως το εν

ιι:

υμως

της

,-

2(-.,,1

μετοι του

,
π~στoτητoς

,
κοιτ

ι.<,lV\ου»

, ,
α;νοιγκ-ην

(1) .
"

,

κ-ηρυσσει -ηκρωτηρ~αO'μενως

ό Καλβίνος, το μέν @ς περιορΙζων το κ~ρυγμoι τΎjς Έκκλ-ησΙας (έν Φ οότος θεωρεΊ:

τ~ν Έκκλ-ησLαν &.λάθ-ητον), εΙς μ6ν-ην τ~ν Γρα;φ~ν

(sola Scriptura),

το δέ κοιι. τ~ν

Γραφ~ν τοιότην &κρωτ-ηριάζων κα;Ι α.λλως κοιΙ έφ' οσΟΥ o(κoθεv OCποκλείει πασοιν ε:ν
νοιαν 'Aπoστoλ~κΎjς ΔιoιδoχΎjς κoc!. πα;ντος έν τη έννOE~ ocύτης κα;θεστηκότος μυστη
ριοικου Ίερα;τεΙου.
,
Κ ocτοπιν

-

,

,

-

~,
των τριων ocνωτερω εννοιων

(π~στoτης=
,
Π'~
'Α
λ
~
α;ρα;οοσιςποστο ικ'ι

Δ

ιoc-

δoχ~), αΤτ~νες συνυπονοουντocι ocπoιρα;ιτ~τως !ν τη !ννOE~ του &.λoιθ~τoυ της Έκκλ-η

σίοις, κocθίστοιτ-«ι πρόδ'Yjλoν, oτ~ μΙοι μ6νον Έκκλ-ησεoc δόνocτα;~ να εΤνοιι OCλ&θ-ητος καΙ
ούχΙ πλείονες, πασοι δέ τ~ν ocρχ~ν τΎjς πιστότ-ητος πocροιχαρ&.ξοισoc (είτε έν τη Ποι

ρocδ6σει ε(τε έν τη 'Αποστολικη Δ~oιδoχη) χριστιocνικ~ κοιν6της ε:χεL OCποβάλει ~δ-η
τ~ν [διότ-ητoc του OCλα;θ~τoυ.
Προφocνες ομως έΠLO"Yjς

ΟΤL οτocν το &.λ&θ-ητον θεωρ-ηθη πρωτίστως @ς

-rUYX&VEL,

~ π~στότης της Έκκλ-ησ(ocς προς έocυτ~ν, τότε λέγοντες OCλ&.θ-ητος Έκκλ-ησΙoc, ε!να:~

.

\
το

'l
οιυτο

<
ως

""λ'
εα;ν
ε εγομεν

,

οι

λ

-η

@ς συνώνυμα; του ocλocθ~τoυ, το
θ εντ ικ

6 ν,

το

OC ν

θ'
-η

ς

'

(2)'Ε κκ λ-ησια;,

γ ν ~ Ο'

α; λ λ ο Ι ω τ ο ν.

LΟ

ν,

το

Ι!~,
\
οτε
oυνoιντα;~ να;

π Ρ ω τ οι Ρ Χ

θ εωρ-η θωσ~ν

LΚ 6 ν,

Λέγοντες δέ πάλιν ΟΤΙ τα

το

οι ύ

δόγμα;Τα! τΎjς

Έκκλ-ησΙocς εΤνocι &.λ&.θ-ητα;, e!VOΙL το ocύτο @ς έαν έλέγομεν, oτ~ ~ Έκκλ-ησία; διoc
κα;τέχει Κα!Ι δια;τuπoί δόγμσ;τα;, &τινσ; ε~νocι

δLocτυποί τ~ν

OC λ ~

θ ε ι σ; ν

OC λ -η

θ Ύj,

&λλσ;ις λfξεσι κocτέχει κα;!.

(3).

(1) Institutio christ. (1959), IV, 8.13 (C. R. Opera Calvini, 4, 736-737).
(2) Ή ~μεσoς συγγένεια: μετα:ξο &: λ α: θ ~ τ ο υ κα.Ι ά λ 1j θ ε ί α. ς, ήτις 8εν εΙνα:ι
νoιoλoγικ~ ά.λλα κα:Ι έτυμoλoγικ~, όπε81jλώθ1j ~81j συντόμως l;v το!ς ι!μπροσθεν (σελ. 9).

μόνον l;v-

T~ν ~με

σον τα:ύτην &λα:θ~τoυ κα:Ι ά:λ1jθεία:ς σχέσιν όρθως θέτει ώς &φετηρία.ν της έν προκειμένφ Όρθο8όξου
8ι8ιχσκα:λία:ς κα:Ι δ Ν.

Afanassieff, κα:θ' ~ν ~ πρώΤ1j κα:τηγορ!α: εΤνα:ι 1] &λ~θεια: κα:Ι οόχΙ το ά:λάθ1j
<<Bn effet, la pence orthodoxe Βθ ment ηοη pas dans la categorie de Ι' infaillibilite,
mais dans celle de la verite. Βί Ι' οη ΡθηΒθ dans la categorie de la verite, οη ΥοίΙ que
Ι' infailibi1ite οοΙ le resultat de la verite. L' eglise a θη soi la verite, car elle possede Ι'
esprit de la verite ... » (Ν. Afanasieff, L' Infailibilite de Ι' Eglise du ροίη! de vue d' υη theologien orthodoxe, έν : L' Infaillibi1ite de Ι' Eglise, έκ8. Chevetogne,1962, σελ. 184).
(3) Πρβλ. κα:Ι Ο. Karrer, Υοω Gebrauch des Wortes «unfehlbar», ~ν : Thomas Sartory,
Die Είηίιυηι der getrennten Christen und das Petrusamt, Freising 1962, σελ. 21 : «Die

τον:
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. 'Η . ΤΟιαUΤΎj

"

Ι!> ,
λ
ι: Ι
~'Ι
~ 1'.'\ θ Ι
ι!λ
'ι!>
Ι
οε τε εuταια επε",ΎjγΎjσις ΤΊ)ς εννοιας τοι> ~α ΎjΤOI> ο ως ιοιαιτερα.ν

κέΚΤΎJται Ιl)ίως σήμερον ~μα;σΙαν, Ι)ιότι εΙς τον αιωνα. τοuτον, τον χocρακτηριζόμε

'10'1

&ς κα.τ'εξoχ~ν αιωνα. τοϊ) νόμοι> τΎjς σχετικότητος, ύφ'

~ εμμέσως πα.ντΟς εtl)οuς l)ιανόΎJσις, ό 5ρος

00 εΠΎjρεOCζεται &.μέσως
&. λ oc θ ΎJ τ ο ν, σuνuΠΎJχων φuχολογι

κως !ν ύπερφuσικον μέγεθος &.πολότοu, lγyeννq. πολλ.Χς εκ των προτέρων &.ρτητικOCς
πρoκα.τα.λ~Φεις καί Ι)uσπιστεας, α(τινες πά.λιν l)uσxePOC~VOUcrL το εργον τοϊ) ΚΎjρόγμα
.τος τΎjς ΈκκλΎjσεας, καί Ι)η μεταξύ των πνεuματικως &.νεπτuγμένων και Ι)ια.πεφωτι
σμΈVων τOCξεων.
Δια: τΎjς τοια.ότης ομως επεξΎjγ~σεως ύΠΟI)ΎJλοuτα:ι, δτι &'λιίθΎJΤOν Ι)εν ~μocίνει, &ς

όρθως πα:ρεΤ~ΡΎJσε καίό Ο.

Karre'r, «μΙocν εσχOCΤΎjν τελεΙωσιν» (1), εν εννoΙ~ γνω

σιολογικη, &'λλα: πολλif, μεΊζον μίαν ~θικ~ν σuνέπειocν, τ~ν Τ~ΡΎJσιν τΎjς όποεας Ι)εν
εξα.σφοολΙζει μόνον ~ &.πΟ μέροuς τ~ς ΈκκλΎJσ(α.ς πιστ6ΤΎJς, &.λλ' εγγU,χΤαiΙ πρωτί
στως ~ επα.γγελία;

TOU

Θεοu περι τ~ς Ι)ιocρκοuς πα.ΡΟUσ(ας

TOU

ΆγΙοι> Πνεόμσ;τος

εν τη ΈκκλΎJσίq;.
ΈρμΎJνεUΟμένΟU λοιπον τοϊ) &.λocθ~ΤOI> εν τη κα.τηγορ(q; τΎjς ά. λ Ύj θ ε ε α. ς, I)Ύjλοu

'ft%t &.περιφρOCστως, {)τι ά.λιίθΎjΤOς ι)όνα.τσ;ι να: ε!νσ;ι μ6νΎj ~ OCλΎjθ~ς ΈκκλΎjσεα:, &ς
το θεοθέλψον, θεοσόστατον κα.ι θεΟΚUβέρνΎJΤΟν κέντρον τ~ς σωΤΎJρ(α.ς επί γΎjς, ~τις
μ6νον ύπο το εν τη Κ. Δια.θ~κη μα.ΡΤUΡΟόμενΟν θεοκατOCστα.τον πολίτεuμoc (ΣUλ

λογικον

cruνol)LXov

- κοινωνικον) φέρει κα.ι τOC &'πocρα:(τηΤαί προς βεβα.ιότητα. κα.Ι

Ι)ιιίκρισιν ύπο των πιστων εξωτερικα: γνωρίσματα., τOC κα.Ι την εν τη ΠΙστει ά.l)ιOC
κοπον ΣUνέχεια.ν μα.ρτuροUντα.. Το Ι)ε OCπα.ρα.ετητον του OCπocρα.χαριίκτοι> του &.ρχε
γ6νοι> εκκλΎjσια.στικoυ πολιτεόμα.τος, &ς μoρφ~ς έκφρotστικ~ς της οόσ(α.ς, κocτανοεϊ:

Tott πλ~ρως &ς εχέγγuον τΎjς OCλΎjθεΙα.ς κα.Ι έγκuρ6τητος τ~ς ΈκκλΎjσ(α.ς, εocν α.{)ΤΎj
θεωΡΎjθΊj &ς το «ά.ρχέγονον μuστ~ριον}} (<<Ursakrament»), κotτoc τ~ν επιτuχεστoc
ΤΎjν πocρα.τ~ΡΎjσιν του Otto Semmelroth (2). 'Ως I)~λα; I)~ εν τη περί μuστηρ(ων Ι)ι
Ι)ocσκotλ(q; Ι)εν έξα.ρκε'!: μ6νΎj ~ εσωτερικ~ Ι)ιά.θεσις (Intension )-~ καθ' ε:σ;uτην σ;ύO"t'1)
ρως OCνεξέλεγκτος οδσα.-&.λλ' ά.παραετητος "uyχιXvet κα.Ι ~

{)λ ΎJ κσ;Ι ~

μ ο Ρ φ ~,

Aussage «unfehlbare Wahrheit» will doch wohl nicht mehr sagen als «Wahrheit» (ohne
Zusatz). Oder ist θίΠθ 8teigerung notig, um das Gemeinte auszudriicken; Das Wort «unfehlbar» witll ja nich sagen, die Aussage driicke das gottliche Mysterium erschopfend aus,
sondern einfach, die betreffende dogmatische Formulierung Βθί θίπ «angemessener» Ausdruck derWahrheit,um das νοπ Christus Geoffenbarte bei auftauchenden zeitgeschichtlichen Fragen Ζυ schiitzen und Ζυ erkliiren. Was wahr ist, ist nicht zugleich unwahr; «unfehlbar wahr» besagt nicht mehr als «wahr»: Der Inhalt der Aussage steht fest. Und erscheinen nicht fiir die menschliche Verstandigung beigefiigte 8teigerungen wie «gewiss
wahr, ganz sicher wahr, unfehlbar wahr» als theologisch unrein, sofern nicht jeweils beigefiigt 'vird, θΒ handle sich um reine Gnadengaben ?». τ-ην ocότην προσοΧ1ιν &ι; προι; την
ά.ΠOφυγΊjν τοϊί l:Ιρου infallibilitas έπε8εΙξocvτo κocΙ έν "ότη τη ΑΙ Βocτικocνη Συνό8φ οΙ ΔομινικocνοΙ
Ε'πΙσκοποι μετα: τοϊί άopx"l)you τοϊί τ&γμocτοι; των Δομινικocνων Guidi, όπoμτησocvτει; την ά.v&λογον
έν πρoκειμέν€jJ 8ιocτόπωσιν τοϊί ΆκυνOCτου (8. Th ΙΙ Π, Q. Ioc. 10; Q. Πoc. 2 ad 3), Οσ.τιι; κocΙπερ
ΚOC" ε:ννοιocν 8ιΜσκει το ά.Μθ"l)τον τοϊί Πιίπoc, l:Ιμωι; ά.ποφεύγει έπιμελωι; τον ορον ά.λιίθ"l)τοv
(πρβλ.

Butler-Lang, Das vatikanische Konzil, Miinchen 1933, σελ. 312).
(1) Πocριί Th. 8artory, Die Einigung der getrennten Christen und das Petrusamt,
Freising 1962, σελ. 20.
(2) 'Ί~ε Otto 8emmelroth, Die Kirche a1s Ursakrament, Frankfurt am ]\fain 1953.
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(νoc το μυστ~ριoν θεωΡ1jθ7j &λ1jθες κocΙ ~γκυρoν, οδτω &πocρα.L't'1)τον τυγχά.νει, 6ις Ικ
της μυσ't'1)ριocκ~ς φόσεως της Έκκλ1jσ(ocς, κocι το Ιξωτερικον πολίτευμα. ocUΤΗς, 6ις
tγγό1jσις περΙ του &λαθ~τoυ τocόΤ1jς.

Κocτόπιν 'ιοότων δμως τLθετocι το tρώ't'1)μα. : τί το πεδίον, Ιφ' οδ έκτείνετocι, ~ το
&ντικε(μενον, εΙς 8 &νocφέρετocι ή &λά.θψος Ινέργειoc τ~ς Έκκλ1jσίocς;
Έπειδ~ ή ~ννoιoc του ιΧλocθ~τoυ, 6ις διετυπώθ1j έν τοΤς Ιμπροσθεν, στενως συνδέ
ετocι μετα του ιΧκα.ταλότου κόρους των &ς ή Έκκλ1jσ(ιχ ιΧλα.θ~τως δια.τυπο'!: ιΧλ1jθειων,
δια τουτο εΤνocι προφocνές, l5τι το &λά.θψον ΙκτεΙνετocι μόνον Ιν τοΤς περ1. την Π(
σην κα.ι τα ~θ1j

ιΧτινoc, ιΧποτελουντoc το περιεχόμενον ~Ι τ~ν ou-

(fides et mores),

σΙocν της Έκκλ1jσΙocς κocθ' δλ1jν, πocρocμένουσιν ιΧνocλλoΙωτoc εΙς το δΙ1jνεκές, &νεξocρ
τ~τως των νέων συνθ1jκων τοΙ) &νθρώποu έπΙ της γ~ς. Όρθως έπομένως ό &ε(μν1j

στος 'Ανδρουτσος πα.Ρ1j't'1)ρε'i:: «τΙ δε το πεδΙον, είς 8 Ικτε(νετα.ι ή &λά.θ1jτος της
Έκκλ1jσία.ς Ινέργειoc, eIνOliL έκ του σκοπου OIIύτ~ς φα.νερόν. Ή Έκκλ1jσ(α. σκοπε'!:
την σω't'1)ρ(αν των μελων α.ύτ~ς, Ι:πετocι λοιπόν, δη πα.ν 15,'t'L σχετίζετocι προς τ~ν
ι

σωΤ1jρ~α.ν,

~

ιιΤΟΙ

. πι
, στις
1j

":ιJ.θ

και τα

θψος Ινέργειoc των συνόδων»

'Ι

1j,

Τ

,.

Ι

~

ε νocι τα uποκειμενα, εLς

oc~,OCνlΧφ έ ρεται 1j•

'λ'"

α

(k-

(1).

KCXίτ' &ρx~ν δηλoc δ~ δ1jλουτοοι, δη έφ' δσον ~ν κocΙ το α;υτο 'Άγιον Πνευμα: τυγ

χά.νει το λocλησocν έfν τε τocτς Γρα.φα'Lς καΙ Ιν -τη Έκκλ1jσΙq::, κοι;ι δ~ προς τον ocύτον
"

εν

,

-

ι

ocμφοτερΟ!ις τocις περιπτωσεσι σκοπ

ό:ιJ.'
.~
Ι
\
'θ
ι
ν, 'ιΤΟΙ προς εορocιωσιν πocρoc τοις ocν ρωποις

ήθικοθρ1jσκεuτικων καΙ ουχι έμπεφικοεπιστ1jμονικων &λ1jθειων, &ντικεΙμενον του

&λocθ~τοu της Έκκλ1jσΙα.ς "uyxιXνet ί5,τι κocΙ Ιν τη 'AYLq:: ΓΡοι;ψΏ &νΤLΚείμενOν της
θεοπνεuστLocς~

Κocθoρίζoντες ί5μως είδικώτερον το &vτικεΙμενoν του &λocθ~τοu της Έκκλ1jσ(α.ς θa
ήδuνά.μεθoc να πα.ΡΟΟΤ1jρ~σωμεν τα ιΧκόλοuθoc:
Πρωτίστως δέον να &ποψόγωμεν τ~ν έν προκειμένφ σxoλocστικ~ν διά.κρισιν της
Ρωμαιοκα.θολικης Θεο),ογΙας είς

rium,

objectum primarium

κocΙ

objectum secunda-

διότι δια τ:ης τοιοοό't'1)ς διocκρΙσεως &γετocί τις εύκόλως είς σχεΤΙΚΟΠΟL1jσιν τ:ης

πocρα τ:ης Έκκλ1jσLας διδocσκομέν1jς &λ1jθείocς, δπερ &ποι;ρά.δεκτον Όρθοδ6ξως, του
κuροuς της έκκλ1jσιocστικ:ης &λ1jθεΙocς l5ντος

&πολότου.

,Αλλα το13το ~κιστlΧ έμποδΙζει ήμα.ς, ί5πως ιΧποδεχθωμεν πολλας &λλας έν προκει
μένφ δια:κρίσεις τ:ης Ρωμocιοκαθολικης ΘεολογΙα.ς, Ιψ' δσον α.Οτocι, ουδ6λως προσ
κρουουσocι εΙς τ~ν Όρθ6δοξον συνείδφιν, έκφρά.ζοuσι το γν~σLOν ψρόν1jμoc τ:ης χρι
στια;νικης Έκκλ1jσΙocς.
Οδτω δuνά.μεθα: να διlΧΚρίνωμεν κιχ! ήμεΤς

(2)

το &ντικεΙμενον του ιΧλocθ~τoυ τ u-

π ι κ ω ς &φ' ένός, κocι κ οι; θ' 6 λ 1j ν &ψ' έτέρου.

Τυπικως δΙδετocι το &ντικεΙμενον του &λοι;θ~τοu έν τη δ ι oc Π ι σ τ ώ σ ε ι, δτι 6ιρι
σμέν1j τις ήθικοδογμα.τικης ψόσεως &λ~θειoc e6p1jTOCL μεμocΡΤUΡ1jμέν1j &ρκοόντως έν
τocΤς Π1jγocr:ς της θεΙocς Άπoκocλόψεως (Άγία Γρocψη - 'Ιερα Πιχρά.δοσις).
Κocθ' 6λ1jν δε ~xoμεν δεδομένον το &ντικεΙμενον του &λocθψοu &μ έ σ ω ς κocΙ έ μ

μ έ σ ω ς.

'Αμέσως μεν έν ocuτC('i:ς τocότocις τoc'i:ς ήθΙΚOδOγμlΧΤLΚIΧΤς &λ1jθεΙlχις της

(1) Χρ. Άν3ροότου, Δoyμcι;τικ~ έκ3. β/, Άθijνιxι 1956, σελ. 291.
(2) Πρβλ κιχ! Η. Barion, Infallibilitat, έν Αεξικφ Die Religion in Geschichte und Gegenwart, έκ3. 3"1), τομ. 3, Tίibingen 1959, στηλcι;ι 748 κcι;Ι 749.
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θεΙιΧς Άπoκocλύψεως, Ιμμέσως ~ε Ιν ΤιΧΤς στοtχεtώδεσt γνωσωλογtΚιΧΤς προuποθέσεσt
των δoγμιfτων κιχ! τοΤς &πο τούτων ιΧύθενηκοις 1::ης Έκκλ"l]σΙιΧς θεολογtκοΤς σuμπε
ριfσμα:σt, ητοt Ιν πιfσιΧtς ΤιΧΤς ά.ληθεΙιΧις ΙκεΙνιΧις,

1uv

~ σχέσtς προς 1:~ν διδιΧσκocλΙιΧν

τ:ης θεΙας 'ΑΠΟΚιΧλόψεως -ruyxιfVEt τόσον Ισωτερtκ~ ΚιΧΙ &μεσος, &Ο1:ε ~ &ρνησtς
ιΧύ1:ων νOC Ιπtφέρη &νιΧγΚιΧΙως κocΙ τον κλονtσμον ~ τ~ν &ρν"l]σιν ΤιΧότης .

. ΏσιΧότως

Ιν τφ τοιοότιρ Ιμμέσιρ ά.νηκειμένιρ του ά.λα.θ~ΤOI) ~έoν νOC περιλ"l]

φθωσt κιχι πασιΧt ιΧΙ

~ ο γ μ ιχ Τ Ι κ ιχ Ι

π Ρ ιf ξ ε ι ς

τ:ης ΈκκλησΙιΧς, ώς ~ &νιΧ

κήρuζις &:γΙοΙ) ~ ό ΙπΙσημος ά.νιΧθεμα.'nσμΟς πρ οσώποΙ) Υι όμιf~oς προσώπων ύπο
τocς προσποθέσεις, ύφ' &ζ Ιπιτελουντα.ι ιΧΕ ~ογμα.τtκα.Ι α.υτα.ι τ:ης ΈκκλYjσ(ocς πριf
ξεtς

(1).
ΚεφocλιΧιώ~οuς πιfντως σ"l]μα.σΙα.ς ~ιoc

1:0

ά.ντικεΙμενον του &λα.θ~1:0I) τ:ης ΈκκλYj

σΙιΧς γενικως 1:uγχιfνει ~ &κόλοuθός κεντρικ~ πρότα.σις του Η.

«ΤΟ ά.λιf

Barion:

θψον κocλύπτει ιΧύ1:OC τOC &ρθριΧ ~Ι~ιΧσκαλΙα.ς κα.Ι τ~ν ~uνα.τότητα. τ:ης Ιμπε~ώσεως
ΚιΧΙ ΚιΧτοχuρώσεως α.ύ1:ων, ούχΙ ~ε α.ύτ~ν ΤιΧότην τ~ν σuγκεκριμένως ~ι~oμένην έμπέ
~ωσtν ΚιΧΙ ΚιΧτοχόρωσtν, η1:tς &ριχ ~εν 1:uγχιfνεt &νιΧγκιΧΙως τελεσΙ~tκος»

(2).

T~ν &λYjθYj ~νοtα.ν ΚιΧΙ σημα.σ(αν της πρoτιfσεως ΤιΧύτης κα.Ι ~tOC τ~ν Όρθό~oξo>;
ΘεολογΙιΧν &νηλα.μβιfνε1:ιΧΙ τtς, ~ΤιΧν λιfβη προ όφθocλμων την Όρθό~oξoν &νημε1:ώ
πtσtν του γνωστου πρoβλ~μα.τoς τ:ης

έ ξ ελ

(ξ

ε ω ς

τω ν

~ ο γ μ ιf τ ω ν.

'ΕπΙ του θέμιΧτος τούτοΙ) ~έoν ~πως ε(πωμεν κεφα:λιΧιω~ως, ~η έν 1:0Ί:ς ~όγμιΧσtν
ά.νιΧλλοΙωτον ΠιΧρα.μένει πιfν1:oτε το περtεχόμενον ΚΙΧ! το νοοόμενον, προς δ κuρΙως
ά.νιΧφέρετιΧΙ το ά.λιfθψoν, ούχΙ ~ε ~ μoρφ~ ΚιΧΙ ~ΙιΧτόπωσις, ό τόπος κα.Ι ιΧΙ λέξεις,
ιΧ~τtνες, &νθρώπινιΧ κα.τασκευOCσμα.1:ιΧ οδσιΧΙ, &λλοιουντα.ι συν τη πα.ρ6~ιρ του χρό

νο\) (3) μέχρt κιχι του σημε(ο\) ~ιoc του ιΧύτου όρου νOC σημα:ΙνYjΤα.ι εΙς δtιΧφόρους έπο
χocς όλως ~ιιfφoρoν ν6"l]μιΧ, ώς ~εικνόει ~ ~λ"l] 'ΙστορίιΧ 1::ης γλώσσης ΚιΧΙ ~ Γλωσσο
λογΙιΧ. ΚλιΧσσικον ΠιΧριf~ειγμα. &λλωσ1:ε 1::ης τοtιΧό1:ης &λλοιώσεως, τ~ν όποΙα.ν λα.μ-

"
β ιΧνει

ΠιΧντοτε

~
σο β ιΧρως

,

υπ "'ψ
ο ιν

"

η

εΚ1:Ι θ'
εμενη

κα. Ι

'

ι!ο
~'λ
οια.1:υπουσιΧ
ιΧνα. ογως

lιΧυτο
' \
το

πιfντoτε ν6Yjμα. των ~oγμιf1:ων ΈκκλησΙα, ε!νιΧΙ ό όρος «όμοοόσιος», 1:0ν όποΊ:ον ιΧ6τη
ΚιΧΤιΧπολεμήσιΧσιΧ το κα.1:' &ρχocς ύπο 1:~ν Ιννοια.ν, όφ' ~ν προέβιΧλε τουτον Πα:υλος
ό Σα:μοσα:τεός, ά.νύψωσεν ε!1:ιΧ, ΚιΧ1:όπιν τ1jς &να:λόγοΙ) ~ιευκρινΙσεως κιχι ~ΙιΧφωτΙ-

(1) Θεωρουμεν την τελεuτα.Ια.ν τα.όΤ1Jν πα.ρα.τηΡ1Jσιν : <Φπο τας προϋποθέσεις όφ' &ς έπιτελουν
τα.ι σι! 80γμα.τικσιΙ α.υτα.ι της 'EXxλ1Jcrtoc.; πράξεις», ά~α.pα.Ιτητoν, διότι &λλως θα 'ήδόνατ6 τις να
προβ&λη το έν8εχ6μενον της άκολοόθου ι!στω καΙ θεωΡ1Jτικ'ljς όποθέσεως : Ή Έκκλ1JσΙα άναθεμα
τΙζει fπισήμως ~ν μέλος αότης κα! άποκόπτει πά.ντη άπο του σώματός Τ1Jς. ΤΟ τοιουτον όμως μέλος
οόχΙ μόνον σωφρονίζεται, άλλα καΙ φθάνει εΙς τοιουτον cr7Jμεϊ:ον τελειώσεως, &στε καΙ εΙς την Έκ

κλφΙα.ν να fπαναΠΡοσλ1Jφθη καΙ 8~ κα! νd άναΚ1Jρυχθfj OCYLO'; έν τη Έκκλ1JσΙ!f. Θα 'ή8υνά.μεθα έκ
τοότου να εΙπωμεν, ότι .~ πρώΤ1J πρϊΧξις της 'Exxλ1Jcrίoις δεν ~τo άπολότως άλα:&ήτου καΙ τελεσι8ΙΚου
κόρους; ΟόχΙ βεβαΙως, 8ιότι όπο τας προϋποθέσεις όφ' σις συνετελέσθ1J

1) πρίΧξις

έκεΙV1J έξα.κολουθεϊ:

αΙώνιον καΙ άκατά.λυτον ι!χουσα. κυρος, άναθεματίζουσα το ώς &να.θεματιστέον τελουν τότε μέλος.

(2) Η. Barion, ενθ. άνωτ, στηλ 749.
(3) Πρβλ Α. Kartaschoff, Die Freiheit der theologisch-wissenschaftlichen Forschung
und die kirchliche Autoritiit, έν: Proces-Verbaux ... , σελ 183 : «Da,s Verbot, den Inhalt
des Christentums ίη die Sprache eines neuen Gedankens zu ίibersetzen und ihn ίη den uns
eigenen Formen neuerster Problematik auszulegen, ware θίηθ gewisse monophysitische
Vergottlichung des menschlichen Elementes, eine Verabsolutierung der philosophischen
Bewaffnung der kirchenviiterlίchen Verstandnisse mit antiker Weisheit».
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σεως, εΙς κεν'rρ~κώτα:τoν 5ρον το\) έα:υτ1jς Συμβόλου τ1jς Πίστεως (1).
Προς τoότo~ς 3έον ν« ~χη τις πάντοτε προ δφθocλμων, Ι)τι α:Ι &λάνθα:στοι 30γμα:τι
κα:Ι &.ποφάσεις τ1jς ΈκκλφΙα:ς έξψέχθησα:ν περ~στα:τικως

(2) ~τoΙ

έκ 3ε30μένων ~στo

ρικων &.φορμων, ώς περιστα:τικως έγρ&ψη κα:Ι το μέγιστον τμ1jμα: τ1jς Κ. Δια:θ~κης,
κα:Ι οόχΙ έκ της προθέσεως, 5πως πα:ρα:σχεθη τοΤς &.νθρώποις το πληρες περιεχό
μενον τSjς χρ~στια:νικης Πίστεως.
Τ« 3ια:τυπωθέντα: έπι~μως 3όγμα:τα: 3εν έξα:ντλοσσι το περιεχόμενον τ7jς συνει-

3~σεως τSjς Έκκλησία:ς κocΙ σ.λλως κα:Ι 3ιότι τ« 8όγμα:τα: φέρουσι συν~θως χα:ρα:
κτSjρα:

&. ρ ν η τ ι κ ό ν,

τα πλείονα: τουτων προκληθέντα: όπο α:ίρέσεων (3). Ό 8ε

τοιοϊίτος &.ρνητικΟς χα:ρα:κτηρ των 80γμιΧτων 8ΕV προσ8ιορίζεται έκ τ7jς κα:τ« των
α:Ιρέσεων

π ολ ε μ ικ

7j ς μό'ίΌν, &λλ« κα:Ι έξ α:ότ7jς τ1jς φύσεως τ7jς Θεολογ(α:ς,

~τις εΙς το f)ψιστον καΙ ίf.σχα:ΤOν κα:Ι τελεσ(8ικον αότ1jς στά8ιον τυγχάνει πάντοτε

&Ρ ν

'Yj τ Ι κ η

Θεολογία: (theologia negativa), 8ιότι κατα την μα:ρτυρίαν τοσ Ι

Μαξίμου τοσ Όμολογψοσ «έπΙ Θεου [L<inov αΙ κοοθ' όπερβολην στερήσεις &λη
θεόουσι, ποσως μηνόουσαι την θείαν θέσιν 3ι« της των <Ιντων πα:ντελως &φαιρέ
σεως»

(4).

Ώς έκ τουτου το &λάθητον

&cpopff, ώς καΙ &νωτέρω εtπομεν, οόχΙ κυρίως εΙς

τον τόπον κα:Ι τ~ν 8ιατυπωσιν, άλλ' εΙς το όπερ ~ 'ΕκκλησίΙΧ &πεθησιχυρισε ν6ημα:,
όπο το άλλοιουμενον καΙ φθειρ6μενον περεβλημα των λέξεων.
Ο{)τω μόνον 8υναται ν« νoηθΊj έξέλιξις έν το'!.'ς Μγμασι κατ« την 'Ορθό80ξον Θεο
λογΙιχν, ταύτην 8ε τ~ν έξέλιξιν έ3ήλου καΙ δ Ι ΑόγουστΤνος, γράφων περΙ Συνό8ων

:
«QUiS nesciat, ipsa concilia, quae per siηgulas regioηes vel provincias ίίηηι,
pleηariorum coηciliorum auctoritati, quae ίίηηΙ ex uηiverso ordo christiaηo,
siηe ullis amblagibus cedere; ipsaque pleηaria saepe priora posterioribus
emeηdari, cum aliquo experimeηto rerum aperitur, quod clausam erat, et
cogηoscitur, quod latebat» (5). Το ρ:ημιχ λοιπον emeηdare =οι;ορθοσν 8ι1:ν 3ύνιχ
τιχι ν« έκληφθη ώς έπαναφορ« &πα τ1jς πλάνης εΙς τ~ν &λήθειοον, &λλ' ώς συμπλή
ρωσις κιχΙ οιασάφησις έν τη 3ιιxτuπώσει. "Αλλωστε, ώς ορθως παρετηρήθη, «τοσ

Αόγουστίνου προηγήθησιχν μ6νον Μο ΟlκουμενικαΙ σύνο8οι, ~ν ~ β' 8εν μετέβocλε
τ« της πρώτης, &λλ' έπεκύρωσε μόνον την έν Nικα(~ πΙσΤΜ>

(6).

KΙXL &ν όμως

το emendare το\) ΑόγουστΙνου θεωρηθΊϊ ώς οόσιώδης οιόρθωσις, οεν &ναφέρεται
εΙς τ« τ7jς Πίστεως καιΙ των ~θων, 5σον τοόλάχιστον πληροφορεΊ: ~μίiς το &νωτέρω
κείμενον αότοσ.

(1) Πρβλ Α. Kartaschoff, ΈVθ. &νωτ., σελ. 182 : «Βο haben die Vater des antiochenischen
Konzils ίαι Jahre 268, wegen des Kampfes mit Paulus νοη Bamosata, den Ausdruck δμοοό
σLος verboten, das nicanische. Konzl jedoch hat ihn zum Banner der Orthodoxie erhoben».
(2) Π\,βλ Η. Kίing, Btrukturen der Kirche, σελ 186: «AIs beschranktes Menschenwort kann das Konzilswort-obwohl es unter dem der Kirche verheissenen Beistand des
Geistes die Wahrheit und keinen Irrtum lehrt-auch nach der Enzyklila «humani generis»
(acta apostolica:e sedis 1i2, 1950, 566) verdeutlicht, erganzt, vervollkommnet werden».
(3)

Πρβλ κα:Ι δσα: δ Ι Αόγουστ'ίνος γρocφεL περΙ της σημα:σία:ς των α:Ιρέσεων ~ν ήj ()Lα:τυπώσεL

κα:Ι &να:πτύξεL τοΙ> ~κλt)σLα:στLΚΟU 8όγμα:τος, έν

de vera relig. 8, 15. conf. 7,19.28 ..
MPG 90, 333.
(5) Augustinus, de baptismo contra Donat., 2,3, Ii. MPL 43, 128.

(4)

Μα:ξίμου Όμoλoyrιτoα, Προς Θα:ΜσσLον περΙ άπόρων της θε!α:ς Γρα:φ'ijς,

(6) Χι'. Άν8ροότσο\), Δογμα:τικ7j ~8. β', Άθ'ijνα:ι 1956, σελ 289.
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2 .. Φορεύς 't'ou

άλαθήτου της Έκκλησ(ας

Έκ της στoιχειώ~oυς tκκλησLολογLκης ιlpχ-ης τόσον της ΌρθοΜξου ()σον κα.Ι
της Ρωμαιοκαθολικης Έκκλησ(α.ς, XOCe' ην oιJτε ΟΙ Κληρικοί oιJτε οΙ Λoc-Ικo! κε
χωρισμένως· ιlπo-τελOυσι την

Έκκλησίocν tv πλήρει tvvo(<t, προκύπτει: λογικως,

()Τι πΙΧσα. τη Έκκλησ(<t ιlΠO~Ι~Oμένη ί8ιότης ιlνήκει πρ&.γμα.τι τη συνόλιΡ Έκκλη

cr(<t, 8L' {) κα.Ι ώς φορεύς της 18ι6τητος τocύτης ~έoν δπως νοηθΊ) &πocν το Ιερον αιύτης
σωμα..

Ε "ιπομεν
.ρείτocι

"

ομως κα.τ

" επα.να.'ληψιν
,ι,,εν

~,'
~
τοις
εμπροσ θ"
εν, οτ& το

•
oc'λα.1·θητον, ως

μocρτυ-

tx της θε(α.ς Άποκα.λόψεως γενικως xocl 18(<t εκ της ΚOCLνης Δια.θήκης, ιlπo

τελεΊ: 18ιότητoc της Έκκλησίocς, καΙ 8η την κocτ' έξοχην 18ιότητoc ocuτης.
του πρ&.γμα.τος λοιπον οδτως ~χoντoς, &.ν&.γκη ()πως φορεύς του ιlλocθήτου θεω
ρηθ7) Κλ-ηρος όμου κocί Λocός, ~ 8ε τοιocύτη πεποίθησις κα.Ι 8ι8α.σκocλ(oc -της Έκ
κλησίocς ιlΠOppέει εκ της Ι~έα.ς, ()τι &πι:ι.ν το σωμoc 1.'ης Έκκλησ(α.ς συν&.πτετocι

&.-

χωρΙστως προς -την κεφα.λην ocύτου, τον Χριστόν.
Κα.Ιώς εν τίρ φυσικίΡ σώμα.τι του &.νθρωπίνου όργocνLσμου φορεύς τocότης η

t-

κείνης τ-ης ζωτικης ιlν&.γκης τυγχ&.νει -το σόνολον σωμoc, ενίΡ ΙSpyocvoν εκφρ&.σεως της
ιlν&.yκης τocύτης εΤνα.ι το στόμα. μ6νον του όργocνισμου, ούτω συμβocίνει xoct εν τη
Έκκλησ(<t ώς προς το θέμα. του ιlλα.θήτoυ, ~νθα. &.ν&.γκη να: 8ια.κριθη ό φορεύς &.πο
-του όργ&.νου

(l).

Ώς ~ηλα. 8ή, 8ια: να: χρησιμοποιήσωμεν &'πτον πα.p&.~ειγμα;, &ν τίρ

cχ.νθpωπ(νιp όργα.νισμίΡ ~ 8Ιψoc φέρετα.ι ύπο του ()λου σώμα.-τος, &νίΡ μόνον το στόμα.

εκφρ&.ζει την έν τίρ όργα.νισμίΡ ~ίΨα.ν, οδτω κα.! &ν τη Έκκλησί<t το ιlλ&.θητoν φέρετα.ι μεν όπο του δλου έκκλησια.σ-τικου σώμα.τος-8ιότι κα.Ι έντα.υθα. πρόκειτα.ι περΙ
ζωτικης ιlν&.γκης, ()πως πα.ρα.μείνη ~ Έκκλησία. όγιης-~εν 8ια.τυπουτOlJΙ <Ιμως η

πα.ρα: του &νωθεν 80θέντος τη ΈκκλησΙ<t όργ&'νου, <Ιπερ cχ.πoτελεΊ: το στόμOlJ καιΙ την
φωτην α.ύτης, περ! 8ε του όργ&.νου τούτου ό λόγος κα.τωτέρω.
την τοιocύτην cχ.λήθεια.ν, δη 8ηλα. 8η <Ιλον το σωμα. της ΈκκλησΙα.ς &.ποτελεΊ: τον

φορέα. του ιlλα.θήτoυ, κεφocλα.ιω8ως εκφρ&.ζει ό Ι Χρυσόστομος, γρ&.φων: «Τά. π&.ντων

κεφα.λocιω8έστεΡα. κοινά. π&.ντων εστί, το β&.πτισμoc, το 8ιά. πίστεως σωθηνα.ι, το τον
Θεον ~χειν Πα.τέρα., το του α.ύτου Πνεύμα.τος &πα.ντα.ς μετέχειν» (2). Κα.(τοι 8ε 8ιά.
του περιορισμου «κεφα.λα.ιω8έστερα.» ό Ι Πα.τηρ &.ποκλείει πΙΧσα.ν περί Ισοπε8ώσεως
Κλήρου κα.ί Λα.ου όπόνοια.\Ι, ~έoν δπως ΟΙ λόγοι α.ύ-το;) oi)τoι θεωρηθωσι κα.! ώς ύπα.

γορευ6μενοι &κ -της εΙκόνος του σώμocτος κα.Ι της εννοία.ς -της κοινων(α.ς. Ό Xf1.pGc-

"

,,'

-\..

'

,

'β~,
θ-\.
θ(
,~,
"Π
κτηρ ομως α.κρι ως του σωμα.τος
α. κα.
στoc α.ουνα.τον, {ίπως Ο ι.
α."ιΡ α.γνοηση

την 8ια.φορα:ν των &'1 τ<ϊ') σώμα.τι μελων, 8ια.φορ&.ν, ~τις ιlκpιβως έξαισφΙΧλίζει την
&'ρμονικην λειτουργίιχν κα.Ι ζωην το;) σώμocτος της Έκκλησ(α.ς. 'Άλλωστε θα: ητο

σελ.

(1) Πρβλ. Ί. Κα.ρμΙρη, τα: 80γμα.τικa κα.Ι συμβολικα: μνημεΤα.... , ~8. βΌ, τομ. Ι, Άθ'ijνα.ι 1960,
106 : «'Ακριβώς 8έ το πλ1)ρωμα. το\)το 7) το δλον 7) το σώμα. της ΈκκλησΙα.ι;, οπερ συνα.ποτε

λο\)σιll απα.ιιτει; οΙ όρθ08όξως πιστεύοιιτες κληρικοΙ κα.Ι λα.Τκοl, λογΙζετα.ι έιι ήj Όρθo80ξ~ ώς

φο Ρ εός

το\) OCλα.θ1)του της Έκκλησία.ς, έιιώ ώς φ ω ν ~

της Έκκλ'ησία.ς κα.Ι

lS Ρ γ α. 11 ο ν ~~

φράσεως το\) &λα.θ1)του α.ότης ε!να.ι 'ή ι1νωτιΧτ'η 8ΙOικητLΚ~ ι1ρχ~ α.ύτης, 1\τοl ή ΟΙΚουμενικη Σύιιο-

. 80ς, έν ήj δπOΙιt ιiντιπρoσωπεύετα.ι το πλ1)ρωμα. τηςΈκκλ'ησΕα.ς 8ta τώνΈπισκόπων του, οΙ δποΤοι
80γμα.τΙΙ;ουσι ήj έllεργε~ κα.Ι έπιστα.σΙιt κα.Ι έπιιιεύσει το\) Άγίου Πνεύμα.τος». Πρβλ. το\) α.ότο\),
Σύνοψις.... σελ.

6 έξ.
(2) Ίωα.ν. Χρυσοστόμου, ΕΙς την προς Έφεσ. όμιλ. 11'η. MPG 62,81.
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&κocτocνόψον, ΟΤΙ Έπίσκοπος ώς δ Ι Χρυσόστομος, οστις γενόμενος ΠocτριιΧΡΧ'Υ)ς
ΚωνστocνΤLνουπόλεως τοσocυτoc πocρέσχε 8εΙγμocτoc της του έΠLσκοπικου &ξιώμocτος
συνει8ήσεως, 8εν ήθελε γνωρίζεL να έκημ~ την σοβocραν 8LιXXPLcrLV Κλήρου κocΙ Λocου,
8ιιΧκρισιν ουχι μόνον 8Lοικψικης, &λλα κυρίως μυστηΡLocκης φύσεως Oυσocν.
ΚocΙ έν τη Κ. Διocθήκη έξocΙρει δ Eόocγγελιστ~ς ΊωιΧνν'Υ)ς τον κocθόλου χocρισμoc
τικον κocΙ Ιερocποστολικον χocρocκτηρoc πιΧντων των εΙς Χριστον βεβOCΠΤLσμένων, γριΧ
φων

«κocΙ δμεϊ:ς το χρΙσμoc Ο έλάβετε &π' Αυτου έν δμΤν μένει, κocΙ ου χρεΙocν

:

~χετε

tvoc

ης 8ιΜσκη δμ&ς» (Α' Ίωocν.

2, 27),

πλ~ν έκ των λόγων τοότων ο(ι8εΙς

ένεθocρρύνθ'Υ) σοβocρως, ώστε να. συμπεριΧνη έντευθεν πλεΙονιχ του βocσιλεΙου Ιερocτεύ
μocτος .η της 1Χλλως γενLκης Ιερωσόν'Υ)ς των πιστων, της σοβocρως ομως 8ιocκρινομέ
της &πο της εΙ8ικης .η μυστηριocκης κocλουμέν'Υ)ς Ίερωσύν'Υ)ς του Κλήρου έν τη ΈκκλΎ)σΙq.:

ι

(1).

'Αλλα. 3ια. να. κατocνοήση τις κocΙ &λλως την Όρθό30ξον 3ι3ocσκocλ(ocν, οη 3Ίjλoc 3η
το όλον πλήρωμoc της ΈκκλΎ)σΙocς &ποτελεΤ τον φορέoc του &λocθήτου, 3έον να. λάβη ύπ'
lSψLν τ~ν ώσocότως Όρθό80ξον 3ι8ocσκocλΙocν, οτι το &λάθ-ητον νοεΤΤOCL κυρίως κocΙ πρω

τίστως

&Ρ

ν Ύ) τ ι κ ω ς

(2).

ΤΟ &λάθΎ)τον της ΈκκλΎ)σ(ocς ~γκειτocι έν τη 8ιocκocτοχη,

τη 3LOCΤΎ)ρήσει κocΙ προφυλάξεL της πocρoc80θεΙσΎ)ς τη ΈκκλΎ)σ(q.: 3ι3ocσκocλίocς &λω

βήτου κocΙ &κερocίocς &πο πOCσΎ)ς πλάνΎ)~ .η νοθεΙocς. Άλάθ-ητον της ΈκκλΎ)σΙocς 3έν
σrιμocΙνει &ποκ&:λυψιν νέων &λΎ)θειων, έν τocϊ:ς ΠΎ)γocϊ:ς της θεΙocς Άπoκocλόψεως μη

έγκεψένων (τουλάχιστον συνεπτυγμένως), &λλ' &νιΧπτυξιν ό Ρ γ

oc ν Lκ η

ν

του ή3Ύ)

3ε30μένου, 3ιocσOCφΎ)σιν ιχυτου κocΙ 3ιocτύπωσιν κocτα. τιΧι; &νά,γκας των νέων έποχων
κocΙ κocτα. τας φιλοσοφικιΧς, πολιτιστικα.ς κocΙ κοινωνιολογLκα.ς προϋποθέσεις του έκOC
στοτε κocΙ tκocστocχου της ΈκκλΎ)σΙα:ς πλΎ)ρώμocτoς.
ΚocΙ πocρίστocτocι μεν ~ ΈκκλΎ)σΙoc κocτα. την νέocν tκocστοτε έκφορα.ν κocΙ 3Locτύπωσιν
του οόγμocτος-ήτις, σrιμειωθ'ήτω, προϋποθέτεL πιΧντοτε έξόχως έπΙπονον πνευμocτι

κην έργocσίαν-ώς &σκουσoc κocΙ θ ε τ ι κ ω ς το έocυτης &λOCθΎ)τον, έφ' φ ~py<fl ΧΡήζει
α:{)τη της του Πocρocκλήτου θείocς συνα:ντιλήψεως, &λλιΧ τουτο ήκιστoc έξυπαικούειουσι

ώ3Ύ) τινα. προσθήΚΎ)ν έκ μέρους της ΈκκλΎ)σίocς εΙς την &ποκεκocλυμμένΎ)ν &λήθειocν,
3ιόη, ώς όρθως πocρεΤΎ)ρήθΎ), <άι &λήθειoc κocθ' έocυτην 3έν προ03εόει, &λλ' ~ ύπο των
aνθρώπων γνωσις της &λΎ)θεΙocς»

(3).

Έα.ν λοιπον το &λά,θΎ)τον κυρίως καΙ ουσιω3ως ~γκειτocι έν τη 3ιocκιχτοχη της
πocρoc30θείσrις &λΎ)θεΙocς, κocΙ Μν τα. μέλΎ) της ΈκκλΎ)σΙocς

eLVOCL

μέλΎ) α.υτης-κocιουχι

ocίρετικοl .η σχLσμOCΤLΚΟΙ-&ΚΡLβως 8ιότιδμολογουσι την &λΎ)θη τ"ijς ΈκκλΎ)σΙocς ΠΙ
σΤLν, τότε

eLVOCL

πρό3Ύ)λον, ΟΤΙ φορεός του &λocθήτου τ"ijς ΈκκλΎ)σΙocς 3έον να. θεω

ρωντ'OCL πιΧντoc τα. μέλΎ) αιυτ"ijς ώς σύνολον.
Προς μεγocλυτέρocν l)μως 8ιocσά,φφιν της τοιocύΤΎ)ς &λ'Υ)θε(ocς όρθως πocρocτηρεΤΤOCL

(1)

Πρβλ Π. Τρεμπtλα-, Δoyμα-τικ~, τομ.

2,

Άθηνα-ι

1959,

σελ

376-386. Tou

σιύτοu, ΤΟ

βα-σ!λειον 'Ιερocτεuμα. (κα-τα την 8ι8α-σκα-λΙα-ν της Ρωμα-ιοκα-θολικηι:; ΈκκλΊjσΙOCς), Άθηνσιι

1953.
(2) Πρβλ Χρ. Άν8ροότσοu, Σuμβολικ-η έκ8. β/, Άθηνα-ι 1930, σελ. 87 : <<Είπομεν οτι '1'0
&λOCνθα-στoν της 'EκκλΊjσΙα-ς εΤνocι ΙΙρνΊjΤΙΚOν 8ι6τι 1ι έν τα-Τς ΟΙκοuμενικα.Τς Σuνό80ις πα-ροuσΙα
τοσ ocytou Πνεόμα-τοι:; 8εν εΙνα-ι /!μπνεuσις κα-Ι &ΠΟΚOCλuψις νtων 80ΥμιΧτων, ΙΙλλ' rnιστα-σΙσι, 'ι)τοι
φωτισμος προφuλιΧσσων τοός σuνo8ικoυς &πb της πλOCνΊjΙ:; έν τα-Τς &ποφOCσεσιν α-ύ't'ων». Πρβλ τοσ

α-ύ't'oσ, ΔΟΥμα-τικη έκ8. β, Άθηνω
να-ι

1959, σελ 364.
(3) Ί. Kα-ρμΙΡΊj,

1956,

Σόνοψις ... , σελ.

σελ

8.
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κα-Ι Π. Τρεμπέλα., ΔΟΥμα-τική, τομ.

2,

Άθ'ij

83
π&λιν όπο τοu Άνδρουτσου, δτι <<Τι έν τη πΙστει ένόΤΥίς. οUOαμως ά.ναφεϊ:ται ~ παρα

βλ&πτετοοι, Μν μ~ πocντα τα. μελΥί τ~ς ΈκκλΥίσΙας ~χωσι την αύτ~ν γνωσιν περΙ
π&ντων των της πίστεως &ρθρων. Άρκεϊ: δη π&ντα τα. μέλΥί της ΈκκλΥίσΙας ά.πο-

'

-

'!>,
"
J,
\
'θ
'Ε
λ
ι
,
\
~~ λ
οεχονται κατ αρχ,ιν την αυ εντιαν ΤΥίς
κκ Υίσιας, ει κα.ι ΠΟΛΑQ(.

'"
Yj

'λ{
ο ιγα

,~,eC;
αυτων

ά.νεπιγνώστως καΙ ά.ναιτΙως ocyνOOUcrιv :η ά.ντιλαμβ&νονται 8ιαφόρως των 80γμα.η
κων &λΥίθειων»

(1).

Βεβα.Ιως τ~ν Όρθό80ξον &ποψιν, δτι π&ντα τα. μέλΥί τ'ijς ΈκκλΥίσΙας, ώς συνο
λον, τυγχά.νουσι φορεϊ:ς τοί) ά.λαθ~τoυ τ'ijς ΈκκλΥίσίας, κατ' &ρχ:ην φαίνεταΙ. ά.πο8εχομένΥί καΙ ~ Pωμooιoκαθoλικ~ ΈκκΛΥίσΙα, πλ.ην ~ ~ννoια, ύφ' ~ν ά.π08έχεται α~1.Yί
τ~ν &λ~θειαν· ταυτην, 8ιαφέρει ούσιωaως τ1jς ΌρθοΜξου. Δt.όΤL πα.ρα τοϊ:ς ΡωμαLΟ

καθολt.κοίς, παρα. τα. 6ντως &ξLOπρόσεκτα των τελευταίων 3εκαεΤΥίρΙ3ων περΙ τ~ν
γενLκΎιν των Λα."ίκων ΙερωσυνΥίν σuγγρocμματα έΠLφανων Θεολόγων της ΈκκλΥίσίας
ταόΤΥίς

(2),

~ μετοχ.η των Λα'ικων εΙς το &λά.θψον τ~ς ΈκκΛΥίσΙας, ώς φορέων,

νοεϊ:τα.ι δλως παθΥίΤLκως

(3).

Διακρίνεται 8~λα 3~ παρα. τοίς Ρωμαt.οκαθολικοίς

έ ν ε Ρ γ Yj Τ Ι. Κ ο ν ά.λ&θψον, ΠΡΟC>L8ιocζον τοϊ:ς ποt.μέσt., καΙ ά.λ&θψον π α θ Yj τ 1.Κ ό ν,

00

φορείς είναι π&ντες οΙ πιστοί, τοί) δευτέρου Ιχοντος προς το πρωτον σχέ

σιν οΙαν το αΙτιατον προς τΟ α~ηoν.

Ή τοιαόΤΥί δξε'i:cxι 8LOCΚΡLσις πρό8Υίλον (;η &ποκόπτει τελείως τούς πιστούς ΠOCσYjς
«μέσου προς τ~ν κεφαλΎιν τ'ijς 'ΕκκλΥίσΙας, τον Χριστόν, καΙ προς το έν αύτη "Αγιον

llveUIkCX σχέσεως, &πορον 8ε πως πα.ρα. ταuτα ~ αύτη Ρωμαιοκαθολt.κΎι ΈκκλΥίσΙα
«interior influXUS gratiae ηοη est ab aliquo nisi a so10 Christo, cujus humanitas θΧ hoc,
quod est divinitati conjuncta, h~et virtutem justificandi; sed influxus ίη
membra Ecc1esiae quantum ad exteriorem gubernationem potest alίίΒ con:venire» (4).
8όναΤΟΟL να. διΜσκη παραλλ~λως προς τ~ν &νωτέρω 8ι&κρισιν, ΟΤΙ

Ή Όρθό80ξος ΈκκΛΥίσ(α ά.ντLθέτως, πιστως έχομ1νΥί τ1jς Πίστεως καΙ πεποι
θήσεως της ά.ρχαΙας ΈκκλΥίσίας, καθ' ~ν «το

llveUIkIX

το έΠΙΧΟΡΥίγουμενον τοϊ:ς

μ1λεσιν ά.πο τ~ς κεφαλ~ς ένεργεί &νωθεν έπφρεόμενον &φθόνως κα..Ι π&ντων ocπτό
μενον των μελων»

(5),

οUOέποτε ά.πε8έχθΥί παθΥίτικον &λ&θΥίτον των πιστων, οι)τε

έν τη θεωρΙCf. οί)τε 8ε πολύ δλLγώτερον έν τη πρ&ξει, 8LόΤL «oτ~ν ΈκκλΥίσΙα 3εν
ύπά.ρχει θέσις για. σLωπ~ :η τυφλΎι ύπακo~, γιατΙ δ Άπόστολος λέγεΙ.: «τη έλευθε1
"Ζ.
\.s,,ιμας
- Yj'λ ευ θ'ερωσε σΤΥίκετε,
,
\ \ πα'λLν ζυγ<:>
- σΟΙ)
'!>
λ'
"
pLCf.
ουν
fI Χ ρισ't'oς
καιμΥί
ειας ενεχεσθε» (Γα.λ.

5, 1), ~ 3ε τοιαυτη έλευθερΙα 8εν O"YjIkCXLveL έλευθερ(αν σκέψεως, &λλα.
(6).

σκέψιν έλe;uθέραν»

(1) Χρ. Άν8ροότσου, Δoyμocτικ~ έκ8. β', 'A6'ijvocL 1956, σελ. 275.
(2) "Ι8ε έκτεν'ίj σχετικ~ν βιβλιογρocφίocν πocρά U. Valeske, Votum Ecclesiae, Mίinchen 1962,
σελ. 149 έξ. (του β' μέρους).
(3) Πρβλ. L. Ott, Grundriss der katholischen Dogmatik, 5-η έκ8. Freiburg 1961, σελ 3:59:
«Man unterscheidet θίηθ a k t ί v e und eine Ρ a s s ί νθ Unfehlbarkeit. Erstere kommt den

Hirten der Kirche bei der Ausίibung des Lehramtes Ζυ (infallibilitas ίη docendo), letztere
allen Gliiubigen bei der Zustimmung zur Glaubensbotschaft (infallibilitas ίη credendo).
Beide stehen ίω Verhiiltnis νοη Ursache und Wirkung».
(4) Thomas νοη Aquin, S. Th., 3, Q. 8 oc.6.
(5) Ίωα,ν. Χρυσοστόμου, ΕΙς Έφεσ. 3 όμιλο 11 MPG 62, 84.
(6) Σεργ. Μπούλγκιχ,κωφ, Ή Όρθο80ξία:, κα,τά μετα,φρ. "Ανν-ης &σιλει&80υ,
1962, &ριθ. φυλ. 577.

8ρέα,ς»

ev : «Άπ. Άν-
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ΚαΙ ε!ναι μεν γνωστόν) οτι δ 640ς Κανων της Πενθέκτης Συνό~oυ &παγορεόει
τοΤς Λαϊ:κοΤς το κ~pυγμα) πλην εφ) (\σον δ Κανων ~εν προβάλλει ~oγματικόν τινα
λόγον της τοιαότης &πα.γορεόσεως) φαίνεται εκ περιστατικών ολως λδγων προκλη

θείς, ~ι' δ καΙ ~ Έκκλησία oό~έπoτε &πηγόρευσεν &ξιωματικώς τοΤς Λαί:κοΤς το
κ~pυγμ.α: του θεΙου λόγου, &λλ' &ντιθέτως επιτρέπει, καΙ ~η καΙ προτρέπει εις τουτο,
επιστρατεόουσα πocντα 8δκψον ~ια την τοιαότην &πoστoλ~ν, τηρουμένης l)μως πάν

τοτε της προUποθέσεως, οτι το κ~pυγμα τουτο γίνεται δπο την πνευματικην επι
βλεψιν τών κατα τόπους πνευματικών Ποιμένων.

Έκ ~ε της πράξεως πάλιν της 'Εκκλησίας καΙ εν τη ει~ικη θεολογικη llIXL~eLq;
καταφαίνεται, οτι εφ' οσον ύπηρχον &νέκαθεν κα,Ι ύπάρχουσιν έ!τι πα,ρ' ~μΤν λαϊκοΙ
Θεολόγοι ~ιMσκα,λoι, γαλουχουντες τα.ς γενεας τών Ποιμένων της Έκκλ·φία.ς, ~κι

στα, θα. ή~όνατό τις νά δμιλ~ση πα,ρ' ~μΤν περί παθητικΎjς μετoχΎjς του λα,ί:κου στοι
χείου εν τη άλα,θ~τcμ ~ι~α,χη τΎjς εόα,γγελικΎjς άληθεία,ς.

3.

'Όργανον το\) άλαθήτοι. της Έκκλησίας

α,. Γ ε ν ι κ ό τ η τ ε ς.

Κα,τόπιν τΎjς πpo~ηλωθείσης ~ια. τ~ς προλα,βοόσης πα,ραγρά.φου ένια,Ια,ς συμμε
τοχης πάντων τών μελών της 'Εκκλησίας εν

-r<j)

άλα,θ~τcμ α,ότης, ώς φορέων, θιΧ

ή~όνα,τό τις να συμπερ&:νη, οτι συνεπώς κα,Ι πiXν της Έκκλησία,ς μέλος ά~ια,κpίτως
θα. ήΜνα,το να. χρησιμοποιηθΏ ύπο του Άγίου Πνεύμα,τος ώς οργα,νον εκφράσεως

του &λαθ~τoυ φpoν~μα,τoςτης Έκκλησία,ς.
Τό τοιουτον βεβα,ίως) ~κιστα &μά.ρτυρον έ~ τΎjς l)λης 'Ιστορίας τΎjς Έκκλησία,ς,

οΜόλως θα. ή~ύνα,τό τις να. θέση ύπο &μφισβ~τησιν.
Ένταυθα, ομωζ, δμιλουντες περΙ του όργά.νου του &λα,θ~τoυ, ~εν εννοουμεν πιίσα,ς
τα.ς ~υνα,τότητας, τα.ς δποίας το ελευθέρως ενεργουν εν τη
Θεου εν~έχετα,ι να. χρησιμoπoι~ση

έ κ τ ιί κ τ ω ς,

'EXXAYjaLq; Πνευμα, του

προς οΙκονομίαν τών έκά.στοτε

άνα,φυομένων προβλημιίτων) &Μ' έννοουμεν το σα,φώς επηγγελμένον κα,Ι εξωτερι
κώς ~ια,κεκριμένoν, προς άναγνώρισιν ύπο τών πιστών, τ α. κ τ t Κ Ο ν Οργα.νον τΎjς
φων~ς της 'Εκκλησίας.

Δεν πρόκειται ~Ύjλα ~η εντα,υθα, να. εξετα,σθώσιν οΙ τρόποι, κα,θ' οδς ~ύνατα,ι να. λα
λ~ση το Πνευμα, του Θεου εν τη ΈκκλησΙq;

~ιότι ουτοι, &νά.λογοι προς την Παν

τo~υνα,μΙα,ν του Θεου, εΤνα,ι &πειροι κα,Ι συνεπώς μη ~υν&μενoι να. προβλεφθώσιν
δπο τ~ς εν

-r<j) κόσμcμ τoύτcμ θεΟλογοόσης Έκκλησία,ς

άλλα πολλ<j) μαλλον επι

ζητεΤται ~ ~ια,πΙστωσις του κλασσικου, οi$τως εΙπεΤν) καΙ τακτικου όργά.νου, δπερ
&είποτε κέκτηται ~ Έκκλησία, α,όθεντικώς εντ<j) κόσμ<j.> τoύτcμ ενεργουσα.

Διότι, ώς εν -r<j) κόσμcμ τ1jς φυσικΎjς τά.ξεως δφΙστα,ντα,ι κα,Ι ενεργουσιν οΙ πα,ν
θομολογουμένως τα,κτικον καΙ κα,νονικον κυρος έ!χοντες φυσικοΙ νόμοι, μη κα,τα.στρα,

τηγούμενοι ~ ποσώς &θετούμενοι κα,τα την θαυματουργικην του θέσαντος τούτους
Δημιουργου g! κ τ α, κ τ ο ν

β α, σ

L

ν

επενέργεια.ν -τοί) θα,ύμα,τος συντελουμένου

κα,Ι οόχΙ κατα κα:τά.λυσιν τών φυσικών νόμων

xor.O'J) 11: έ

ρ

- οi$τω καΙ εν τ<j) χώρcμ

τΎjς πνευμα,τικ~ς τά.ξεως, τΎjς Έκκλησία.ς, ύπά.ρχει δ κα.νονικΟς κα,Ι τι;.:κτικΟς τρό

πος ζωΎjς καΙ εκ~ηλώσεως α,ότΎjς, ώς μη έκστά.cιης (της Έκκλησία.ς), πα,ρα την

θεα,νθρωπίνην α,UΤΗς φύσιν, τΎjς φυσικης τά.ξεως, χωρΙς ποσώς· τοϋτο να. &ποκλεΙη
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κι:χ.Ι την ενΙοτε έ:κτι:χ.κτον

To13 ΘεΟ13 έπενέργειι:χ.ν, έφ' ΙSσOν δ Θεος 8εν ά.πεσόρθη εκ

της Ίστορίι:χ.ςκιχτα. την 3etaTLX~V ά.ντΙληψιν, &νι:χ.θέσιχς εες την Έκκλησία-ν την lJλην
<
ΑUTOU

\

περι

TOU....

Ι

ι

κοσμοu

μεριμνι:χ.ν,

' .... "':0"

ι:χ.ΛΛ

IΧVTL

,

θ'

ετως

ΙΑ..,.

εσιχρκων,ι,

LVIΧ

,

πι:χ.ρι:χ.μενη

.,.

εν

....

τ<ι>

κόσμ<ι> εγγότερον τρόπον
ΤΟ

TLVOC 3La τΎ)ς Έκκλησίocς.
κι:χ./. TOCXTLXOv Οργι:χ.νον έκφράσεως To13

fl

ΙSμως

xctVOVLXOV

φρoν~μι:χ.τoς κι:χ./. της

3L3ιχσκι:χ.λΙι:χ.ς της Έκκλησίι:χ.ς εt30μεν εν τ01ς έμπροσθεν, Ι>ΤL έ86θη τη Έκκλησίζf

όπ' Αότοσ το;:;

eeLou σ.ότΎ)ς 'I8puTo13, εν Ti;) προσώπ<ι> των 'Αποστόλων κι:χ.ί, 3La τΎ)ς
Ti;) προσώπ<ι> της ά.να. τα. πέρι:χ.τι:χ. της γΎ)ς

μuστηριι:χ.κΎ)ς ά.ποστολικΎ)ς 3LΙΧ30χΎ)ς, έν
Ίερσ.ρχΙσ.ς.

ΤοUτοuς, ώς κι:χ.Ι έν τ01ς έμπροσθεν πσ.ρετηρ~σι:χ.μεν, 3έον να. θεωρ~ση

TLI;;

ώς σόνο

λον, 3LόΤL &πσ.ντες έ'λι:χ.βον την ι:χ.6την ένισ.Ισ.ν ά.πoστoλ~ν κσ./. εόθύνην (1), έπ/. μέροuς
3ε ενεργοuντες

TUYXOCVOUcrL

τότε μόνον τα. ιxfJeeVTLxa Οργι:χ.νι:χ. το;:; εντολέως, Οτι:χ.ν οό

Μλως έξΙστιχνΤΟΟL, &ς τε ' Απόστολοι κι:χ.Ι ώς ΈπΙσκΟΠΟL, τΎ)ς ην πι:χ.ρέλι:χ.βον ΚΟLνΎ)ς

εν XPLσTi;) &ληθεΙιχς. 'Αλλα. το
ε3έιΧν,
β. Ό

3L' 8

ά.μέσως ~yeL τ~ν σκέψLν εΕς τ~ν ΣUV03LX~V

TOLOUTOV

ά.νιίγκη να. έξετιίσωμεν τον θεσμον τΎ)ς Σuνό80U.

Θ ε σ μ Ο ς

τ Ύ) ς

Σ

8ο

(2)

Ό ορος Σ ύ ν ο

ς

uν

ό

8ο u

ε ν

γ έν ε

L.

ΣUv3feTIΧL στενως προς τον Ι>ρον

Έκ κλ η σ

( <ΧΙ,

ά.μ

φότεΡΟL 8ε εξωΧΡLσΤLιΧνLκΎ)ς προελεύσεως τuγχιίνοντες, ενη"λλιίσσοντο εόκόλως εν

τη ΠΡΟΧΡLσΤLα-νLκη Γρι:χ.μμιχτείζf

3La

το

XOLVOV

1.0υ νοήμιΧτος, του ΙSpOU lJμως Έκ

κλησΙιΧ 3LctTηPOUVTOI;; ΠιΧρα. ΤιΧστα βιΧθuτέΡιΧν κιχ/. πλέον επίσημον σημοοσία-ν.
ΚΟΙΙ/. έπληρώθησιΧν μεν ά.μφότεΡΟL ΟΙ
βιΧθuτέροu ΚιΧ/.

!epo13

/)pOL OiSTOL

εν

Ti;)

ΧΡLσΤLιΧνLσμi;) ά.πείρως

νo~μιΧτoς, πλ~ν fι στεν~ ιΧότων σχέσLς έξηκολοόθησεν όφ~στιΧ

μένη ΚιΧ/. ένΤιΧσθιΧ, ά.πoκτ~σιΧσιΧ κιχ/. ιΧδτη θεμέλLον νέον, όπσ:γορεuόμενον έκ της όντο

λογLκΎ)ς σuγγενεΙιxς των ων οΙ
έξωτεΡLκου
ά.νθρώπων

(1)

XOLVOU

OpOL 3ηλοuσL ΠΡιΧγμσ:ΤLκοτ~των, ΚΙΧ/. οόχ/. έκ τοσ ί5λως
/)TL επ/. το ιΧότο πλ~θοuς ΤLνος

σTOLxeLOU, της σuνελεuσεως 3Ύ)λον

(3).

Πλ1jμμελως δ &εΙμν1jστος Γερμιχνος Στρινόπουλος

ιΡocΙνεσθαι περί .της &λ1jθοuς

'rOU

εΙς την σωΤ1jρ!ocν, την ιΧπο τοϊί στocυρικοϊϊ
Κόριος 1ιμων

'I1jcrOUt;

έθε:ώΡ1jσε το 8ικα,Ιωμα τοϊί ιΧπο

Χριστοϊί 8ι8ασκocλΙας ώς εUΘέως ιΧπορρέον έκ τοϊί 8ικαιώματος

'rQU

ΚυρΙου θocνάτου ιΧνocβλόσocσιχν, γράιΡων δτι «δπως δ

ΧριστΟς ocπέθocνεν όπερ ιiπιXσ1jς .της Έκκλ1jσtocς, οδτω ιiπάση τ1i 'Exκλ7jcr(qc

ιiν1jκειτo 8ικocΙωμα κocΙ έπιβάλλεται το κocθ'ijκoν να. &ΠΟιΡocΙν1jΤOCΙ ποΙoc έστΙν 1ι 8ι8ocσκocλΙoc, ~ν δ
'Ιησοϊίς Χριστος έ8Ι8ocξεν ocUΤΗν, ποίocι αΙ έντολocΙ, &ς 1i8ωκεν αδτjj, πο!oc τα. μυστ1]ριoc,

& ένεπιστεόθ7j

ocύτ1i» ('Iεp08ιocκόνoυ Γ. Στρινοποόλου, θέσις θεoλoγικ~, δη 1ι Ο!κουμε:νικη 'Exκλ1jcrtOC έστΙν δ
άλά.θ1jτος κριτης έν τοΤς .της ΠΙστεως, 1897-τόμος το\) ιΧκoc81jμoc-ικοu !iτoυς

1896-1897 των έν
oc l .). Άλλα.

.τ1i Θεολογική Σχολή XιXλX1jt; τηρουμένων 8ιocτριβων- πρβλ. Ι8ιqc μέρος Α'ο κειΡ.
'τΟιάότη

συσχέτισις των

ριος ιiπέθocνεν ό π

t

Ρ π

860 8ικocιωμά.των 8ΕV Μνocτocι
oc ν τ ο ς τ ο U & ν θ Ρ ω π Ι ν ο u

ιXσιpocλως να. έπιτρocΠ'fι, 8ιότι δ Κό
γέν ο

u ς,

ούχί δμως π ίi ν

τ ο

ιΧ ψ

θ Ρ ώ'Π ι ν ο ν γ έ ν ο ς 8ικocιο\)'t'ocι η δποχρεοϊίτocι, δπως ιΧποφα.Ιτητocι ocύθεντικως περί .της δπο του
ΚυρΙου

(2)

γενομένηί;

Άπoκocλόψεως.

Πρβλ. Ί. ΚOCΡμΙΡ1j, τα. 80γμocτικα. κocΙ συμβολικα. μν1jμε'ίoc•.. , τομ. Ι, σελ.

105:

«'Ο

lSpot;

«Σόν080ς», έν τ1i tννοΙqc.της συνocθροΙσεως έπί το ocύτο των Έπισκό'ίVων προς έξέτocσιν κα,Ι ρόθμισιν
Υε:νικων έκκλΎ)σιocστικων ζΎ)'t'7jμά.'t'ων, κocΙ μάλΙστoc προς «ιΧνά.Κρισιν 'των 80γμά.των.της εύσεβεΙocς»,

ιiπoc~ το πρωτον εΙς τΟν 370ν

' Αποστολικον κocνόνoc, δ 8tιiντ(στοίχος λoc't'ινικος «conciliίIm»
de jejunio 13».
(3) Πρβλ Η. Kίing, Strukturen derΚirche, σελ. 19: «Ιη unserem Zusammenhang
muss es ηυη auffallen, dass Concilium und Ecclesia sprachlich dieselbeWurzel haben;

πocρα. τφ TεΡ't'υMιocνφ,

86
Ή ouvol)LX~ tl)έοο τυγχ&νει ~να;πόσπα;στoν σΤΟLχεi:ον τ'tjς ΈκκλΎ)σίας, ~ι'

8

κα;Ι

&',1 ποτε tι ΈκκλΎ)σία; 8ιενοεΙτο να: ~πoβ&λη ~πo τ1jς ζω'Yjς CXιότ'Yjς κα1 έπΙ στιγμ~ν
μόνον την ί8έocν 1'0\3 συν08ικο\3 συστηματος, θα: ~παυεν ocότομ&τως να: είναι ΈκκλΎ)
σία, ύπενθυμίζουσα το π&θΎ)μα 1'0\3 θεατρικο\3 έκείνου θι&σου, δστις &:σθενο\3ντος 1'0\3
πρωτα;γωνιστου έπεχείρΎ)Ο'ε νΟ: l)LΜξη τον «'Άμλετ» 1'0\3 ΣocίξΠΥ)Ρ &νευ 'Άμλετ Ι
ΈκκλΎ)Ο'ία; 81jλα 8~ &νευ συν08ικου συστηματος κα;Ι πολιτεύμιχτος &:ποτελε;ϊ: τoUτ
αότο &:ντίφασLν έν 'ιοϊ:ς όροις.
'Άν ~ε &:νocζΎ)τηση τις καΙ το βocθύτερον νόΎ)μα; 1'0\3 60υ Κα;νόνος τ'tjς Δ' έν Χα;λΚΎ)8όνι OLκουμενικ1jς Συνόl)ου

(1), ~πocγoρεύoντoς το «&:πολελυμένως χειροτονεϊ:σθα;ι»

θέλεL (l)ει, ()τι δ ocότος λόγος, -ητοι το &.8ύνocτον ύπιiρξεως ΈκκλΎ)σία;ς κα;τ' &τομον,
&:πετέλεL ύποσυνεΙl)'ήτως το κίνΎ)τρον μιας τοιocύτης &.ποφιiσεως.
T~ν τοιαύτην τ'tjς &:ρχα;ία;ς ΈκκλΎ)σία;ς πεποίθΎ)σιν έκφριiζων καΙ δ Ι Χρυσόστομος
γρliφεL : «οό8εΙς &.ρκεϊ: κocθ' έαυτόν τι πραξα;ι, &',1 τε χειροτονΥίσα;ι l)έη, &ν τε βου

λα:ς σκέψα.σθocι, &'λλα: τιμιώτεροι γίνοντα;ι &.πΟ τ'tjς συνό80υ κα;Ι του πλ'ήθους» (2).
Ώσα;ύτως πα;ρατηρεί: καΙ δ Ι Κύριλλος δ Άλεξα;ν8ρείας, ότι «έν τοΤς θεολογικοΤς
καΙ έκκλΎ)Ο'Lαστικοϊ:ς ζΎ)τ'ήμocσιν ίσχύει tι των ocγίων πα;τέρων κα;Ι τΥίς ΙερίΧς συν6l)ου
βουλ'ή»

(3).

T~ν συνοl)Lκ~ν τα;ύΤΎ)ν ί8έocν οΙκ080μΟ13σιν έν τη ΈκκλΎ)σίq. α;ότοΙ οοτοι οί λό
γοι -ro13 Κυρίου: «00 γΟ:ρ είσΙ Μο ~ τρεΤς συνΎ)γμένοι εΙς "ιΟ έμον (Sνομoc, έκεϊ: είμι
έν μέσφ α;ότων»
1.
νσ.

:

(4) •

•Ως προς τούς λόγους δμως τούτους 8έον να: πα;ρα;τηρΎ)θωσι κεφιχλιχιω8ως Μο τιΠ ρωτον,.
~
./ οεν
"" επιτρεπετιχι
Ι
"κλ
.,.
" εννοιq.
/ μΙΧν,ιματιΑ...
οη
νιχ
ε
Ύ)φ θ~
ωσLν οι• λ'
ογοι ουτοι
εν

κη, -ητοι ώς δρίζοντες το
l'
/
e;v
ενvοιq.

- •

minimum

των μελων τ'tjς έκκλΎ)σLα;στικ1jς Συνό80υ, &,λλ'

,

/

, θ ικη, ως ε'ξ ιχιροντες α;,,,
?.."...J.,
ι
~
/
~
Σ υν ό"
Ύ)
ιιν τιχυτην
τιιν
Ο'Υ)μιχσιιχν
της
ο{)υ κα θ" εαυΤΎ)ν

καΙ οΜεν πλέον.
Δεύτερον 8έ, ότι οΙ λόγοι OOτOL 8εν ίσχύουσι γενικως καΙ &:πολύτως περΙ πliΟ'Υ)ς
συνελεύσεως ΟLωνl)'ήτινων τ'tjς ΈκκλΎ)σία;ς μελων, l)ιόη έλέχθΎ)σα;ν προς τούς Άποστ6λοuς κιχΙ έπομένως μόνον προς τούς τούτων l)ια8όχοuς Μναντα;ι να: ~χωσι την &.νιχ
φοριiν.
Πριiγμιχτι έd:ν παΡΙΧΤΎ)ρ'ήοητις &κριβέστερον τ~ν συνέχειαν του ίερου κειμένοΙ.)

βλέπει, ότι OL λόγοι οΟτοι λέγονται ύπο 1'013 Kur(ou έν &μέσφ σχέσει καΙ σuνε
χεΕq; προς τ~ν ύπ' Αότου τοϊ:ς ΆποστόλΟLς l)οθεϊ:σαν έξουσίαν του 8εσμεΤν κιχ!. λύειν
τα:ς των &νθρώπων &μα;ρτίας.

dies ist keine Aiisserlichkeit. Con-cilium kommt νοη con-kal-ium, bzw. Υοη con-calare.
Calare wird als religioser Terminus technikus gebraucht fίir «ausrufen», «zusammenrufen».. :
Schon die etymologischen Worterbiicher verweisen ηυη Υοη conclium ausdriicklich auf
σύγκλητος. bzw. έκκλησία:. Das lateinische calo entspricht ja dem griechischen κοιλω ..• ».
(1) «Μη8ένα. ά.πολελυμένωι; χειροτονεΤσθα.ι, μήτε πρεσβότερον, μήτε 8ι&:κονον, μήτε όλως τινά:

των έν τΙ;> έκκλησισιστικli> τ&:γμα.τι· εΙ μη εΙ8ικως έν 'Εκκλησί/f πόλεως 1) κώμης 1) μoιpτuρΙφ 1)
μονα.στηρΙφ δ χειροτονοόμενος έπικηρόττοιτο. Τοδι; 8ε ά.πολότωι; χειροτονουμένους, &ρισεν ή OCγΙα.
Σόνο80ς &κυρον ~ειν την τοια.ότην χειροτονία.ν καΙ μη8α.μο\) 8όνα.σθα.ι ένεργε"1:ν, έφ' 6βρει το\) χει

Ροτον1ισα.ντος» (Κανών 60ς της ΔΙ. έν Χα.λκl8όνl OΙΚoυμενικ'ίjς Συνό80υ).

(2) Ίωα.ν. Χρυσοστόμου, ΕΙς Πρ&:ξεις 'Αποστόλων όμιλ. 37, 3 MPG 60, 266.

(3)
(4)

ΚυρΙλλου Άλεξα.ν8ρεΙα.ς, Έπιστ. ΧΥΙΙ προς Νεστώριον,
Μα.τθ.

18, 20

MPG 77, 108.
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'IΟτι ~ε οΙ λόγοι οΟτοι &:.νιxvτφρήτως &:.πευθόνοντιχι προς τοδς 'Αποστόλους, a'Yjλο'i:
δ ά.μέσως σ.δτων ΠΡΟ'Yjγούμενος 190ς στίχος του ΜιχτθΙΧίου, Ε!νθιχ λέγετα.ι: «π&λιν

λέγω tJfL'Lv, δτι Μν Μο ύ μ ω '" συμφωνήσωσιν έπΙ τ1jς γ7jς περΙ πα.ντΟς πρ&γμα.
τος, 00 .Μν ΙΧίτήσωντα.ι, γενήσετιχι ΟΟU'tοΊ:ς πα.ρα. του πιχτρός μου του έν oύριxνo'i:ς».

Πλ'Yjμμελης &ρα. έλέγχετα.ι ~ &ποψις, κα.θ' '~ν οΙ λόγοι οοτοι του ΚυρΙου (<<Μο
~ τρε'i:ς»), ύπο3'Yjλουσι την

lσ

ό τ 'Yj τ α.

των μελων της Έκκλ'ησ(ιχς

(1),

δλως 3$

&ξιοπρόσεκτον τυγχ&νει, ΟΤΙ κιχ/. Δια.μιχρτυρόμενοι Ε!η σύγχρονοι Θεολόγοι ~κιστα.
&ρνουντιχι κα./. μ&λλον έξΙΧίρουσιν την όλως εΙ3ικην κιχι προς εE3ΙΚ'~ν τcχ.ξιν έν τη
Έκκλ'Yjσ(~ ά.φορωσα.ν lννoLιxν των λόγων τούτων του Κυρίου

(2).

Έκε'Lνο λοιπόν, 6περ κυρίως Ε!χει Ε3ιιχιτέριχν ~μιxσΙα.ν, εΤνιχι δ θεσμος της Συνό30υ κιχθ' έιχυτόν, κιχ/. 3η της Συνό30υ των κοονονικων 3ια.3όχων των 'Αποστόλων,
&.νεξα.ρτήτως κιχτ' &.ρχην Μν συμπιχρΙστιχτα.ι ~ μη έν τη τοιΙΧύτη Συνό3~ έκπροσωπούμενον το λοο'ΙΚον τΊjς Έκκλ'ησΙα.ς μέρος.

Ό συνο3ικος οοτος θεσμος κα./. ~ συνοοικη Ε3έιχ

oU3'

έπΙ στιγμην σιγήσιχς έν

τη Έκκλ'ησ(~ 3όνα.τα.ι νιΧ &.σκ'ηθη κα.τ&. τρόπον 3ιττόν, fuς συνέβ'η πριiγμιχτι κα.θ'
i5λ"fjν την έκκλ'ησΙΙΧσ't ικ~ν ΊστορΙιχν, ~τoικιxτα. τρόπον λ ε λ υ μ έ ν ο ν κα./. λιχνθli- •
νοντιχ, ιίνευ Ι3ιιχιτέριχς έξωτερικΊjς προβολης, κα.Ι κιχτ&. τρόπον

σ υ γ κ ε κ Ρ ο τ "fj-

μ έ ν ο ν κα./. πιχν'Yjγυρικόν, έπι3εκτικον &.κριβους έξωτερικης περιγρα.φΊjς.

Κιχτ&. τον πρωτον τρόπον ~σκoυν τον συν03ικον θεσμον οΙ 'Απόστολοι, οτε συμ,
πρα.ττοντες

\

<!~

\,
βέ
LaPUOν κα.ι εκυ
ρνων Τ'ην

'Ε

κκ

ι
\'
'ησ~ιxν κα.τΙΧ τοπους.

λ

Κλ

\

~\
σε

α.σσικον

Ν
του

3ευτέρου τρόπου έκ3"fjλώσεως κιχ! ένεργεΙα.ς 'COu συνοοικου θεσμου πιxρcχ.Oειγμα. lχομεν
την 'Αποστολικην κιχλουμέν'Yjν Σύνοοον των 'Ιεροσολύμων (Προοξ. κεφ. 15).
Δυνcχ.μεθιx λοιπον να. ε~πωμεν κα.τ' ά.ρχην κα.! κα.τ&. τρόπον γενικόν, i5ΤL δ σ υ ν 0-

Ο LΚ Ο ς θ ε σ μ ο ς
'ή
τ

φ ω ν η

1j

ς

(1)

τ Ίj ς

ά. π ο τ ε λ ε 'i: τ ο ί5 Ρ γ ο: ν ο ν,

Έ κ κ λ 11 σ Ι ιχ ς,

Έ κ κ λ "fj σ ( α. ς,

3 ι' ο Ώ &. π ο φ ο: Ι ν ε τ 00 ι
& Ρ ο: τ ο ί5 ρ γ α. ν ο ν τ ο u &. λ α. θ ~ 't' Ο υ

κο:! έν τοιΙΧότη μόνον έννo(~ θ&. ~τo 3υνο:τον νιΧ 3ικα.ιολο-

Πρβλ. Ά. ΆλιβιζιfτolJ, Περι της φύσεως της Έκκλ1jσΙα;ς έξ έπόψεως Όρθο86ξοlJ, έν

ΕΕΘΣΠΑ

1955,

σελ.

84 :

<<Σχετικως προς τον πρωτον Ι8ρl>τικον λόγον (Μα;τθ.

18, 20),

:

8έν 8ύνα;

τιχι να: δπιfρξη οό8έ Τι έλα;χΙστη ocμφιβολΙα:, α:) δτι δ 'Ι1jσους t8ΡΙJσε την Έκκλ1jσΙα;ν έν τόπφ (<<δπο\»»,
β) δτι Τι 'Exxλ1jcrtιx !χει ocριθμον μελων tσων προς &λλ1jλα;

(«860 i)

τρεΤς») ... ». Ώσα:ύτως πεπλιχν1j

'μιν'!) 8έον νΙΙ θεωρ1jθ'1i, κιχτ&: τα;υτιχ, κιχΙ Τι ΈV προκειμένφ &ποψις του Β. Boulgakov, φρονουντος,
ότι ή κιχτ&: τούς λόγΟΙJς τούτους το;:; ΚυρΙοlJ σuνέλευσις οΙων8fjτtνων &:νθρώ111ων σIJνιστ~ την έκκλ1j

σια;στικ~ν Ι8ιότητα;

(<<cerkovnostj»)

των ocνθρώπων τούτων, κιχι εΙς περΙπτωσιν &:κόμ'!) κιχθ'

1)'.1

οδτοι ~θελoν [στα;ντα;ι έκτος των δρΙων της δρα;της Έκκλ1jσΙα;ς (πρβλ. S. Boulgakov, Παρ&: το
φρέαρ του 'Ιιχκωβ (Ρωσ.), ΈV : Christliche Wiedervereinigung, Paris 1933, σελ. 9).

(2) Ο()τω π.χ. γριfφειδ Ρ. Meinhold: «Ιη dem an die Stiftung der Binde-und Losegewalt
anschliessenden Wort des Herrn wird seine Gegenwart an die «Versammlung» geknupft,
die ίη seinem Namen, und das heisst a u f s e ί n e Α u t ο r ί t a t h ί n, zusammentritt.
Βίθ ίΒΙ ferneran das «Eins - sein ίη der Sache» b e ί d e n J ϋ n g e r n und an ihr Gebet
gebunden. Es Kann sich dabei nicht um das Gebet der ganzen Gemeinde ίη der gottesdienstlichen Versammlung oder bei der Feier der Eucharistie handeln. Ε s ί s t d a s G θ
bet ihrer berufenen und dadurch bevollmachtigten Vert r e t e r g e m e ί n t, weil diese ja als die zwei oder drei Versammelten νοη der Gesamtheit
der christlichen Bruder unterschieden werden» (Ρ. Meinhold, Die Konzile der Kirche ίη
Evangelischer Sicht, Stuttgart 1961, σελ. 18).

8S
rfισrι 'ης και τοΙΙς λόγους του Λουθ-ήρου, εΙπόντος: ,~Ego

scio nisi

ίη

Christo, repraesentative

ηοη ηίΒί ιη

Ecclesiam virtuaJiter
concilio» (1).

ηοη

του συνοδικου ομως θεσμουόπο εόρεΤαν lννoLιxν κατα τα ά.νωτέρω θεωρηθΙν

τος, αύτονόητον ΟΤΙ ά.ποβαΙνει κατ' ά.ρx~ν ο.:νευ ϊδιαιτΙρας σημασίας Τι εν
θ-ήτφ της ΈκκλησΙας διάκρισις εΙς ά.λάθητον
τ οι; κ τ ο ν,

τ ακ τ ι κ ο ν

'r<j) ά.λα
i! κ

καΙ ά.λιfθητoν

όπο το πρωτον νοουμΙνης της όπο του ΆγΙου Πνεόματος επιστασίας

των ΠοιμΙνων της Έκκλησίας επι. μέρους καΙ καθ' έαυτοΙΙς 8ρώντων, όπο 8έ το

δεότερον νοουμένης της του ΆγΙου Πνεόματος επιστασΙας εν ταΤς Συνόδοις, καΙ δ~
ταϊς οεκουμενικαϊς.
Κατ' oυσLαν πρόκειται περ!. ένος κα!. του αύτου ά.λαθ-ήτου της 'ΕκκλησΙας, του

επαγγελθέντος αότη παρα του ΚυρΙου, εν τη ά.σκ-ήσειτου συνοδικου θεσμου, εν τη
προδηλωθείση εUρuτέρq:. eννoLq:..
Οόδεν ocτομον, ουτε κα!. δ 'Επίσκοπος, αόστηρως καθ' έαυτον λαμβocνόμενος, δύ
ναται, παρα τα όπο του Ι ΊγνατΙου περΙ της επισκοπικης εξουσίας γενικως γραφό
μενα

(2), να εκληφθΊ) μόνον &ς το οργανον του ά.λαθ-ήτου, διότι ή όρθ~ περ!. της δυ

νάμεως του Έπισκόπου i!ννotιx δΙδεται όπο του Ι Κυπριανου εν τη προτάσει:

. debes, episcopum ίη Ecclesia θΒΒθ et Ecclesiam ίη episcopO» (3).

«scire

Ό 'Επίσκοπος οόδέποτε λαμβάνεται μόνος &ς αυθεντΙα i!ναντι της έσιuτoυ Έκ
κλησΙα;ι:;, &λλ' &ποτελεΙ: πάντοτε, είτε κατ<Χ τρόπον λελυμένον είτε κατα τρόπον ΣUγκε
κροτημένον, ΣUνOδΙΚOν θεσμον εν τη 'Εκκλ'ησΙq:., μετα του περΙ αότον 'Ιερατείου τοό

λάχιστον, &ς δηλοΊ: ό αύτος Ι Κυπριανός, γράφων προς τοΌς έαυτου Πρεσβυτέρους
καΙ διocκόνοuς : «nihil Βίηθ concilio vestro et
tim sententia gerere» (4).

'lΠΟ τοιocότην εόρεΤαν

Βίηθ

consensu plebis mea priva-

i!woLctv θεωρηθέντος του συνοδικου θεσμου, κατανοεΤται

ή &,νωτέρω εκτεθεϊσα ο.:ποψις, Ι$τι οόδέποτε εσΙγησεν εν τη 'ΕκκλησΙq:. ό θεσμος

οδτος &ς.

OPYOCvO'! του &λαθ-ήτου, καΙ &'1 Ιτι επ!. μocκραι:; περιόδους ή Έκκλησίoc

εστερ-ήθη ~ στερεϊται Συνό8ων κατ<Χ τον επίσημον ΣUγκεΚΡOτημένOν τρόπον.
του σuνoδικoυ θεσμου &σκουμένου κατα τρόπον συγκεκροτημένον καΙ επΙσημον,
διακρΙνομεν εκ της ολης εκκλησιαστικης 'IστορΙocι:; τρία είδη Συνόδων, ητοι σ ό ν 0δον

επ ισκ οπ ι κ~ ν

σόν ο δ ο ν
λων), καΙ

(~ς προtσταται εΙς μόνον, ό κατα τόπους 'Επίσκοπος),

το πικ~ ν
σ ό ν οδΌ ν

(~ς μετέχουσι πλείονες Έπίσκοποι, &νεξάρτητοι ά.λλ-ή
ο

t κ ο u μ ε ν ι. κ ~ ν

πουνται κocτ<Χ το δuνocτον ιΧπαντες

(εν Τι λαμβάνουσι μέρος η εκπροσω.:.

Q..L Έπίσκοποι της χριστιανικης ΟΙκουμένης).

'Ως δψιστον λοιπον αυθεντικον οργανον του &λαθ-ήτου της ΈκκλησΙα;ι:; ή 'Ορθό
δοξος ΘεολογΙα &ποδέχεται το τρΙτον τουτο εΊδος της Συνόδου, ητοι την ΟΙκουμενι-

,

κην

Σ1

<l'
(ι;
υνοοον

),

<l"
οΙ

<\

Q

,

1

αναγκη

voc,

, ξ

ε

.!.
ετοισωμεν

' " ,
"OC\
ΚOLΤ
αUΤΗν, αφου

,
προηγουμενως

(1) Μ. Luther Werke - kritische Gesamtausgabe (<<Weimarer Ausgabe»), 1883, 1, 656.
(2) 'IΓVΙXτΙoυ, Έπ~στ. προς Σμυρνοι[ους, κεφ. 8-9 (ΒΕΠ, τομ. 2, σελ. 281): «οπου OCν φοινη
δ ΈπΙσκοπος, έκε! το πλήθος ι,!στω' &σπερ οπου ocν η Xρ~στoς '1I)σους, έχε! ~ ΚοιθολΙκ1ι 'ExκA'l)aΙOΙ.

Ούκ έξον έστΙν χωρΙς το\) Έπισκόπου ο!.lτε βοιπτΙζειν 0δτε &'yιfΠ'IJν ποιε!ν' liλλ' δ έ&.ν έχε!νος 80ΚΙ

·μιfa'l), τoUτo ΚΙΧΙ "ij> Θεij> εΜρεστον, tvoι &.σφοιλες η κοιΙ βέβοιιον πα.ν δ πριfσσετε ... ».

(3)

(4)

Κυπριοινο\), ΕρίΒΙ.

Ku1't'pLOΙVOU,

66.

Epist. ad presbyteros

ο!

diaconos 5, 4 MPL 4,

240~

(5) Πρβλ. Χρ. Άν8ρο6τσου, Δoyμoιτικ~ έκ8. β', Άθηνoι~ 1956, σελ 290 έξ. Ί. KoιPILtp'l),
Σόνοψις ... , σελ 8. TQU οιότου, Ή Έκκλ'l)σιολΟΥ!ΟΙ των τριων 'Iεροιρχω\l, Άθηνοιι 1962, σελ.Η3.

&νιχφερθωμεν 8ι' όλΙγων εΙς την γνωστ~ν &pνψικ~ν περί Συνό8ων κρΙσιν του Ά
γΙου ΓΡΊ]γορΙου του ΘεΟλόγου.
Π Ο λλ οι'

κα;τ

" επιχνW\Ί]
1.-.. Ψ'
ιν επεκιχλ'σθ
ε
Ύjσα.ν

~'Π'
pΎjσεις του
ι.
ιχτρος

'

'~Σ
ό
κιχτα.
των
υν-

8ων, κιχΙ. 8~ την κιχτηγOpΎjμιχτικ~ν φα.ινομέτην 8'ήλωσιν α;ότου, δτι &νά.γκΎj «πά.ντα.
συλλογον φευγειν Έπισκόπων, δτι μΎj8εμιιY.ς συνό80υ τέλος εΤ80ν ΧPΎjστόν, μΎj8ε·
λυσιν .κιχκων μOCλλOν έσχΎjκυ(α;ς ~ προσθ'ήκψ. Άεί
τοσ λόγου κρεΙττονες, ~ θOCττον
νων λόσειεν»

?J..v

yap

φιλονικΙα.ι κα.1. φιλα;ρχΙοιιι κα;l

τις έγκλΎjθεΙΎj κιχκΙα;ν έτέροις 8ικά.ζων ~ την έκεΙ

(1).

Ή ΤOια:όΤΎj δμως κιχΙ ΙΧΙ ομοιιχι τΙΧότη κρΙσεις α;οτα;ι ~κιστα; 8όνα.ντα;ι

va κλονΙσωσι

τΟ κυρος των Συνό8ων. Διότι δ &ποκλεισηκος κα;Ι &πόλυτος τρόπος, κιχθ' 8ν όμι
λεL δ Ι Πιχτ~p (<<πά.ντα; σόλλογον 'Επισκόπων», «μΎj8εμιocς συνό80υ»), κιχτιχ8ει
κνόει &μέσως, δτι -η ΤOια;όΤΎj ιχυτοϋ κρίσις, έξενεχθε'Lσιχ όπο τ~ν έπΙ8ρα;σιν των πι
κρων προσωπικων βιωμά.των κα;Ι τΙΧλιχιπωριων έν συν680ις, 8εν ~τo ΚPΙσLς νΎjφιXλΙOς
κα;ί &ντικειμενικ'ή, &ς τοιΙΧότη 8ε (σ1:α;τα;ι εες

?J..xpocv

&ντιθεσιν προς το συνολον των

Πα;τέρων της ΈκκλΎjσ(ιχς. τουτο εΤνιχι προφιχνές, ~Mτι,

tav

πOCς σόλλογος Έπισκό

πων τυγχά.νη κα;Ι κα;τa τ~ν κρΙσιν των Πα;τέρων φευκτέος, &κιχτα;νόψον εΙνα;ι τότε
πως πιiντες οδτοι &κριβως
MocAλov λοιπον 8έον

va

8ta

Συνό8ων έκυβέpνΎjσιχν την ΈκκλΎjσΙα;ν.

θεωρ'ήσωμεν τ~ν κρΙσιν τΙΧότην του ΆγΙου ΓpΎjγop(oυ ώς

&να;φεpOμένΎjν εες τaς έν Συν680ις οόχΙ σπα;νΙα;ς λογομα:χΙα:ς κα;Ι λοιπaς &τα;ξ(ιχς
α;!'ηνες &ποτελουσιν &ς γνωσ1:0ν συμπσφομιχρτουντιχ τη &νθρωπΙνη των συνο8ικων
&8υνα;μΙq.-, 8ιότι περΙ των Συνό8ων γενικως κα;ι' 8~ των οεκουμενικων έφρόνει ό Ι.
Πιχτ~p δτι ~σα;ν &λιiθΎjΤOΙ, ~ΤOΙ δτι &πεφοοΙνοντο έν Πνευμα;τι ΆγΙ<ρ
γ.

Ο Ικο υ μεν ικ~

Σ

(2).

uν ο 8 ο ς.

ΤΟ πρότυπον κιχΙ την &πιχpχ~ν των οεκουμενικων Συνό8ων -η Όρθό80ξος Έκ

κλΎjσΙιχ 8ιΙΧβλέπει έν τη πρώτη ~8Ύj Συνό8<ρ τ~ς Έκκλ-ησ(α;ς (Πριχξ. κεφ.
τως Μν τaς Οlκουμενικaς Συνό80υς &ριθμη &πο τ-ης έν Ιτει

ελθοόσ-ης,

8ta va
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15), &σχέ

έν NLxιxtq. συν

8ιocκρΙνη 'τ~ν πpώΤΎjν έκεΙνΎjν, &ς έκ του έξέχοντος των Ιερων Άπο-

στόλων κόρους, &ς Σόνο80ν

Ά π ο σ τ ο λ ι κ 'ή ν (3).

'

ΚιχΙτοι ομως όμολογε'Lτv ι ΠOCΡa πιiντων έν τη Όρθο8όξ<ρ ΘεολογΙq., οτι τΟ δψι
στον κιχΙ ιχυθεντικον <>ργιχνον του &λocθ'ήτου τ-ης ΈκκΛΊ]σ(ιχς τυγχιiνει -η oεκoυμενικ~

Σόνο80ς, έξόχως πpOβλΎjμOCΤΙΚOς κιχι 8υσχεp~ς πιχρocμένει εΙσέτι δ κΙΧθορισμος των
χα;ριχκτηρων ~ στο ιχε (ω-.ι , ?J..τινιχ έξocσφοολΙζουσι τ~-.ι οεκουμενικότητιχ της Συνό80υ.

Περί της θεoλoγικ~ς τα.όΤΎjς &πορΙιχς γpιiφει ό

Stephan Zankow. : «Έπει8~

8εν

όφ(στιχτιχι μίoc γενικ~ έκκλΎjσιιχστLΚ~ 8ι8ιχσκocλΙιχ, ~ς προς το τι εΙνocι -η OΙκoυμενικ~
Κα;Ι Ά. Άλιβιζάτο\), ΠερΙ της φύσεως της Έκκλ1jσlα;ς έξ έπόψεως Όρθο86ξο\), έν : ΕΕΘΣΠΑ,
ΆfΠjνα;ι

1955, σελ 89.
(1) rP1jYOpEO\) Να;ζια;vζ1jVΟU, Έπιστ. 130 MPG 37, 225. Πρβλ. κα;Ι Έπιστ. 132, 135 κα;Ι 136
(α;ότόθι σ. 228, 232).
(2) Πρβλ. '1. Κα;ρμΙρ1j, Ή Έκκλ1jσιολογΙα; τοα ΆγΙο\) rP1jyopEO\) τοα Θεολόγο\), ΆfΠjVOΙΙ
1960, σελ. 38.
(3) Πρβλ. 'Ι. ΚιχρμΙΡ1j, τα: 8ογμα;τικα: καΙ σ\)μβολικΙΙ μV1jμe:'i:α; ... , τομ. Ι, σελ. 105. 'Ως έκ τού
το\) τ\)γχάνει &πα;ρά8εκτος &πλ Όρθο8όξο\) πλε\)ρΙΧς f) .χποψις τοα Ρωμα;ιοκαθολικοα Η. Kίiηι.
οη <<AIs Vorbίld der ersten okurnenischen Koηzίlίθη gilt ηυη aber weniger das ApostelkonΖίΙ aIs die Regionalsynoden des zweiten und dritten J ahrhunderts, νοη denen schonTertullian berichtet» (Η. Kίiηι, Strukturen der Kirche, σελ 78).
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πρoβλ~μιxτoς τούτοΙ) άπομένει ό Ιστορικος

τρόπος έρεύτης τΎjς πρ~ξεως τΎjς ΈκκλΊjσίO!ίς»

(1).

Ή πρϊΧξις ΙSμως τΎjς ΈκκλησΙιχς ποικίλει κιχΙ ώς προς το θέμιχ ΤOUτo, aιότ'L ~
ζω~ τΎjς ΈκκλΊjσΙΙXς aeν έξελίσσετιχι π~ντoτε κατα: τρόπον εόθόγραμμον ,ούτως εΕ
πείν, κιx~ ΙXόστΊjρως τυπικόν, έν τη έννoΙ~ μιiiς μΊjΧΙXνικΊjς σταθερότητος κιχΙκιχνονι

κότητος, &λλ' ώς ζω~ έν Άγί<ρ Πνεύμιχτι κιχΙ έν μUστΊjρί<ρ πιχροuσι~ζει &πεφον
πλΊjθυν φιχινομένων, προς έρμΊjνε{ΙXντων όποίων

aev

έξιχρκεΤ πOCντοτε ό Ιστορικος

μόνον τρόπος έρεύτης, ΙSστις, ΤUΥχ~νων &σφΙΧλως &πιχρΙΧίτητος ώς &φεΤΊjΡΙΙX, &νOCγ

ΚΊj π&:iιτoτε να: σuνau~ζΊjΤΙΧΙ κΙΧ, μετα: των στοιχειωaων έκκλΊjσΙOλOγικων προ!.ίπο
θέσεων κιχι &ρχων τΎjς ΈκκλΊjσΙΙXς, tνιx μ~ έρεuνατιχι ιxUτη ώς &:.πλο13ν Ιστορικον
φιχινόμενον 'τοσ κόσμοΙ) τούτοu.

Δέον λοιπον να: λεχθη έν άρχη, προκειμένοΙ) περΙ τΎjς QtΚΟUμενικΊjς Σuνόaοu, gτι
ΙX()τYj aεν εΤνιχι auνιχτον να: ΧΙXΡOOΚΤΊjρισθ"{j έκ των προτέρων

w'

at'

ώρισμένων δρων

(2),

έκ των &ποτελεσμOCτων ΙXUτΎjς,

Οlκοuμενικ~ΜνΙΧΤΙΧL να: &ποβη πασιχ Σύνοaος άσχολοuμέτη μετα: θεμOCτων &φο
ρώντων εΕς την οόσίιχν τΎjς ΈΚΚλΊjσίΙXς, &νεξιxρτ~τως κιχτ' &ρχΟ:ς τΎjς κιχτΟ: πλειονο

ΨΊjφ(ΙXν &.ποaοχΊjς ιxUτΊjς υπο τΎjς σuνόλοu XριστιιxνικΊjς ΈκκλΊjσίΙXς, &ρκεί ~ ύπο τΎjς
Σuνόaοu aιιχτuπωθε'i.'σιχ aι8ιχσΚΙΧλίΟ!ί νΟ: &ντιχποκρίτητιχι προς το γν~σιoν τΎjς Έκ
κλΊjσίΙXς φρόνΊjμΙX

(8).

Βεβιχ(ως το yν~σιoν τΎjς ΈκκλΊjσΙΙXς φρόνΊjμΙX έκφρOCζετιχι &.πιχριχιτητως έν τη 8ι&

σιωΠΊjρας σuνιχινέσεως :η τη 8ι' έκπεφρσι;σμέτης δμοφωνίσι;ς δμοθuμί~ του σuνόλοu
σώμσι;τος τΎjς ΈκκλΊjσ(σι;ς, ήτοι Kλ~ΡOI) κιχ, Λσι;οσ, πλ~ν έφ' iSaoν το ι)ργσι;νον τΎjς

ΈκκλΊjσ(ΙXς 'Cuyχάoνe~ ~ Ίερσι;ρχ(ιχ, &.νOCYΚΊj δπως &.πο8εχθωμεν, 6τι κσι;! 6τιχν εχωμεν
~θ~κ~ν δμοφων(ιχνκσι;Ι δμοθuμΙσι;ν τΎjς σuνόλοu Ίερσι;ΡΧΙΟ!ίς, εχομεν ώσocύτως 8ι'
τΎjς την εκφρocσιν

'C013

ocu-

ΥτησΙοΙ) τΊjς ΈκκλΊjσ(ΙXς φρoν~μσι;τoς (4). Διότι, ώς ορθωςπσι;ρε

τηρ~θη, «~ μεγίστΊj σποu8ΙΧ.ιότης κα:~ σημσι;σίσι; τΎjς lερσι;ρχικΊjς τΊjς 'EκκλΊjσΙσι;ς ορ
γσι;νώσεως ΣUνίστσι;τΙXΙ εΕς το Ι)τι την ΈκκλΊjσΙΙXν κσι;Ι ώς δρσι;τον κσι;θί8ρuμα οό8όλως

aΙΟ!ίμορφο'i: ~ βoύλΊjσις των πιστων, &λλα. βocσικως κσι;! κuρίως ~

Θ ε ο

β ο ύ λ Ίj σ ι ς τ ο

13

13, ή Τ ι ς κ u β ε Ρ ν ~ a ι Ο: μ έ σ ο u τ 1j ς t ε Ρ σι; Ρ Χ (ιχ ς, κεκλΊjμέτης 6πως

έφιχρμόζη ώς έντολο8όχος ΤΟ13 ΘεΟ13 πιστως κιχ! μετOC πOCσης πρoσoχΊjς τΟ έ .. τη Έκ
κλΊjσί~ τεθεψένον θεΤον 8ίκσι;ιον,

at' 015

ιΧκριβως έκφρOCζετΟ!ίΙ ~ βoύλΊjσις ΤΟ13 Θεοσ» ( δ).

(1) St. Zankow, Die prinzipiellen Schwierigkeiten der Abhandlung eines Okumenischen
Konzils, έν: Proces - Verbaux ... , σελ 269.
(2) Δι' /} έν κ~θ~ρως θετικονομικη ΈVVOLtf 8έο\l ν&: θεωρηθωσιν οΙ όπο τοΌ .κocνoνικoΌ Δικα.ίου
,προβαλλόμενοι έσώτεpικ.o~ κα.Ι έξωτερικοΙ δροι της Ο!κουμενικης Συνό80υ (πρβλ Νικ08. ΜιΜ.ς,
,ΤΟ Κα.νονικΟν Δίκ.~ιoν της 'Ορθ086ξου Άνα.τολικης 'Εκ.κ.λησία.ς, κα.τ&: μετα.φρ. Μ. 'Αποστολοποό
λου, Άθ'ηνα.ι

1906, σελ 406 έ:ξ.), ουχι 8έ: έν έννΟΙtf α.υστηρώς 80γμα.τικη.
(3) Δι&: τοϊίτο 8έ:ν 8όνα.vτα.ι ν&: !σχόσωσι τα. όπb τοΌ Η. Kίing γρα.φόμενα., οτι «an sich richti; ge Lenrdefinitionen, die ein Konzil herausgeben kann, reichen noch nicht aus, υω das
Konzil als Ganzes zu θίηθω inneren Erfolg zu fίihren» (Η. Kίing, Strukturen der Kirche,
σελ. 72), Μν βεβαίως δπο «inneren Erfolg» εννοΏ δ Kίing την οΙκουμενικότητα. της Συνό80υ.
,
(4) Πρβλ. Χρ. 'Αν8ροότσου, Δoγ~τική έκ8. β'., 'Aθ'ijνα.ι 1956, σελ. 287 : «'Εα.ν 8έ: η κα.θόλου
ΈκκλησΙα.1) φέρουσα. τα.ς έΠ~ΎΎελία.ς κα.! την α.UΘεντΙα.ν τοΌ Σωτηρος κα.Ι δπο τοΌ &γΙου Πνεό~τoς
"δ81JγοuμE;vη ε'(να.ι, ώς εtπομεν, &Μθητος, ~πετα.ι φυσικώς δτι κα.! το δργα.νον, 8ι' ου &ποφα.Ινετα.,
1) κα.θόλου Έκκλ1Jσία., ijτοι το σόνολοντων Έπισκόπων, εΤvα.ι &λιίθητον».
(5) Κ. Μουρα.τΙ80υ, Ή οόσία. κα.! το πολΙτευμα. της ΈκκλησΙ~ς, σελ. 197.
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T~ν &ντΙλ1)ψιν ~έ τα.ότην,
α.ύτΟς δ

Chomiakov

g,t'L έν

6μοφωνΙ<f ή ΙΙερα.ρχΙα. &.Μνα.τον νOC πλα.ν1)θη, οΜε

~8υν~θη νOC θέση tv &.μφtβόλ!J>, &'λλ' ώμολ6γησεν 8τι «~ δμο

φωνία. -rou Έπισκοπάτου tv τΊi πλάνη ού8ε κOCν ώς ύπόθεσις θOC ~τo ~υνα.τ~»

(1).

Έπει~ή lSμως tv oMetLtif των &.να.γνωρtζομένων ύπο της Όρθ080ξΙα.ς έπτOC Οί
κουμενικων Συνόδων πα.ρΙστα.το tκπροσωπουμένη σόμπα.σα. ή &.νOC την ΟΙκουμένην

χριστια.νικη Ίερα.ρχία., ο()τε ~' έν -rij'> μέλλoντt συγκληθησομένη Οικουμενικη Σόνο

~oς

ea ~τo

~υνα.τOν νOC ~χη &.μέαως την φωνην πάσης της '1έρα.ρχΙα.ςέτοίμην, ~ιoc

τοuτο μεΟ'ολα.βε'!: πάντοτε χρονικόν τt ~ιάστημα., μα.κρότερον ~ βρα.χότερον, ~ως 15του

&.ποφα.νθη δριστικως tx πα.σων των κα.τOC τόπους 'tOU eeOU Έκκλησιων ~ φωνη της

ΈκκλησΙα.ς 8ιOC της κα.νονικης α.ύτης Ίερα.ρχίιχζ, ητις, tννοε'f:τα.ι, ηκιστα. ~έoν νOC txλ1)φθη ώς &.ποφα.ινομένη έν &.πομονώσει &.πο 'rOU λα.LκοU στοιχείου, &'λλ' &.ντιθέτως
έν auvepyιxaL<f κα.Ι σuνεπικουρί<f α.ύτοϋ, κα.τOC τOC έα.υτοU χα.ρΙσμα.τα. τοί) llνeutLoc'tO';
κιχΙ τΊi έπιστημονικη θεολογικη α.ύτοί) ει~ικεόσει κα.Ι ά;ρμO~ιότητt (Θεολογικα.Ι Σχο
λα.Ι κα.τOC τόπους).
ΠερΙ Ίερα.ρχΙα.ς έν &.πομονώσει &.ποφα.ινομένης 8όνα.τα.ί τις μόνον έκε'!: νOCδμιλη,

Ι:νθα. ή Ίερα.ρχία. δεν εΤνα.ι πλέον Ί ε Ρ α. Ρ Χ ί α. τ η ς 'Έ κ κ λ 1) Ο' Ι α. ς, &.λλα. ξέ
νον προς α.ότην κα.Ι τυρα.ννικΟν σωμιχ, 15περ ομως &.8ια.νό1)τον.

Ώς 8ε προς την συνεργα.σI,α.νKλ~ρoυ κα.Ι Λα.οί) ύποδειγμα.τικως γράφει δ
ι
σοστομος

: «Μ'1)

1.

Χρυ-

"

~,
~
~ι
β
λ ι
>\
-.
ι
οη πα.ρορωμεν τινα.ς τα. οι;;οντα. σuμ ου ευοντα.ς, Κα;'\! των α.ρχoμεν~ν

ης ~, κ&ν των εότελων, μη8ε &περ

&.',1 ήμε'f:ς εΙσηΎ1Jσώμεθα.,τα.υτα. πάντως κρα.τε~ν

&.ξιωμεψ &.λλ' &περ ΙΙν συμφέροντα. φα.ν7j, τα.υτα. πα.ρα πάντων κυροόσθω. ΠολλοΙ
γOCρ των &.μβλυωποόντων πολλOC auνe'f:80ν μocλλον ύπερ το,)ς όξό βλέποντα.ς, ~ια το
σπουΜζειν κα.!.· συντετOCσθα.ι»

(2).

ΤΟ κόριον λοιπον πρδβλ1)μα., το όπο'f:ον θέτει ~ έξέτα.σις της ΟΕκουμενικης Συνδ-

· ~oυ, ~εν εΤνα.ι ή εις α.ύτην ~στω κιχ!. δπο ~ιάφoρoν του των Κληρικων ~ικα.ίωμα. συμ
μετοχη των Λα.τκων, έφ' 15σον οΙ την Σόνo~oν &.ποτελοUντες Έπίσκοποι έκπροσω
πουσι τας έα.υτων Έκκλησίιχς, κα.Ι έφ'

80'0'11 σήμερον θεωρε'i:τιΧΙ λελυμένον πλέον το

θέμα. της σuμμετoχης των Aιx'LxfiJν, ~ιότι οοτοι ~εν &'πουσΙα.σα.ν ο()τε &.πο της 'Απο
στολικης οi)τε &.πΟ των μετOC τα.Uτα. ΟΙκουμενικων Συνό~ων

(3), &.λλOC το &.κα.νθω~έ

στερον των Οικουμενικων Συνό8ων πρόβλημα. &.ποτελε'!: ό τρόπος, κα.θ' 8'11 8έον να
σuν8υα.σθη ΌρθοΜξως το &.λά:θητον των ΟΙκουμενικων Συνό8ων μετα της έκ των
δστέρων &.ποδοχης ιχ·ότων ύπο

-rou έκκλφιιχστικοu πλ1)ρώμα.τος •.

ΜετOC τοσ πρoβλ~μα.τoς 15μως τοότου θα &.σχολ1)θωμεν διεξοδικως κα.τωτέρω έν
τη &.να.σκευη των έν προκειμέν!J> &.ντιλ~Ψεων -rou Α.

Chomiakov.

(1) Α. Chomiakov, LΈglise latine et le protestantisme au point de νuθ de ΙΈglise d'
Orient, Lausanne et Vevey, σελ 285.
(2) 'Ιωαν. Χρυσοστόμου, ΕΙς Β . Κορινθ. δμιλ 18, 3 MPG 61, 528.
(3) Πρβλ '1. Κocρμίρη, τα. 30γμocτικOC καΙ συμβολικ& μνημείoc... , tκ3. β', τομ. Ι, σελ 109:
/

«των οΙκουμενικων Συνό3ων μετείχον με πλ1jρη 3ικαιώμ'ocτoc μόνον οι 'Επίσκοποι, ~τoι Πατρι&ρ

· χαι,

'Έξocρχοι, Μ1jτροπολίτocι, ocπλο! 'ΕπΙσκοποι, &ρχocιότερον 3έ .καΙ χωρεπίσκοποι. Πρός τούτοις

ή3μvocντο νι;\; μετέχωσι μετα. 3ικocιώμocτος ψ1jφου κocΙ πρεσβύτεροι κIΧΙ 8ι&κονοι, ά.λλα. μόνον ώι; ΙΙντι

πρόσωποι των καλουμένων να. παρocστωσιν αότοπροσώπωι;; 'Επισκόπων, ων κocτείχον τόν τόπον,

ώσocύτωι; μετείχον οοτοι &νευ 3ικα~ώματoς Ψ1ιφου ώι; γρocμμocτείς .•. κocΙ εΙς &λλαι;; βΟ1jθ1jΤΙΚα.ι; έρ
γocσΙOCι; των Συνό3ων καΙ των 'Επισκόπων ... Τέλος καΙ μοναχοΙ κα.Ι λαΤΚοΙ, t8Ιως θεολόγοι κα.Ι φιλο-

· σοφοι

μετείχον των Συνό3ων ώς σύμβουλοι καΙ έρμ1jνεuτα.Ι, έπικουροϋντες πολυτρόπως τό ~ργoν

'α.ότων». Πρβλ. κα.Ι G. Raooveanu, Okumenizitiit aus der Sicht der Rumiinischen Orthodoiie,

tv: «Ostkirchliche Studien», Wiirzburg 1958,

σελ.

277.

ΚΕΦΑΛΑ/ΟΝ ΓΙ
ΔΥΟ

ΠΕΠΛΑΝΗΜΕΝΑΙ ΑΚΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ

Δ~ιΧ της μέχρ~ τοϋ8ε προσπΙΧθεΙιχς συνθέσεως Όρθο86ξου περΙ του &λιxθ~τoυ
της ΈκκλΎjσίΙXς 8L8ασκαλ(ιχς 8έν ~τo ocσφΙΧλως 8υνιχτον νιΧ έκτε% το όπο μελέτην
θέμα έν όλη αότου ήj πλΎjρότηη, 8Lότ~ κιχΙ &ν ~η πιχρεθεωρε'i:το ό 80ΚLμιιχκος χιχ

ΡΙΧΚ1, ηρ της ΠΙXΡOόσΎjς έργιχσίιχς έν ήj κιχθ' ήμocς Θεoλoγ(~, χιxριxκτ~ρ, όστις

ocxpt-

βως κιχΙ όΠΎjγόρευσενόπως όμLλ~σωμεν περΙ «προσπΙΧθείιχς συνθέσεως ΆΟρθ08όξου

8ι8ιχσκαλ(ιχς» έν προκεLμένφ, &8LιχμφLσβ~τητος πραγμσ;ΤLκότης πιχριχμ1νει το γεγο
νός, ότι οό8εμία: ocλ~θεισ; έκτωετσ;L πλ~ρως έκ των προτέρων κσ;τιΧ τρόπον θε-rικόν,

(LocMov

8έ αύτη ocποκτ~ την έιχυτης 8υνσ;την πλΎjρότητσ; 8LιX της έκθέσεως σ;ό'rijς κσ;Ι

κοοτ' ocΡVΎjΤΙΚΟν τρόπον, ~-rOL 8ι' ocνΤLκροόσεως των περΙ την ocλ~θεLotν τΙΧότην πεπλσ;
νΎjμένων θέσεων ~ 8~8σ;σκotλLων.

Ε[σιχγωγLκως ~8Ύj έλέχθη, ότι ώς έπιστέγιχσμιχ της ΠΙXΡOόσΎjς μελέΤΎjς θέλουσιν

, θ- •
εκτε Ύj ΙXL
,_

~ι

ουο

Ι

κυριoeι

1

\

περι

Τυ

'λ ιχ
'θη τον ΤΎjς
~

ιχ

'Ε Κ.κ.ΛΎjσLιχς
_.">
ι

λ"/'"

ι

πεπ σ;VΎjιι-"'νιxι

ΙXΚΡOΤΎjτες

με-r& του σχεΤLκου ιχότων &πο Όρθ08όξου πλευρocς έλέΥχου, ~τoι ή Ρωμ.σ;ιοκΙΧθο
λ~κη &ποψις περΙ &λιxθ~τoυ του Π&πιχ κιχι ή γνωστη ώς
Ρώσου Α.

Sobornost

θεωρίΙΧ τοί)

S. Chomiakov.

Προ της ΤOΙΙXόΤΎjς όμως έκθέσεως λεκτέον &μέσως, ότι έιΧν ocμφότερoeι ιxt ώς
&νω ocκρότητες συνεξετ&ζωντιχι έν

'ti;)

α;ότi;) τμ~μΙΧΤL κα:/. ύπό τον ocότον κσ;τ' ocpxyιv

γενικόν τ(τλον, τοστο γινόμενον έντιχυθιχ έκ λόγων κΙΧθσ;ρως μεθο80λογικων, ~κιστσ;
θ& ~πέτρεπεν όπως έξ σ;ό-roυ συμπερ&νη ης, δτι έν ocμφοτέριχις τσ;Τς περιπτώσεσ'Ι τιχό
τσ;ις πρ6κειτσ;ι περ/. ~σoβσ;ρoσς κοοκο80ξΙιχς, 8Lότι ή &ποψις τοσ

Chomiakov,

Όρθ6-

80ξον ~χoυσιx πρωτίστως ocφετηρ(ιχν κσ;Ι &κιx8Ύjμιxτκως οϋτως ε~πε'i:ν έΚ1,εθε'i:σoc, πιχρ&

Θεολ6γων ΤLνων ώρισμένΎjς θεολογLκης κιχι φLλοσοφLκης κιχτευθόνσεως, ύπολείπε

'totL

&πεφον της Ρωμ.σ;'ι:κης κιχκ080ξ(ιχς, της έΠL~μως όποτης ΈκχλΎjσίιx.ς της Δό

σεως έν Συν68φ έκτεθείσΎjς κιχ/. 86γμoc χocριχκτηριστικον της ένλόγφ ΈκκλΎjσΙΙXς κιχ
τιxστ&σΎjς.
Α. Η ΡΩΜΑϊΚΗ ΠΕΡΙ ΑΛΑΘΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΑΝΤΙΛΗΨΙΣ

1.

Σύντομοι ΙστορικαΙ παρατηρήσεις περΙ της γενέσεως

.

το\) παπικου πρωτεΙου

.

,

ΚocΙτοι ό συστημ.σ;τικός χιχροοκτηρ της ΠΙXΡOόσΎjς μελέΤΎjς 8έν έπιτρέπει μιχκρ&ν

- .•υπο\

των

'ξΙ

ε ετιχσιν

θ εμιχτων
ί·.ΙGτopικ.ιν
~"
ερευνιχν,

:l.M"

~

ιχντι

θ'ετως

"θ /

ΠΡΟvΠΟ ετει

·

\ ,

τιχ εν

προκειμένφ συμπερ&σματιχ της ΈκκλΎjσιιχσΤLκης Ίστορίιχς, ocV&yκΎj όπως, πρΙν ~

, έκτεθωσι

κιχτωτέρω έν πιχριχγρ&φοις Ε8(ιχις

OL

ύπο Όρθ08όξου πλευρocς προβαλλό

μενοι συστημιχτικοΙ MYOL, OL το ocνοικον6μΎjτον κιχΙ πεπλσ;VΎjμένoν τοσ 8όγμα,τος
. περΙ πocπικοσ &λιxθ~τoυ μιχρτυρουντες, μνΎjμOνευθωσιν έν συντόμφ Ιστορικιχ( τινες
πιxριxτηp~σεις περl. της γενέσεως τοσ πιχπικου πρωτείου, έφ' όσον τοστο ocπετέλεσε

το φυσικον ύπ6βσ;θρον του &λσ;~τoυ. Ή 8έ τοιιχότη σόντομος Ιστορική ocνσ;σκ6ΠΎjσις

93
τuγχά.νε~ τοσοότφ &παραίτητος καΙ εΠLβαλλομένYj, δσφ

8LOC

την &νά.ΚΡLσ~ν

'r'iji;

&λYj

θεία:ς κcχ1. του αUθενΤLκου παντος 8όγματος ~ Όρθό80ξος Θεολογία ώς ΚΡLΤ~ΡLον
τ(θYjσ~ν &νέκαθεν οό μόνον τ~ν εν 80γμα:τLκη

tvvott1

εκ της rpιxιp'iji; και της Παρoc-

8όσεως (lστω καΙ συνεπτυγμένως) εΠLμocρτόΡYjσ~ν αότου, &λλOC καΙ τ~ν καθ' έαuτην

l

στο Ρ

LΚ η ν & Ρ Χ α Lό τ Yj τ α του εν λόγφ 8όγματος, ~ΤLς σχετΙζεταL κuρΕως
'r'iji; &.ρχεγόνοΙ) Έκκλφίας.
"Οθ εν .'"
/"Λ
'" Ι
~ εν
>
!
θ εματος
LοLαLΤ'ΨOCΙ;
σποuοαLΟΤYjτοςοLOC
την μελεΤYjν
τοι)
προκεLμο;νφ
'
'

προς την ΈκκλYjσLασΤLκην 'Ιστορίαν και την πρσ.ξLν
'"

\

\

κέΚΤYjταL ~ 'Ιστορία κuρίως των 8όο πρώτων ΧΡLσΤLανLκων ocΙώνων, καΙ 8η ~ 8Lοομόρ
φωσLς καΙ &.νά.πτυξLς του

εκκ λ

Yj

σ

Lα

στ

Lκ

ο υ

8~αΠLστωθη &ΚΡLβέστερον, εα.ν ~ Ρωμoc'LΚ~ καθέ8ρα:

'7t ο λ

LΤ ε ό
&.px'ijOe.. ε!χε

μ α τ ο ς,

1)

tα.ν

MYOL

νOC

την, οδτως εΙπεΤν,

({μεσσLανLκ~ν συνεί8φLν» της tα:uτ'ijς θέσεως καΙ &ποστολ'ijς8Lα.τOCς τόχocι;

την ΟΙκουμένYjν ΧΡLσΤLανLκ'ijς Έκκλφίας

8LOC
-r'ijc;

&.να.

κocθαρως εξωτεΡLΚΟΙ καΙ γε

γονότα συμπτωμOCΤ~ΚOC (1) ύπεβo~θφαν ταότην εΙς γένεσ~ν εν τη ΈκκλφΕt1 του Ρω

μocικου πνεόματος καΙ εΙς την lιpeupecrLV τ:ης περΙ πρωτείοΙ) θεωρίας.
ΈμπεΡLστατωμένα~ Ιρευνα~ 8Locσ-ήμων 'Iστoρ~κων περΙ την 8Lαμόρφωσ~ν του
εκκλ'l)σLocσΤLκου πoλ~τεόμocτoς &πέ8εLξocν, iSΤL οΙ τρεΤς βαθμοι

'r'iji;

'ΙερωσόνYjς μocρ

τuροuνταL κατ' οόσίαν, ζώντων lΤL των 'Αποστόλων, εΙς τα.ς επι μέροuς ΈκκλYj

σίιχς της τε Δόσεως καΙ

'r'ijc;

'Ανατολ'ijς, κocι iSΤL το λε~ΤOόΡΎYJμα

-r'ijc;

«tπLσκοπ'ijς»,

&νεΞCXρτ~τως 'r'ijc; ΠΟLΚLλίας του όνόματος των φορέων κιχτα. τόπους, ύπ:ηρξεν Ιεραρ
lLXO" μεν οόχΙ 8ε μοναΡΧLκόν, &λλ' δπο τ~ν προε8ρίαν του 8~α8όχoυ των 'Αποστό
λων προεστωτος «Πρεσβυτέροu» (~τo~ του ΈΠLσκόποu).

Et8LXCJc; περΙ του εΠLσκΟΠLκου βαθμοί) εν γένεL, δ κα.θYjΎYJτ~ς r. ΚονL8ιfΡYjς γρά.
<peL : «Ή σπου8αLόΤYjς του ε~~σκΟΠLκοϊi βαθμοί) ε!χεν ~8Y) εξα.ρθ'ij &πο των &.ρχων
του 8εuτέροu αιωνος, &.λλιΧ. με την πά.ρ080ν του χρόνοΙ) κα.Ι τα.ς προκυπτοόσας &.νά.γ

κας τ:ης ΈκκλYjσία.ς 8~εμoρφoυτo ~8~XCXL080crEoc τοι) καΙ ~ βα:ρότης των &.ποφά.
σεών του, ώς 8~α8όΧOI) των 'Αποστόλων, 8~α. τOC ζYjτ~μocτoc τ:ης καθαρόΤYjτος του
8όγματος κιχΙ τ:ης τά:ξεως, &τ~να &.πετέλουν &.πoστoλ~κ~ν καΙ έκκλYjσ~ασΤLκην παρά.80o'~ν έν τη ΈκκλφΕφ>

(2).

Ό εκ των ΠΟLΚLλωνόμων λΟLπόν αΙρέσεων κΙν8υνος 8~α. την ΈκκλYjσΙα.ν σuνετέλε
σεν, ώστε τocχέως να. έξοφθη Ι8~αζόντως δ Έπίσκοπος ώς κέντρον δρατον
θεVΤLκ:ης παρα8όσεως καΙ 8~8ocσκιxλεlXς

't'iji;

ΈκκλYjσία:ς,

τ~ν 'Ιστορίocν του 8ευτέροΙ) ιχιωνος, Ι8Ι~ 8ε τα. κείμενoc

'r'iji; ιχό
8L' 8 καΙ τOC μνYjμεΤα 8ια.
't'oiJ ΆνΤLοχείας 'Iγνocτ(οu,

τοσαύΤYjν &π08Ι80uσL σYjμιxσίιxν εΙς 1:0ν του ΈπισκόποΙ) βαθμόν. Παρα. ταυτα (Sμως,
κοοτα. την κρ(σ~ν του αότο;) Ίστop~κo;)
ωμα, ώς θέλουν

of

r.

Κον~8ιfρYj, «μoνα;ρχ~κoν έΠLσκΟΠLκον &'ξΙ

Πρoτεστά.ντoc~, παραβ~ά.ζoντες τOC κείμενα; τοί) 'ΙγνocτΙου, 8εν ύπ'ijρ

ξεν εν τη Ρώμη προ τοί) ΚΙΧλλΙσ-του το;) ΑΙ κocΙ Στεφά.νοΙ) του ΑΙ, &λλα. καΙ τότε

εν πεΡLωΡLσμένη έννoΙ~» (3).

' 'rYjc;
-

'Η 'Ε κκ λησLα;

,
Ι"
LIX" ενωρ,ς,
YjΤΟL ~'"
'ιΟΥ)

Ρ'
,ι
,
Ι
λ'
ωμYjς απεΚΤYjσεν,
ως
γνωστον,

> \ του
~
απο

τέλους το;) ΑΙ ocιωνος, μέγα πιχρOC το1'ς λo~πoΤς ΧΡLσΤLα;νο1'ς ~θικoν κuρος, ώς έκ

(1) Κoc-τCι -τον Koce)]Ύ'lJΤΗV Γ. ΚονιΜρ)]ν όκ-τω κυρΙωι; ύmjρζocν οΙ πα.Ρ&Υον-τει;, οΙ εΙι; την Υινεσιν
-το\) πocπtκου πρω-τεΙου συν-τελέσα:ν-τει; (ίΙΙε -τοό-τουι; &να:λυηκωι; έν Γενικη Έκκλ)]σιocσ-τικη 'Ισ-τορ!q:,

'Aθ'ίjνιxι 1957,

(2)
(3)

Γ.

σελ.

KovtMp7l,

239-240).

.

Γενικη Έκκλ)]σLΙXσ-τtκ~ 'Ισ-τορ!α, Άθ'ίjΝΙXΙ

'Ένθ' &νωΠρω, σελ.

173,

έν δπoσ7jμ..

2.

1957,

σελ.

223,
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"OU

φιλ~νθρωπικοu εργου, οπερ ιΧπό τ1jς θέσεως της πρωτευοόσης

~όν~τo να. ιΧν~πτόξη, ~ι'

8

κ~l έπεσπάσ~τo ύπό

'iou

Κράτους ~

'iou

Ίγν~τΙoυ τόν χ~ρ~κτηρισμόν

τ1jς «πρoκ~θ-ημένΎjς της ιΧγάπψ;». ΤΟ ~θικoν τοατο καρος ~ 'EκκλΎjσΙ~ της PώμΎjς

~εν έξεμετ~λλεόθΎj μέχρι

τέλους

"ou

"ou

~ευτέρoυ ~ιωνoς προς επιβoλ~ν παρα. το'iς

λοiπο'iς Xρισ't"ια.νoΤς της αίιθεντΙοις της ε~ρ~ς ~

TOU

'ΕπισΚόπου ~Uτης. ToUτo κατα

φoιΙνετ~ι κοι! εκ το\} γεγονότος, οτι καΙ οτε ~ 'EκκλΎjσΙα της PώμΎjς έξ &γάΠΎjς
ιΧποστέλλει πoιραινετικ~ν προς την 'EκκλΎjσΙα.ν της Κορίνθου έπιστoλ~ν (Α' Κλή

μεντος) ~ια. την γνωσ't"~ν «στάσιν» κοιτα. πρεσβυτέρων τινων, 3εν επικ~εΤτooι Ι3ι
αιτέριχν οιύθεντΙοιν οιu-.ης, ιΧλλά,

,

"ou

'Επισκόπου PώμΎjς εν χριστιoιvικη σεμνότητι

•

'\'\'

'ΟΙ>'
μΎj προ β ΙΧΛΛομενου ουοε

-,

οι> , του
.,.,
οΙΟΙ
ον ό μα,τος εν τη επιστολη,

'Ρ'
τι'θ ετοιι Ύj
ωμΎj

'-&
εις.
ιιν

οιίιτην προς την ΠΙσ't"ιν κοι! oιo~σκoιλΙα,ν των 'Αποστόλων σχέσιν, εΙς οεα,ν κα,! ~ της
ΚορΙνθου 'EκκλΎjσΙα,.
Ή περΙ τον έoρτ~σμoν ομως "ou Πάσχα ερις ύπηρξε σημ~ντικης σπoυ~α,ιότητoς

3ιιΧ τ~ν εμφάνισιν τοίί Ρωμοιtκοu πνεόμα,τος,
,

.,.,

εν τοις

,

οι>

επουσιωοεσιν

,

-

oιπ~ιτoυντoς.

Κ

\ , -

OΙL ενφ

κήτου μετα. τοίί Σμόρ\lΎjς ΠολυκιΧρπου

(154

"ou

,

κοιτοι

(1)

πρωtμως την όμοιομορφΙοιν κοι!
&'
.ιιν συνοιντησιν

-

του

Ρ'

ωμΎjς

'Α

νι-

μ.Χ.) OιεΤΎjρήθΎj ιΧoι~σιΧλευτoς ~ ειρήνΎj

π~ρα. την μ~ τeλικ~ν του θέμα:τος του έορτσισμοίί του ΠιΧσχα: ρόθμισιν, έπ1. Πάπα:

ΒΙκτωρος

"ou

Α'

(192)

~ OCξΙωσις επιβολ1jς έμφα,ν(ζετα:ι OCπροκοι).όπτως, οτε κα:Ι

&ρχετ~ι ~ oιιxφOΡOΠOΙΎjσις της Κοιθολικης 'EκκλΎjσΙOΙς της Δόσεως OCπο της της 'Ανα:
τολης

(2).

ποιρα. τα:υτα: μέχρι τουοε ούοεμΙοι γΙνετοιι σκέψις περΙ oLoιoox1jt;

ύπο τ1jς Ρωμοιί:κης ε~ριxς
Σωτηρος

(166 - 174)

1)

'iOU

Πέτρου

τοίί 'Επισκόπου οιίιτης. Ό έπΙ της εποχ1jς τοίί Πάπ~

συντιχχθεΙς ocρχoιιότeρoς κοιτιΧλογος των ΡωμοιΙων 'Επισκό

πων (σωζόμενος ποφ' EΙΡΎjνα:Ιφ) οεν μνΎjμOνεόει του Πέτρου &ς πρώτου 'Επισκό

που P~μΎjς. Οδτως έν 'i<j) δπο τοα ΕύσεβΙου (Έκκλ. ΊστορΙοι ΠΙ, 1, 2 κοι! V, 6)
οιιχσωθέντι σχετικ<j) ιΧποσπιΧσμα:σι τοα EΙΡΎjνιχ(oυ ("Ελεγχος κιχ! ιΧνιxτρoπ~ της ψευ
οωνόμου γνώσεως ΠΙ,

3, 3)

μετα. τον θάνιχτον Πιχόλου κοιΙ Πέτρου &ς 'Επίσκο

πος OCνα:φέρετοιι ό Λίνος: «της οε ΡωμοιΙων 'EκκλΎjσΙι:x.ς μεΤ-α. τ~ν Ποιόλου κοι! Πέι' πρωτος
" επισΚOΠΎjν
\ Λ'ινος». l\1f'iO'λ ις' οε
'1>' επ
, 1 Σ τεφoιvoυ
'
τρου μοιρτυΡLιχν
κλΎjΡOυτΙXΙ
ΤΎjν
τοίί Α'

(254 - 257)

έτέθ-η εΙς τον επισκοπικον κιχτιΧλογον &ς πρωτος ό Πέτρος

(3),

δπερ μιχρτυρε'!: κιxτι:x.φ~νως, δη ~ περΙ πρωτείου θεωρΙοι OCποτελε'!: κΙΧθα:ρα.ν έ φ ε ό

Ρ ε σ ιν

(4) κ~! εΙς την ολως εσφΙXλμένΎjν τ~ότην β&σι ν επρόκειτο μετα. τΙΧίίτιχ να.

προστεθΊι ~ περΙ έρμΎjνεΙα:ς του Μιχτθ.
3ικουμένου πρωτείου επι

,,1jt;

16, 18 προσπάθειοι

Γρ~φης

προς θεμελΙωσιν τοίί οιεκ-

(philosophia a posteriori)

οια. της έννοΙας

της Πετρινείου Οι~Οοχ1jς.

ΚοιΙ κέκτητοιι μεν gντως ~ εννoι~

,,1jt;

ιΧποστολικης oι~ooχης δΨΙσΤΎjν σπoυ~oιιό

τητοι έν τη ζωη της 'EκκλΎjσΙ~ς, πλ~ν οΙ πρώτοι περΙ οιίιτης οιΟ&;σκοντες, οια. των ων

κοιτέλιπον ~μΤν εστω κοιί εν ιΧποσπάσμΜΙ μτημεΙων, .ηκιστσι: συμβάλλουσιν (εα.ν βε
βοιΙως μελετωντι:χ.ι κ~Ι &ν~κρΙνωντoιι &πρoκ~τoιλήπτως) εις στήριξιν της περί OCπο

στολικης οιοιοοχης Ρωμοι'ι:κης ιΧντιλήψεως.
,,'
,εν
τφ
Ο υτως

μ\lΎjμoνευ θ'
εντι χωριφ του

,-

Ε'ΙΡΎjνα.ΙOυ
'έθ'
εωΡΎjσ~ν

,

οι

(1) Γ, Κονι.δ&.ρη, .!:νθ. &νωτ., σελ. 224 έξ.
(2) ~νθ. &νωτ., σελ. 288.
(3) ~νθ. &νωτ.• σελ. 117 κα.Ι 233.
(4) Γ. Κονιδά.ρη, Δια.δoχ~ Άποστόλων, &'1 ΘΗΕ, τόμο 4, στ. 1112.

Ρ ωμι:χ.ιοκοι θ ο λ ικοι'
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μιχρτυρουμένην κιχΙ έξιχιρομένην 13ιιχζόντως την 3ιΙΧ30χην της ΡωμΙΧϊκΎ)ς Έκκλησία;ς,
έφ'

00 κάΙ πειρωντιχι οοτοι πάνΤΟ'1.ε νcΧ στηρΙξωσι την μονΙΧ3ικην θέσιν τοοότης. 'Επ'

ιχύτου 6μως δρθως πιχριχτηρεί: ό Κα.θηγητης ΚονιΜρης, δη ~ τοιΙΧότη προσπάθειιχ:
3έον νcΧ θεωρηθη &ποτυχουσιχ κιχ! 3ιότι έμφιχνίζετιχι τόσον &ργά, &Υνοουμένη όπο της
Κιχινης ΔιΙΧθήκης, της ΑΙ κα;Ι Β ' Κλήμεντος, του 'ΙΥνιχτ(ου, το\) Ποιμένος του Έρ

μα, &λλα. κιχ1. 3ιότι πρόκειτocι περ! &ποσπάσμocτος (ΒΕΠ, τομ.

3, σελ. 143), 00 ~

&ρχη

εΤνιχι I1Υνωστος, Μvα;τocι δμως να. θεωρηθη (κocτα. προφορικην νυν Υνώμην του κ. Κο
νιΜρη) 6,,-ι όρθως εύρ(σκεΤOCL εΙς το Λocτ. Κείμενον. τουτο σocφως &φoρ~ ε~ς την

Ρώμην xocl οχι εΙς την δλην 'Εκκλησίocν. 'Εν cruvsxstq. ~ρoχωρεΤ ~τι περocιτέρω ό
έν λόγC{) 'Ιστορικος γράφων: «Άλλα: προς κocτocνόησιν το\) Εtρηνocίου 3εν &ρκεϊ: μό
νον το γεγονός, 6τι

sLVOCL 3υνocτη κοο! l1λλη έρμηνε(oc, κocθ' ~ν (έσφΙΧλμένως) ό ΕΙρη
xocl. τον llocUAov ώς θεμελιωτα:ς της Έκκλησίocς της Ρώ

νOCLος θεωρεί: τον Πέτρον
μης, &λλα:

xoct το τΙ λέγουν περ1. του θέμocτος της 3ιoc30χης των 'Αποστόλων ό μoc
θητης το\) Είρηνα;Ιου 'Ιππόλυτος xoct ό περΙ τα: μέσoc το\) β:~octωνος 3ιελθων έκ Kq:
ρίνθου 'Ηγήσιππος, το\) όποΙου &τυχως έσώθησocν μόνον ιf~οσπάσμocτoc}} (1).
;
Το σχετικον χωρίον του Ίππολό10υ (κocτα. πocσων ocΙρέσεων Ι, ΒΕΠ, τομ, 5, σελ..

199),

3ιocλocμβάνον περ1. της σπου30cιότητος της &ποστολικης 3ιoc30χηςγενικως, ηκι

σΤoc μνημονεόει η όπιχινίσσετocι 13ιocιτέρocν της Ρώμης 3ιoc30χήν, &λλ' έξελέγχον τΟ
έσφocλμένoν της 3ι3ocσκocλίocς των ocΙρετικων, ώς &πό3ειξιν προβάλλει· περΙ τοό
των, οτι «μη3εν έξ ocγΙων Γρocφων λocβόντες τocυτoc έπεχείρησocν ~ τινος

ocyLou 3Loc-

30χην φυλ&;ξα;ντες έπΙ τocυτoc ωρμησocν». Ί3ιocιτέρocς προσοχΎ)ς l1ξιον τυγχάνει έν

,,(j)

έν λόγC{) χωρ tc{) , 01.Ι Μν όπΎ)ρχε συνεΙ3ησις περΙ t3ιιχιτέρocς της Ρώμης 3ιoc30χης,
3εν θα: ώμΙλει ό 'Ιππόλυτος ο\)τω γενικως (<<τινος

ocyiou 3ιοο30χη») περ!. της Άπο

στολικης 3ιoc30χης.
, J:'V.Λfl.
Λ ~~ λ

XOCL\ "ο

Η γησιππος
Ι

(2) κocτιχ\

1

'1'

λ

-

1

Ι

\

-

τον ιχυτον ομι ει γενικον τροπον περι της

'Α πο-

στολικης 3ια30χης, γρ&φων : «KocI. πιχρα: Άνικήτου 3ιoc3έχετocι Σωτήρ, μεθ' ον Έλεό
θερος

. " 'Εν έκ&στη 3ε 3ιΙΧ30χη κα;! έν έκάστη πόλει οδτως ~χει, ώς ό νόμος κη
xocI. ό Κόριος» (Fragm. ν, πιχρ' ΕόσεβΙC{) ιν, 22, 2 - 6 ΒΕΠ
τομ .5, σελ. 85). Κιχτόπιν τοότων το θέμιχ της 3ιΙΧ30χης το\) Πέτρου έν Ρώμη, έφ' ~ς
ρύΤΤει κιχ!. οΙ προφητιχι

Φκο30μήθη ύπο της ΡωμΙΧ'ικης 'Εκκλησίιχς ~ θεωρίoc του πιχπικο\) πρωτείου,3εν
Μνιχτιχι να: &πιxcrχoλη πλέον την Ιστορικην ~ρευνιxν, «3ιότι 3εν ύπ&ρχει τοιουτον θέμιχ
3ια. τον 'Ιστορικον των 3όο πρώτων ΙΧΙώνων, έπει3η 3εν ύπηρχε οϋτε 3ια. τοuςΡω
μιχίους»

(3). το 3ε συμπέριχσμιχ της σχετικης Ιστορικης &vιχσκοπήσεως έπιβεβιχιοί:

την θέσιν, 6τι πρωτογενες ύπηρξε το ΡωμOC"κον έκκλησιιχστικον πνευμιχ, 3ευτερο
γενες 3ε το πρωτεLον έξουσΙιχς, το έμφιxιVισθεν μΙocν γεvεα.ν βριχΜτερον

(4).

(1) "ΕνθΌ OCνωτ., στ. 1113.
(2) 'Ι8ι.α:ιτέροιν σημ«σΙοιν Ι:χει ~ γνώμη του 'ΗγησΙππου, 8ιότι, κοιτ&. την ποιροιτηρησιν του

Altaner,

-ην κοιΙ ~ Όρθό80ξος Ι:ρευνα. aέχετα.ι ώς όρθην ('ί8ε Γ. Κονι8άρη, Διοι80Χ.η Άποστόλων,

έν ΘΗΕ, τομ.

4, στ. 1118), θεωρεΤτοιι μεν δ ΕΙρηναΤος σuν1)θως ώς δ Ι8ια.ιτέρως έξα.Ιρων τό γεγό

νός της ,Αποστολικ'ijς 8ιοι80χ'ijς, πλ.ην οοτος &νοιπτυσσει την ocρχ.ην της πα.ρα.8όσεως ώς την πα.ρου
σι&ζει δ 'Ηγήσιππος.

(3)

Γ. ΚονιΜρη, Δι.α:80χ-ή, Άποστόλων, Ι:νθ. &νωτ. στ.

φορ&. μοeφών κλπ. έκ8.

1959

σελ

56

1112.

του οιυτοίί, 'Η φερομένη 8ιοι

(&νοικοίνωσις έν τη Άκα.8. Άθηνών).

( 4). Γ. ΚονιΜρη, Γενικ.η Έκκλησια.στικ1ι ΊστορΙοι, σελ 288.
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'ΑΛλα. κιχι πcίλι" δπιΧρχουσι οιιχκοπιχί, οιότι το πρωτεΤο" έμφoc"Ιζετιχι εΕς το" '10ό

λιο" το" Α' (341), τον ΔιΧμocσο" (366 - 384), το" '1ννoκέvτιo" το" Α', ~"θoc ~ &ρχ~
το13 &λαθήτου (402 - 416), εΤτιχ το" ΚαιλεστΤ"ο" Α' κcιλ Λέο"τα το" Α' (440-

461 ).
2. '11 εξέΛιξις

τοσ ΡωμΙΧϊκοσ πρωτε(οu είς Πιχπικόν πρωτείον κιχι ιΧΛι.Χθητον

Τοοιαμορφωθέν, καθ' 8" εrοομε" &μέσως &"ωτέρω τρόπο", Ρωματκο" καΙ Πα
πικο" πρωτεΤο", οιέτρεζεν, ιhς όρθως παρετηρήθ1J (1) τρεΤς κυρΙως φιΧσεις, έν ιWι

τη πρώτη οιεκοικοόμε"ο" οια. τη" 'Εκκλ1JσΙoc" τ~ς Ρώμ1Jς, έφ' έζ~ς οε οια. το" προ
καθήμε"ο" αύτης 'Επίσκοπο". 'Όθε" παρα. το όρθο" τω" συμπερocσμιΧτω" της συ
στηματικ~ς έρεό"1Jς, καθ'

& πρωτεΤο" κocΙ &λιΧθ1JΤΟ" έ" τη Ρωμocτκη σκέψει ύπ~ρ

ςσcν &"έκαθε" Μοιocι συσχεηκαί (2), οε" θα. ~Oό"ατό τις "α. ύποστ1JρΙζη, δτι το &λά.

θψο" παρα. τη PωΜΣC);κη 'Εκκλ1Jσίq. &ποτελεϊ: έ" ι α Loc" καΙ καθ' δλ1J" 'αύτ~ς τη"
γραμμη" δ μ ο t Ο γ ε ,,:η ΟιΟασκαλ!α".

ΚαΙ οιεκοικουσι με" οΙ ΠιΧπαι πρωτεΤο" οικocστ ικΎίς καΙ πειθocΡΧικΎίς αύθε"τΙας
το κατ' &ρχιΧς, εΙς πρώτη" δμως εύκαφία" έπιζ1Jτουσι "α. έπεκτεΙ"ωσι τουτο καΙ έ"
το'i:ς της ΠΙστεως της οεκουμε"ικΎίς 'Εκκλ1JσΙας.

•

Ούτω, πλ~"τω" μ"1Jμο"ευθέ"των πα.ραΟειγμιΧτων, &ρκεϊ: να. έ"θυμ1Jθωμεν έκ
των Παπων, &πο Σιλβέστρου ~ως ΣΙζτου του ΓΙ
ρΙως '1ννοκεντΙου το13 Α'

(402 - 417),

(314 - 449),

τ~ν περίπτωσιν κυ

&ζιώσαντος οπως έν το!ς κυριωτέροις έκκλ1J

σιαστικοΤς ζ1Jτημσcσιν αΙ συνοοικαΙ &ποφιΧσεις των 'Επισκόπω" πocραπέμπωνται εΙς

τον 'Επίσκοπον PώμΎjς ιhς

rectorem Ecc]esiae,

'1tρος γνωμοοόΤ1Jσιν (3).

ΕΙς την τοιocότην &ζΙωσιν του '1ννοκεντΙου δπελεΙπετο -η έρμΎjνε(α Λέοντος τοσ Με
γιΧλου

(440 - 461),

οτι δφίστατιχι μυστικ~ σχέσις μεταξδ του ΠρΙγΚ1JΠOς της 'Εκ

κλΎjσΙας 'Αποστόλου Πέτρου κσcΙ του Ρωμαίου ΠOντίψΎJΚOς

(4), οια. να. τεθη -η ολ1J

έξουσΙα του τελευταΙου έπΙ πεδίου μυστηριακου κocΙ να. όλOκλΎjρωθ7j ο{)τως -η ριζικ~
Oια.φOΡOΠOΙΎjσις του 'Επισκόπου Ρώμ1Jς &πο των λοιπων της Έκκλ1Jσίας 'Επισκό
πων.

Ή περαιτέρω δμως παpα.ΚOλOόθΎjσις τ~ς παραλλήλου πορεΙας πρωτείου κιχι &λoc
θήτου έν το!ς ψορευσι τοσ παπικου τοότου πνευματος δεν ένδια;φέρει -ημiiς ένταυθα,
~'(

οιοτι

ο

j.

χα.ρακτ 'ιΡ

<V

ΤΎjς

Ι

παpOυcrΎjς

"

εργα:σιιχς

Ι,

τυγχανει

πpωτtστως

\ ,

συστημιχτικος

και

ούχΙ Ιστορικός.
Mεγσcλυτέpo:.ν crΎjμα:σία" έ!χει έν προκεψένφ το γεγονός, δτι το πρωτε'i:ον καΙ το

έν αύτφ έΥκρυπτόμενο" &λά.θψο" Οιεζεδικ1jθΎj το κατ' &ρχα.ς ούχΙ δια. τον 'Επίσκο
πον της PώμΎjς, &λλα. δια. τ~ν 'EκκλΎjσία;ν αύτ~ς

(5).

(1) 'Ί8ε Β. Στεφανί80υ, Έκκλησιαστικη 'Ιστορία, Άθ1jναι 19<i8, σελ 261-263.
(2) Σαφώς πιστουται ή τοιαότη ocMeetιx καΙ έκ της Ιστορικοκα,νονικης μελέτης του Κ.

ΜουΡιχ

τί80υ, ΔιαφοροποΙησις, έκκοσμΙκευσις καΙ νεώτεραι έξελΙξεις έν τφ ΔικαΙφ της Ρωμαιοκαθολικης
Έκκλησιας, Άθηναι

(3)
(<i)
(5)

1961.

Πρβλ. Κ. Μουρατ[80υ, ΔιαφοροποΙησις, έκκοσμΙκευσις, ο •• , σελ

25-26.

Αότόθι.

Οδτως δρθώς 8ια,κρΙνει ό Κ. Μουρα,τΙ8ης Μο βαθμΙ8α,ς έν ήj τοιαύττι έξελίξει, της 8ευτέΡα.ς

ά:ρχομένης μετα. του Πά.πα' Ιουλίου του Α' , καθ' ~ν την t'ιΦΙστην αύθεντ!α.ν έν ήj Έκκλησία 8έν ιΧντι

ποιείτα,ι πλέον ή 'Εκκλησία της Ρώμης, ά:λλ' ό .'Επίσκοπος αύτ'ίjι; (πρβλ Κ. Μουρα;[80υ, ΈVθ.
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Ή μετιίβα.σις ΙSμως α.(J.τη &πο -της τοπικης Έκκλησία.ς εΙς τον πρoκα.θ~μενoν α.ύ-της
'Επίσκοπον 8εν εΤνα.ι γεγονός, το δπo~oν 8ύνα.τα.Ι τις να. &ντLπα.ρέλθΊ), ώσεΙ οό8εν να.
~ιέψερεν fι πρώτη ψιίσις. της 8ευτέρα:ς, ώς &ξΙωσις κα.Ι ώς κα.κo~oξ(α..
Έν τη πρώτη περιπτώσει, έ!νθα. το πρωτε'i:Όν καΙ το &λ&θητον 8ιεκaικε~τα.ι ~ιιX
την τοπικην ΈκκλησΙα.ν της Ρώμης, πρόκειτα.ι, θα. ήaύνα.τό τις να. εtπη, περΙ πλι%
νης έλι%σσονος, έψ' ()σον &κόμη ·8εν πα.ρίστα.τα.ι κα.τερρα.κωμένος ό συνο8ικος θε

σμός, ()σΤLζ ώς ε(πομεν κα.Ι εν τοΤς έ!μπροσθεν, aύνα.τα.!. να. &σκηθη κα.Ι κα.τα. τρόπον
λελυμένον κα.~ λα.νθιίνοντα. i)ta του 'Επισκόπου μετα. των περΙ α.ότΟν Κληρικων.
Ή πρώτη α.{)τη ψιίσις της Ρωμα.·cκης ά.ξtώσεως πα.ρουσ!.&ζει προς τούτοις κα.Ι

-rtvcx.

&να.λογΙα,ν προς την δπό ηνων Όρθο86ξων Θεολόγων κα.τα. τους νεωτέρους χρόνους
εξόχως προβα.λλομένην «Εύχα.ριστια.κην ΈκκληοιολογΙα.ν»

(1), κα.θ' ην έ!νθα. τε

λεr:τα.L fι θεία. Εόχ,φιστΙα. πcφίστα.ΤOCLΚα.Ι α.ότΟς όΚύριος κα.Ι έπομένως πρα.γμα.του

τα.ι fι ΈκκλησΙα., εν ()λη α.ότης τη οίκουμενικη 8ια.στιίσει κocΙ α.όθεντί'f (2). Έν 6ψει
λοιπον -της τοια.ύτης &να.λογΙα.ς πα.ρα.τηρητέα. τα. έξης:

α.) Άνεξα.ΡτΨως της &ληθεία.ς κocΙ όρθότητος η μη -της γνωσ-της θέσεως τοσ
Ν.

Afanassieff,

στ1. fι &ρχέγονος -της ΈκκλησΙα.ς Έκκλησtολογία. όπΎjρξεν <<εύχα.

Ρ tστια.κή» , εκτοπtσθε~σα. κα.τα. τον τρίτον ηaη α.ιωνα. όπο -της «οεκουμενικης» Έκ
κλησtολογΙα.ς (3), ηκιστα. θα. ~τo 8υνα.τΟν fι θεία. Εύχα.ρtστία. να. ενθα.ρρύνη τοπικήν
τινα. ΈκκλησΙα.ν εν τη σκέΨε~, ΙSΤ!. α.{)τη 8ύνα.τα.!. να. θεωρηθη μεμονωμένως ώς fι ίΕκ
ψρα.σις της μLaς &να. τον κόσμον του XΡΙσ"Coσ ΈκκλησΙα;ς κα.Ι να. ά.ντιποιηθη την
&λιίθητον α.ό-της α.όθεντία.ν.
Διότ!. εΤνα.ι μεν &ληθές, ()Τ1. κα.τα. την θεΙα.ν Εόχοφιστία.ν Λότος ό Κύριος παφίστα.
τα.ι εν τη τοπικη ΈκκλησL'f κα.Ι Κοtνότητι, όπερ ''Ον οό8εμΙα. α.ύθεντΙα. 8ύνα.τα.ι να.
Ισχύση, &κρtβως ΙSμως το γεγονος -της θεΙα.ς Εόχα.ριστΙα.ς κα.Ι -της εν α.ύτη πα.ρου
σία.ς του ένος πάντοτε Κυρίου &ποκλείει την aυνα.τότητα., οπως fι εν λόγφ τοπικη

'Εκκλησία. θεωρήση έα.υτην μεμονωμένην κα.Ι ά.νεξάρτητον (4). τοστο &λλωστε πεFL&νωτ., σελ.

J. Ratzinger, εt
«Den Unterschied der alten und neuen Situation
konnte man kurz 50 aU5drficken : ίω Altertum gab θΒ einen romischen Primat, heute gibt
θΒ einen papstlichen Primat; ίω Mittelalter als Zeit des Ubergangs konnte man νΟΗ einem
rDmisch - papstlichen Primat sprechen, da namlich die Bindung an Rom noch stiirker
war, wahrend das Amt ίη seiner Einzigartigkeit ebenfalls sehr hervortrat» (Joseph Ratzinger, πολυγρα.φ'!JμιtνOCL σ'!Jμe:ιώσεις «Ekklesiologie», Βοηη 1962, σελ 87).
(1) Πρβλ. Ν. Afanassieff, Das Hirtenamt der Kirche : Ιη der Liebe der Gemeinde vorstehen, έν: Der Primat des Petrus ίη der Orthodoxen Theologie, Ziirich 1961, σελ 7-67.
(2) 'Εκ της τοια.όΤ'!Jς Ιδέocς δεν μένουσιν &νE:Π'IJρέα.στOΙ κα.Ι νεώτεροι Ρωμα.ιοκocθολικοΙ Θεολό
γοι, ώς π.χ. δ γνωστώτα.τος Κ. Rahner, γράφων: «Εε ϊεΙ nicht nur wahr: die Eucharistie
ϊεΙ, weiles die Kirche gibt, sondern θΒ ίεΙ auch, richtig verstanden, wahr : Kirche ίεΙ, weil
θΒ Eucharistie gibt» (Κ. Rahner - J. Ratzinger, Episkopat und Primat, Freiburg ίω Br.
1961, σελ 27).
(3) Πρβλ. Ν. Afanassieff, ένθ. &νωτ., σελ. 35.
(4) Το τοιουτον &λλωστε δμολογε1: κα.Ι δ Afanassieff, γρ&φων : «Obschon. jede Kirche ίη
sich selbst alles hatte, was είθ benotigte, konnte die lokale Kirche doch nichtausserhalb
der anderen leben. Sie konnte sich nicht νοη den anderen abschliessen und auf sich selbst
zurίickziehen und unbeteiligt bleiben gegenίiber dem, was ίη den anderen Kίrchen geschah;
Denn was sich sowohl bei ihr als auch bei den anderen ereignet, das geschieht ja ίη der
θίηθη und alleinigen Kirche Gottes» (Ν. Afanassieff, ένθ. &νωΤ., σελ. 30).
25).

T~ν α.ύτην πρα.γμα.τικότ'!JΤα. δμολογε1: κα.Ι δ Ρωμα.ιοκα.θολικΟς

κα.Ι κα.τ&: γενικώτερον τρόπον γράφων:
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τρOCνως μα.ρτυρεi:τα.L έκ των ιΚρχα.LοτOCτων εύχα.ΡLσΤLα.κων εύχων κα.Ι 8~ έκ της «ιΚνα.
φoρ~», Ι:νθoc τ~ν θυσία.ν προσφέρεL ούχι. ~ ΤΟΠLΚ~ Έκκλ1jσία. ~ ΚΟLνόΤ1jς κα.θ' tIΧU,
'"l .... '
την,
α.Μ

1j,

ι
συμπα.σoc
του

-

'

"

Χ ΡLστου 'Ε·Λ
'θ ρLα.μ β'
Κλl\1jσLOC, 1j τε στρα.τευομ έ'
V1j XIΧL 1j
ευ-

ουσα., πα.ρ,LστιΧμενα.L ~νωμένΟΙL κα.Ι κocτoc την πρocξLν της Εύχα.ΡLστΙα.ς

(1).

β) Πα.ρoc τ~ν ποιρα.Τ1jρουμέν1jν έκ πρώΤ1jς 5ψεως &να.λογία.ν μετα.ξυ τΊjς Ρωμα.Ί:
κ~ς &ξιώσεως κα.τoc την πρώΤ1jν α:ύτης φocσLν κα;Ι της εύχα;ρισΤLοικΊjς Έκκλ1jσLΟ

λογΙocς, πρόκεr.ΤOCL κocτ' ούσίοινπερ/. δλως 8Lα;φόρων πεΡLπτώσεων κocΙ &ξtώσεων.
ι
'-.s,'j
Δ tΟΤL
ενφ

,
"Ε
ευΧΟΟΡLστLOCΚ1j
< ΚΚλ 1jσLΟ λ

ι
OYLOC

'

'θ εντιocν <:Ο"
τ J,
,ιν ocυ

'Κ'
ΤΟΠLΚ1jν

oLOC 'f1jV

OLVO-

Τ1jΤα: ιΚντλεϊ: &μέσως πα.ρOC του Κυρίου κoc/. ώς έκ τουτου &νocφέρεΤOCL εΙς

π

oc

σ α; ν έπΙ

μέρους ΚΟLνότψοι, Ι:νθoc &λ1jθως τελεi:ΤOCL ~ θείoc Εύχocρtστ(oc, ~ PωμocΊ:κ~ aξίωσις
την ocύθεντΙοιν &ρυετα.L ιΚπο του 'Αποστόλου Πέτρου, ον μονοπωλεtocκως, ο{)τως εί
πεΤν, 8Lεκ8ικεi: 8ιOC τ~ν ΚΟLνότψα; τ1jς Ρώμ1jς.

Κα.τόΠLν τ~ς ΤΟLocύτ1)ς &νocλύσεως κocτc:ι;8εικνύεΤOCL, δτι ~ Ρωματκη περΙ πρωτείου

\ ........

θ ι

"λ

Ι

,-

1:

'

κoc~ !J.ΛOC 1jτου ocνΤL 1jψLς υΠ1jρ",ε μεν

XOCL,

'J,

,

πλ~Ρ1j δμως κocτοιρρocκωσLν τοσ συν08Lκου θεσμοσ έπέφερε
,
J,
<:ο
ι
ι
εtς
τ,ιν
οευτερocν
φocσιν,

'1 θ α. πλέ ον
εν

,-

ι

ι <:ο

1:

κocτoc Τ'ίν πρωτην ocυΤ1jς φocσLν κοικοοο",ος,

'"

8LOC τΊjς μετc:ι;β&σεως ocύτ~ς
- Π α;πoc
ι
'έθ1j ως
' 1j" υ ΨΙLετ

c:ι;υτo το πρ ό σωπον του

στη έν τη Έκκλφί~ ocύθεντΙoc.
ΤΙθεl,OCΙ δμως το έρώΤ1jμoc: 'ΑποκλείεL ~ περ1. Έκχλφεοις 8t8oισxocλLOC ~ ό συνο8L

κος θεσμος πocσocν ~νoιocν πρωτείου 8L' έπι. μέρους τtνOC 'Εκκλ1jσΙocν 'η'8LOC τον προκoc
θ~μενoν c:ι;ύτΊjς Έπίσκοπον

;Ή

Όρθό80ξος ΘεΟλογΙα. οό8έποτε ~θεσεν δπο &.μφLσβ~

Τ1jσLν την ~VVOLOCV του ΤΨ1jΤLΚΟU ,πρωτείου

(2), δπερ τό κc:ι;τ' &ρχOCς εΙς την 'Exxλ1j

σ(ocν τ1jς Ρώμ'Yjς κocΙ τόν πρoκocθ~μενoν ocύτ~ς ιΚπ08ι86μενον, πεΡL1jλθε φυσLκως μετα.

το Σχ'i:σμoc εΙς την Έκκλ'YjσΙocν Κωνοτc:ι;νΤLνουπόλεως, τ~ν &.μέσως μετα. τ~ν τ1jς Ρώ
μ'Yjς κocτιχ τOCς ωκουμενικιΧς Συνό80υς ε\>ρLσκομ.έν'Yjν.

Νεωτέρoc 8ε &.πο Όρθο86ξου πλευρ~ μελέτ'Yj τοσ δλου θέματος του πρωτείου κoc
τocλ~γεL εες το συμπέρocσμoc, δΤL ούχl μόνον 8εν &.ποκλείεL ~ ~VOLOC τοσ συνο8Lκου
θεσμου την ~VOLOCν τοσ ΤLμ1jτικου πρωτείου, &λλιχ κocι τοστ' c:ι;ύτo δπocγορεύει &νocγ
κc:ι;Ιως ΤOCUΤ'Yjν

(3 ).

(1) Πρβλ. : «."Ekt προσφέρομέν σοι τ~ν λoγικ~ν ταότην λctτρe!α.ν, όπερ τών έν ΠΙστει ά:να
πιχυσαμένων Προπατόρων, Πα;τέρων, Πατρια;ρχών, Προφητών, 'Αποστόλων, Κηρύκων, Eύι:tγ
γεΑιστών, Μαρτύρων, ΌμoλOγ1Jτων, Έyκρατεuτών, κα;Ι παντος πνεύμα;τος 3ικα;Ιου, έν πΙστει
τετελειωΜΈVoυ» (Έκ της θε!α.ς Λειτουργ!α.ς ΊωOCννου τοί) Χρυσοστόμου).

(2)

Ή όΠ'ό τοί) Ν.

3ια τοί) δρου

Vorrang

Afanassieff

προτεινομένη ά:ντr.κα;τocστασις τοί) δρου

Primat

(ΠρωτεΤον),

(Προτεραιότης), Όρθoaόξως κέκτητα;ι τότε μόνον νόημα;, οτα;ν &πoβλέπrι

εις 3~λωσιν τοϊ) τιμητικοί) ΠρωτεΙου, δπερ &νεγνώρισεν &εΙποτε 'Ι) Όρθο30ξ!α.. Δεν 36να;τα;ι δμως

να συμφων~ση πας Όρθό30ξος Θεολόγος μετα της ά:πόψεως τοί)

Afanassieff «dass man mit
der Aηηahme des Primatgedankeηs gleichzeitig die eucharistische Ekklesiologie ausschliesst uηd umgekehrt mit der Entscheidung fϋr die Idee des Vorranges, die uηiverselle Ekklesiologie schwerlich vertreteη kanη» (μνημ. έργ., σελ. 35). Διότι α;Ι 3ύο ΈκκΑησιολογΙα;ι,
τας δπο!α.ς 3ια;'λεκτικώς &ντιπα;ρα;θέτει δ Afaηassieff, ~τoι 'Ι) «εύχα;ριστια;κ~» κα;Ιή «oΙκoυμεvr.κή»

3ΈV ά:ποκλεΙουσι κα;τ' ού3ένα; λόγον &'λ'λ~'λα;ς, έφ' δσον 'Ι) όντoλoγr.κ~ κα;θολικότης της ΈκκΑησ(α;ς
φυσικOv ~τo ναξ!χη ώς πρα;γμOCτωσιν την oΙκoυμεvικ~ν Έκκλησ!α.ν κα;Ι Έκκ'λησιολογΙα;ν, 'ή 3ε
oΙΚoυμενr.κ~ ΈκκΑησ(α; κα;Ι Έκκ'λησιολογΙα; ού3όποτε: !:πιχυσε ιια; ξ!χη ώς σ\JIIεκΤΙΚOν α;ότ'ijς tσώτατον

3εσμόν ~ν μ!α.ν θε!α.ν Εύχα;ριστΙα;ν, την &να τα πέρατα· τοί) κόσμου _θ' 'ι)μέραν &.νιiφερoμέν1Jν.

(3) Πρβλ. Ν. Afanassieff, ένθ. άνωτ., σελ 18 : «Der Grundsatz der Leitung der Κirche
durch die ΚοηΖίΙίΘη kaηη nicht gegeη deη Primat angeweηdet werdeη; ηicht ηur schliesst er
diesen nicht aus, sondern im gegenteil, er setzt dieseη geradezu voraus».
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'Τπο τοια:ύτην δμως ~ννoια:ν 3εν (lπο3έχοντα:ι το πρωτεΤον ol Ρωμα:ιοκα:θολικοί,
&λλ' &ξιοuσιν, δτι πρωτεΤον κα.Ι &λιίθ'i]τον προϋποτιθέα:σιν α.λλ'i]λα:, σννενώσα:ντες 3ε

&:μφότερα: εΙςτο πρόσωπον ένος κα:Ι μόνοΙ) 'Επισκόποu, τοσ Πά.πα:, προβλ'i]μα:"ηκον
το πως οΙκονομοσσιτην θέσιν τουτουέν

-rC;>

'Αφοuλοιπον (3ωμεν εόθύς &.μέσως το

δλ<ι> σώμα:τι τ~ς Έκκλ'i]σΙα:ς.

lmoPLKov

των κα.τιΧ την πρώτην Βα:τι

κα:νην Σόνο30ν 8ια.τρεξά.ντων, θιΧ &σχολ'i]θωμεν έν πα:ρα:γρά.φοις Ι3Ια.ις μετa
κoνoμ~ΤOI)

-rou

-rou &.νοι-.

πα.πικοu &λα:θ~τοu, έκθέτοντες τούς κuριωτέροuς λόγοuς, 3ι' οδς

κα.Ι α:ότη ~ Ρωμα.ιοκα:θολικη ΘεολογΙα:8εν Μνα.τα:ι να. OΙΚOνOμ~σrι μετα. τ~ς νενο
μισμέν'i]ς θεoλoγικ~ς σuνεπεΙα.ς τΟ &.λιίθ'Υ)τον τοu Ρωμα:ΙοΙ) Ποντ(φ'i]κος, &>ς έθεσπΙ
σO'i] ΤΟUτΟ 8ιιΧ τ~ς πρώΤ'i]ς έν Βα.τικα.νc;> Σuνό30U τC;>

3.

1870.

Τ& κa;τ« την πρώτην Βa;τικa;vΥιv Σόνοδον

Δια. να. κα:τα:νo-ήσrι τις τα.ς τά.σεις, τιΧ πνεόμα:τα. κα:! έν γένει τα.ς σuνθ~κα:ς, ύπο
τιΧς όποΙα.ς έθεσπΙσθ'i] έν Βα:τικα:νc;> το Μγμα:

-rou

&λα:θ~ΤOI) τοσ Πά.πα:, &.νά.γκ'Υ) να.

πα:ρα.κολοuθ~ση έξ &.ρχης έν τα:Τς κuριωτέρα.ις λεπτομερεΙα.ις τΟ δλον έκκλ'Υ)σιολο
γικον πρόγρα:μμα: τ~ς Σuν630U τοu Βα.τικα.νοU (1), τοu όποΙοΙ) κα:τfιρξα.τo ~ Συνο

.30ς κupΙως την 21'Υ)ν

'IcxvouCXPLou 1870,

ήτοι ~ξ περΙποΙ) έβ30μά.8~ς &.πο τ~ς έπισ~-:

μοΙ) ένά.ρξεως της Σuνό80U έν τ{j Bα:σtλικη τοσ ΆγΙοΙ) ΠέτροΙ)

(S'i]

Δεκεμβρι.οΙ)

1869).
την 21 'i]V 'IcxvouCXPLou 1870 3ιενεμfιθ'Y) μετα.ξύ των σuvέ3ρων ~ν «σχ~μα:»de
Ec{}lesia Christi, τοu όποΙοΙ) κuριώτερος σuντOCκτης ύ~ρξε κα.τιΧ τιΧς σχετικιΧς προ
κα:τα:ρκτικιΧς σuνε3ρΙα.ς ό Αυστρια:κος Ί'i]σοutΤ'Υ)ς Schrader. ΤΟ έν λ6γ<ι> σχημα., σκο

ποσν νιΧ έκθέση 8ιιΧ πρώτην φορα.ν εΙς την ΊστορΙα:ν της Ρωμα:ιοκα:θολικης Έκκλ'i]
φ uσ ε ω ς, l 3 LΟ τ -ή τ ω v κα.Ι &: Ρ μ ο 3 ι ο τ -ή
v τ~ς ΈκκλφΙα.ς, περιελιίμβα:νεν έν 15 κεφα:λα:(οις τιΧς &.κολοόθοuς θέσεις (2) :
1) Ecclesiam esse corpus Christi mysticum.
2) Christianam religionem nοnnίΒί in Ecclesia et per Ecclesiam a Christo fundatam excoli posse.
3) Ecclesiam esse societatem veram, perfectam, spiritualem et supernaturalem.
4) Ecclesiam θΒΒθ societatem visibilem.
5) De visibili Ecclesiae uniLate.
6) Ecclesiam θΒΒθ societatem ad salutem consequendam οmnίnο necessariam.
7) Extra Ecclesiam salvari neminem posse.
8) De Ecclesiae indefectibilitate.
9) De Ecclesiae infallibilitate.
10) De Ecclesiae potestate.
11) De romani pontificis primatu.

σΙα:ς σuσΤ'Υ)μα:ΤLκως τα. περΙ
τ ω

(1) ΚυριΦ..εροι;ι mJyιxl σχε't'ικως συΥχιΧνουσιν δ Mansi, Amplissima Collectio Conciliorum ... ,
LI κιχ! ~'t't έπισημο't'έριχ ή Collectio Lacensis, "ομ. VII, 1870 (acta et decreta sancti oecumenici concilii vaticani).
(2) Πρβλ R. Aubert, Die Ekklesiologie beim vatίkaώschen Konzil, έν: Das Konzil
und die Konzile, Stuttgart 1962, σελ. 285-330.
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12) De temporali sanctae sedis dominio.
13) De concordia inter Ecclesiam ac societatem civilem.
14) De jure et usu potestatis civilis secundum Ecclesiae catholicae doctrinam.
15). De specialibus quibusdam Ecclesiae juribus ίη relatione ad' societam
cίνΗθω.

Κ ο:ι\,ΎJ

\ ,

\

-

1.
\
θ/λ
θ
1.
'
ι
"ψ
,~~
μεν ιεΡChΡΧΎJσις κο:ι κο: ο ου σεφο: των
εμChτων εκ πpωΤΎJς ο εως ουοεν

εaιο:ΙτεΡον μο:ρτυρε! εν8ιιχφέρον τ~ς Συνό80υ περΙ του ΠOCπα: (1). Έκε!νο ομως οπερ
τεχνΎJέντως υποκρόπτετα:ι κo:t OCποσtωπ(iτα.t 8ιιΧ της OCνωτέρω σεφ(iς, γΙνετα.ι εμφα.ι
νεστο:τον

'λ ις
μο

'"

-.

λ/β
""ψ
_. ι
α. η τις υπ
ο ιν την εκτο:σιν των εν λ'
ογ<ρ κεφ<M\o:~ων,
συγκρινο-

μένων προς I1XλΎJλo:.

Ο{)τω το 110ν κεφιiλo:ιoν,
κο:ι του

R. Aubert

de romani pontificis primatu,

«εκπλ~σσει 8ιιΧ τ~ς εκτά:σεώς του»

των ΠΡOΎJΎΎJθέντων α.ότου

10

(2),

κα.τιΧ την δμολογΙα.ν
OCποτελουν το τρΙτον

κεφα.λο:Ιων περί ΈκκλΎJσΙα.ς.

ΈΠΙσΎjς τεχνηέντως OCποφεόγετα.ι κα.τ' ocρχ-ην εν το!ς OCνωτέρω κεφα.λο:Ιοις π(iς

λόγος περί OCλιxθ~τoI) του Πά:πα., λόγου γινομένοΙ) μόνον

tate

de Ecclesiaeinfallibili-

εν τ<;) 9<ρκεφαλα.Ι<ρ, πλ-ην πο:ριΧ τ-ην τοια:όΤ1jν πocρα.σtώΠΎJσιν εν τ<;)11<ρ κεφα.

λα.Ι<ρ, τ<;) 8ιαλocμβocνοντι περί τοϊί πα.πικου πρωτείου, ε!χεν έτoιμα.σθ~ σχέ8ιον περΙ
του OCλo:θ~τoυτoυ Πά:πα., tvo: 8ι8ομέτης τ~ς κα.ταλλ~λoυ εόκα.φΙα.ς προστεθη τοϊίτο
εΙς το 110ν κεφάλα.ιον, ώς caput adendum, gπεΡ κο:Ι εγένετο την 61jV ΜιχρτΙοΙ) 1870.
τουτο ομώς 8εν εγένετο OCνευ aυσκολΙα.ς. Διότι εν<;) Τι Uπεpάλπειoς προπο:γOCνaα. (3)
κοι:τώρθωσε νιΧ κερ8Ιση περΙ τοος

500 έκ των 774

συνέ8ρων όπερ της έΎΎρo:φ~ς κα.Ι

θεσπΙσεως του ocλo:θ~τoυ του Πάπα:, 8εν ~τo μικρος κα.ί δ OCριθμός των ·136, ο!τινες

OCντετOCσσοντο, l1Χλοι OCζιωμο:τικως, ιΧλλοι 8ιιΧ το μ-η ώριμον τοσ πρά:γμο:τος, κα.τιχ τοσ
νέου τοότου Μγμοι:τος (4). Τελικως μεσoλoι:β~σα.ντoς του ΠOCπα. όπερ της πλειονό-

(1) "Η87) Ι)μως έν άΡΧΏ της Συνό80υ προέκυψε 8ιαφωνία 6>ς προς τον τρόπον, 8ι' οδ ~8ει ν&
«Pius, episcopus
servus servorum dei, sacro approbante concilio, ad perpetuam rei memoriam», rJ.J.J..ωv 8ε
άπαιτούντων, κατ' άναλογΙαν προς τα; της έν Τρι8έντιρ Συνό80υ, τΟν τύπον «sancta synodus
decernit» (πρβλ. Granderath, Geschichte des vatikanischen Konzils, τομ. 2, σελ. 55 tξ.).
&ρχωνται τoc έπίσ7)μα κείμενα της Συνό80υ, rJ.J.J..ων μεν ε!σ7)γουμένων τον τύπον

Τελικως έπεκρ&τησεν ~ rJ.πoψις των πρώτων, έν8εικτικον καΙ τoUτo της παπικ'ijς έπtβολ'ijΙ;.

(2) Μν7)μ. έργ., σελ. 291.
(3) Μεταξύ αυτων 8ιεκρίνοντο οΙ Άρχιεπίσκοποι τ'ijt; Mecheln Dechamps καΙ τοϋ Westminster Manning, καΙ οΙ Έπίσκοποι τοϋ Regensburg Senestrey καΙ του Paderborn Martin.
(4) ΜτOC του νέου 86γματος ~σαν πε:ρΙ το τρίτον των Γ&ΜωνΈπισκόπων,έν 01ς δΆρχιεπί
σκοπος Παρισίων Darboy, δ Όρλε&ν7)ς Dupanloup καΙ δ ΓΡΕVώβλ7)ς Ginoulhiac, ή πλειονότης
των Αύστριακων, έν 01ς δ Καρ8ιν&λιος Πρ&γας Schwarzenberg, της Βιέντης Rauscher, οΙ Άρχι
ε:71iίσκοποι της Kalocsa ΗaΥnald,της Gran Simor, καΙ δ Έπίσκοπος της Diakovar Strossmayer
καΙ 13 έκ των Γερμανων, έν 01ς οΙ ΆρχιεπΙσκοποι Μον&χου Scherr, Κολωνίας Melchers, καΙ οΙ
Έπίσκοποι Rottenburg Hefele καΙ Μαγεντίας νοn Ketteler. Μν7)μειώ87) άντίστασιν έπε:8εΙ
ξατο έκ Γερμανίας καΙ δ Ίστορικος ΊγνιΧτιος νοη DolIinger, άρΧ7)Υος γενόμενος των Παλαιο
καθολικων, 00 αΙ σχετικαΙ έπιστολαί άπετέλεσαν τον γνωστον τόμον ύπο το ψευ8ώvυμoν J anus.
Τήν &aικ!αν δμως ταύτ7)ν, δτι παρεθεωρήθ7)σαν σκαιως καΙ rJ.veu νομίμου άνασκευ'ijς αΙ φωναΙ
136 Έ11iισκόπων, έπέπρωτο ν& άναΓVωρίση σιωΠ7)ρωι; ~στω καΙ έμμέσως ~ Ρωμα·ική Έκκλ7)σΙα
μετOC παρέλευσιν 95 έτων, -!lτοι σήμερον. :Ως γνωστόν, rJ.pepov του κιΧταστατικου της κατ& τOCς
-ήμέρας ήμων συγκλ7)θεΙσ7)ς καΙ συνεχιζομέν7)ς ~τι Β' Συνό80υ του Βιχτικανοϋ δρΙζει, δη π ε ν τ ε
όπογριχφαΙ Έπισκόπων έξαρκουσι 8ια; ν& έπανατεθ'ij έπΙ Τ&Π7)τος 0!08ήτι συζ7)τηθεν
Συνό80υ.

-!l8Yj

θέμα της
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'tΊ)τος, 1tροσετέθΊ), ~ς έλέχθΊ), εΙς το 110'.1 κεφ&λιχιον το περΙ του &λιxθ~τoυ του Π&ΠΙΧ.
XΙXΡΙXκτηρισΤLΚOν έξ έτ'έρου είνα.ι το γεγονός, gτι έν~ έντφ 9~ κεφιxλιxΙ~ τα: περΙ
του άλιxθ~τoυ της 'ΕκκλΊ)σΙιχς ού8εμΙιχν ποιουντιχι νόξι'l πέρΙ μεμονωμένου προσώπου

'
(Π ετρου

~'Ι π" ιχπα. )

'λ ιχθ'
ως οργιχνου τουιχ
Ί)του,

,

"

-

\

\,
'
μο:γεθ ος ιχποτε-

,~~
ΙXIv\ΙX
κεντρικον

λεΊ: ~ άλ~θειιx 8τι το σόνολον των 12 'Αποστόλων έ8έχθΊ) την όπόσχεσιν του άλΙΧ
θ~τoυ (1), οΜεΙς λόγος γΙνετιχι ούσιιχστικως κιχΙ συγκεκριμένως έν τφ 10~ κεφιχ

λιxΙ~ περΙ. της 8υν&μεως των 'Επισκόπων. Ό gρος μ&λιστοο«έπΙσκοποι» ~ <<έπΙ
σκοπος» άποφεόγετιχι έπιμελως, μ~ μνΊ)μονευόμενος έν τφ κειμέν~ του 100υ κεφoc,
λιχΙου, άλλα: μόνονέν τφ σχετικφ κιχνόνι, κιχΙ 1'0131'0 έντος έπτα: μόνον γριχμμων, gπερ
είνιχι έξοφθ&λμως 8υσιχνΜογον προς l)crιx 8ια: μιχκρων έκτιθεντιχι περ! του Π&πιχ

(2).

Τιχυτιχ π&ντιχ κιχΙ lJ:λλιxς ΠOλλOCς έλλεΙψεις πιxρεΤ~ΡΊ)σα:ν μετα: πoλλ~ς ΠΙΧΡΡΊ)σΙ<Χζ
Ικιχνο1. 'ΕπΙσκοποι έν τη Συνό8~, έπικρΙνιχντες πικρως το" ολον σχ~μιx των 15 κε
φιχλιχΙων.

'Εκ των σοβιχρωτέρων πιxρα.τηρ~σεων όπYjρξιxν ~ μ~ θεώρΊ)σις τ~ς 'ΕκκλΊ)σΙιχς
άπο τΎjς θείιχς συστ&σεως ιxύτ~ς, το μ~ OCγιογριχφικον των ορων κιχ/'.η ιJί8ικoς πιχριχ
σιώΠΊ)σις των 8ικιχιωμ&των του έπισκοπ&του κιχL των Συνό8ωνέν τη 'EκκλΊ)σ(ζf.

'ΕπΙσκοποι κιχL Κιχρ8ιν&λιοι, ώς δ Πρ&γ<Χζ

nouilhac,

ό Νειχπόλεως

Riario Sforza,

Schwarzenberg, δ ΓρενώβλΊ)ς GiPecci (δ 'tελευΤΙΧLος ώμΙλει

δ ΠερουγΙιχς

κιχΙ έξ όνόμιχτος9 'Επισκόπων της ΜέσΊ)ς 'ΙΤΙΧλ!ιχς, ό 8ε προτελευτιχΙος καΙ έξ όνό
ματος 30 'Επισκόπων της Νειχπόλεως) κ.ιJί.,~ξ(ωσιxν έντ6νως να: έκ'tεθωσι 8ια: μιχ

κρων τα: περΙ έπισκοπ&του κιχL των Συν68ων.
ΏσΙΧότως σπου8ιχΤον πρόσωπον 8ιε8ριχμ&τισε μετocξu πολλων ιJίλλων καΙ ό 'ΕπΙ
σκοπος της

Beauvais, Devoucoux,

προτε(ν<Χζ μετα: 18 Γ&λλων Έπισκόπων, 8πως

άφιερωθη ~8ιoν κεφ&λιχιον εΙς τους 'Επισκόπους ώς 8ιΙΧ8όχους των 'Αποστόλων
(πιχρα:

Mansi, τομ. LI, 378, 25). Σχέ8ιον τοιΙΧότης έκθέσεως
Ketteler 8σον κιχΙ δ 'ΕπΙσκοπος Devoucoux (8).

συνέτoc,ξε τόσον ό Μιχ

ΎεντΙ<Χζ

Κιχτόπιν "οιΙΧότης άντ'ι8ρά.σεως ~τo άΜνιχτον να: έγκριθη το σχΎjμιxτoυτo ώς
είχε, 8t' 8 άπεφιχσΙσθΊ) ~ έκ νέου σόντιχξιςΙΧύτου, άνιχτεθεΙσιχ εΙς τον Γερμιχνον 'ΙΊ)

ου'έτην Κleutgen.

θ ιχ\ ε'λ α.μ β'
• '''Ψ
\ 10 πρωτιχ
1....
"
θ ιχ\
ανοντο υπ
ο ιν τα
κεφ<λΛoctιχ,
ιχτινιχ
Δ ΙΙΧ' το" νεον σχΊ)μιχ
~άπετέλoυν την 8ευτέριχν constitutio, πρώΤΎJ~ 8ε constitutio θα: &.πετέλει το 110'.1 κε
φ&λιχιον περΙ Πά.πιχ, ύπ08ιιχφοόμενον, εις τα: έξΎjς τέσσαριχ κεφά.λΙΧιιχ :

1) De apostolici primatus

ίn

beato Petro institutione.

(1) Ό R. Aubert δμολΟΥεί ώι; προς το 90ν κεφάλαιον, /)ΤΙ «diese Siitze zeigen ohne jeden
Zweifel, dass Christus dem Κ ο 11 e g ί u m d e r Ζ wQ 1 f und ηicht Petrus alleiη die Bewahruηg seiηer Offeηbaruηg aηvertraut hat (was auch natilrIich die besondere uηd beson'ders bedeutende Rolle des Leiters des Kollegiums sein mag») , ~νθ. &\ιωτ., σελ. 295.
(2) Πρβλ. κοιΙ R. Aubert, ~νθ. &νωτ., σελ. 296.
(3) Άξιoμνημόνε:uτoι εΤνοιι οΙ λόγοι του Έπισκόπου, aηλώσοιντος δτι «nonηuli episcopi
obstupuerunt cum videriηt nullum ίη scbemate d e e c c 1 e s ί a existere caput ubi expresse agetur de episcopatu et coηciliis geηeraIibus, ίη capitibus ΙΙ et Χ necnon ίη canone
ΙΙο sunt revera verba quaedam, uilde induci potest episcopos esse successores apostolorum, ideque pastores esse et doctoresquibus ius competit Christi ecclesiam docendi et
regendi. .. sed baecsufficere ηοη videntur ίη constitutione tam solemniubiinquindecim
capitibus tam fuse disseritur de ecclesia et eius regimine» (ποιρα: Μansi,τομ. LI, 919, 6ΌΟ).
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2) De perpetmtate primaLus beati Petri ίη romanis pontificibus.
3) De vi et raLione primatus romani pontificis.
4) De romani pontificis infallibili magisterio (1).
Κιχ!. τα. μεν πρωΤ«,10κεφ<ΧλOCLΙΧ, έπεξεργιχσθέντα.ΚΙΧΤΙΧλλήλως, l80crιxv νέον σΧΎίμιχ (2),
δπερ 8εν συνεζYjτήθYj εκ νέου Μγφ τΎίς βιιχίocς 8ιocκoπΎίς τΎίς Συνό80υ, ώς εκ του
εκριχγέντος εν τί;> μεΤQ-.ξύ Γriλλογερμocνικου πολέμου, γεγονος δμως είνιχι, δη εντί;>
ι"
ι
,θ
σΧYjμocη τouτφ πocρετηρYj

Yj

\

~
Ι ~
(
,
,~,
..... "
,.
t
txιxvYj προοσος ως προς ΤΙΧ otXΙXLOC του εΠΙσ'"οπιχτου, ocφιε-

ρωθέντος ocότο'i:ς εΙ8ικου κεφΙΧλα.Ιου. Άντ' ιχότου
προότocθYj, πιχρα. ίκιχνα.ς &ντφρήσεις, ~ γνωστ~ ώς

xoc!.

κα.τα. σχ1jμoc πρωθύστερον

pastor aeternus

Ή εν t8ιιχ;ιτέρocις επιτροπωΤς

xoc!.

εν γενικιχΤς oυνε~ριocσεσι της δλομελεΙιχς συ

ζήΤYjσtς πψΙ τα. τέσσιχρα: 'rιxUτoc κεφ<ΧλOCLOC, ~tocρκέσocσoc &συνήθως
~

περί του ΠOCπιχ

&ποτελουμένYj εκ των μνYjμονευθέντων τεσσOCρων κεφocλocΙων.

constitutio,

,ι

,ι"

' _...

,ι

'1"

ι ~"λ

τιιν εντυπωσιν οτι εις oυσεv επροκειτο νιχ ΚOCΤ<λΛYj""η ocποτε

εσμoc,

xocr.

εμποιουσα.

-,
μιχρτυρει περtτρoc-

νως περι. του κα:ινοφιχνους ,των ~t~ocσκocλιων, octηνες επεχειρεΤτο να. θεσπισθωσι ~ια.
των κεφocλOCLων ,τούτων.
Προς gκθεσιν των γενομένων συζYjτησεων xocl των έπιχεφYjμOCτων έκιχτέρocς των
&ντ'LΜΙXΧOμένω~ μερί~ων 8έν πocρέχετocι 8υστυχως δ κocτ<ΧλλYjλος χωρος. Δι' δ περιο
ριζόμεθoc ivτιxiJOoc να. πιχρocτηρήσωμεν, δτι ένί;> τα. 'rpLoc πρωτoc κεφocλocιoc περι. του

πρωτείου του, ΠOCπιχ έθεσπΙσθYjσocν μετ' όλιγωτέρocς σχετικως aυσκολίocς, το περΙ
&λocθήτου &πέβYj ~ &λYjθ~ς πέτρoc σxocy~<Xλou.

Ό ΠOCπα.ς κιχ!. ~ περΙ ιχΙΙτον πλειον6ΤYjς 't1jc; Συνό~oυ ~σιxν &ποφιχσισμένοι va'
ι

θ εσπ.σωσι

\

'1"

-

το σογμoc του

'λ

oc oc

θ'

Yjτου,

.s,

'1'\
ιι σε

,
,
_...
\ , '1'\
ocνΤΙΠlλJως μερις ουσεν

,
,
YjouvYj
Yj voc\,επιτu:~

'θ

Χll, '(Cocpιx. τα. &κιχτocμOCχψα. α;{ιτ1jς επιχεφήμocτoc.
οι {ιπέρμocχοι το1) &,λα;θήτου εν6μισα;ν, δτι 8ια. των ορων «θΧ

cathedra»

&φ' ένος

'r1jc; Άπο_ ... ι 'ψ
\ - 'Ι στορ.ιχς
ι'
έ
~
λ'
,
\
\ ΙΛ 'θ
' 1
Κ<λΛυ εως κιχι της
ocvτικειμ vocc; συσκο ιιχς ως προς το <J.I\OC Yjτον, ενυς προσώπου (του ΠOCπιχ). Πλ~ν κιχ!. έπΙ των crYjμε(ων 'εουτων ~ συζήτησις xocl &ντΙ8ρocσις

xoc!. «de fide et moribus»

OCφ' έτέρου περιώριζον ίκα;νως κα.ι. ~λυoν τιΧς έκ

της μειονότητος όπ1jρξεv &κα,τιχμOCΧYjτος, οτε συνεpγoύσYjς κιχΙ της έκρύθμου, πολι1.••
ΤΙΚYjς;;;ν

(1)

Ε'
ι
υρωπη

"

κα,τιχστocσεως,

ο

Π'
ιχπιχς

\,Yj

κιχι

\ ιxuτoν
, l 'tcrxupoc,

περι

Ι'
βλ ι
μερ.ς επε

Yj-

Ή τor.oι.ύτ-η 8ια;τόπωσις του τΙτλου του κεφα;λα;Ιου δφειλετα;ι εΙς τόν Κα;ρ8ινάλιον κα;Ι 'Αρχι

επΙσκοπον της

Bologna Guidi, ~oυσα; πpότe:poν : «de infallibi1itate romani pontificis»;8topOωoo

θεΤσα; 8έ, !να. μή αγη εΙς πα.pεξ~ίtjσιν, lΙτι δ τοu &γΙου Π νe:όμα.τoς φωτισμος συv8έετα;ι "ρος τΟ
πρόσωπον του Π&πα., άλλιΧ μόνον προς ώρισμένιχι; α.υτοutνεργεΙΙΧς. Ό α.υτός lΙμως
dγόΡευσlν του την 18Ύ)ν ΊουνΙου όπεστηριξεν, lΙτι

1,

Guidi

κα;τιΧ την

μετα: των Έπισκόπων συνεργα.σΙα. τοu Πιίπα.

8ιιΧ τιΧς &λα;&qτoυς α;ότου tνεpγεΙΙXς είνα;ι dπα;Ρα;(τητ~ς. Προέτεινε μιΧλιστα; κα.Ι Κα;νόνα; ~oντα; οίΙτω:
«'Ο Ισχυριζόμενος, /\ΤΙ δ Πάπας κα;τιΧ, την 8ια;τυπωσιν 80γμα;ΤLΚων κειμένων ένεΡγε!tξ 18lα;ς βoυλ~ς

καΙ 8υνάμεως (ex arbitrio), d"εξα;ρ;t"ήτως της ΈκκλΎ)σΙα;ς, ~τoι κεχωpισμέ'Jως α;ύτης' κα;Ι ούχΙ
β&σει της συμβουλ'ijς των 'Επισκόπων, ο{τινες μα;ρτυρουσι την Πα;ρ&80σιν των έα;υτων Έκκλrισιων,

ιiv&θεμα; ι!στω» (πα;ρα: Mansi τομ. Lll, 7'*0-7'*8). 'Ο dτυχής Guidi κλΎ)θεΙΙ; πα;ριΧ τουπ&;πα; ~κoυσε
8ριμυτ&τα:ς πα;pα;τηp~σεις, μετα:ξίι αλλων,/\τι οΙ Έπ(σκοποι 8έν είναι μ&ρτυρες της ΠΟ:Ρci:8όσεως.
«'Υπάρχει μόνον εΤς μ&ρτυς της Πα;ρα;8όσεως κα;Ι ουτος είμα;ι ηώ», είπεν ό Π&πα;ς (πρβλ. Butler - Lang, Das vatikanische Konzi1, Miinchen 1933, σελ. 317).
(2) Τό σχ'ίjμα; τοίίτο ΠΟ:ΡΙΧΜΕ!να;ν έπ' &ρκετόν αγνωστον, tξε8όθΎ) Ιιπό του Έπισκόπου Paderborn Martin, εiSΡΎ)ΤΟ:Ι 8έ πα;ριΧ Mansi (τομ. LllI, 308 - 317) όπο τον τΙτλον: Schema constitutionis secundae de Ecclesia Christi secundum reverendissimorum Patrum animadveri;iones reformatum.
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θησα.ν 8~ΙΙ τ~ς 8υν&μεως κα.Ι οόχΙ 8~~ της πειθοσς. Οδτω το έπίμα.χον θέμα., Μν ex:
~ τη oι~8~τιν~ συνα,~νέσε~ της ΈκκλησΙσ.ι; τυγχ&νη δ Πά:πα;ς Μά:θητος, ελό

sese

θη 8ιΙΙ πpoσθ~κης, την τελεuτα.Ια.ν στιγμ~ν, του δρου «ηοη

autem ex consensu

Ecclesiae» (1).
Κα.τά. τ~να. 80κ~μα.στ~κην ψηφοφορΙα.ν την 13ην 'ΙουλΙου, εξ
φησα;ν

451 placet, 88

ηοη

placet

κα,Ι

601
62 placet juxta modum.

πα.ρόντων εψ~

Ή τελ~κη κα.Ι επίσημος ψηφοφορ(α. επpόκε~τo νOC 8~εξα;χθη την 18ην 'Ιουλίου,

OL

πλε'i:στοt δμως των δπερμ&χων τιης με~oνό't'ΊJτoς, άντ~ληφθέντες εν τ<t> μετα.ξόκα.Ι

8ιΙΙ προσωπικων έπα.φων προς τ6ν Πά.πα.ν, ΟΤΙ πασα. περα.ι,έρω. προσπ&θει& των
ητο μα;τα.Ια., άνεχώρησα.ν εΙς τΙΙ

r8LOO)

τινες

8'

α.ότων κα.Ιπερ πα.ρα.μεΙνα.ντες εν Ρώμη

8εν πpoσ~λθoν εΙς την ψηφοφορία.ν της 18ης 'Ιουλ(ου, οτε εν μέσ~ 8εινης κα.τα.ι
γΙ80ς κα.Ι &σuν~θων άστρα.πων εθεσπΙσθη εν τη Βα.σιλικη του ΆγΙου Πέτρου το

νέον Μγμα.; 8ιΙΙ Ψ~φων 553

placet

κα.Ι 2 μόνον ηοη

placet.

Οδτω λόγ~ της βια.Ια.ς 8ια.κοπης τ~ς Συνό80υ εθεσπΙσθη εκ το\) ολου σχ~μα.τoς

de Ecclesia μόνον το
EcclesiaChristi, κα.ι

&να.φερόμενον εΙς τον Π&πα.ν, &ς

constitutio prima (2) de

τουτο κα.τΙΙ τρόπον πρωθόστερον, &ςπα.ρετηρ~θη κα.Ι &νω

τέρω.
ΈOCν ήθελέ τις κocτόπιν τούτου νιΧ ερευν~ση τOCς άγιoγρα.φ~κιΧς
θέσεις, εΙς &ς ή Ρωμα.ιοκocθολικη ΈκκλησΙα. ε θε ώ Ρ η σ ε

XOCL

πα.τερικας

μocρτυροόμενοv το Μ

γμoc τουτο, θα πocρΙστα.το &ν&γκη ΣUγγρα.φιης Ι8Ιου εpγoυ,8ιότ~ Μν

oct εν προκειμέ
16, 16-19, 'Ιωα.ν.

ν~ άγιογρocφΙΚOCL θέσεις τυγχ&νουσι κυρίως μόλις τρε'i:ς, ήτοι Μα.1.-θ.

21, 15-17 xoct Λουκ. 22, 31.-33

(α.Ι Μο πρωτocι δσον άφop~ εΙς το πρωτε'i:ον, ή 8ε τε

λευτocΙα. εΙς το Μ&θητον), ~ &ν&γκη νΙΙ πα.ρουσι&σωσιν &ς πα.ρα.80σια.κΟν το κα.ινΟν
α.δτων 8όγμα., &.γει τοός ΡωμOCΙQκα.θολικοός 8ιocρκως κα.Ι εΙς νέα.ς άνooζητ~σεις πα.ριχ

-

τοις

Π OCΤΡα.σιν,
1
11
~ λ β ε β ια.σμενης
1
1
1
υπου
oι~
πα.ρερμηνεια.ς
ΠΡοσα.γετocι

xoc.Ι'η

πλέ ον

•

α.μυ-

(1) Πρβλ. Butler-Lang, Das vatikanische Konzil, σελ. 362 : «Das Konzil hielt sich
an das Vorbild der Deputation d e . f ί d θ und fίigte ίαι letzten Augenblick, statt θίηθ
Verstiindigung herbeizufuhren, die Κlausel an «ηοη autem θΧ consensu Ecclesiae». ΈπΙ το\)
έπιμΙΙχοΙ) δμως τοότοΙ) θέμcιτoς, tπι το\) δ7t'οΙοu θα -ήMν~τό τις να εrπη δτι σuΓΚΕVτρoi:ίτ~ι ~

OA'IJ

κ~κo80ξΙα το\) άλ~θ~ΤOI) το\) ΠΙΙπ~, -ήγωνΙσθ'!jσ~ν οΙ ΈπΙσκοποι της μειo'Jότητoς δσ'lj αότοΤς 8ό
ναμις, 8ηλώσ~ντες ώς την όστιίτην έπ' ~ότoi:ί όΠΟΧ6ψ'ΙJσιν τον τόπον το\) , ΑντωνΙνοΙ)

(t 1459),

Δομινικοινο\) ΘεολόγοΙ) της Σuνό80U της ΦλωρεvτΙ~ς, ~χoν~ ούτω: «'Ο ΠΙΙ=ς ΜνΙΧΤΙΧΙ βεβιχΙως

ώς &τομον

(singularis persona)

κΙΧί έξ Ι8Ιων

(motu proprio)

να: π~vη&!i περΙ την ΠΙστιν, πλην

et\IIXL ά8όlJlXτον να: rcAιxv'IJ&!i oQτoς Οτιχν λιχμβΙΙν7) την σuμβοuληv κιχΙ βo~θειιxν της 'Exxλ'IJcr~t;

tens concilio et requirens adjutorium).

(un-

Οδτω 8ιετΙΙξ~τo δ Θεος λέγων: "έ8ε~θ'ΙJV περΙ σο\)".

ΈΠΙσ'ljς 8εν 8όνΙΧ-Μ:ι νιΧ σuμβ1j 7ι κα;θόλοΙ) 'Exxλ'IJcrlΙX να: 8ex&!i ώς κα;θολικην 8ι8α;σκιΧλΙα;ν α:ϊρεσΙν
τιvα;,8tότι αύτη ε!νιχι ~ vά:μιΡ'ΙJ, ητις α;!ωνΙωι; θα: π~ρσ.μέν7) "&νεΙ) σπίλοΙ) η ρuτΙ80ς"» (Summa Theol.
pars ΠΙ, tit. 23, C 3. § 4). 'Ο άνωτέρω δμως τόπος, προτα;θεΙς όπο τοσ Κιχρ8ινιχλΙοΙ) της Βιέννης
Rauscher κα;Ι κοιτ' tπα;νά:ληψιν τεθεΙς εΙς το πρoσκ~νιoν, ώς κοινον ~tτημσ. πά:ντων τών Έπ~σκόπων
της με~oνότητoς,

aev ~auvιxτo νιΧ !κoινoπoι~ση τούς 'lπεριχλπεΙοuς.
(2) Τινές, ώς πρότερον δ Dom Lambert Beauduin κα;Ι νσν δ R. Aubert (μνημ. έργ., σελ.
323 ),θεωρο\)σιν 1)8'11 τον χα;ριχκτηρισμον το\)τον «prima» ώς 8'ΙJλωΤLΚΟV δτι το έκκλησιολογικον
θέμα; πιχρα;μένει ~τι ιΧνοικτόν, ιiνιxμένoν την δλοκλήρωσΙν· τοΙ) atιX 1Ι'ερα;ιτέρω

Ecclesia,

ιJ.λλoι δμως, ώς

9 Granderath,

πιχρα;Τ'ΙJροuσιν, δη το έπΙθετον

\/Οη&!i έν τη τ ~ Κ Τ Ι κ 1j ιχίιτοσ έvνοΙq:, άλΜ μiD.λoν ΈV έννοΙq: ά ξ LΟ λ

το\) χα;ρα;κτηρΙζετιχι 1ι θεμελιώaης σ'ljμα;σ~ της

buch der Dogmengeschichte 5'IJ έκ8.,

Q

constitutiones de
prima 8εν πρtπει να:

γ Ικ

1j, 7JΤOL Οτι 8ι' ΙΧό

con!)titutio τΙΧότης (πρβλ. R. Seeberg, LehrDarmstadt .1959, τομ. ιν /2, σελ; 906).
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~pα:πεp~ Πέτρου ~ Ρ6>μ1jς νύξ~ς των Πατέρων &ς σΤ1jρΙζουσα τ~ν έαυτων &π()Ψ~ν.
M&λ~στα έγριΧι:Ρ-ησαν καΙ πραγματε'i:αL

8λαL &ς προς την ~L8ιxσx<XλEcιv ένος καΙ

μόνον Πατρος &νCΙΙ:ΡΟΡLκως προς το Ρωμαϊκον πρωτε'i:ον (1), έν~ ~Ld το &λ&θψον
λέγεταL, 8ΤL

Πατέpες~εν δμLλουσLν &κόμ1j περΙ του &λαθ~τoυ το13 Π&πα, μαρ

«OL

τυpoυσ~ν 6μως την &ΠΟι:Ριr.σLστ~κην ~~8ακ'nκην αδθεντΙαν τΊίς Ρωμα;;κΊίς 'Εκκλ1jσΙας
κιr.ί του 'Επισκόπου αδτης»

(2).

Ο{\τως έπικ<Xλoσ\l'ια~ περΙ τΊjς ΤΟLαύΤ1jς αόθεντΙας την προς ΡωμαΙους tπLσ10λην

του ΊγνατΙου ΆντιοχεΙας (κει:Ρ. γΙ

2) (3),

του ΚυΠΡLανου (tΠLστ.

στΙνου

(sermo 131, 10, 10).

1), του Λouγ80ιινoυ Etp1jVΙXLOti (Adv. haer. ΠΙ 3,
59, 14), του ΊερωνΙΙμου (έΠLστ. 15, 1), του Λόγου

'Η Bατικαν~ Σιινo~oς έπεκαλέσθ1j καΙ κεΙμεν& 'rLVΙX των συνό~ων Κων/πόλεως

(870),

Ι

Β ΈV Λυων

(1274) καΙ

ΦλωρεντΙας

(1438).

BεβαJΙως ~ &ναtρεσLς πα σων των θέσεων τοότων έΚι:Ρεόγει των δρίων τΊίς παpoόΘ"1jς
έργασΙας, τοσούτιρ μα,λλον 6σιρ κατ' έπαν&λ1jψιν ~XOucrLII α\)ται OCνα.φεθΊί
δ έvτα.υθoc τοσουτον μόνον θα: λεχθη περΙ α.ότων

(4).

ΔL'

:

τα: σχεΤLκα χωρία. τ-ης Κ. Δια.θήΚ1jς μοφτυρουσL ,ΤLμψικον μόνον ΠΡωτεlΌν του

Πέτρου, περΙ του όποΙου &κριβως πρόκεLταL καΙ έν το'i:ς μν1jμονευθε'i:σ~ πα.τεΡLκο'i:ς χω
ρΙοις. Εt~Lκως ~ε περΙ των πατερικων χωρΙων &.ξΙOΘ"1jμεΙωΤOν 8ΤL ταυ-τα. προέρχον

"ΙXL κατα: το πλε'i:στον έκ Πατέρων τΊίς Δόσεως, πα.ρ' οΤς ήτο ~ε~ικα.ιολΟY1Jμένος ό
t~Lcι(τεΡος ~παινoς της Ρ6>μ1jς, tι:p' δσον α.δΤ1j OCπετέλει την μόνψ έν τη ΔόσεL &πο
,στολLκ~ν ~3pα.ν. ΚιχΙ έκ Πατέρων 8μως της ΆνατολΊίς προερχόμενα. τα: τοια13τα. χωΙ

, ~

pLIΧ,

Ι

ουοεμLcιν

Ι

κεΚΤ1jνΤ!ΧL

~~

1.
LΟLαΙΤξ:;Ρα.'1

~"

oLιx. τον

Ρ Ι

ωμ1jς

Ι'

Θ"1jμασLα.ν,

,~,
,
ως ε",αγεταL εκ του

κατωτέρω χωρ(ου του Μ. ΒασLλε(ου, γρ,χι:Ροντος προς τους ΔυτικοΙΙς: «'Ο μεν γα:ρ
πιχρ' ~μων λόγος δποπτός έστι το'i:ς πολλο'i:ς, &ς τ&χα. 3ι& τινας Ι~ιωτικ&.ς ψιλονει
κίαν προς &.λλ~λoυς έλομένων- uμε'i:ς 3ε 8σον μακρα:ν αότων &.πωκισμένοι τυγχ&νετε,

-

,

ι
λΙ
,- λ
τοΟ'ουτιρ π εον παpcι τοις
αο. το

.!.~ Ι
11.
w:"ιοπ~στον ",χετε,

l
πρυς

τιρ

"
και την

,
παρα

-

Θ
"εου

χ&ριν σ1JναΙpεσθcιι ύμ'i:ν εΙς την υπερ των καταπονουμένων έπφέλειαν. 'Εα:ν ~ε καΙ
σuμΨ6>νωςπλεΙονες όμου τα: αότα: 30γμα.ΤΙΘ"1jτε, 3Ίjλoν δτι το πλΊjθoς των 30γματι-

(1)

ΠερΙ Κυπριανοίί π.χ. πρβλ

Hugo Koch, Cyprian und der romische Primat, Leipzig
Poschmann, Ecclesia principalis. Εϊη kritischer Beitrag zur Frage des Pri-mats bei Cyprian, Breslau 1933.
(2) Ludwig Ott, Grundriss der Katholischen Dogmatik, lι7J έκ3., Basel- Freiburg - Wien

1910,

κocΙ Β.

1959,

σελ. 3lι8.

(3) Άξιoσ7JμεΙωτoν, /)ΤΙ καΙ την περΙφ7Jμον ταόΤ7Jν θέσιν, εις ~ν ά.πέ3ι30ν τοσα.ότην σ7Jμα.σ!α.ν
οΙ δπέρμα.χοι τοίί ά.λα.θ1jΤOI) ΈV τpj Σvνό3φ τοίί Βατικα.νο\! (καΙ -η όπο!α. καΙ σήμερόν ά.ποτελεί ~ν
των προσφιλεστέρων πα.τερικων, έπιχειΡ7Jμά.των των Λα.τΙνων), πολλοΙ ΈπΙσκοποι τότε έζ~τησαν

ν,χ ά.πορρΙΨωσιν έπισήμως, ~ς οΜεμ!α.ν σχέσιν ~ovriιxv προς το ά.λά.θ7Jτον (πρβλ.

Das vatikanische Konzil,

σελ

Butler - Lang,

360).

(lι) 'Εν α.ύτpj τα.ότη τpj Σvνό3φ το\! Βα.τικα.νοίί ά.VΏρέθ7Jσαν καΙ δπο Ρ ωμα.ιο_θολικijς πλεvρ!iς.

Παρ '7jfLϊ:v κλασσικον παρα.ΜΈVει εΙσέτι το σύγγρα.μμα. τοίί ά.εψ~σΤOI) 'ΑρχιεπισκόποΙ) Άθ7J"ω"
Χρvσοστόμοv Παπα.30ποόλοv, ΤΟ Πρωτείον τόίί ΈπισκόποΙ) Ρώμ7Jς, Άθijναι 1930., Πρβ),. καΙ
Ί. KΙXpfLLp7J, Ή Έκκλ7JσιολογΙα. το\) Με:γά.λοΙ) Βα:σιλεΙοv, 'Aeijvιxt 1958, .σελ. 33 tξ. Ή Έκκλ7Jσιο
λογ!α. το\) &γΙοΙ) rP7Jyoptov το\! Θεολόγοv, Άθijνα.ι 1960, σελ lιO έξ., κα.Ι Κ. ΜοvρατΙ30V, Ή ού
σΙα. καΙ το πολΙτεvμα. της Έκκλ7JσΙα.ς ... , 'Ae'ijVΙXL

σθωσα.\Ι δλΙγα. τlνOC κvρΙως
της ocγ!α.ς Γρα.φ'ijς

~ς προς

ά.ναφορικως

προς

το

πλέον

1958,

σελ. 22lι έξ. πιχρ,χ '\:α.ίίτα ιJμως εΙρ-ή

σοβαρον,

κατ,χ

,την

γνώμ7Jν

τΟν Πέτρον κα.Ι ,την, αύθεν'\:Ιαν αότο\!

μα.ς, χωρΙον

έν τpj καθόλου
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σOCντων OCνα.νΤΙΡΡ1jτον πα.σι την πα:ρα.30χ-ην κιχ.τα.σκεurX.σει το\) 36γμα.τος»

(1).

'Εκ το\) σποu3α.Ιοu τοότοu χωρΙοu 3όο ηνιΧ κα.τιχ.φιχ.(νοντα.ι: πρωτον, gτι ~ ΣUν

α.ντΙληψις των Δuτικων έζ1jτε'1:το οδχΙ 3ιιΧ την &ποφιχ.σtστικ-ην α.δθεντΙα.ν. των, aAAa
λόγφ

't'1j; &ποστOCσεώς των, ~τις περιεποιεΤτο α.δτοΤς 3ιιΧ ,,-ην ψuχολογΙα.ν των έρι

ζόντων Ι~ια.ιτέρα.ν &ντικειμενικ6τητα.. Κα.!. 3εότερον, gτι Ι3ια.ιτέριχ. 3Ι3ετα.ι cr1JμιxcrLtX
Ι)πως «πλεΙονες τιΧ α.ότιΧ ~oγμα.τΙσωσι» κα.!. 3εν θεωρεΤτα.ι έπα.ρκ-ης ~ 'rOu Ρώμ1jς
μα.ρτuρ(α..
Ώς 3ε προς τιΧ κεΙμενιχ. των τριων μν1jμονεuθεισων Σuνό3ων, τα.Uτιχ. ώσα.ότως

οΙΙ3εμΙα.ν κέκτηντα.ι 3εσμεuτικ-ην cr1Jμα.σΙα.ν, έφ' Ι)σον έκτος των γνωστων πα.ρερμ1j
νειων πρ6κειτα.ι κα.Ι περ1. Ρωμα.tκων κα.τ' οΙΙσΙα.ν Σuν63ων κα.!. οΙΙχ1. ΟΙκοuμενικων.

"

-

'
,,~,
ι
1jΤΟΙ
σΙα. θ εωΡΊjσεως
έσωτερικωτέρων έκκλ1jσιολογικων λόγων, ~τις πρωτΙστ~ς 3εν ύπα.γορεόετα.ι έκ 3ια.
θέσεως πολεμικης, &λλ' έκ 't'1j; έπιθuμΙα.ς l)πως έπιτεuχθΊj μεγα.λuτέρα. σα.φ~νειιx. έπΙ
Ν
λ'
' .... '
, - ~
- "
,Ι
.. ~ .. J.
'ζ
'Ι
της ορο ογια.ς α.Ν\α. κιχ.ι των r;;wοιων, οσα.ι α.μεσως 1j r;;μ!""σως σχετι οντα.ι προς το
'ΕΙ:'
<,ετα.σωμεν

ομως

νUν

ι
το

"λ ον
ο

προ'βλ1jμοο

γενικωτερον,

•

πρ6βλ1jμα. το1) ιΜα.θ~τοu το\) ΠOCπα..

4.

ΤΟ ά.νοικονόμ:ΙΙ'τον 'τΟU παπικοu &Ααθή'τΟU

α.} ΠετρΙνειος Υι

'Αποστολικ-η

Δια.30Χ1ι;

κοιν-η 3ι3α.σκα.λΙος &μφοτέρων των 'EκκλΊjσιων,

't'1j; τε Όρθο36ξοu κα.!. 'tYjI; Ρω

μιxtoxocOoALXYj; "uyxιX.νet ~ θέσις, ί)τι η Y\l1jcrLιx. &ποστολικ-η 3ι3ιχ.σκα.λΙα: κα.!. έν γένει

τοϋ Χριστοσ 'ΕκκλησΙIχ: Το χωρΙοιι τοίίτο εlllιχι το κιιΙ &νωτέρω μετα. τωll Ν:λλωll μιιημο
ιιευθεll Λουκ.

22, 31-33, lllOIX μlχρτυρεΤτlΧΙ lIIτοιιος T013 ΚυρΙου φροιιτΙς περΙ της ΚιΧθιιρότητος της

ΠΙστεως τo13 Πέτρου, περΙ 7jς Ι8ιιχιτέρως πlχρΙστιιτlχι πρoσΕUχόμεllOςδ Κύριος. Γεννα.τιχι λοιπον
το έρώτημιι

: ΕΤνιχι 8υνοιτΟιι νά. άπ08αιΊ) δ Χριστος τόσον κοιφΙοιll σημοισΙlχιι εΙς τηll ΠΙστ~\I ένος
To13 πλέον έκλεκΤΟ13j ΤΙ σημαΙνει το προς τον Πέ. τρον λεγόμενον «έΥ& 8έ έ8εiιθην περΙ cro13 Ινιχ μ~ έκλΙΠΊ) Tj πίστις σου»; 'ΑρχlχΤοι της ΈκκλησΙοις
προσώπου της Έα.uτο13 Έκκλ1jσίσις, lστω κοιΙ

Πα;τέρες, έν οΤς κοιΙ δ Αόγουστ!νος, άρνOϋllτIXΙ κlχτηγορ1jμlχτικως ν&. έκλάβωσι τοστο &>ςεΙς την

ΠΙστιν τοσ Πέτρου &VιXφερόμενον, ύπο «πΙστιν σου» τηll ΠΙστιν της κα;θόλου Έκκλ1jσ(lχς νOOίίllτες

~ν ΠIX\/1jΓUραως 8ιετύπωσεν έν κεφοιλα;Ιιρ δ Πέτρος έν KoιισlXρεΙ~ τ'ijι;; ΦιλΙππου (Μοιτθ.16, 16).
την αποφιll ταύτην σθενοιρωι;; έξεπροσώπησεν έν τ1j Σχολοισ"l"ικ'ij Θεολογ(q. ΚιΧΙ έν &μέσιρ προς
τον Αύγουστινοll <ivlXιpopif δ 3ιάσημοι;; Κιιρ8ινάλιος
θια;σώ"l"ης

"I"ou

Petrus de Alliaco (1350-Η20), ~νθερμoς

Συιι03ΙΚΟ13 θεσμοσ κιιΙ εΙ3ικωι;; άσχολ1jθεΙς μετ&. τοσ θέμοιτοι;; του άλοιθTjτου της Έκ

κλ1jσ(lχς (Τ8ε Β.

Meller, Studien zur Erkenntnislehre des Peter νοη Ailly, Freiburg 19Μ,

σελ. 15 έξ.). 'Ότι 3έ εΤνοιι &3uvoι"l"o\l νά. V01jO'ίj Tj ΠΙστις του Πέ"Ι"ρου &>ς Ι8ιωτικη oclhou ΠΙσ"l"ιι;;,μα:ρτυ
ρε! ΚlXt

Tj άποτοσ Kierkegaard κυρίως κlχΙ ένwθε\l ?υνα;τότης 8ιιικρΙσεως έν τφ 3εσμφ δποκεψ.ένου
& φ ο σ ι ώ σ εω ς. 'Ότιιν Tj σχέσις τοσ ύπο

-&ντικειμένου εΙς σχέσιν κτ 1jΤΟ Ρ ικ ην ΚιΧΙ σχέσιll

κειμένου &ιpOPCf εΙς &ντικεΙμενο\l οόχΙ πνευμlXτικ'ijς φύσεως (&Φυχιχ, aπρόσωπα. &νταεΙμενιι), "Ι"ότε
8ό\lα;τιΧΙ \ι&. ε!νlχισχέσις κ"l'ητορικ7ι, tκφρα;ζομέν1j 8ι&. της Κ"l"1jΤΙΚ'ijι;; άντωννμίσις μ ο υ, σ ο υ κ.τ..λ.

(το βιβλΙον μοu, το χρ'ijμιι μου). "Οτιχν όμως 3ια. της άντωννμΙιιι; μ ο υ, σ ο U

έκφρ&ζετα;ι Tj σχε

σις του Ιιποκειμένου προς πνευμιχταόν "Ι"ι μέγεθος,τό't'ε 3έν ε!νιχι σχtσις ΚΤ1jΤΟΡΙΚ7ι, άλλα. σχέσ~

&φοσιώσεως.Ώι; 81jλo ΟΤΙΙ\L λέγω «Τι llOC't'pl.;; μου» 8έν έ\ινοω Τι Πιιτρ(ς, ~τις μοϊί aνήκει' άλλ' &ντι
θέτως Τι Ποι"l"ρΙς, εΙς ~ν άν1jκ:ω, οδτω ΚΙΧΙ οτιχν λέγω «Tj ΠΙστις μου», 3εν έννοω Tj !3ιωτικ~ μου ΠΙ
στις, άλλ'

Tj. Πίστις; εΙς ~ν lχω &φοσιωθ'ΙJ. TIXUτIX 3ιά. τη\l Ορθό30ξον τοόλάχιστο\l ΘεΟλογίσιν

τυγχάνουσιν ιιUτονό1jτΙΧ,λlχμβιι\lομένης ύπ' l5ψιν της έν τοΙς !μπροσθεν γενομέν1jς 8ιιχκρΙσεως εΙς
δποκειμενικην κα;Ι ιΧντικειμενικην εκκλ1jσίlχστα1jv .σuvet31jcrLV

(σελ. 71) .

(1) Μ: ΒιισιλεΙου, 'Επισ"l"; 263, 2 «Τοις 8υτικοΤς», ποιρα. 'Ι. ΚlχρμΙρη, 'H'Eκκλησι()λoγ~
τοσ Μεγ&λου ΒιισιλεΙου, 'Aθ'ij\llXι 1958,σελ. 33.

.
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ή χά,ρις του ΆγΙου Πνεόμα.τος πα;ρα;μένει έν τη δριΧτη Έκκλφ(q. 8Ι'ηνεκως, ~υνά,
μει της &:ποστολικης 8ΙιΧ80χης. Συνεπως θα έπρεπε ΚιΧΙ ή ί8ιότης του &λιΧθήτου της

'Εκκλ'ησ(α;ς, ητις &:ποτελεί: τον όντολογικον πυρηνα; της Μ'ηθους Έκκλ'ησ(ιΧς, να
~
θ εωΡ'ητα;ι

'ό

Ι",

\

\).

ωσ'GC τως εις σχεσιν ιΧμεσον προς την oc.ποστο

λ~'I>'I>'

,).

ι

ΙΚ'lν οια;ΟΟΧ'ην, ως oc.νεπτu-

ξιΧμεν iJ8." εν τοί:ς έμπροσθεν.
ΠιΧρα. τιχυται gμως, ή PωμιΧΤΚ~ Έκκλ'ησ(ιχ, aLd: της gλως ίaιομόρφου ΚιΧΙ τουτ'
ιΧδτο

μυστηρια;κης όπερεξά,ρσεως του 'Αποστόλου Πέτρου ΚιΧΙ του aLIXablou ιΧότου

'Επισκόπου Ρώμ'ης, κιχτιχλόει την εννοιι:ι:.ν της &:ποστολικης 8ιιχaοχης κlχΙ θα. ητο
συνεπεστέρlχ προς έιΧυτην, Μ,ν &ντ' ιΧότης ώμΙλει περΙ«Πετρινε(ου ΔΙιΧaοχης». Διότι
ή &:πoστoλικ~ attZaoliJ, ώς gρος γενικώτερος, &φoρ~ ιΧσφιΜως εις πά,ντα;ς τούς Ά

ποστόλους, ένψ ή του Πέτρου μόνου aLoc8olij, ητις μόν'η λιΧμβά,νετocι κυρίως, έν τε
Muτoc(q. &:νιΧλόσει, όπ' gψιν ΠιΧρα. της Ρωμα'ίκης Έκκλ'ησΙα;ς, κυριoλεκτtκως μόνον

8ια. του ορου «ΠετρΕνειος aLIXaOl~» θα. ητο 8υνα;τον να 8'ηλωθΊί.
ΤΟΙιΧότην gμως συνεπη προς τ~ λoιπ~ ιχότης ΠιΧΡιΧχα;ρά,ξεις κα;ινοτομΙιΧν 8εν ιΧπε

τόλμησεν εΙσέτι ή Pωμα;Τκ~ ΈκκλησΙαι (1), ιΧλλ' έξιΧκολουθεί: όμιλουσα; περί «Άπο
στολικης aιIΧ80χης», τ~ν εaΡιΧν ιΧότης κα;λεί: eapιzv ά:πoστoλικ~ν

(sedes apostolica),

τούς &ξιωμιΧτοόχους η ά:ντιπροσώπους ιΧδτης χα;ΡιΧκτηρΙζει ώσιΧότως πά,ντοτε 8ια
το\) έπιθέτου «ά:ποστολικος» κ.&. πως έξ'ηγεί:τιΧΙ gμως ή ΤΟΙιΧότ'η &:συνέπεια; της
Δυτtκης ΈκκλησΙα;ι;

;

Ή ΘεολογΙιΧ ιΧότης προσπlΧθεΤ να 8ικIXιoλOγήσrι το γεγονός, προβά,λλουσαι τον' Α
πόστολο'l Πέτρον ώ~ ΠρΙγκηπα; των 'Αποστόλων κοοί κέντρον το\) πλ'ηρώμιΧτος συμ
πά,σYjς της ά:ποστολικης έξουσ(ιΧς.

Ή ΤΟΙιΧότη gμως θεωρητικ~ ΚιΧΤιΧσκευή, &:στηρικτος τυγχά,νουσιΧ έκ των πηγων
της θε(ιΧς 'AπoκlXλόψεως, μαλλον &λλοθεν εχει τ~ν προέλευσιν ιΧό't'ης, ΚιΧΙ 8-η έκ το\) γε
γονότος, gτι έντη Δόσει μΙιΧ μόνον όπηρξεν ε8ριΧ ά:ποστολική, ή Ρώμ'η, εν ά:ντιθέ

σει προς την ΆνιΧτολήν, την 8ια. πλειόνων &:ποστολικων έaρων κεκοσμημέν'ην. ΤΟ
γεγονος τουτο, ΠιΧρα τον gλως συμπτωμιΧτικον ΧIΧΡιΧκτηρά, του, εόκόλως ~8όνιΧΤO
να. ΠιΧρωθήσrι εις μονοπωλεΙιΧκ-ην προς τον Άπόστολον Πέτρον ά:πονομην τοu ιΧπο

στoλικo~ &ξιώμιΧτος, aια του γεγονότος 8ε ά:κριβως το ότου έπέπρωτο να. 8ΙιΧμορφω
θωσιτελε(ωςaΙιΧφόρως ά:π' &λλήλων ιΧΙ Μο 'Εκκλησ(ιΧΙ, της Δόσεως ΚιΧΙ της 'ΑνιΧ

τολης, &στε να ΠιΧΡιΧτηΡΊί δ &εΙμνηστος Β. ΣτεφιΧνιaης, gτι «ή θεμελιώa'ης aΙιΧφορα
μετα;ξύ της Όρθοaόξου ΈκκλΨΤ(ιΧς της 'ΑνιΧτολης ΚιΧΙ της Έκκλησ(α;ς της Δόσεως
φκοaομήθη έν τοότιμ, gτι εν τη πρώτη όπά,ρχουσι πολλlχΙ ιΧποστολικιΧΙ Έκκλησ(ιχι,

ένφ έν τη 8ευτέρq. μόνον μ(ιΧ, ή ΡωμιΧΤκή. Ό θεμελιώaης ΧιΧΡιΧκτηρ της ΤΟΙιΧότης
8ιcιφoρίXς ΚιΧτα;φιΧΕνετιΧΙ έκ της σοβcφότητος των συνεπειων τηζ» (2).
ΤΗ το ομως aυνιΧΤ~ ΤΟΙιΧότη 8ιά,κρισις μεΤιΧξύ της ά:ποστολικης eapιxς της Δόσεως

κα;Ι των &ποστολικωνέaρων της ΆνιΧτολης; Ό ΤερτυλλΙιΧνος κιχτ' &ρχ~ν τοποθε-

(1) Τοια,ότην κα,ινoτoμ~ν ~εν ά.πετόλμ7jσε μεν έπισήμωι; ~ Pωμα.ϊΚ~ 'Εκκλ7jσ~, Λέων δμως
δ Θ' (1048-1054), γΡ&.ιΡωνπρόι; τόν Πα,ΤΡΙ&.ΡΧ7jν Κωνστα,ντι',lουπόλεως Mιχα,~λ τόν K7jpouλcXPLO',l,
έξ~χθ7j μiχρι βλα,σΙΡ7jμΙα,ι;, IΜτι έτόλμ7jαε νιΧ. ιXνυψώσn τόν •Απόστολον Πέτρον κα,Ι όπερ Αότόν
τόν Κύριον 'I7jaoi3v, Ισχυρισθεtι; δτι <άι ακιιχ. τοϊί Πέτρου εΤχε θα,υμα.τουργόν 8όvα.μιν, τοια,ότην ~έ:
8όvα.μιν ~εν εΤχεν οΜέ: Aδτbς δ 'Άγιος τών &γΙων, δ
ΠρωτεΤον το\) 'Επισκόπου Ρώμ7jΙ;, Ά&ήvα.ι

1930,

'I7jaoi3t; Χριστόι;» (Χ. Πα,πα,~01COόλoυ, Τό

σελ.

192).

(2) Β. Stephanidis, Grundziige der Geschichte der Orthodoxen Κirche έν: Die Orthodoxe Kirche ίη griechischer Sicht (tκ~. Ρ. Bratsiotis), Ι. Teil, Stuttgart 1959, αελ. 141.

107
τεΤ πckσιχς

'"Ca.;

ιiποστολικaς ~8ριxς έπΙ του ιχύτου έπιπέ80υ ΙΧόθεντ(ιχς 8ιΟ: την κιχθιχ

ρότητιχ της πιxριx8oθεΙOΎjς 8ι8ιχσκα:λΙιχς, γρ~φων

: «Proxima est tibi Achaia, habes Corinthum. Si ηοη longe θΒ a Macedonia, habes Philippos ; Βί potes ίη
Asiam tendere, habes Ephesum; Βί autem Italiae adiaces, habes Romam,
unde nobis quoque auctoritas praesto est» (1).
Ό Tερτuλλιιxvoς έν συνεχεΙ~ &π08Ι8ει Ι8ιιxι't'έριxν τιμ~ν εΙς την Ρώμ-ην, 8ιότι ΙΧδτη

θΟ: ~8όνιxτo νΟ: ιiποκocλέση Ι8Ιους Άποστόλους τον Πέτρον, τον πιχυλον κιxl τον Ίω
ckνν-ην, την 8ε τοιΙΧότην εόλιχβ-η μνε(ιχν των τριων τοότων Άποστόλων πιχρΟ: του Τερ
τuλλιιxνoα κιχΙ σήμερον lτι ~ Pωμo:.ιoκιxθoλικ~ ΘεολογΙο:. θεωρεΤ Ικιχν-ήν, (νιχ στηρΙξη
την μυστηριιxκ~ν της Ρώμ-ης 8ι~κρισιν ιiπo των λοιπων ιiπoστoλικων έ8ρων
τως ένθοφρόνετιχι π.χ. δ

J. Ratzinger

(2). Οδ

νΟ: ύποστηρ(ξη μετ' l1λλων Ρωμιχιοκιχθολικων

Θεολόγων, gτι «μετιχξδ. των &ΠΟσ'1.0λικων έ8ρων ύπckρχει π~ιν ~ &πoστoλικ~ g8pιx
Ρώμ-η, -ητις ~χει προφιχνως τοιΙΧότ-ην περΙπου σχέσιν προς
~8ριxς, otιxv ιχΏτιχι προς

"ta.;

'"Ca.;

λοιπaς ιiποστολικaς

μ~ ιiπ' εόθεΙιχς ιiπoστoλικ~ς. Οδτως &ποτελεΤ ΙΧδτ-η το

~σχιxτoν, κόριον κιχ! ΙΧδτιχρκες κριτ-ήριον τ-ης ΚΙΧθολικότητος»

'Άξιον gμως &πορΙιχς ιiλ-ηθως, πως δ

Ratzinger

(3).
8ta τοιοότου

ΙκιχνοποιεΤτσ;ι

&φε

λους έπιχειρ-ήμα,τος, gτι δ &ριθμος των τριων Άποστόλων &ρκε'!.', 8ιΟ: νΟ: περιποι1jση
Ι8ιιχιτέρα,ν Μνα,μιν κιχί ιχόθεντΙα,ν εΙς την Ρώμ-ην,

kv<j)

έν τη ocότ1j σελΙ8ι του συγ

γρ~μμιxτός του πο:.ρα,τηρεΤ δ ocόΤΟζ συγγριχφεόζ, gτι

«1)

Κα,θολικότηζ 8ΕV σΤΙΧθμΙζετocι

\ α,π
• λως
λοιπον

\

l ιχρι
, θ μον,
ι
2.,., \ κιχτιχ\ ΤΟ\ β ιχρος
Ι
-. ~
'β ιχρος
ι
"
κα,τα, Τυν
<Μ\ΛΙΧ
των
εορων,
το
ομως
ε'ξ

a-

ρτατα,ι έκ ""ης Άποστολικότητος»

(4).

ΆλλΟ: τοια.ατα, νο-ητικΟ: &λμα,τιχ, κιχι 8~ καΙ &ντιφckσεις, 8εν τuyxckvoucrtv ~μΤν πρω
τοφιχν-η έν τη Ρωμα,ιοκΙΧθολικΊί ΘεoλoγΙ~. Οδτω, σχoλι~ζων ~τερoς Ρωμα,ιοκΙΧθολΙΚΟζ
Θεολόγος, δ Α.

Lang,

την περΙφ-ημον κιχτιχστασιχν περΙ του ΡωμΙΧ'LΚΟU πρωτεΙου

θέσιν του Ι ΕΙρ-ηνιχΕου

(Adv. haer. ΠΙ, 3, 2 MPG 7, 844
«potentior principalitas», γρ~φει: «Ή

έξ.), ~νθιx δ λόγΟζ περΙ

της περιλιχλ1jτοu

&8ι~κoπoς 8ιιx8oχ~ έγ

ΓUατα,ι περΙ του ένια,Ιου κιχΙ &λωβ1jτοu της &ποστολικ-ης πocρoc8όσεως. ΘΟ: ~τo gμως

-

έξ-ηγεΤ δ ΕΙρ-ηνα,'!.'ος

-

μιχκρ-ηγορΙιχ νΟ: &πιχριθμ1jση τις την &ποστολικην 8ια,8oχ~ν

πα,σων των Έκκλ-ησιων. Άρκε'!.' λοιπον «νΟ: κιχτιχ8ε(ξη τις την &πoστoλικ~ν 8ιιχ8ο
χ~ν κιχι το κ-ήρυγμιχ τ-ηζ ΠΙστεως τηζ μεγΙστης κιχΙ &ρχιχιοτckτης κα,Ι το!.; πOCσι γvω
στηζ Έκκλ-ησ(ιχς, της ύπο των

Ρώμη Ι8ρυθε(σης»

(6). 'Ev<j)

860

έν8όξων 'Αποστόλων Πέτρου κα,Ι Πιχόλου έν

λοιπόν δμολογεΊ.: &νωτέρω δ

Lang

8ιΟ: των Ι8Ιων του

ΕΙρ-ηνιχΙου λόγων την ιxιτΙιxv, 8ι' Ύι" δ Ι πιχτηρ έκλέγει τ~ν Pωμιx"κ~ν Έκκλ-ησΙιχν
«(να. μ~ fLΙXXPYjyop1jcryj) κιχί οόχl π~σιxς, ΠΡΟζ κa.τ~8ειξιν της &8ια,κόπου &ποστολι

κ-ηζ 8ια80χ-ηζ, σuμπερα,Ινει gλως &8Ικως καΙ &συνεπως, gτι

«kv<j) δ ΕΙρ-ηνΙΧΊ.:ος ύπε• . 'Ε πιxoct, τους
σκόπουζ, μόνη 8ι' ιχότον ή PωμιxΤκ~ Έκκι.-ηοΙιχ &πετέλει τ~ν έπιχρκ-η έγγό-ησιν 8ta
τ~ν κα,θΙΧρό1.η1ΙΧ τ-ηζ &ποστολικηζ 8ι8ιχσκιχλ(ο:.ζ» (6).
ι β α,νεν ως
•
λιχμ

'Ι.. .ι...
'λ
ι
'λ'
ουνΙΧι-νΙΧζ
νιχ
π ιχνη θωσι ΠΙΧΟΙΧζ
ΤΙΧζ
ΟΙΠΙΧζ

'Εκκ λ-ηΟΙOCζ
ι

(1) De praescr. haer., 36, 2 MPL.
(2) Πρβλ. Κ. Rahner-J. Ratzinger, Episkopat und Primat, σελ. 52.
(3) 'Ένθ. &νωτ., σελ. Μ.
(4 ) Αυτόθι.
(5) Α. Lang, Der Auftrag der Κirche, Munchen 1954, σελ. 249.
(6) Ένθ. άνωτ., σελ. 250.
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'AλλcX.

'to

πρ6βλ-ημα. τΎjς θέσεως '.oU 'Αποο"όλου Πέ"ρου κα.! "ou Έπ~σκόπoυ

Ρώμ-ηζ εν τη Pωμα.ιoΚα.θoλ~κη Έκκλ-ησιολογΙιι: συνoΨΙζετα.~ rσωζ εν τη &ν'1,ιφα.τ~κό-

,

-

, uUO
~'β α.σ~κα.ς
'θ'
εσε~ς της

τητ~ α.υτου ΠΡΟζ

1 ) 'Ότ~

-

,

Δ υ" ~κ-ης Θ
~,
"εο λ'
oγ~α.ς, κα.~ oΊj

:

"ο ά:λOCθψον όπεσχέθ-η δ Kύρ~oς εΙς δλόκλΊjΡOν τον σόλλογον των 'Απο

στόλων, εξ

01) i)tII 3όνlΧτα.~ να. συνα.χθη το &λάθ-ητον τοί) επι μέρους 'Αποστόλου (1.)
2) 'Ότ~ δ έπ~ μέρους Έπ(σκοπος i)eν τυγχOCνει i)~oci)oxo.:; επι μέρους τινος'Απο
στόλου, &λλα. το σύνολον ΈΠLσκοπ~τον ε{)ρ-ητα.ι εν τη 3~α.30χη "tou ολου συλλόγου
των 'Αποστόλων (2).
πως κα.τόπιν των 3ύο τοότων θέσεων i)όνα.τα.ι ~ Δυτ~κή ΘεολογΙα. να. όπερβιΧλη μυ
στηρ~α.κως την θέσ~ν κα.! OΊjμα.σΙα.ν του' Αποστόλου Πέτρου, πως 3ε Mνα.τα.~ να. θεω

ρη -

κα.Ι εν' πεΡLπτώσει κιχθ' ~ν δ Πέτρος ά:πετέλε~ τοια.ύτ-ην α.όθεντΙα.ν -

~να. μό

νον ΈπΙσκοπον, τον PώμΊjς, ώς δtμεσoν 3~oc30χoν "tou Πέτρου, τα.Uτα. πOCvτα. τυγ

χOCνουσιν ερωτ'ήμocτα., επι των όποΙων οό3έποτε &σφriλως θα. 3υνΊjθη να. &πα.ντ'ήση ~μΤν
Eκα.νOΠO~ΊJτικως ~ Δυτικ~ ΈκκλΊJσΙα. κιχ! ΘεολογΙα.. Δι' ;) ~ 3ια.πΙστωσις "tou Kα.θ-ηγΊJ
τοσ Γ. KoνιMΡΊj τυγχOCνει &πολότως 3ε3ικα.ιoλoγ-ημένΊj : «Έν τη Ρωμα.f:κ?j ΈκκλΊJ
σΙιι: ~ 'Aπoστoλικ~ 3ια.30χη έν τοΤς Έπισκόποις σχε30ν έξα;φα.νΙζετlΧ~ προ τΎjς 3~α.30χΎjς "tou Πέτρου, &φ' 00 ~ εξουσΙα. των Έπισκόπων σχε30ν 3εν εΤνα.ι α.ότοτελ'ής,
&λλ' έξά.ρτ~τα.ι &πο τον PώμΊJς, ~χoντα. τ~ν

plenitudo potestatis.

Κιχτ' οόσΙα:ν πρό

κειτα.~, εrπομεν,περΙ 40υ της ΙερωσύνΊJς βα.θμοU, φορέως σuμπocOΊjς της Ιερωηκης

,

,

'1:"
Ι
'-!Λ
'ι
~ Σ'
~
riλ
θ
ει.,ουσ α.ς, α.φου μChl\~στα. ΊJ οικουμενικ"
υνοοος φα.ινετα.L εγκα.τ
ειφ

νον τηζ ΟΙκοuμενLκ1jς 'Εκκλ-ησΙα.ς»
β) Ό
του

''Ο ρ ο ς
τοσ

τηζ

eLaoc

'1!

ως υργα.-

(3).

Α' Β α. τ ι κ α. ν

1j ς

Σ uν ό 3ο u

π ε Ρ Ι τ ο u & λ α. θ 'ή

ΠOCπα..

Έκτιθέντες έν συvτoμΙιι: πOCσα.ζ τα.ζ Ιστορικα.ς λεπτoμερεΙocς κocΙ τον τρόπον, 3~'

01) κα.τέστΊj 3υνα.τΟν ε~ς τ~ν Α' Bα.τικα.ν~ν Σόνο30ν "tou 1870 να. θεσπΙση έπισ'ήμως
το περΙ &.λα.θ'ήτου τoί:i ΠOCπα. 36γμlΧ, θέλομεν έξετOCσει τον σχετικον 'Όρον της Συνό30υ τα.ύΤΊjς κα.θ' έα.uτόν, κα.! 3~ λα.μβOCνοντεζ τοστον έν τη Έλλην~κη μετα.φρOCσει,
ώς ε{)ρψα.ι εν "tij) μν-ημoνευθέντ~ ~ργ<ι> "tou ιΧειμν'ήστου ' ΑρχιεΠLσκόποu ' AθΊJνων
Χρυσοστόμου Πα.πιχ30ποόλου:

«Sacro approbante

cοηcilίο 3ιΜσκομεll κιχ! ώς θεόθεν &ΠOκlΧλυφθεν

γμα. δρΙζομεν- δ Ρωμα.Τος ΠoντΙφΊJξ λriλων εκ

dra loquitur)

36-

"t1j.:; κΙΧθέ3ρα:ς (cum θΧ cathe"tou ποιμένος κιχ13L3ιχσκocλοu

τοότέστι Οτα.νέπιτελωll οΟτος τα.

(1) Πρβλ. Β. GoebeI, Katholische Apologetik, Freiburg im Br. 1930, σελ. 35 .. : «Christus hat nur dem Apostelk Ο ΙΙ e g ί u m die autoritative Lehrgewalt iibertragen und seirien
und des heiligen Geistes Beistand verheissen. Die tatsiichliche UnfehIbarkeit des θίηΖθΙηθη
ΑρosteIs, aIs solchen, liisst sich daraus nicht ableiten. Ebensowenig aus dieser, die UnfehIbarkeit des θίηΖθΙηθη Bischofs». .
.
(2) Πρβλ. : «Nicht der θίηΖθΙηθ Bischof ίΒΙ θίη Nachfolger θίηθΒ θίηΖθΙηθη Apostels.
Er ίΒΙ ηαι insofern ίη der richtigen Nachfolge eines Apostels, alser dem Gesamtepiskopat
der Κirche angehort, der. wiederum als ganzer dem Apostelkollegium als θίηθΓ Korperschaft nachfolgt» (Κ. Rahner-J. R,atzinger, Episkopat und Primat, σελ. 70).
(3) Γ. Κονι8άρη, 'Fισπιoυ8α;ιότης των 1t'ερΙ το πολΙτευμα. της &:ρχεγόνου ΈκκλησΙα;ς έρι:υνων
κα;Ι 8ι&.την ΟΙκουμενικην ΚΙνησιν (μετ&:. σ't'οιχε(ων της λύσεως), έν : Εόχα;ρισ.τηΡί,ογ τφ Δ\)α.σκά
ι.cρ ΆμΙλκ~ ΆλιβιζιiτCΡ, Άθηνα.ι

1958, σελ. 196.
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πOCντων των Χριστια.νων όρΙζει, τη δπερτOCτη οιδτου OCποστολικη α.UθεντΙ~, την

τ"l)ρψtα.ν όπο σuμπocο"l)ς τ~ς Έκκλ"l)σΙα.ς 3ιaιχσκοιλΙα.ν ~ν τε τη πΙστει κα.Ι έν τo~ς

'

,

- ,

,-

-

JJ.θ
'Π'
'Ι εσι, θ ει~ συνα.ρσει, τη εΠ"l)γγε λ'
μενη α.υτφ τφ μιχκα.ριφ
ετρφ,

τ ο,υ

ΙΧ ό τ ο υ

OC λ

ΙΧ θ ή τ ο υ,Φ π ε Ρ

ό

κ "Ι) σ ε ν, ~ ν ιχ κ ιχ θ ο π λ Ι σ τι τ -η ν έ ΙΧ

θε~ ο ς

uΤ

Ο

Λ

uτ

,

α. π ο λ'
α.
ε ι

u
a

ό

ό Ρ ί ζ ο

u-

Ρ ω τ -η ς

u Έ κ κ λ Ύj σ Ι ιχ ν,

σα.ν τOC τ~ς πίστεως κιχι των ήθωΨτούτου

3!

Ύj ό

ενεκιχ α.ί

τοιlχUτα.ι OCποφOCνσεις του ΡωμlΧίου ΠOντΙφΎjΚOς

έξ έα.υτων κα.Ι οόχl έκ τ~ς
σ Ι α. ς

oc

με τ

oc τ

Ρ επτ ο ι

elalv

συνα.ινέσεως τ"ljς Έκκλη

» (1).

Πρoσεκτικ~ μελέτη τοί) ώς rJ.νω "Ορου aιιχπιστΟL ένα.ότφ 3ύο τινOC:

'Αφ' ένος

μίιχ') τελείιχν πα.ρα.μόρφωσιν κα.Ι έκκοσμίκευσιν τΎjς κα.θα.ρως πνευμα.τικ~ς φύσεως του

μυστηρ(ου τΎjς Ίερωσόνης

(2) κα.Ι τΎjς ocπoστoλικ~ς aιιχ3οχ~ς, ι:χ.φ' έ-,έρου a! μία.ν σο

βιχρωτOCτην έσωτερικ~ν OCντίφιχσιν. 'Ανιχλύσωμεν όμως τlχUτα. έπΙ μέρους.
Π Ρ ω τ ο ν.

<Η πιχρα.μόρφωσις κιχΙ έκκοσμίκευσις τΎjς πνευμα.τικ~ς φύσεως

τοu μυστηρίου τΎjς Ίερωσόν"l)ς κα.Ι τ~ς ι:χ.πoστoλικ~ς aLα.30χ~ς εγκειτιχι έν τοότφ, ότι
έν τφ OCνωτέρω "Ορφ aεν μν"l)μονεύετιχι ό 3ιocaοχος τοu 'Αποστόλου Πέ1ρου γενικως,
όστις 3υν(Χ;τον κα.τOC τOCς μετιχβολιΧ.ς των ι:χ.νθρωπίνων πριχγμ&:των νOC μ~ εχη π&:ντοτε

ώς έ8ρα.ν μΙα.ν ώρισμ.έ:νΥίν πόλιν, την Ρώμ"l)ν, ι:χ.λλ' ι:χ.ντιθέτως ό 3ιocaοχος ο15τος l3LIΧL
τέρως χιχριχκτηρίζετα.ι ώς ό «Pωμιχ~oς ΠοντΙφ"l)ξ»

(3).

Έπιτρέπει όμως ό κlΧθlχρως πνευμlΧτικος χα.ρα.Κ1'-ηρ τΎjς έν χ&:ριτι aLIΧaox"lj:; τοια.ύ
την ΤOΠΙΚ~') aέσμευσιν

; llOu

τΎjς θεΙιχς 'ΑΠΟΚΙΥ,λόψεως, κιχΙ 3-η πoυτΎjς Kιχι~ς Δια.θή

κ"Ι)ς μα.ρτυρε~τιχι τοια.ότη 3έσμευσις τ~ς χOCριτος το;:; Πνεύμσστος προς ώρισμ.έ:νον τό

πον; ΈOCν ύποθέσωμεν, ότι ·~μέρα.ν τινOC έξηλεΙφετο δλοσχερως OCπο προσώπου τΎjς

(1) Ποφά Xρ\)σOστόμc:ι> Πα.πα.8oπoόλc:ι>, ΤΟ Πρωτείον τοα Έπ~σκόπo\) Ρώμ7jς;Αθ'ijνα.~ 1930,
292-293. ΤΟ πλ'ijρες Λα.τ~νικOν κεΙμενον τοα "Ο ρο\) ~ε~ 06τω: «itaque ηΟΒ traditioni
a fidei christianae exordio perceptae fideIiter inhaerendo, ad Dei salvatoris ηΟΒσί gloriam,
religionls cathoIicae exaltationem et christianorum populorum salutem, sacro approbante
concilio, docemus et divinitus revelatum dogma esse definimus: romanum pontificem
cum θΧ cathedra loquitur, id est, cum οωηίυω christianorum pastoris et doctoris munere
fungens pro suprema sua apostolica auctoritate doctrinam de fide vel moribus ab universa
ecclesia tenendam definit, per assistentiam divinam ίΡΒί ίη beato Petro promissam, ea
infallibilitate pollere, qua divinus redemptor ecclesiam suam ίη deflnienda doctrina de
fίde vel moribus instructam esse volluit, ideoque eiusmodi romani pontificis definitiones
θΧ sese, ηοη autem θΧ consensu ecclesiae, irreformabiles esse».
(2) Πα.ρα.τηρητέον βεβα.ίως, δτι -η πα.ρα.μόρφωσις τηςπνευμα.τικ'ijς φόσεωςτοα μυστηρΙου της
σελ.

Ίερωσόιιης 8ι!:ν εΙσ&γετα.~ το πρώτον 8ιά τοα Βα.τικα.νεΙου 'Όρου, άλλά βα.Ινει πα.ρα.λλ~λως προς την
έκκοσμΙΚε\)σιν τηι:; Ρωμα.tκ'ijς ε8Ρα.c;, ~τις τάι:; ρΙζα.ς κα.ι τάι:; ciρxιXc; ~oυσα. εις πoΛU άρχocιοτέρους
α.Ιώνα.ς, ί8ια.ιτέρωι:; προβ&:λλετα.ι 8ια 8όο γεγονότων, άφ' ένOc; τηι:; άπb τοα 11ου α.Ιώνος έπικρocτη
σεως' τοα τόπο\)

«apostolicae sedis ... episcopus»,

κα.Ι

,,'ijc;

ιΧπο Γρηγορίου τοα Θ' γενικ'ijς δπο

χρεώσεωc;, δπωι:; οΙ ΈπΙσκοποι 8Ι8ωσιν δρκον δπα.κο'ijς εΙς τον Π&πιχιι (πρβλ Κ. Μουρα.τΙ80υ,

Δια.φοροποΙησις, έκκοσμΙκευσις .•. , σελ

(3)

80-81).

T~ν τoια.Qτην ~κoσμΙκευσιν κα.ι πα.ρα:.μόρφωσιν της πνευμOl:τικ'ης φόσεως της ιΧποστολικ'ijς

~ια.80χ'ijς, 8ια σuνaέσεως προς ώρισμένον τόπον (την Ρώμη,,), «παντώμεν ~πι~μως 8ια.τuπo\)μέ

νΤιν κα.Ι έν τη ΈκκλησιολογLq. το\) Άκυνάτου Θωμίi, γράφοντος:

«unus est θηίω eius (της Έκ
rector ac gubernator, invisibilis quidem Christus ... , visibilis autem is, q u ί r 0m a n a m c a t h e d r a Petri apostolorum principis legitimus successor tenet. .. » (Summa
Theol. Ι c. 10 qu. 10, πρβλ. κα.Ι c. 7 qu. 24)
κλησΙΟΙς)
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y'tj.:; Τι

Ρώμ"lj, τΙς θα: ήτο τ6τε ό Ρωμικ;Τος Ποντ(φ"ljξ κιχ! τΙς ό 8~ά:80χoς του Άποστόλου

Πέτρου;
'Αλλ' εΤνικ;~ γνωστοΙ οΙ λόγοι, 8ι' οδς ό 'Όρος της Συνό80υ του Βιχτικα;νου σκοπ(

μως όμιλε'!: περΙ τοίί «ΡωμιχΙου. Ποντ(φ"ljκος», κικ;Ι οόχΙ &ορΙστως ~ γενικως Περ! του
8ιικ;86χου τοίί Άποστόλου Πέτρου, Ενιχ 8:ιjλικ; 8~ μ~ ~ΧΎl 8ικιχΙωμιχ έν τΊj 8ιικ;80χη τΙΧότη
Γ1λλος τις ΈπΙσκοπος, κιχ/. 8~ ό της Άντιοχεία.ς η ό 'Ιεροσολύμων, ων θρόνων ή σχέ
σις προς τον Πέτρονκικ;Ι πικ;νθομολογουμέV"Ij Ιστορικως κιχΙ &ρχιχιοτέριχ της Ρώμ"ljς

δπ:ιjρξε.

Δ

ι

ε υ τ ε Ρ ο ν.

'Ε

ν

- ,ιχνωτερω
Ι
"0 ρφ

τφ

έσωτερικ~ &ντΙφocσις, καΙ 8-ή

:

"J!

Ν

εr.πομεν, υΤΙ πιχρα;τηρειτα:ι

σο

β

Ι

α:ρωτα:τ'Yj

Έν<,!> λέγετα:ι, οη ό Πά:πα:ς κέκτ'YjΤΙΚ;Ι τΟ «ΙΚ;I)το» ιΧλά:

θ'Yjτον, 6περ κα:Ι ή «τα: τ:ιjς πίστεως κιχ! των ~θων όρ(ζουοα: Έκκλ'Yj σ(α;», ομως σoc

φως 8ιocστέλλετα:ι το &λά:θ'YjΤόν του Πά:πα. ιΧ.πο του &λα:θ-ήτου της Έκκλ'Yjσ(ocς, έφ' l)σov
λέγετα:ι Ρ'Yjτως κα:Ι &περιφρά:στως έν τ<'!> ''Ορφ, !)τι ή συνoc(νεσις της Έκκλ'Yjσ(α;ς

ou-

8εμΙα:ν ~χει σ'Yjμικ;σ(α:ν &ποφα:ινομ.ένου του Πά:πα;. 'Άρoc οόχΙ το «ocότό», &Μ' ~τερoν

το ιΧλά:θψον του Πά:πoc κoc! ~τερoν το της Έκκλ'Yjσ(ocς.
γ) Δόο

&ντιφocτικικ;Ι

πιχρά:γρocφοι του

Codex Juris Canonici.

'Όσον κα:Ι &ν ή Pωμικ;ιoκα:θoλικ~ Έκκλ'Yjσ(α: έπιθυμη να: &π08ώση είς την ΟΙ
κoυμενικ~ν Σόν080ν το κίίρος κικ;1. τ~ν ocόθεντίocν, ων χικ;Ιρουσι πιχρ' ήμΤν ocΙ οεκουμε
νικoc1. Σόνο80Ι, μετιΧ το 8όγμoc περΙ &λocθ-ήτου του Πά:πoc κocθΙστocτocι το θέμoc &κρως
προβλ"ljμικ;τικον 8~ιΧ την ΈκκλφΙocν Τα:ό:rYjν.

Διότι ή ΟΙκουμενικ-η Σόν080ς, μετιΧ την τοιικ;ότην μυστηριocκην ~ξα.ρσιν ένος'Επι
σκόπου, του Πά:πικ;, είνα;ι &8όνocτον πλέον νιΧ θεωΡ'YjθΊj &ς ένια;'L'σν Ολον. ΤΟ σωμικ; τ:ιjς

Συνό80υ πocρΙστocτocινυν 8ΙΎlΡ'Yjμένον εΙς

860 έ τ ε Ρ ο γ ε ν:ιj πΜον τμ-ήμocτoc, έξ

&ν το ~ν (δ Πά:πα.ς) ~χει περιβλ'Yjθ:ιj ολ'Yjν την έξουσΙocν κα.1.ocόθεντΙocν του όργά:νου
του ιΧλocθ~τoυ, το 8ε σόνολον των λοιπων Έπισκόπων ιΧποτελε'!: συμβουλευτικον μό
νον σωμικ; ικ;ότοίί.

ΔιιΧ τον Όρθό80ξον Θεολόγον πα;ρα:μένει ιΧλ'Yjθως πρόβλ'Yjμα:, τε ύπολαμβά:νουσιν οΙ
Ρωμικ;ιοκα:θολικο1. Θεολόγοι την OΙκoυμεvικ~ν Σόν080ν, 8ιότι κα:τ' &λλους μεν έξ

ocu-

των ιΧποτελε'!: α:δτη κικ;Ι 8ιιΧ την Pωμικ;Τκ~ν Έκκλ'Yjσ(ικ;ν τ~ν ύΨΙστην ικ;όθεντΙα:ν, κα:τ' &λ
λους l5μως οόχι. Οδτω π.χ. γρά:φει ό Ρ.

Johannes Chrysostomos:

«Ή Κικ;θολικ-η

'Εκκλ'Yjσ(α; θεωρε! βεβικ;Ιως την oεκoυμενικ~ν Σόν080ν &ς ".Ον φορέα; τ:ιjς όψΙστης έν

τΊj 'Eκκλφ(~ 8υνά:μεως, &Μ' έν ικ;ότΊj κέκτητικ;ι κoc/. ό Πά:πικ;ς το ίtρωτε'i:ον όπερ την
σόμπocσα:ν Έκκλ'YjσΙικ;ν, οστις ομως, έννοεϊ:τocι, 8εν έπιτρέπετικ;ι νιΧ θεωΡ'YjθΊi 8ια:κρι
νόμενος η κoc! 8~ ιΧντικεΙμενος προς την OΙκoυμενικ~ν Σόν080ν»

(1).

Μεθ' Oσ'Yjς κocλ:ιjς θελ-ήσεως ΚΙΚ;! &ν πρoσπOlθ~σητις νιΧ έρμψε6ση κικ;! να: κα:τocνo~
σΎl.τ~ν πρότocσιν τocότην, εΤνα:~ ιΧ86να:τον νιΧ μ~ όμoλoγ~ση μ(ocν έσωτερικ~ν ιΧντίφιχσιν
έν α:ότΊj

: Ή Pωμικ;ιoκικ;θoλικ~ Έκκλ"ljσΙoc 8έχετα:ι μεν τ~ν OΙκoυμενικ~ν Σόνο80ν

&ς τον φορέικ; της δΨΙστ'Yjς έν τΊj 'Exxλ'Yja(~ α;UΘεντΙα;ς κα:Ι έξουσίικ;ς, 8έχετα;ι ομωι;
κoc! τον Πά:πocν &ς ~χoντικ; &ρχ~ν όπερ πα.σικ;ν την 'Εκκλ'YjσΙικ;ν. Κα;τόπιν τούτου θιΧ
-η8ύνικ;τό τις νιΧ έρωτηση

: 'Τπο ΤOιικ;ότ"Yjν 8ιocτ1'Jπωσιν κα;Ι όπο τοια:ότην ί8ιορρυθμία:ν

(1) Ρ. Joh. Chrysostomos ΟΒΒ, Das <Jkumenische Konzil und die Orthodoxie,
«Una Sancta», 1959, σελ. 177.
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σuλλoγ~σμ.oί) MνlXτlX~ πΜον

\ , λ ι
νιχ ομ.ο ογ-ησωμ.εν,

'Ja.

3~lXτηρη νό-ημ.OC τ~ ό δπερθετ~κός

ι

rl'
υΤ~ -η

τo~lXυτ-η

~.

Ι

(kντιφιχσ~ς

~\,

οεν

Ι..

οφεfJ\ετlχ~

;. ..
-J,

?

ε~ς,

,1'.1

'Αλλa. πρέπεL

~,

-

o~reτυπωσ~ν του

&νωτέρω ΣUγγρlXφέως, &λλa. πιχριχτηρε!τιχι κlχΙ πιχρa. πίΧσ~ το!ς Pωμ.lXιoκlXθoλ~κoΤς
Θεoλόγo~ς, τοΤς πε~ρωμ.ένo~ς 'Ja. &π03εΙξωσ~ν, l)τι Σύν030ς κlΧ! ΠOCπιχς &πoτελoυσ~ν &3~;..

OCσπlχστον ~νότ"t)'t'lΧ, Τ3ρυτlX~
ομ.ένων πlχρlχγρOCφων του
φοι> του καΝόνος

3e ή &ντ(φlXσ~ς lΧδτη έν τη σuνuπocρξε~ 300 &λλ-ηλοσuγκροu
Codex Juris Canonici, ~τo~ της 1-ης κιχ! 2ιχς πlχρlχγρOC

228.

Έν τη πρώτη των πlχρlχγρOCφων τοοτων MγzτlX~

: «Concilium Oecumenicum 8Uuniversam Ecclesiam potestate». Ή 3e 3εuτέρα, πιχρ&:γριχφος
l!.XE~ ώς έξης: κΑ sententia romani Pontificis ηοη datur ad Concilium Oecumenicum appelatio».
ίη

prema pollet

ΠρέπεL λοιπον η νOC εκλέξη τις μ.ετιχξδ των Μο η νOC 3ιlχτηρ-ήση την δφιστlΧμ.έν-ην
&ντΙφlXσ~ν, ώς πoιoυσ~ πOCντες σχε30ν οΙ Ρωμ.IΧLοκlχθολικοΙ Θεολόγοι.
εΤνΟΙL μ.eν γνωστόν, l)τι IχΙ 3ύο ΙΧQΤΙΧΙ &ντιφlχτικlχΙ πlχρocγρlχφΟL, προερχόμ.ενιχ

KIXL

εξ l)λως 3~lXφόρων εποχων, l!.τuχον &μ.φότεριχι προσοχης, ώς εκ τοσ σuμ.πιλ-ημ.lXτικoυ

κlχΙ οόχΙ κα,θιχρως σuστημ.α,ΤLΚΟ\) χιχρα,κτηρος του

Codex J uris Canonici,

ή σuνuπιχρ

ξLς ί5μ.ως σ.ότων κσ.Ι ή έκτΙμ.-ησLς &μ.φοτέρων ΠαiΡOC της Pωμ.α,~oκlXθoλικης ΘεολογΙα,ς
μ.έχρι κσ.ι της σ-ήμ.ερον μ.ιχρτuρεΤ &περιφρOCστως, πιχριχλλ-ήλως προς τον σχολ~C/Jσθέντιχ
'Όρον της ΑΙ εν ΒIΧΤLκlχνφ Σuνό30U, l)τ~ ό Π&:πlXζ, πlχρOC τOCς 3ηλώσεις των Δuτι
κων Θεολόγων, &ποτελεΤ μ.έγεθος &νεξ&ρτητον κlχΙ σιχφως 3ια,κρινόμ.ενον της
μ.ενικης Σuνό30U

(1).

ΈOCν

3e

3ύο &νωτέρω πσ.ρOCγρα,φοι το\)

Olxou-

την τοιιχοτην 3ιOCκρισιν θεωρ"t)'t'~κως μ.ιχρτuρουσιν σ.Ι

κιχ! ό "Ορος της BlXτ~κlXνης

Codex J uris Canonici

Σuνό30U, πρακτικως επ~βεβlX~oΤ Ταiότην κlΧ! ή &νιχκ-ήρuξ~ς του Μγμ.σ.τος της ένσώ
μ.οι> μ.ετlχστOCσεως της Θεοτόκοu, μ.η γενομ.έν-η όπο Σuνό30U οtκοuμ.ενικης
κσ.Ι κσ.τOC την Pωμ.lX~oκσ.θoλικήν &ντΙλ-ηΨ~ν

-

ίtστω

&λλOC δπο μ.όνοι> το\) ΠOCΠΙΧ, &ον κlχΙ ΚΙΧ

τόπιν σuμ.βοuλεuτικης επερωτ-ήσεως των Έπ~σκόπων.

Οό3εμ.Ισ. λo~πoν δπOCρχει &μ.φ~βoλΙIX, δτι ΠocπlXζ κσ.Ι Olxou(.tε'JLXYι Σύν030ς 3ιlχκρΙ
νοντιχι σιχφως &π' &λλ-ήλων θεωρ-ητικως τε κσ.Ι πρlXκτ~κως. την τοιlΧύτην όμως 3ιoc
κρισιν 3eν εννοο\)σι νOC δμ.ολογ-ήσωσιν οΙ Ρωμ.lχιοκα,θολLΚΟΙ, 3ιOC τουτο κιχτιχφεόγου

σιν εΙς 3ιOCφοριχ θεωρψικOC σχ-ήμ.σ.τιχ προς πlXρ&:σΤαiσιν της εν τη Έκκλ-ησι~ ~ν6τη
τος. Οδτω πα,ρOC των νεωτέρων Θεολόγων της Ρωμ.ιχιοκα,θολικης Έκκλ-ησΙC/Jς εν

θοuσιω3ως 3ιlχκηρύσσετσ.ι ή όπο του
.!.λ'ι_Ιψ

;:; Iι,ο.Ι

εως,

,\

~
ιχντι του

ι....
XUΚJ\ou,

"

ως

Ι
οφιστη

Heribert Schauf
~ \
-J,
οΙIΧ ,11',1

κλησΙα,ς. Ή Έκκλ-ησ(ιχ, λέγουσιν OUτOΙ μ.ετOC τοίί

προβληθεΤσlχ εικων της

Ι
πιχριχστιχσιν

Schauf,

-

της

,Ι
'Ε
ενοτητος της
κ-

3eν πlχρΙστσ.τα,ι ώς εΙς κό

κλος μ.ε ~ν μ.ονlΧ3ικΟν κέντρον (τον ΠOCπιχν 3ηλονότι η την Σόν030ν των Έπισκόπων),
&λλ' ώς

ίt λ λ ε L.ψ

Lς,

της όποΙlχς την μ.Ισ.ν έστΙlχν κlχτέχει ό ΠOCπσ.ς, την 3ε ~τέ-

(1) ΔLκαΙως λΟLπον πα.ριχτηρεί σχεΤLκως δ -ημέτερος Άν8ρουτσος : «'Άλλως 8ε κιχι -η σχέσις
του ιhαθ1jτoυ τοί) Πιiπα. προς το των οΙκουμενικων Συνό8ω", (J).., δ &ριθμος &νέρχετιχι κcιτa ΤOδ~
8UΤLXOQ.; είς

19,

τελευτcι(α:,ς o15σ1jς τ'ijς έν Bcιτικcιν<ρ τoιcιύτης, εΤνcιι 8uσπcιρcιμύθ1)τος, 8ιότι ~ cιΙ

Ο!κΟUμε\lικrxΙ ΣύνΟΟοι ~oυσιν οlκοθεν το dλιίθ1)τoν, ούχΙ 8ε έκ τ'ijς σu"cιινέσεως ..τοU Πιίπcι, κιχι
τότε lχομεν Μο ΙSργcινrx 8ιιίφοριχ τοί) ιhαθ1jτοu, 'Ι) προς τουτο &πcιιτείτcιι -η σuνcι(νεσις τού Πιiπcι,

ώς κcιτ' oύσΙcι" φρονεί -η Pωμrxτκη Έκκλ1)σΙCΙ μετa το

1870,

κcιΙ τότε cιΙ ο!κοuμε"ικcιΙ Σό"ο80

ού8εν σ1jμιxΙνoυσrxι ε!νcιι περιττος μόνον τ'ijς Ρωμcιtκ'ijς ΙΙ8ρrxς κ6σμΟζ» (Χρ. Άν8ρούτσου, Σuμβο
λικ~, β' έκ8., Άθ1j"cιι

1930,

σελ.

93).
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ριχν το ΈπισκοπίΧτον (1). Εις τοος ΤΟLοότοuς (5μως ~uν&:μεθα.

',1&

&νηπιxριx-τηρ~σωμεν,

κα.Ιτοι πρόκειτιχιι περΙ θεωΡ1)ΤΙΚΟΙ) σχ~μα,τoς, δτι &σφιχλως ~έν ~λιxβoν ΟUΤΟL δπ' δψιν,
()τι τΟ γεωμετρικον σχ~μα. «~λλειΨις», έν τη τοια.ότη &κριβως Έλλ1)\lικη όνoμιxσΙ~
του, κριχuγ&:ζεL ΟΤL έ λ λ

LΠ ε ς τυγχ&:νον έν σχέσει προς το τέλειον (τον κόκλον),
',1& πα.ροοστήση την τελεΙα.ν τ~ς 'Εκκλ-ησΙα.ς τ&:ξLν, ην έξυμνων δ Ι Χρυ
σόστομος ~γρα.φεν : «Oό~εlς τόφος ην έν τη 'Eκκλ1)σΙ~, &λλ& π~λλ~ ~ εότα.ξΙΙΧ· κα.Ι
~εν ~όνα.τα.t

δριχ, μετ& Πέτρον Πα.Uλος φθέγγετα.ι, κα.Ι oό~εΙς έπtστομΙζεL. Ί&:κωβος &νέχεΤΙΧL

,

"

\.'....,...

,~\,

\ ,

1" \
~

κα.ι ουκ α.ΠOΠ1)o~· εκεινος γιχρ ιιν την α.ρχην εγκεχεφισμενος- ουοεν

'Ι

ι
,ωα.νν1)ς εντα.υ-

θα., οΜεν οΙ &λλοι &πόστολοι φθέγγοντα.ι, &λλ& σιγωσιν» (2).
ΒεβιχΙως πιχλα:ια:Ι τocσεtς τ~ς ΔυτικΎjς Έκκλ1)σία.ς, όπως ~ Μνα:μtς των Έπι

σκόπων θεωρηθ"(ί οόχΙ ώς &μεσος κα.Ι πα:ρ& τοΙ) Κυρίου την προέλεuσLν Ιχουσα:, &λλ'
ώς Ιμμεσος κα.Ι

8L&

το;) Πocπα: πα:ρεχoμέ'J1), δπ' οΜενος σήμερον δποσ-τηρΙζετα,ι σο

βα:ρως ΡωμOCLοκα:θολLΚΟU Θεολόγου, έν 8Ε:

.~

Denzinger 1828

έπισήμως &νΤLκροόετα.L

ΤΟΙOIiό-τη &ντίληψις, πλ~ν ~ aνωτέρω πεΡLγρα:φε'i:σα: 8LocκρισLς Πocπα: κιχί Έπισκο

πocτοu, τοποθετοuσιχ τον πρωτον έν τφ κέντρφ 'tΎji:; &ΠOστOλικΎjς ~ια,80χ~ς, &νεξα,ρ
τητως των Έπισκόπων, θέτει τοος τελεuτα:ίoυς εις όλως ~εuτερεόoυσα,ν θέσιν έν τη
&ποστολLκη 8ια,~oχη. Α-ησμονεΊ: 8Ε: φα:(νετα:ι ~ Pωμα,ιoκα:θoλικ~ ΘεολογΙα" ΟΤΙ

b lloc-

πα:ς την ην κατητα:ι &ΠOστOλLΚ~ν 3ια:80χην 8εν λα.μβOCνεL πιχρ& το;:; προκα:τόχοΙ)
τοι)

(3),

πων,

Oό~E: κα.θ' ην 8έχετα.ι το ποι.πικΟν &ξίωμα. στιγμ~ν, &λλ& πα.ρ& των Έπισκόι,
i
'
'Ε π ~ι σ κ ο π ο ν. "Η μ1)πως
ι
προχεφισα:ντων
α:uτuν
εις
1)" α:ποστολ ικιι~

των

τοΙ) ΠOCπα. 8ια.~oχ~ (&κριβέστερον (σως ~ ΠετρΙνειος ιχότοΙ) 3ια:80Χ~) &ρχετα:ι &πο
της σηγμ~ς, κα:θ' ην οuτος &νέρχετα.ι τον πα.πικΟν θρόνον, δτε ~έoν
τέτα:ρτον βΙΧθμον 'Ιερωσόν1)ς

8)

Ή

πε Ρ Ιπτω σ ι ς

',1&

&π08εχθωμεν

;

τ ο

u

Ό ν ω Ρ ίο

u.

ΘεσπΙσα.σιχ ή Ρωμα:tκη Έκκλ1)σΙα: έν τη Σuνό~φ τοΙ) ΒΙΧΤLκα.νοU, ΟΤΙ δ Πocπα:ς
'tuyχocνSL &λά:θ-ητος, &φεLλε'J Lνa. μ~ φορocθη &π08L80uσα: α,ότφ Ι8ιό-τητα. νέαν κα:Ι τέως
&νόπιχρκτον,

',1&

8ΙΙΧΚ1)ρόξη, ΟΤL την ι~ιό-τητα: ταιό-την έκέκ-τηντοάεΙποτε ο( Έπίσκο

ποι τ~ς Ρώμης κιχΙ δη κα:τ' οόσΙα:ν ή Σόν080ς

'tou

Βα,τικα.νοu 8έν άπένεψεν, &λλ'

.χπλως έπεκόρωσε κιχ;Ι ώμολόΎ1)σε την τοια.ότην τοϊί ΈπισΚόποΙ) Ρώμης Ι8ιόΤ1)Τα..

ΤΟ ΤΟLοuτον 8ε έσήμα.ινεν, &λλα:ις λέξεσιν, δτι oό~έπoτε δπΎjρξιxιν έν τη 'IστoρΙ~ τ~ς
Έκκλ1)σΙα,ς Πocπα:L πλα:ν1)θέντες έπισήμως περΙ το 8όγμα: κα:Ι τ& ήθη τοϊί Χριστια:
νLσμΟU.

Εις τον ΤΟLοuτον δμως ισχUΡLσμόν -της ή Bα:τικα.ν~ Σόν080ς ε!χε
ση προς μορφ&ς ~ια.σήμων 'Ιστορικων, ώς το\.)
νιχντο

',1&

Κα:Ι δπ9jρξε μέν σεφ& δλ1) Πα:πων
δΤL 8{ινα,ντα:ι

(1)
(2)
(3)

&ντιπιχλα:Ι

ο!τινες ~~ό

άντιπιχρα.θέσωσιν έν 6λα:ις τιχΤς σχεταα:'i:ς λεπτομερεΙα.ις την &8έκα.στον

(στoρικ~ν &λήθεLα:ν κα:Ι πρα,γμα:τικό-τητoc, κα:Ι σuνεπως

.

',1&

Hefele xotl τοϊί Dollinger,

',1&

Πρβλ. Κ.

'tou

b

άγων ητο τρα:χότα:τος.

πα.ρελθόντος, δμολογοόντων περί έα:uτων,

πλα.ν1)θωσιν έν το'i:ς ζητημα:σι της Πίστεως, δπερ έφρόνοuν κα:Ι o~

Rahner-J. Ratzinger, Epislcopat und Primat,
33, 2 MPG 60, 240.

σελ.

42.

Ίωοιν. Χρυσοστόμου, ΕΙς Πριχξ. όμιλο

Ό πρώτος κοινων τών &γΙων 'Αποστόλων περΙ της χεφοτονΙttς του 'Επισκόπου θεσπΙζει

- «ΈπΙσκοπος

:

χεφοτονεΙσθω δπδ 'Επισκόπων 1Μ0 η τριών» (ποιρα: Ί. ΚοιρμΙρη, τα: 80γμttτικα: κttΙ

συμβολικα: μνημεΤοι ••. , τομ. Ι, σελ.

252).
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a~a:n:ρεπ~στερο~ Κοι.νονολόγοι &.πό

"ou rρcιτ~cινοu κcιΙ έξΎjς, &σcιύτως as γνωστα;t κοι.Ι

μεμCΙρτνpΎjμένoι.ι προύκειντο έκ του πα.ρελθόντος κcιΙ σoβcιρα.Ι &.ντ~φcXσε~ς aιcιφόρων
Πι:mων έπΙ κcιφΙων της Πίστεως θεμcXτων

(1), ένij> &.λφμόνΎjΤOς έξ έτέρου πρcιγμcι

τικότης υπΎjρχε κοι.Ι ή τcιυτόχρoνoς ~πcιρξ~ς περισσοτέρων του ένός Πcιπων, &ντιμcι

χομένων κcιΙ &νcιθεματιζόντων &λλήλους, πλην ΠcXσcις τιΧς aυσκολΙcις ταιύτοι.ς κcιτώρ
θου να: οΙκονομ'ήσΥι πcXντοτε κcιτα: τοuτον :η έκε'1:νον 't'oν τρόπον ή ρωμcι'ίκη έφευρε,..
τικότης.

την μεγcιλυτέρcιν όμως aυσκολΙcιν έκ τΎjς ΊστoρΙcις των α:ιρεηκων Πcιπων &πε

τέλεσε aLιX τον aογμα:1ισμόν

"ou

&λcιθ'ήτoυ του ΠcXΠcι ή περίπτωσις

κcιτοι.aικcισθέντος &ς CΙLρετικοu υπό τΎjς έν Kωνστcιντινoυπόλε~
έκτης OΙκoυμενικΎjς Συνόaου

"ou ΌνωρΙου(2),
"ij> 681 συνελθoύ~ς

(3).

ΠερΙ τΎjς περιπτώσεως τα.ότης ό C. J. Hefele συνέγρcιψεν
(Causa Honorii Papae, Neapel 1870). 'YπΎjρξcιν όμως κα.Ι

ειaικην πρcιγμoι.τεΙcιν

πλε'i:στοι &ρνΎjθέντες

ΤOΙCΙότην κcιτcιaΙΚΎjν, έν οΤς κυρίως ό Bελcιρμ'1:νoς κcιΙ ό ΒcιρώVιος.

Ό τελευΤCΙΤOς oUτoς ίιπεστηρ~ξε ΠCΙΡCΙΠOίΎjσ~ν 1ων πρcικτ~κων τΎjς σχετικΎjς Συνό

aou, oτ~ aΎjλcι a~ μετoι.γενε:στέρcι χεΙρ &.νέγραψεν έν το'1:ς ΠΡCΙΚΤΙΚOτς &.ντΙ "ou όνό
μα.τος "ou Ποι.τρtcXρχου Kωνστcιντινoυπ6λεως Θεοaώρου, το Ονομοι. "ou ΌνωρΙου (4).
(1)

'Ως κλασσικον τοιαύτης ιΧντιφάσεως παρά~ειγμα παραθέτει δ άεΙμνηστος ΠαπαΜπουλος

την περΙπτωσι v Ν ικολιίου του Α' καΙ 'Αλεξάιι3ρου του Γ', του πρώτου 3ι3άξαιιτος, έιι τά.Τς γvωστα'ίς
ιχ.ύτου ιΧποκρΙσεσι πρΟς τούς Βουλγάρους, ΤΟ Ι:!γκυροιι του εΙς το δνομα του 'Ιησού Χριστού, Ι:!στω

καΙ δπο ΈβραΙου τελουμένου ΒαπτΙσματος, τού 3έ ~ευτέρoυ το I:!γκuρoν μόνοιι τού εΙς το ΙSνoμα της

. 'ΑγΙΙΧς Tρι&~oς τελουμέιιοι> ΒιχπτΙσματος ιΧπo~εχoμένoυ (πρβλ. Χρ. Παπ~oπoύλoυ, ΤΟ Πρωτεϊον
του Έπισκόπου Ρώμης, Άθηνιχι 1930, σελ. 297).
(2) 'Ο 'ijμέτερος 'Ιστορικος Φιλάρετος Βαφε(3ης σχετικώς παρατηρεί l:Ιτι: «Ή κα~ΙΚΎ) τού
·ΟνωρΙου οό μόνον δπο πλεΙστων Πατέρων κιχΙ σuγγραφέων της Έκκλ't)σΙας μν't)μονεόεται, ώς του
Γερμανου Κων jλεως, του Νικ't)φόροu, του ΦωτΙου καΙ l1λλων, ιillc1 κιχΙ δπο ~ιαφόρων Συν~ων,
ώς της έν Τρούλλφ Β' καΙ της Ζ' έπα.Vά.λαμβάνεται, έπεκυρώθ't) ~έ όπο τού' Αγάθωνοι;; καΙ Λέοντος
του Β', ρητως γρ&φοντος περί α.ύτου έν τη προς τον Αότοκράτορα έπιστολη «οστις ('Ονώριος),

ταότην την άποστολικην Έκκλ't)σΙαν ούκ έπεχεΙΡ't)σε ~ι~ασκαλΙq., ιΧποστολικης παpαaόσεως &γvΙ

σαι, &λλa τη βεβήλφ πρo~oσίι:,. μιανθ'ίjναι την l1σπιλον παρεχώρ't)σεν». την αύτην κρίσιν έκφέρeι
δ Λέων καΙ έν αλλαις έπιστολαίς αδτου περΙ του 'Ονωρίου,

«qui immaculatam apostolicae traditionis regulam, quam a praedecessoribus suis accepit, maculari consensit». Άπέναντι

της μεμαρτuρημέν't)ς ταύτης XOCΤIΧ3tx't)t; τοσ 'ΟνωρΙου, την δποΙαν ιiπo~έχoνται ού μόνον Προτε
στάνται ΙστορικοΙ καΙ οΙ Γαλλικα.νοΙ, &λΜ καΙ ΠαπικοΙl:!τι έλευθερόφρονες, ώς δ

Hefele καΙ δ Dollinger (Papstfabe1n, 1863, σελ 131), αλλοι όπεράλπειοι, ώς δ Βελλαρμϊνος, Βαρώνιος κ.τ.λ.,
θέλουσι 'Jc1 &Ρν't)θώσιν, &ποπειρώμ.ενοι 'Jc1 παραστήσωσι την νοθΙΙΧν καΙ πλα.στότητα των πρα
κτικων '1) &πo~εχόμενoι πρα.γματικην πλιίτην της Συνό~oυ 1) τέλος οτι δ 'Ονώριος 3έν κατε~ικ&σθΎ)
ώς πράγματι αΙρετικός, &λλ' ώς εύνοήσας καΙ {ιποθάλψας την πλάν't)ν» (παρ& Ί. Καρμίρ't), Tc1 30γματικc1 καΙ σuμβολΙΚc1 μν't)μεΙα ... , τομ. Ι, έκ~. β', Άθ'ίjναι 1960, σελ. 219, έν (ιπoσ't)μειώσει).
(3) Ή κατα~ίΚΎ) αδΤΎ) τοσ Π&πα 'ΟνωρΙου του Α' l:ν τη 13'11 σuνε~pΙι:,. τ'ijI,; ~κτης ΟΙκοuμενικ'ijς
Συνό30υ, έπανελήφθΎ) {ιπο της έν Τρούλλφ τφ 692 (Mansi 11, 938), δπο της έβ~όμ1jς Ο!κουμενι
κ'ijς (Mansi 13, 377) καΙ όπο της ώς όγ3ό't)ς OΙκoυμενικ'ίjς σuγκλ't)θεΙσ't)ς (Mansi 16, 181).
(Ii) Σημειωτέον, οτι iι l1ποψις περΙ παραποιήσεως των πρα.κτικων της Συνό~oυ έκ μέρους
3'ijOeν των 'Ελλήνων, 3έν έξ't)νέχθ't) τΟ πρωτον όπο του ΒελλοφμΙνου
υΙoθετηθ't) καΙ (ιπ' α.ύτων, 3ιότι ~3Ύ) π.ολό &ρχα.ιότερον δ

Ecclesia,1ib. 11, § 93),

1) του ΒαρωνΙου, &λλ' &πλως
J ohannes de Turrecremata (Summa de

εlχεν (ιποστ't)ρΙξει, Οτl iι κα.τα~ίΚΎ) ητο πλάνΎ) των Άνατολικων, βασι

σθεϊσα έπΙ 'ijμαρτημένων πληροφοριων, κατ&3l:τούςχρόνους τηςMεταρρUΘμΙσεως την περΙ νοθεία.ς

δπόθεσιν έμμανως ε!χεν ύποστηρΙξει καΙ δ Α.

Pigge (πρβλ Η. Kίing, Strukturen der Kirche,
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Τrιν

ι

,ι

"

'"OLGCUτ'Tjν ομως απο

Ψ

~

Lν του

Β

ι

,ι

ι

'γ"

...

αρων~oυ αΠΟΡΡLπτοuσL σTjμερoν ασu rιτηΤL

OL

ρ

ω-

μαLοκαθολLΚΟl ΊσΤΟΡLΚΟΙ, χooρακτrιρΙζoντες ταότην &ς &;8ικαΙOλόγrιΤOν

(1).
ΚαΙ κατ' &;ρχ~ν μεν 8υν&:μεθοο νOC &;φ~σωμεν το θέμα. &;νι:Απ&:ντητον, &'1 δ Όνώ

pLOC;

δmjρξε πρ&:γμα.ΤL α.ΙρετικΟς ΊΊ 01). ΈκεΤνο δμως, δπερ καθιστ~ την περΙπτωσLν

τοί) ΌνωρΙου &ξόχως σπου8αΙαν,

,"aueoa
ι

8L' 8'1

λόγον κα.ι -ημεΤς έξελέξα.μεν ταότην έν

&ς &;ντLπροσωπεUΤLκ~ν, εΊναίΙ το &;κόλουθον γεγονός: Ώς γνωστόν, επι μα~

t

-

κρον τι ΟLαστημα του

Μ

ι

εσoaLωνος,

OL,

λ

ό

ΠΙ

νεοεκ εγ μενοι

,~

απα.L, κα:τ'α

,

ι

.~

,ιιν εΠΙσTjμOν αυ-

των δμoλoγιaν ΠΙστεως, επι τη &;ναλ~ΨεL των καθrικόντων αδτων, &;νεθεμιΧτ'Lζον
μετcιξύ των α.lρεΤLκων καΙ τον ΌνώΡLον, &ς [.να των

«auctores

ηονί

hairetici do-

gmatis» (2).
(1) Πρβλ Bihlmeyer-Tίichle, Kirchengeschichte, τομ. Ι, Paderborn 16'1) έκ8. 1958, σελ.
308 έξ. 'ΑΧλα κσι! ή δμολογLoc, δτι lΙιιτως τα πρσικτικα της κσιτoc8ικocσocιτης τον 'Ονώριοιι ώς σι!ρε
τικον e:κτης ΟΙκουμενικ'ijς Συιιό80υ τυγχOCνουσι γνήσισι κσι! .χ.πcφσιποΙητσι, εΙς οό8έν .χ.ρκεΤ, tvoc συνε
τΙση έν προκειμένιρ τοδς Ρωμσιιοκσιθολικοός, ώς κocτσι8εικννει το .χ.κόλουθον κλσισσικον πσιρOC8ειγμσι σοφισΤLocς: 'Ως γνωστόν, δ

•Αβiiς Chapman 'ήσχoλfιθ'1) 8ιεξ08ικως μετά του θέμσιτος του
Dublin Review (1906-1907), την 8έ μελέτην σιύτου έ8'!)μoσ(ευσεv εΙς t8Lov
τεϋχος ή Catholic Truth Society, "Ις περΙλ'1)ψις 8Ι8ετσιι κσι! εΙς τΟ ό!ρθρον του συγγρσιφέως
«Honorius», έν τη Catholic Encyclopaedia (τομ. VII, σ. 452-(56). 'Ο Chtιpman δμολογε!
κσιτ' άρχ~ν 8όο τινιi :
'ΟνωρΙου, έν τη

σι) «Ή ocδθεvτικότης των τεκμ'1)ρΙων gστα.τocι ύπεpιiνω πιiσ'1)ς dμφιβολLocς».

β) Bιiσει των ύπσιρχΌVτων στοιχεΙων «άνocμφιβόλως

ου8εΙς Κocθολικος lxet τΟ 8ικocΙωμσι

νά άpν'1)θ7j, δτι δ 'Ονώριος ύπ'ίjρξεν oc!ρετικός».

Κα.τόπιν δμως των 8όο τοότων εtλικρινεστ;Χτων θέσεων έ!πετocι τδ .x.νfικoυστoν συμπέρocσμσι
Chapman : «'Ως άκριβως έκτιμωμειι ήμεΤς σfιμερoν τάς έπιστολας του 'ΟνωρΙου, έξ έπόψεως
του Βα.τικα.νου 'Όρου &:μφισβ'1)ΤOυVΤες τον θΧ cathedra χα.ρocκτηρα. α.ότων, 8ιδτι. οό8εμLocν δρΙ
του

ζουσι 8ι8ocσκαλΙocν, ύποχρεοσσα.ι προς &:π080χ~ν ocυτης ύπb της συμπ;Χσ'1)ς Έκκλ'1)σΙσις, οδτω &:κρι

βως έξετΙμ'1)σocν κoc! ο! χριστισινο! του έβ8όμου ocιωνος τας α.υτας έπιστοΜς, κocτα τΟ leo.; 'ι:ων ήμε
ρων σιότων &:πoφocVΘέντες, δ'l:ι 8εν 'ι\γεφον 'I:~ν .χ.ξΙωσιν, ην 'ι\γεφον συv'ήθως α.! πσιπικoc! έπιστολocΙ,

,1\'1:0'

την d.ξΙωσιν, δτι ώμtλoυ.., 8ιά a'l:bμoιTO'; '1:013 Πέτρου έν όνδμσι'l:t 'I:'ίjς KσιθOλικ'ίjς Πα.ρσι8όσεως.

Ή octTLOAOYLoc 8,' dμφο'l:έρα.ς 'ι:ας κρΙσεις τυγχιiνει έν

'I:7j πρα.γμσιτικότητι ή α.ότη,'Ι\τοι lI'l:L δ ΠOCπσις

'ι:ότε 8έν &ριζεν σιuθεV'l:Lκως κα.Ι 8έν όπεχρέου την δλην ΈκκλησLocν» (ΠOCΡά Butler-Lang, Das

vatikanische KonziI, Mίinchen 1933, σελ. 333-334). yεvviiToct δμως το έρώ'l:'1)μoc: ΚέΚ'l:'1)Υ'ι:OCL lστω
κα.Ι την lAOCxta'l:'1)II σοβocρότη'l:oc 'l:OισιυΤOC έπιχεφfιμα.'l:σι της Pωμocιoκocθoλικ'ίjς ΘεολογΙocς; Τις με'l:ά
λόγου πεπροικισμέ..,ος έΡΕUν'1)της 8εν 8ιocβλέπει έν

'l:jj &:νωτέρω έΠLχεLΡ'1)μoc'l:ολογΙ~ '1:0 γνωστον 'ι:ρα.

γικον λ&θος, δπε:ρ θα 'ή8όνocτό τις \ιά &:ποκσιλέση «ΠΡΟΠOC'l:ΟΡLκον ά:μ&ρτημα.» έν τ<;Ι χώρφ της Λο

γ~κ'ijς, 'I\'l:0~ την λ'ίj Ψ ι ν 'Ι: ο υ ζ η 'Ι: Ο υ μ έ ν ο υ

(petitio principii);
(2) Πρβλ. Bihlmeyer - Tίichle, μΙΙ'1)μ. έργ., σελ 309 : <dn dem feierlichen Glaubensbekenntnis, das die mittelaIterlichen Piipste θίηθ zeitlang bei ihrem Amtsantritt ablegten
(liber diurnus romanorum pontificum, Ed. Th. Sickel1889, 100/2) wird Honorius nach den
«auctores ηονί Haeretici dogmatis» aIs θίηθΓ angefίihrt «qui pravis eorUm adsertionibus
fomentum impendit». Πρβλ. κoc! Η. Kung, Strukturen der Kirche, σελ 237 : «die Nachricht
νοη der Verurteilung des Honorius fand sogar Aufnahme ίn den <diber diurnus».Jeder
neugewiihlte Papst musste die Urheber der neuen Haeresie «una CUm honorio, qui pravis
eorum adsertionibus fomentum impendit», verurteiIen. Auch das Papstbuch und das Γδ
mische ΒΓθνίθΓ ίn der zweiten Nokturn am Feste des Hl. Papstes .Leo Π, berichteten ίibθΓ
die Verurteilung, ohne zu betonen, dass es sich bei Honorius υm Papst Honorius handle.
80 scheint man ίm hohen und spaten MittelaIter das Ereignis der Verurteilung vergessen
Ζυ haben. Erst durch .die Vbersetzung des Werkes νοη Manuel KaIekas gegen die Irrtίi
mθΓ der Griechen durch Ambrosius Traversari erfuhr man ίm Abendland wieder bewusst
νοη der VerurteiIung des Honorius».
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Προ της ΤΟLΙΧότης λΟLΠΟV μεμΙXρτυρημΈVης
λLκή 'Εκκλησίιχ δψείλεL νOC έκλέξη 8υοΤν θιΧτερον

tmOPLx1jr; ιΧληθείιχς
: εΊτε ίSΤL gvτως ό

~ ΡωμΙΧLΟΚΙΧθο
ΌvώΡLος δπ1jρ

ξεν ΙΧLρεΤLκος κιχΙ &ριχ 3LΚΙΧίως ιΧvεθεμOCΤLζοv τοστον ΟΙ ΠOCπα,L του Μεσa;ίωvος κιχτOC

την έπίσημονστιγμήν της έιxuτων όμολογίιχς Πίστεως

(ex cathedra)

εΊτε ίSη πocν

τες ουΤΟL οΙ ΠOCΠΙΧL δπ1jρξιxν ιxiΙρεΤLΚΟΙ έΠLσ~μως, χιχριχκτηρίζοντες κιχΙ 3ή κιχΙ ιΧνα,

θεμιχτίζοντες ιΧ3ίκως ώςιχ!ρεΤLκον τον ΌvώΡLον.

Έν ιΧμψοτέρα,Lς λΟLπον τιx'i:ς πεΡLπτώσεσLν ιΧπο3εLκνόεΤΙΧL, 6ΤL ~

OiaLt; της Ρω
'ImoPLCf θΧ

μα,LΟΚΙΧθολLκ1jς Έκκλησίιχς, κιχθ' ~ν ό ΠOCπιχς ου3έποτε &ψορOCθη έν τη

cathedra

ιχ!ρεηκός, στερείΤΙΧL ιΧληθεΙΙΧς κιχΙ ώς ΤΟLΙΧUτη ιΧπορρ(πτετιχι κιχτηγορημιχ

ΤLκως.

πως οlκοvομουσLν ίSμως οΙ ΡωμΙΧLοκιχθολLκοt Θεολόγοι το γεγονος της συχν1jς

κιχτα;3(κης πιχπων δπο Σuνό3ων γενικώτερον; ΠερΙ το θέμιχ τουτο θOC ιΧσχολη
θωμεν 3Lεξ03Lκως έν τη ιΧμέσως έπομένη πιχριχγρOCψφ.

ε) Ν ε ώ τ ε Ρ ιχ

σπ

vω

τ φ τ ο υ Π

ν έ ν τ <ϊ>
Έν ltτεL

L ΠΡο
&: λ ιχ θ ~

1962

oc θ eL

ιχ

L

ο

lκ

ον ο μ~ σε ω ς

3υ

σκ ολ

Lω

ν

τ 1.-

oc π ιχ.

έΚUκλοψ6Ρησε σποu3ΙΧLότιχτον

3LOC

την σuστημωΤLκήν Θεολογία,ν

σόΥΥριχμμω 6πο τουΡωμΙΧLΟΚΙΧθολLκου συστημΙΧΤLΚΟU έν ΤuβίΥΥη Θεολόγου

Hans

Κϋng (Strukturen der Κirche, Freiburg im Br. 1962), εΙς το όποίον έπocνεL
λημμένως έ36θη ή ευκιχφίΙΧ 6πως πιχριχπέμψωμεν έν τοίς ([μπροσθεν.
Βεβιχίως το έ:ργον τοuτο, λόγφ του σχεΤLκως προσψOCτοι> της έκΜσεως ιχότου
κιχΙ της μή μετιχψρOCσεώς τοι> είσέΤL έκ της ΓερμιχνLκ1jς είς&λλr:ι.ς των εuρωπιχt

κων γλωσσων, 3εν έγΈVετo &:κόμη ευρότερον γνωστόν, πλήν ώς βέβΙΧLον πρέπεL νOC
θεωρηθη, 6η ~ ευρυτέριχ

3LOC30aLr;

τοϊ> ([ργοι> τοότου ποΜOCς θέλεL προκιχλέσεL σuζη

τYιaeLr; κr:ι.Ι έκτος του γερμιχνοψώνοι> θεολογLκου χώροι> λόγφ των κωτ' έξοχήν έκ
κλησLολογLκωv θεμOCτων, &ΤLνιΧ 3LιΧπριχγμα,τεόεΤΙΧL, κιχΙ των έν προκεLμέvφ τολμηρων
έν πολλοίς

3LOC

την ΡωμΙΧLοκα;θολLκήν ΘεολογΙιχν &:π6ψεων του συΥΥριχψέως. Ή τοι

ΙΧότη λΟLπον σποu3ΙΧLότης του έν λόγφ σUΥΥΡocμμα,τος έΠLτρέπεL &:σψιχλως, ίSπως λOC

βωμεν τ'Ο13ΤΟ ώς ιΧντtπροσωπεUΤLκον

3LOC την μελέτην των νεωτέρων προσπΙΧθεLων

της ΔUΤLκ1jς Θεολογίιχς προς οΙκονόμησLν σοβιχρων 3uσκολLων έν τ<ϊ> θέμΙΧΤL του
&:λr:ι.θήτoι> του ΠOCΠΙΧ.
Ό Η.

Kiing

πιχρέχει πασιχν την έκ της ΔUΤLκ1jς έκκλησLιχσΤLκοκιxvονLκ1jς Πιχ

ρr:ι.3όσεως ιΧπιχριχΙτητον σλην εΙς μίιχν συστημιχτικήν θεολογLκήν

σόνθεσLν,

3LOC

νOC

ιΧπ03είξη, 6τι ιχ! «OUV03LXΙXl Ι3έιχι» κα,! ~ &ΠΟψLς, κιχθ' ~ν ό ΠOCπιχς 3όνr:ι.τα:L κα,τ' &:ρ
χήν νOC πλιxνΎjθΊί κα,Ι νOC τεθΊί δπο τον έ:λεΥχον
σΤΙΧΤLΚOCς» κα:! ιx!ρετtΚOCς 30ξιxσ(r:ι.ς (σελ.

'tYjr;

274.),

Συνό30U, 3ΕV ιΧποτελΟ13σLν «έπιχνιχ

ύπο

,",013 Ockam

ΚIΧΙ του

Marsilius

το πρωτον έξενεχθείσιχς, ώς σuν~θως 3LιχτείνονΤOCL οε &:3LocλλΟΙΚΤΟL θLιχσωτr:ι.t του Πα:
ΠLσμου, &:λλOC γνησ(ους κr:ι.ρπoδς της έκκλησLολογLκ1jς σκέψεως της Δόσεως &:πο

των ιΧΡΧΙΧLοτocτων χρόνων, έρεL30μέvα,ς μετOC πOCσης νομLμότητος έπΙ της γνησίιχς
έκκλησLολογLκYjς Πιχρα:36σεως (σελ.

263

καλ

265) (:1.).

Το ι)ντως μετOC γεννΙΧL6τητος

(1) Κιχ';" &ρχήν όφεΙλομεν να δμoλoγ~σωμεν, δτι 1j τor.rdιτη έπΙ του χώρου του Έκκλ'ljσΙΙXστικoυ
ΔικιχΙου ~pευνιx, κιχΙτοι μή οδσιχ 1j Ι&εώ&'Ι)ιο &ια την περΙπτωσιν της ΈκκΛ'Ι)σιολογΙιχς (~ ι&εώ&'l)ι;;
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κιχ!. πολλης κιχτ' &ρχ~ν &ντικεψ.ενικόΤΊjΤOς έκφερόμενον τουτο πόρισμά του στηρί
ζει δ Kίing κα,!. 8ιoc των έμβριθων μελετων του Β.

Tierney (Foundations

οΙ

the

conci1iar theory, Cambridge 1955) (1).
πιχρoc τιχυτιχ δμως δ τόσον ΤOλμΊjΡOς 8ιoc ρωμιxιoκιxθoλικιiς

συνθ~κιxς Kίing

&8υνα,τεϊ: νιi 8ιιχτυπώση κιχΙ την έσχάΤΊjν συνέπειιχν των πορισμάτων ιχί)τοu, ητοι
νιi δμολοΥήση, δη δ ΠOCπιχς είνιχι 8υνιχτον νιi πλα,ν"ljθη κιχ!.

ex cathedra &ποφιχινό
doctor privatus. Δεν &πoτoλμ~ τοuτο δ Kίing, 8ιότι τό1ε
imprimatur θιi 1jτο &aόναΤOν νιi λιίβη (2) προς ~κ80σιν του τοσιχστιχ

μενος καιΙ οόχΙ μόνον ώς
οόχ!. μόνον το

σχόλιιχ πρoξεν~σαντoς πολυκρότου βιβλίου του, αιιi θα: 8ιέτρεχεν οοτος κιχ!. τον
κίν8υνον του &.φορισμου έκ της ΡωμΙΧ'Lκης ΈκκλΊjσίΙXς, έφ' δσον θα: έφωρocτο 8ιιχρ
p~8"1jV &ρνοόμενος τα: έν τη Α' Βιχτικιχνη Συνό8φ σχετικως θεσπισθέντιχ.
Δόνιχτιχι δμως να: λεχθΊj μετ' &πολότου βεβιχιότητος, δη τα: ύπο

"COu Kting πιχριχ

ηθέμενα: στοιχεϊ:ιχ της Δυηκης ΠιχρΙΧ8όσεως ώς &μεσον λογικην συνέπειιχν ~χoυσιν,
δτι δ Πάπιχς aόνΙΧΤΙΧL κιχ!. θΧ

cathedra να:

πλιχν"ljθη

; Καθ' ~μ.OCς &.νιχμφιβόλως. Προς

τοuτο δμως 8έον να: ένθυμ"ljθη τις πως κΙΧθορΙζετιΧΙ στοιχειω8ως πιχρα: των Ρωμιχιο
κιχθολLκων ~ εννοια τοϊ)

cathedra

ex cathedra:

ΜΙα &πόφιΧσις

"Cou ΠOCπα θεωρε'i:ται ώς ex

έξενεχθε'Lσrx, δτιχν &φoρ~ εΙς την Πίστιν κοιΙ. τα: ηθ"lj

OLκουμενικης Έκκλ"ljσίας.Μ~πως δμως

(fides et mores)

της

& κ Ρ Lβ ω ς κιχΙ. κ υ Ρ Ι ω ς εΙς περι

πτώσεις &φορώσιχς εLς την ΠΙστιν της Οίκουμενικης Έκκλ"ljσίας 8εν δπεστηριξιχν τ~ν
ί)περoχ~ν της Συνό80υ ~νιxντι τοί) ΠOCπιχ πOCντες
8υτικο!. ύπέρμαχοι τοί)
Kίing

(σελ.

OL ύπο της έρεόν"ljς μνΊjμOνευόμενoι
(iuvo8LXou συστ~ματoς; Καίτοι κιχτα: την δμολογίαν του

267) ~ νεωτέριχ 8ιOCκρισις θΧ cathedra - doctor privatus 8εν ~τo
OL τον συνο8ισμον κατα: του

&γνωστος εΙς τ~ν μεσιxιωνικ~ν Πα.ρOC80σιν της Δόσεως,

τον ~ έκεΤνον τον τρόπον μαρτυροuντες 8υηκο! έκπρόσωποι (οίτινες λεχθ~τω δτι
μετα: της α,ίιτης ένίοτε ύποστηρΙζουσιν έμμοV'1jς κιχ! τον Πιχπισμόν), ~κιστιΧ έπoι~
σιχντο χρησιν της ΤOΙΙXόΤΊjς 8ιιχκρΙσεως. Ο{)τω π.χ. το

κατα

λείπει &θικτον το κuρος της προτOCσεως

decretum Gratiani ένίϊ>
«Papa a nemine judicaLur», ώς

μόνψ

θα. ητο ~'καθαρως &oγματικ~ !ρε\)να:), -ηκιστα: θ& 1jMVOΙTo ν& θεωρηθ'Ω ώς έκτος των δρΙων της νο
μιμότητος, 8ιότι, ώς όρθως πα:ρετηp~θη όπ' Όρθο&όξο\) πλε\)ρ«ς, το Έκκλησισιστικον Δίκα:ιον κα:Ι

το Έκκλησια:στικον ΠολΙτε\)μα, 8έον ν& θεωρηθωσιν ώς Ι;κι:ρρασις της 80γματικ~ς περΙ τ~ς οόσία:ς
της Έκκλησ!ας πΙστεως, καΙ οόχΙ μόνον ώς όπο έξωτερικας συνθ~κας καΙ !στορικας άνάγκας 8ια
μορι:ρωθεν σόστ-ημα (πρβλ. Κ. Μουρα:τί8ο\), Ή αόσία: καΙ τΟ πολίτευμα: της Έκκλησία:ς ... , σελ.

6. Tou α:ότου, Διαι:ροροποί1jσις, έκκοσμίκε\)σις, ... , σελ. 35).
(1) Πρβλ έν προκειμένιΡ κα:Ι Ρ. de Vooght, Der Konziliarismusbei den ΚοηΖΗίθη
Konstanz und Basel, έν: Das ΚοηΖΗ und die ΚοηΖΗθ, Stuttgart 1962, σελ. 165-210.

νοη

(2 )'Ότι εΙς τ& άι:ρορωντα εΙς τοάΜθ'ljτον τοσ Πάπα ~ έχ. των προτέρων ά.vτι8ρα:στικόΤ1jς της Ρω
μα.tκ~ς Έκκλησία:ς 8όνα:τα:ι να ι:ρθάση κα:Ι τα δρια. άλλεργικ~ς ο!.ίτως εΙπείν εόα:ισθησΙα:ς, μα:ρτu
ροίίσι πλείστα. έπεισό8ια: κα:τα τας πα:ρα:μονας της σuνε:χιζομένης Β' Σ\)νό~o\) του Bα.τικα.voυ. Ο!.ί

τω, «Ρωμα:ιοκα:θολικα βιβλιοπωλεία: της Ρώμης ά.πέσυρον της κ\)κλοι:ρορΙα:ς την μετα.ι:ρρα:σθείσα:ν
πα:ιιτα:χου γενvα.!αν έγκόκλιον έπιστολ1jν της Όλλα:ν8ικ~ς 'Ιερα:ρχία:ς έν ίίψει της προσε:χους Σ\)νό

~o\) τοσ Βα:τικα.νου. ΤΟ μέτρον tλ~ι:ρθ'lj, &ιότι έν α:όήj έζ1jτείτο ~ άνο:θεώρησις τοσ περΙ του Πα:πικου
&λα.%το\) 8όγμα:τος κα:Ι της σχέσεως του Π&:πα. εναντι τοσ σώμα.τος των Έπισκόπων ΈV ήj Έκ
κλ1jσφ (M1jIILOΙ!ov ΔελτΙον τ~ς άντιπρoσωπεLα.ι;; του ΟΙκο\)μενικου Πα:τρισιρχεΙοι> πα.ρα
άριΟ.

52,

Μά'ίος-Ίοόνιος

-;ou σχετικοσ
Lombardi.

1962,

σελ.

6).

T(j) Π.Σ.Ε.,

Άνάλογοι όπijρξα.ν ώς γνωστον α:Ι &.ντι~ρ&:σεις κα:Ι κα:τ&

περΙ tν8εικν\)ομέvωv μετιχρρ\)θμίσεων βιβλίο\) του Ρωμα:ιοκαθολικου 'Ιερέως Ρ.
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έξα:(pεσ~ν yνωpΙζε~ την ~a'Y) κα:~ υπο τοσ Η umbert
μΙν'Υ)ν πεpΙπτωσ~ν
έν πpoκε~μένι.ρ

:

:

«nίΒί deΡrehendaΙur

«τοστο είχε τερα:στΙα:ς

a silva Candida μ:V'Υ)μονεύο
a fide devius», τοσ Kting πα:ρα:Τ'Υ)ροσντος
συνεπε(α:ς: Άπο τοί) 120υ Ιως τοσ 140t>

α:ιωνος το 8υνocτον κocτα:8ίΚ'Υ)ς κα:Ι έΧθρονίσεως σ:.Ιρετικοστινος ΠOCπα: πα:ρΙμεινε
το κοινον 8ιaα:γμoc

(sententia communis)

των Κocνονολόγων, κα:Ι των πλtoν ~π

πσ:.πικων. τοστο aε προεβλέπετο οόχ! a~oc μόν'Υ)ν την περίπτωσιν της ocΙρΙσεως, 8ι6τι

.ηa'Υ) κocΙ ~

Summa τοσ Ρουφίνου (+1190) συγκocτocλέγει
cruvlitetocv ~χoν) σχ!:σμιχ» (1).
δσον λo~πoν ό Γρα:τια:νος (decretum Gratiani) &φ'

εΙς τ~ν α:Τpεσ~ν κα:ι το

(oc~pεσιν ώς

'Εφ'

ένος &να:φέρει την περί

πτωσιν τοσ aυνα:τοu τΊjς έν τη ΠΙστει πλocVΎ)ς τοί.) ΠOCπα: κιχ!. την ώς έκ τούτου δπο
της Σuνόaου

txatXMLV κα:Ι

στ~ν

χα:pα:κτηpΙζε~ ώς κοινον θέμα: πocvτων των Xp~στια:νων

ae την Πί
{2}, πα:ρα:Τ'Υ)ρων
περΙ α:ύτ~ς: «Quae universalis est, quae omnium communis est, quae ηοη
solum ad clericos verum etiam ad laicos et at omnes omnino pertinet christianos» (3), έπόμενον εIνα:~, (j't~ έΧλα:μβOCνει τον llOC:itocv κα:ΙθΧ cathedra aυνocμε
νον να: πλα:ν'Y)θΊj. Διότι, ώς κocΙ &νωτέρω εtπομεν, τΙ ?Χλλο ΠΡοσaιορΙζει το θΧ cathedra :η ~ &νοοφορα: εΙς τ~ν Πίστιν πOCντων των μελων, ~τόι την ΠΙστιν της Οί
(fides)

κα:τα:8ίΚ'Υ)ν του

(afide devius),

&φ' έτέρου

κoυμενικΊjς 'ΕκκλησΙιχς;

τα: α:ύτα: ποοριχτηρψέΙΧ κιχΙ περΙ τοσ J ohannes ΤeuΙοnίcus; του τοσιχύΤ'Υ)ν &σ~ή
σα:ντος έπΙ8ρα:σιν κα:τα: τον 140ν α:Ιωνιχ έν τη Δόσει aLOC της πεpιφ~μoυ α:δτοσ glossa
ordinaria .. Κα:Ι oUτoς πιχρα:τηρεΤ, οτι «ubi de fide agitur ... tunc synodus. major
est Papa» (4), τα:στα: aε κιΧ:τοχυροΊ: atoc της γνωστης Pωμιx'ικΊjς &ρχης : «quod
omnes tangit ab omnibus judicetur» (5).
Δύνσι;τιχι λοιπον κα:τόπιν ολων τούτων να: &.ρν'Υ)θη ΟLοσa~τις &.ντικειμενικΟς κpι~
τ~ς, ΟΤΙ κα:τα: τούς κλocσσικούς auτικοος έκπροσώποuςτοu cruvoa~xou συστ~μιxτoς,

&.κριβως εΙς τα: &.φορωντιχ εΙς τ~ν ολ'Υ)ν 'Εκκλ'Υ)σΙιχν 8ηλ. θΧ

cathedra, (6),

ένaέχετα:L

να: πλα:νηθΊί ό πιχπα:ς, κocΙ τότε κρΙνετα:ι &.νocλόγως δπο της Συνόaου; πως δμως
έξ'Υ)γεΤτα:ι ~ κιχτιχaικ'Υ)

"ou

Κιχτ' &.ρχ~ν προσπα:θε'l: ό Η.

ΠOCπιχ δπο Σuνόaου πα:ρα: Pωμα:ιoκocθoλικΊjς πλευρOC<;;

Kting

να: &.ποaεΙξη, οτι κα:Ι ooότ~ ~ ΑΙ Bα:τικα:ν~ Σύνο-

80ς 8εν &ποκλείει μόνον πOCντα: ?Χκρον Γιxλλικα:ν~σμoν κα:Ι Συνοa~σμόν" ω).,,' έξ

(1)

Η. Kίing,

(2)

Η. Kίing, ένθ. &νωτ. σελ.

Strukturen der

&ποτελεΤ ιiκpιβωι; το κ ο ι

vό

Κirche, σελ.

268.

τ cι τ ο ν

tcrou

268-269.

'Άλλωστε την ΤOΙCΙότην &ποψιν, &ΤΙ 8'ijλcι

8'1)

~ Π Ι σ τ ιι;

μετιχξδ των χριστιcινων θέμcι, κcι1. σήμερον Ι:τι 8ΙctΚηpιιτ.:.

τοuσι 8ιά:σημοι PωμcιιoκcιθoλικoΙ Θεολόγοι, ώι; π.χ. δ Yves Congar, γρά:φων 8τι «der Glaube
gerade die universale Wirklichkeit par excellence ίΒΙ, die erste der Wirklichkeiten, mit
der und ίη der alle Gemeinschaft haben» (έν : Das Konzil und die Konzile, Stuttgart 1962,
σελ 358).
(3) ΠcιρΙΙ Β. Tierney, Foundations ο! the conciliar theory, Cambridge 1955, σελ 1i9.
(lι.) Πρβλ τoc κεΙμενα. τοίί Teuionicus πcιρα Tierney, μνημ. έργ., σελ. 250-251i ..

(5)
(6)

Πρβλ. Η. Kίing,

Strukturen der Kirche,

σελ.

268.

Άσχέτωι; &ν ~ιcιτεΙνωντcιι οΙ PωΜCΙΙOΚCΙθOλικoΙ, 8τι το

δτcιν &πόφcισΙι; τιι; τοίί Π&πcιπ;;pιέχ71 τον
ούχΙ δ έξωτερικόι; τόποι;.

8pov«definimus».

ex cathedra

8ηλoίίτcιι ΤUπικωι;,

Διόη σημcισίcιν !:χει ~ oύσίcι κcιΙ
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κoc!. πάντoc &κρον Πα.πtσμόν
προτά.σεως

(1),

ε!τα. 8ε δπενθυμΙζεt τον &π6κρυφον χocρα.κτηρoc της

«prima sedes a nemine judicatur» (2).

Κα.!. 8tα.λλά,σσετοοt μεν tν 'rLνL

μέτρCΡ, 8tιX των 8όο τοότων κεντρ~κων πα.ρα.τηρήσεων, ~ θεωρΙα. προς τα. &.να.ντΙρ

Ρ'f)τα lστOΡtκά. γεγονότα

&'1

τη Ρωμα.Ί:κη 'ΕκκλrισΙq:, &ντα.υθα. ομως εδρrιντα.t κα.!. τά.

lJ.σχα.τα Opta, μέχρt των όποιων &ξtκνε'Lτα.t ό ιίλλως τολμ'Υ)ρ6ς, &ς &λέχθ'Υ), Kίing,
8tόΤL τ~ν κα.τα.8ΙΚ'Υ)ν τοσ Πάπoc δπο Συνό80υ 8εν 8όνα.ταL κα.Ι οοτος νά. έρμ'Υ)νεόση
&.λλως Τι

&'1

τ€ρ πνεόμα.ΤL της γνωστης θεωρία.ς των &.ρχoc~oτέρων· κα.Ι συγχρόνων

Ρωμαιοκα.θολικων Κανονολόγων, καθ' ~ν ~ κατoc8ικασττκ~κατά. του Πά.πoc &'πό
φα.σις τ~ι:; Συνό80υ χαρα.κτηρΙζετα.t &ι:;

sententia declaratoria.

Οδτω χρ'f)οψοποtε'L

κα.Ι ό Kίing τά. ocυτα. &πιχειρήμocτα των Κocνονολόγων, ΚΙXΤαiφεόγων κα.1. οοτος, κocτα.
τρόπον μ~ &να.φουντoc οό8ε ποσωι:; θΙγοντα. την tν τη ΈΚΚλ'f)σΙq: όψΙστην αόθεντία.ν
το\) Ρωμαίου ΠOντίφrικOΙ:;, εtς συλλογtσμόν, οστιι:; κoc!. α.ν ετt 8εν ~θελε χα.ρα.κτηρι

a01j &ι:;
Ό

τουτ' ocύτο σοφιστΙα., ~κιστα. συντελεΙ εΙι:; εΜ8ωσιν το\) &πι8ιωκομένου σκοπου.

&'1

λόγCΡ συλλογισμος

IJ.xet

οδτω

ΤΟ ίΧν ~ Otκoυμενικ~ Σόν080Ι:; &κθρονί

:

ζη κocΙ κα.τoc8Lκάζη &ι:; ocΙρετ~κoν τον Πά.πα.ν, τουτο 8εν σ'Y)μα.Ινε~ ποσωι:;, oτ~ ocδτη
&ποτελε!. oci)θενΤΙOGν όπερ τον Πά.πα.ν, 8t6ΤL ή &π6φocσ~ι:; καΙ κρΙσ~ι:; τ~ι:; Συνό80υ 8εν
κέκτητoc~ tνερΎ'Υ)ΤLκόν, ιiλλά. 8ια.πιστωτtκ6ν, &ναγγελΤLκον χαρα.κτηρoc

declaratoria).

(sententia

Ώι:; ή 8ήλωσις θανά.του, λέγουσιν, 8εν προξενεΙ ού8' έπ~φέρεt τον θά

νατον, ιiλλ' ά.πλωι:; &ναγγέλλει αύτ6ν, of)τω καΙ ή δπο τηι:; Συνό80υ κατoc8Ικ'f) το\)

Πά.πα 8έον οπωι:; μ~ &κλ'Υ)φθη έν τη έννoί~ OτL ~ Σόν080Ι:; τuγχάνε~ το ΠΟLηΤLκον
α~τ~oν τηι:; κocτα8Ικrιι:;, 8ιότι το ΠΟL'Υ)ΤLκον α(τιον ταότηι:; δπ1jρξεν ~
ή

πνευ μ αηκ ~

&ν Lκ

α: ν ό τ η ς

(3)

αερ εσ

L

ι:; Τι

(ή 8ευτέρα. περΙπτωσις προκειμένου περl.

έκθρονΙσεωι:; μόν'Υ)Ι:;).

'Αλλ' δπ Όρθο86ξου πλευραι:; τΙθεΤOCL νυν

1.0 έρώτημoc:

ΆρχεΙ μΙoc ΤΟLα.ότη έξε

ζrιτημένrι 8ιάκρισιι:;, 8LιX νά. &φα.φέση τον χocρocκτ~ρα. τηι:; α.όθεντΙOGΙ:; &πο τηι:; συv08Lκηι:;
&ποφά.σεωι:; ; 'Ή ορθότερον: 'ΑρκεΙ ό &ντικεLμεVLΚΟΙ:; πεΡΙΟΡLσμοι:; το\) ΠΟΙ'Υ)τικοϋ αΙ
τΙου etc; μόνον το γεγονοι:; τηι:; αΙρέσεωι:; Τι τηι:; πνευματικης &νικα.νότητοι:;, οπωι:; &.ρθΊj
&.πΟ τηι:; συν08ικηι:; &.ποφά.σεωι:; ό χαρακτηρ τηι:; α.όθεντΙα.ι:; κα.!. τοσ 8~καστ~κoυ κόρουι:;

;

ι
Μ rιπωι:;

Ι'
κoc~ ειι:;

\

την

Ι
περιπτωσιν

-

τrιι:;

""

οΙ

•

-.
1.1.
αποκοψεωι:;

αφορισμου

!
'" ι
o~oυσ'Y)'τινoι:;

μέλουι:; της ΈκκJ..'Y)σΙαι:;, το κυρΙωι:; τον &φορισμον έπενεγκον ΠΟΙ'f)τικον α(ΤLον 8εν
Ί'
."
θ"
-4
E~νΙXL rι αφεσιι:; κιχ
εα.υ.

,1'1

«'"

.. rι
• οιαΟ'Υ)τις
1

rι

..!.τ..L ρα.

\
Ι
""
νΟσ'Υ)ρα καταστα.σιι:;, οΙ

"
'f)"

\,

και αφω-

(1) τ-ην θέσLν τlΧύτην έκπροσωπουσι κlχΙ πλεΊστοι mpot ΡωμσιιοκlχθολικοΙ Θεολόγοι, έν οίς
καΙ δ

J. Ratzinger (Κ. Rahner - J. Ratzinger, Episkopat und Primat, σελ. ζt3), ι:hς κocΙ δ Η.
U. von Balthasar (Karl Barth, ΚοΙη 1951, σελ 31ζt-(35). 'Αμφότεροι την θέσιν τlΧότην στηρΙ
ζουσιν έν τφ γενικωτέρφ 8ιαλεκτικφ πνεόμιχ:τι της Βιχτικιχν'ijς Συν680υ.

(2) Πρβλ. Η. Kiing, Strukturen der Κirche, σελ. 242, πιχριχτ. : «Das ganze Mittelalter
hatte vom apokryphen Charakter der Quellen dieses Rechtssatzes keine Kenntnis; nur
Hinkmar von Reims hatte im neunten J ahrhundert Κritik angemeldet, die sich aber wieder verlor. Dass die Akten des Konzils Υοη Sinuessa bedenklich sind, wusste aber neben
Matthias Flaccius lliyricus und den Magdenburger Zenturiatoren immerhin schon Caesar
Baronius, der sie als donatistisches Machwerk ablehnte. Die Unechtheit wurde endgilltig
bewiesen 1721 vom Mauriner Pierre Constant, der auch das Schisma zwischen Symmachus
und Laurentius als mt\gliche Entstehungszeit angab. Dass jene Akten damals entstandene
Fiilschungen sind, dariiber besteht heute kein Zweifel mehr».
(3) Η. Kiing, Strukturen der Κirche, σελ. 244.
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ι θη ο τεως
ι
'Π'
d
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πιστος
~υoμεν ομως
οια,
να,
εγωμεν,

!Ι
σΤΙ

;

'
yj<'Ε'."Ι.
'Xi<l\Yjatoc

,

ως

α, ό θ ε ν τ (α, όπερ το μεμονωμένον μέλος &πέκοψε το13το, χρωμένΥι τ1i ~ν έν &πο
λότ<ι> εύθύνrι κέκτ-ητα;ι έξουσΙα, ;
πσ.ς Gερα. &πα.θ~ς κριτης δποχρεουτα.ι voc όμολογήση, ο'η ή θεωρΙα. α.()τ-η ηκιστα:
σuντελεΤ εΙς εό6~ωσιν το13 ~ι' 8ν έπενοήθΥι σκοπο13, λογικώς ~ε &νακρινομένΥι &γει
φυσικώς κα,Ι &βιιΧστως εΙς τ~ν Ι~(α,ν &νocΙρεσιν.
ΤΟ &.σόστα.τον όμως της τοια,ύτ-ης θεωρΙα,ς ~ιoρών, φα,Ινετα,ι, κα,ι. ό

Kting γριΧφει

Ιστω κα,ι. ουχι. έν &πολύτ<ι> λογικη σuνεπεΙ~: «'Εν φ μέτρ<ι> λοιπον ή συνo~ικη κρι
σις (&πόφα:σtς) 8έν είνα.ι μεν το α.lτιον της κα,θα,φέσεως του ΠιΧπα. κα,ι. συνεπώς 8εν

'

'

>Ι
\ .1.1:(
,
- <
''1: θ
β λλ
ι
\ < 1.
,\,
,
:>·θ
α,φει το Ch", ωμα, α,υτου ως ε",ω εν επι α,
ομενΥι κα.ι υπlOρ α,uτoν ιστα,μενΥι σευ εντια"
'λλ

α,

\
α,

\ , ...
κα.ι εν φ

ι

μετρφ

'λ

πα,

ιν

<

Yj

~

~

συνοοικ.ι

,

κρισις

'f
ε~να,ι

,Ι

εκεινΥι,

d

Yjτtς

~

-

οια.πιστοι

\

τ-ην

νομικώς Ιγκυρον &πώλεια,ν του &ξιώμα,τος του Π&πα, κα,Ι σuνεπώς ή Σύνo~o'.: ώς
κρΙνουο-α, &ρχη κα,θιστ~ την &πώλεια,ν του &ξιώμα.τος του ΠιΧπα, Ιγκυρον ~Loc το κοι

νον της 'ΕκκλΥισΙocς, μεθ' όλων α.ότης τών συνεπειών, έν τ<'ρ α.ότ<'ρ μέτρ<ι> 8υνιΧμεθσι.

voc εtπωμεν, οτι έν τη έννo~ τα,ότη ή ΑΙ Βα,τικσενη Σόνo~oς έκπροσωπεΤ μ(α,ν δ π ε ρ
ο Χ ~ ν της Συνό~oυ (δπερ τον ΠιΧπα.ν), χωρΙς τουτο πριΧγμα,τι voc σYjμαΙνrι, οτι ή
Σόν080ς ooc &πέβα.ινεν ή &νωτέρα, κα,ι. &πο το13 ΠιΧπα, &νεξιΧρτψος νομικη α,ύθεντΙα"
Ινα.ντι της δποΙα,ς οδτος θιt (στα,το ά.πλώς ώς δποτελής» (1).
Π&ντως εocν κέκτ-ηντα,ι κυρός τι σι.! μαρτυρΙα.ι τών εν τα,Τς έρεύνα.ις του Tierney
κα,Ι του Kting μνΥιμονευομένων ~υτικών έκπροσώπων της συνo~ικης έκκλΥισιολογι
κης σκέψεως, κα,Ι τουτο ~LOC νιt στηριχθη ώς πα,ρα,~oσισι.κOν το έν δψει της νέα.ς εν

Βα.τικα,ν<'ρ Συνό~oυ έντος κυρΙως του Γα.λλικου κα,Ι Γερμα,νικου Κα,θολικισμου &ρ
ξ&μενον &ξιέπα.ινον ρευμα, ένισχύσεως του συνO~ΙΚ013 θεσμου κα.Ι το\.) 'ΕπισκοπιΧτου,
εΙς &ντΙβα,ρον της πα.πικης μονα.ρχΙα,ς, τότε α.Ι μα.ρΤUΡ(α,ι α,6τα,ι ~ίκaιoν κα,Ι όρθον
είνα.ι

voc λα,μβιΧνωντα,ι έν i)λrι α,ότών τη σοβcφότ-ητι κα1 μέχρι της έσχιΧτ-ης σuνεπε(α,ς,
voc lχωσι την 8ύνα,μιν voc &ποφέρωσι· τοδς προσ80κωμένους κα,Ι έπι8ιωκομένους

~ιιt

κα,ρποός.

Kα,τα,~ειχθέντoς λοιπον ~ιιt μΙα,ν εΙσέτι φορocν &σuστιΚ:τoυ έξ Όρθo~όξoυ έπό
ψεως του περΙ το\.) &,λα,θήτου του Π&πα, ρωμα.ιοκα,θολικο13 Μγμα,τος, σuνα.πo~ειι
Ι!"
κνυετα,ι, σΤΙ yj

AJ,

Ορν.ι περ

Ι

\

'λ θ Ι
•
Ι
α. α: -ητου, ως κα, περι

Ι
l!":I"I
πα.σYjς

!JJV\Yj;;

..

'
-'Ε
"1
(
,
εν τη
Xi<l\Yjo'
~ α,υ-

θεντ(α.ς, lιννoια; 8(8ετα,ι δπο της Όρθo~όξoυ ~ι8~σκα.λΙα.ς, ~ν έν κεφα.λα,Ι<ι> έξέθΥικεν
ό

Χρυσόστομος έν τ<'ρ [~ια.ιτέρως έπ' έσχoc.rων δπο της Όρθ08όξου ερεύν-ης έξ~ρ

t.

θέντι χωρ(<ι> : «Tιt μεν γιtρ του πα:ρόντος &ξιώματα. βίου τδτε μεΙζονα, φα,Ινεται,
δτα,ν εΙς ~να, περιστη μόνο\!' έπΙ ~ε τών πνευματικών τοόνα,ντΙον, τότε λ&.μπει 'ιΟ της
τιμης, 6τα,ν πολλοδς της πρoε~ρε(α:ς Ιχrι κοινωνούς κα.Ι δτα,ν ό μετέχων μ~ εΙς Τι,
ιxλλoc πολλούς ι.χrι τούς σι.ότών &πολα,ύοντα,ς»

5.

(2).

Σόν-ι:ομοι σχε-ι:ικ«Ι πρός -ι:ό θέμ« ήμων π«ρ«-ι:ηρήσεις έπΙ

't'rov

χρι ις'οuδε έΡΥ«σιων της σuνεxιζoμένης Β' Β«ις'ικ«νης Σuvόδοu

μέ

(3)

Mετιt τον έκ'tεθέντα, έξ Όρθo~όξoυ έπόψεως ιλεγχον του πα,πικου πρωτεΙου κα,ι.

(1)
(2)
(3)

Η. Kίing, evθ. &νωτ., σελ

244,

πρβλ. κιχΙ σελ.

261.

Ίωιχν. ΧΡιΙσοστόμοιΙ, ΕΙς τον Άποστ. πιχσλον λογ.

7,

ΜΡα

50, 509.

Κιχτ& τιΧς πaι.paι.τηρήσεις τaι.ότaι.ς 8εν θιXέκτaι.θωμεν έπΙ πάντων των γενον6των, &.τιvιx σuvιx-
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ι
oc'λOCθ ΊJτoυ,

'ώ
ωςρισε

, <:>'
XOCL\ εοογμocτισε

~.$,
τocυτoc"

ΑΙ'
Β
~ Σι
Ι!>
εν
ocτικocνφ
υνοοος,

τος προς δλoκλ~ρωσιν της πocρού~ς μελέΤΊJς τυγχ&νει

'
ι
OCΠOCΡOCΙΤΊJ-

~ &ν συν't'όμφ ocν&κρισις

xocr.

της θέσεως, ~ν gλocβεν gνocντι του κεφocλocιώ30υς τούτου έκκλΊJσιoλoγικoυ θέμocτος

~ ocπο

11 ΊJς ΌκτωβρΙου 1962 ocρξocμέVΊj xocr. συνεχιζoμένΊJ εεσέτι Β' Βocτικocν~
'
ι
\
λ
ι
ι <:>
,Ι θ
"<:>
,\
~ Β
ως τεΤOCΡ'"ΊJ XOCL τε ευτocιoc περιοοος ωρισ ΊJ ΊJOΊJ υπο του
σ;τικα;-

'
<:>:s:.
Συνοοος,
,1στινος

νου το &πικείμενον χρονικον 3ι&στημα; ocπο 14ΊJς Σεπτεμβρίου μέχρι τέλους Νοεμ
βρίου 'ή κα;Ι ocρχων Δεκεμβρίου

1965.

Κα;Ι βεβα;Ιως συμμεριζόμεθoc κα;Ι ~με'i:ς &ντσ;υθα; ocπολύτως την μετα. πoλλ~ς συνέ
σεως, &πιστημoνικ~ς εόσυνει3ΊJσίocς κα;ι' έν πνεύμα;τL χριστια;νικ~ς ocγ&ΠΊJς 3ια;τυπω
Oe'i:σιxv Όρθό80ξον &ποψιν

(1), 6τL 3έον να. ocποφευχθΊj πocσοο προ του τερμocτLσμOυ

τ~ς Συνό30υ &πΙ των μέχρι του3ε πορισμ&των α;ότ~ς έσπευσμέVΊ] κα;Ι πocρocκεκιν3υ
νευμένΊJ κρίσις, πλ~ν τουτο ίσχυον OCσφocλως περΙ του κα;θ6λου

gpyou

της Συνό80υ.

ήκιστα; έμποί)Ιζει ~μocς ocπο το1). να. έξελέγξωμεν ~8ΊJ τας περΙ. του πρωτείου
'λ οι;θ'
~'11
'<:>
ΊJΤOυ θ'
εσεις της
ως σ..νω Σ υνοοου,

OC

gλocβοντ~ν τελικ~ν ocύτων

"3:
α;φ
,Ις

\

xoc1.

\

'λ ιστα; τlΧ σχετLΚIX κειμενoc
Ι
,
~
μoc
lXυΤΊJζ

XOCl έπί~μoν 3ιocτUπωσιν.

ΤΟ γεγονος 3~λα; 3~, 6τι κocτα τ~ν 4ΊJν &πί~μoν συνε3ρίοον της Συν680υ τη 21 η
Νοεμβρίου

1964 3ιεΚΊJρύχθΊJ ~3ΊJ δ περΙ ΈκκλΊJσίlχς έΠΙO'Ίjμoς τ~ς Συν630υ 6ρος ώς
ώς xlXr. το σχετικον «3εκρέτον περ1. ΟΙκου

Constitutio dogmatica de Ecclesia,

μενισμου», οό μόνον πα;ρέχει ~μ'i:ν πλήρως το ί)ικιχ(ωμoc, l$πως ocνσ;κρΕνωμεν τOCς σχε

τLΚOCς θέσεις των έν λόγφ έπισ-ήμων κειμένων
μoν~ν νεωτέρων

1)

Ή έν λ6γφ λοιπον
Έκκλφ(ιχς

(2),

ocλλ'

ou8'

έπιτρέπει πλέον

ocvoc-

8ιιχφ6ρων έν προκειμένφ θέσεων της Συν630υ ΤIΧUΤΊJς.

Constitutio

δπ03ισ;φε"i:τocι εΙς τα έξ~ς όκτω κεφ&.λocιoc π~ρ1.

:

1) Το μυστηριον τ~ς
2) Ό "ocot; του Θεου.

ΈκκλΊJσ(lXς.

ποτελουσι την δλ"l)ν &τμόσφlχιΡlΧlΙ της Συιιό80υ, μιχρτυρουιιτα: το έιιτΟς κα:Ι έκτος α:ότης πvευμα:
(8ιότι περί τούτων &ρκοόντως 8ιlχπρα:γμα:τεόετα:ι ό Κιχθ"l)γ"l)της Ί. Κα:ρμΙρ"l)ς έν τjj κα:τωτέρω

μν"l)μοιιεuομέ"τι μελέττι του), &Μα: κυρlως θα: έξετάσωμεν τα: &ρτι κuκλοφορ1jσιχιιτιχ έΠΙσ"Ι)μα: σχε
τικα: κεΙμενα: της Συνό8ου,κα.Ι 8η την περ! Έκκλ-ησίlXζ
8εκρέτον.

Constitutio

ιχότης κα:Ι τοπερΙΟΙΚΟUμειιισμΟU

.

(1) 'Ορθως πιχρετ7jρει ΠΡΙIΙ1) κuκλοφορ1jσωσι τα: έπίσ"l)μιχ κεΙμειια: της Συιιό80υ δ 'Ι. ΚlχρμΙρ-ης,
Οτι όφε(λομεν ιια: έπι8εΙξωμεv Ι8ιιχιτέριχγ προσοχηll έπΙ τ-ου σ"ι)με[ου τοότ-ου «&ποφεόγοιιτει; πίiσlXν
έσ:πευσμέν-ην κα:Ι πlXρα.κεκιν8υllευμέv-ην κρΙσιν περΙ του κα.θόλου ~ργoυ της Β ' Συιιό80υ του Βlχτι.ΚIχ

vou

μέχρι τ-ου τ-ερμα:τισμοϊ) ιχότης κlχΙ της 8-ημοσιεόσεως τ-ων τ-ελικωll &ποφιίσεώντης, έπΙ τjj βιί

σει τ-ων όποΙων κlχΙ μετ-α: βlΧθείlΧΙΙ σπου8ην ι:ι.ότ-ωll κα:Ι περίσκεψιν θα: ΠΡέπrι

va

ΚlXθOρισθ'ίj κα:Ι

1)

πε

ρα:ι't"έρω Μιιτι της ΡωμlχιοκlΧθολικης Έκκλ-ησΙIΧζ ώς προι; τ-ο $ιιωηκον θέμα: στ-άσις της κit.τ' &1117.τ-ολ&;ς μιίiς, ά:γΙIΧζ, κα.θoλικ'ijς κlΧ! &πoστoλικ'ίjς 'Ορθοδόξου Έκκλ-ησίlXζ» ('Ι. ΚlχρμΙρ-η,'Ορθο80ξΙα:
κι:ι.Ι PωμlXΙOΚIXθOλtκισμός Ι, Άθηιια:ι

1964; σελ. 64).
..
(2) τα: κείμεllιχ τ-ιχυτ-ιχ ιMβoμεv έν πολuγΡOCΙP'qμέvτι Γερμιχνικη μετ-ιχφράσει (Vorlaufige Dbersetzung der Deutschsprachigen Sektion des Koηzilspresseamtes ίω Auftrage derFuldauer
Bischofskoηferenz), έκ80θέντoc κα:Ι 8ι.α:τιθέμενlχ δπbτηςΚathοlίsche Nachrichten Agentur
εΙς 8t την ~oσιν τ-lΧότην θOC πlχρlχπέμπωμεν κlχτ-ωτέρω όπb τ-OC &ρχικά. ΚΝΑ. Έπει8~ δμως τ-α:
κείμενιχ τocυτ-oc, μ~ κuκλοφορ1jσOCV'rΙΧ 8υστυχως ένωρΙτ-ερον, έλ&βομεν δτε 1) πιχρουσα: έργα:σΙα: εόρΙ
σκετο i)8-η έν τ-οΤς πιεστ--ηρΙοις, 8ια: τ-ουτ-ο 8έν είνιχι 8υνιχτη έξoνυχιστ-ικ~ ιχότ-ων μελέτη, εΙς ~ν &σφα:
λως θα: πρoβωμεv μετ-α: τΟν τ-ερμlΧτ-ισμον της Συιιό30υ, όπ' lΙψιll λιχμβάvοnεζ κα;Ι τ-α: έπ' α:ότων έιι

-r(j) μετocξό πιχντ-α.χόθεν 8-ημoσιεuθ'ησόμεvlX σχόλιιχ έν -r(j) πλα;ίσ[φ της 8ιlXχριστιIXνικ'ίjς θεoλoγικ'ijς
σuζ-ητησεως, 1)ν 6έλουσι τ-α: κεΙμειια; τ-α:ϋτα; προκlχΜσει.
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3) ΠερΙ της Ιεριxρχικ~ς σuνθtσεως τ~ς· ΈκκλΊjσΙΙXς, ι.3Ι~ περΙ. του επισκοπικοί)
OCξιώμιχτος.

4)
5)
6)
7}

ΟΙ λα-ϊκοΙ

'Η γενικη κλ~σις εΕς ~γιιxσμoν εν τη ΈκκλΊjσΙ~.
τα μονιχχικα τ&.γμα;τα;.

Ό εσχα;10λογικος χα-ρα,κτηρ τ~ς στρα;τευOμένΊjς Έκκλ-ησία-ς κα;Ι ~ tν6ΤΊjς
α;ότης προς την ούρ&.νLOν ΈκκλΊjσία,ν.

8) Ή μα-κα;ρίΙΧ llcΧpOtνoc; Θεοτόκος Μα;ρΙιχ εν τφ μυστηρίφ τοί) Χριστου κα;!
",1jc; ΈκκλΊjσΙΙXς.
Έκ. των ocνωτtρω δκτω κεφΙΧλα;ίων &μεσον σχέσιν προς το ~μέτερoν θέμιχ κέ
κτητα,ι το

τ Ρ ίτ ο ν

κυρίως, ~τoι το περΙ Ιερα-ρχικ~ς σuνθtσεως της ΈκκλΊjσία;ς,

E3(~ περ!. τοί) επισκοπικοί) ocξιώμα;τος, 3ι' () κα-Ι θα προβωμεν ει.ς σχετικ-ην OCν&.λu
σιν α;ότου, σuνεξετ&.ζoντες &μα; κιχ! οσας σχετικας εκκλΊjσLOλOγικ~

β&.νουσι κα;! τα λοιπα κεφ&.λriια- της

Constitutio

etaetc; περιλοομ

ώς κα;! πα.ν το ιΧμtσοu σχέσεως εκ

.Τοί) περ!. οι.κουμενισμου 3εκρέ'tοu.

.

Πα-ρα-τηρουμεν λοιπόν, ό1Ι περΙ π Ρ ω τ ε ί ο υ τ ο υ
γος ιΧπο α-ότου ~3Ίj του πρώτου κεφα;λα;ίου της

Constitutio,

Π έ τ Ρ ο υ γΙνετα;ι λό
~νθα- εκτιθεντιχι τα: περ!

μυστ'l)ρίοu 1~ς 'EκκλΊj σ ία-ς. Κα;!. δνομ&.ζεται μεν κα-τ' ιΧρχην δ Χριστος ώς ~ κε
φα-λη τοί) σώμιχτος της ΈκκλΊjσία-ς

(1), ιΧλλ' ocμέσως μόλις πα-ρίστιχτα-ι OCν&.Υκη να

μ.VΊjμOνευθη δ σύλλογος των 3ια-3εξαμένων τον Κόριον 3ώ3εκα 'Αποστόλων εκτΙθε

.τα-ι ~ Pωμα-'~κη ocντΙλ'l)ψις, ~ 3ιχάζουσα- τον Ιερον τουτον σύλλογον εΕς κεφα.λήν,

.\

τον

Π Ι
ετρον,

\"

και εις τους

λ

\ "ενσεκα-,
'"

οιπους

rl
οπερ

Τ
ε~νιxι

κα;

Ι

\

το

~
«π Ρ ω τ ο ν

.1.
ψ

~
ε υ-

3 ο ς» εν τη ολη ΙστoρΙ~ του πρωτείου κιχΙ ιΧλα-θήτου τ1jς Ρωμαr:κ~ς θεωρίας. 'ΙΠΟ
τοιιχότην 3ε θεώρΊjσιν εόνόψον ε!να-ι, οτι εν αότφ τφ πρώτφ τοότφ κεφα.λα-ίφ εξ&.
γετα-ι η3Ίj ~ πρώτ'l) ~μαρτημtνΊj εκκλΊjOΙOλOγικη συνέπειιχ, ότι τα: όρια- της δρα-τ1jς
Έκκλ'l)σΙα.ς σuμπΙπτoυσι προς εκεΊ:νιχ της Ρωμιχιοκαθολικ1jς. 'Αλλ' &ς ocφΙσωμεν τΟ

σχετικον κείμενον του πρώτου κεφα.λα-Ιου να δμιλ ήση : «T~ν 3ια-ποίμα-νσιν ταότ'l)ς
(της ΈκκλΊjσΙιxς) 3ιεβΙβα-σεν δ Σωτηρ ~μων μετα: τ~ν έαυτου 'Αν&.σΤιΧσιν εΙς τον
Πέτρον ('Ιω.

21, 17),

α-ότφ κα! τοΊ:ς λοιποΤς 'Αποστόλοις ενεπιστεόθΊj την εξάπλω

σιν. κα-Ι 3ιακυβέΡVΊjσιν α-δτ'1jς (πρβλ. Ματθ.

28, 18

έξ.), φκ036μ'l)σε 3ε τα-ότην ώς

εΙς το 3ΙΊjνεκες «στυλον καΙ έ3ρα-ίωμιχ της ιΧλΊjθεΙιxς» (ΑΙ Τιμ.

3, 15).

'1J

Έκκλ'l)

σία- α-δτη, ~τις εν τφ κόσμφ τούτφ 3ιεμOρφώθΊj κα-Ι ώργα;νώθ'l) ώς κοινωνικον κα
θΙ3ρυμιχ, ~χει την συγκεΚΡLμέν'l)να-δτ'1jς μορφην όπ&.ρξεως εν τη Κocθολικη 'Exxλ'l)
σΙ~, τη 3Lιχκυβερνωμέν'l) όπΟ· του 3ιΙΧ8όχου του Πtτρου κα-! των εν κοινωνΙq: προς
ιχότον τελοόντων επισκόπων»

(2).

Κα-τόπιν της τοια-ότης εtσα;γωγ'1jς, ~τις ocμβλόνεταΙ πως· εν τφ 3ευτέρψ κεφα,

λα,(φ

(3), 8Lα-κ'l)ρύσσει ~ Σύν030ς επισήμως εν ocpxTi του τρίτου κεφα-λαΙου, ότι βΙΧ-

8Ιζει επl. τα .txνΊj της ΑΙ Βα-τικα-ν1jς Συνό80υ, 8ι' δ κα-Ι οό8' επ' ελ&.χιστον θα:μειώση
το πρωτεΤον κα,!. ocλ&θ'l)τον του Πάπα- ώς τα: κα-θώρισεν εκεΙν'l) : «Βιχ3Ιζουσα- ή πα,

ρουσα Ιερα: Σύνο80ςεπι τα ~χνΊj της πρώτης Βα;ΤLκιχν'1jς Συνό80υ 8ιΜσκει κα.Ι 8ια;
κ'l)ρόσσει επισήμως μετ' εκείν'l)ς, οτι δ α;Ιώνιος ποιμην 'IΊjσoUς Χριστος φκο86μ1jσε

(1)
(2)
(3)

Πρβλ. ΚΝΑ, σελ

8 κιχΙ 9.
10.
σελ. 21.

Έιιθ. ~lIω"., σελ
Έιιθ. ~lIω".,
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τ~ν 'EκκAYίσΙ~ν πέμΨ~ς τούς \Απο~6λοuc;, ctc;, ~ότoς &.πεστ&λΥί όπο του Ω~τρoς
(πρβλ. Ίω. 20, 21). ΉθέλΥίσε ~, {)πως οΙ ~Lιί~ΟΧΟL έκεΙνων έπΙσκΟΠΟL έκτελωσtν
έν ήj ΈκκΑ'φΙq:. Αδτοίί ΠΟLμ~ν'ι LX~V ~L~XOVL~Y ~ως τ~ς σuvτελει.~ς τοu κόσμοu.
'Αλλσ. ~'M νσ. η ~ έΠLσκΟΠLκη ~L~XOvt~ μΙα: κα:Ι ~ α:ότ~, &~Lα:Ιρετος, ~θεσεν (δ
στος) έπ! κεφα:λ~ς των λΟLπων 'Αποστόλων τον
3tocpxεc;, θεμέλLον κα:Ι &ρχ~ν

(J.ytOV

XPL-

Πέτρον, κα:τα:βα:λων έν α:ότφ

τ~ς έν ήj π(στεL κα:Ι κοtνων(q:. ένόΤΎjτoς.

(principium)

την 3L8α:σκα:λΙα:ν τ~ύτην περΙ σuστιίσεως, 8L~ρκεΙιχς, Lσχόοc;, κα:Ι νo~~τoς τοu τφ
ι
Ρ ωμ~Lφ

Π

ι

"

~

-

,.

,

,

- 2•.,

,-

θ'

'ξ

ι

ΟVΤLφΎjΚL α:νΎjΚOVΤOς ιεροΙ) πρωτεLΟU ως XΙXL πεΡL τοι) <J.Λr:ι. ΎjΤOI) α:uτοuα: Lω-

μr:ι.Τoς κr:ι.Ι ιxoeLc;, ~

tepa

Σύν030ς στr:ι.θερως έκθέτεL εΙς πΙσΤLν πiΧσL ΤΟLς πιστοLς.

ΤΟ '&ρξιίμενον 8ε τότε έπεκτεΙνοuσr:ι. α:ιJτη &πεφιίσtσεν, {)πως 3Lα:τuπώση κιχι δμο

λoγ~ση

vuv

προ πιίντων &νθρώπων την 8L3r:ι.σκr:ι.λΙα:ν περΙ των έΠLσκόπων, των 8Lr:ι.-

3όχων των Άποστόλων, οtΤLνες δμοίί μετσ. τοίί 8Lr:ι.~όχοu τοίί Πέτροu, τοu &νΤLΠΡΟ
σώποΙ) τοίί Χριστοu κα:Ι τ~ς δριχτης κεφα:λ~ς τ~ς ΣUμπιίσΎjς ΈκκλΎjσΙιχς, 8Lr:ι.κuβερ
νωσL τον οίκον τοίί ζωντος Θεου»

(1).

Ήτοtα:ύτη gμως ύπερέξα:ρσις του ΠέτροΙ)

κr:ι.l τοu 8Lr:ι.8όχοu r:ι.ότοU έΠLσκόποu PώμΎjς ~ΕV

e!VOCL

θέμr:ι. ocπλουν

3La

την Β' Βα:

τικα:νην Σόν030ν, &φ' ~ς στιγμ~ς &ποφιχσΙζει r:ι.ιJτη νσ. έκθέση πr:ι.ρr:ι.M~λως προς
τσ. της μoνr:ι.ρχ(r:ι.ς του Πιίπα: κr:ι.Ι -τσ. 8Ικα:ιιχ τοu 'Επ'Lσκοπιίτοu

(2).

ΔιόΤL, ~νιχγκr:ι.

σμένΎj OΌσr:ι. α:{)τη νσ. οtκονομ~ση κα:Ι σuν8uι:Χση τσ. &ΣUμβΙβα:στιχ, &3uνα:τεL νσ. έκθέ
ση την 3t3ocσxιxλLOCV αιύτης έν προκεtμέvφ &ονεΙ) σοβα:ρωτιίτων &να:κολοuθtων κα:Ι έσω

τερικων &vτιφιίσεων; ί1ν ~τo &σφOCλως έν ΠΟΜΟLς &ΠΎjλλα:γμένΎj ·~A' Σύν080ς του
Βα:ΤLκαινοu, ~ μονομερως όπερ τ~ς μονα:ρχΙα:ς του Πι:Χπα: τιχχθεLσιχ. ΤΟLOύτων &ντι-

·φ&σεων'βριθει σύμπ~σιx ~ Constitutio dogmatica de Ecclesia
80u, t8Lq:. 8ε το ύπο κρΙσLν τρΙτον ΙΧότης κεφιίλΙΧLOν.
Ί8LαιLτέριχν ~uσκολΙιχν πι:φοuσLιίζεL χιχριχκτηΡLσΤLκως
της

&π

ο στ ο λ ι κ ~ ς

3tιχ30χ~ς

ΤΎjροuμεν, ()ΤL πρόβλΎjμΙX σοβιχρον

3La

8La

τ~ς πιxρoύσΎjς Σuνό-

τ~ν Σύν030ν το θέμιχ

γενLκως, @ς ~τo φuσικόν. Εt3Lκώτερον πιχριχ
την ΣόνΟ,80ν &ποτελε! ~ &ονεΙ) &ντιφ&σεων το

ποθέΤΎjσLς ύπο ~νιx κιχι τον ιχότον ()ρον «&ποστολLκη 8LΙΧ80χη» τ~ς τε 8Lιχ80χ~ς του

Πέτ:ροΙ) ύπο του έΠLσκόπΟU PώμΎjς κιχΙ της 8Lιχ30χ~ς των λΟLπων Άποστόλων ύπο

.των λΟLπων έΠLσκόπων.ΚιχL ένφ ~ Σόν080ς

· &ρσεωι;,

ea ~τo σuνεπ~ς, Μν κα:τόΠLν τ~ς όπερεξ-

του ΠέτροΙ) κιχΙ τ.ου Π&πιχ ~Lέκρινε σιχφως μετιχξΏ «ΠεΤΡLνεΙοu» κα:Ι «Ά

ποστολικ~ς»8Lιχ~οχΎjς, &8UvιxτeL νσ. πριίξη τοίίτο, 3LόΤL ΤΟLΙΧόΤΎj ~VVOLΙX ~ ΤΟLοuτος

θεολογLκος gpoc;, 'rUyχ&veL &γνωστοι;, eLc;, την μr:ι.ΚΡΙXΙωνΙX 'ΙστορΙιχν κr:ι.l ΘεολογΙΙΧν
τ~ς 'EκκAΎjσΙΙXς, 3ι' δ κιχ! πα:ριχμένει ΙX{)ΤΎj έν τη

μό ν η

γνωσήj όρολογΙq:. της

..(1) Ένθ. άνωτ., σελ 27. Πρβλ ώσΙΧότωι; σελ. 28 κιχΙ 32: «Der romische Bischof ist aIs
Nachfolger Petri das immerwahrende, sichtbare Prinzip und' Fuhdament fϋr die Einheit
der Bischδfe wie der Glaubigen insgesammt».
(2) την 8υσκoλΙCX'ι τιχόΤ1)ν όπriνΙσσετo άσφΙΧλωι; ΈV τφβάθει της σκέψεως ΙΧδτοίί κιχΙ δ Πά.πιχς
· nιχίίλος δ Στ', 6τε, κιχτα την έπΙσ1)μον δμιλΙιχν του έπΙ τfi ένάρξει της τρΙτης περtό80υ της Συνό
8ου τfi 141) ΣεπτεμβρΙου 1964, ~yε προς τα: μέλη της Συνό80υ έν ι1νιxφoρ~ προς τηνδλοκλήρωσιν
της κιχτα την Α' BατιΚctVΗν Σόνο80ν έκτεθεΙσης 8t8ιχσκαλΙιχς : «νίθΙθ andere und sehr wichtigeDinge wird das Konzil behandeln mϋssen. Aber ϋber diese Frage scheint Uns das konziliare Gesprach vor allem schwierig und verwickelt» (πιχριχ Fritz' BuSchmann', Das
.
zweite Vatikanum; Dritte Ronzilsphase, Gδggίngen 19~4Ί σελ~ 34).

123
& π ο σ τ ο λ ι κ :η ς

~

L

oc ~ Ο χ

1]

ς

(1),

περί ~ς λ~γετrt.L κα,τ

j

άρχ~ν :«Ο()

τω, κocτα την μocρτuρΙocν του Ι ΕΙρ-ηνα;LΟU, 3Lα των ύπο των 'Αποστόλων κα;τα;στα.
θέντων ώς επισκόπων ΚΙΧ;Ι 3ια των3ιoc36χων α;ότων μQφτuρε~τα.ι κα;ι 3ια.κρα;τε'i:

τα.ι μέΧΡLς ~μων εν 8λ<ι> τφ κόσμ<ι> ~ Άπoστoλικ~ 3ι3ασκα.λΙoc»

(2). 'Εν ΣUνεχεΙ~

προς τ~ν τοια;ύτ-ην γενικ~ν ~ννoια;ν της 'Αποστολικ1jς 3ια30χΊjς κα.ι ώς εκ τα;ότ-ης
κα:ταβιΧλλεται προσπά:θεια;, 8πως 3ια;τρανωθη ή ύΨΙστη σ-ημασία του επισκοπικου
ά.ξιώματος, περι ου ~ιαλocμβά:νετα;ι: «'Εκ της Πα;ρα;36σεως 8έ, ητίς εκ31jλουται
ώς α.ριστα εν το'i;ς λειτοuργικο'i;ς ρuθμο'i;ς κα:Ι το'i;ς ηθεσι της τε Άνα;τoλικΊjς κα;ΙτΊjς

ΔuτικΊjς Έκκλ-ησία;ς, κocθΙστα;τα;ι σα.ψές, 8τι 8ια τΊjς επιθέσεως των χεφων κocι των
λόγων της χεφοτονΙα;ς μετα;βιβάζετα;~ ή χάρις του ιΧγίοΙ) Πνεύμα;τος κα.Ιά.ποτuπου

ται ή Ιερα 8ιocκριτικ~ σψρα;γις κα;τα τοιοuτον τρόπον, &στε οΙ επίσκοποι να κα;ταλα.μ

βάνωσιν εξεχόντως καΙ. δρα;τως την θέσιν α;ότου τοί) Χριστοu, του Δι3α;σκάλοu, Ποι

μένος κα;ί 'Ιερέως, 8ρωντες εν τφ τόπ<ι> 'ExeLV~U» (3). Περι τοί) επiσκοπικου άξιώ
μα;τος ώς ύΨΙστοΙ) εν τη Ίερωσύνη βocθμου ά.ναψέρει ~τι σocψέστερον το κείμενον
της Συνό30ι) τα; ά.κόλοuθα: «'Αλλ' ή

Lepa Σύνo~oς 8ι3ά.σκει, 8τι 8ια τΊjς επισκοπι
8

κΊjς χεφοτονΙocς μετα;βιβάζετocι το πλ~ρωμα. του μuστηρΙοu της Ίερωσύν-ης, 8ι'

κα;Ι όνομά:ζετα.ι α;δτ-η κα;τα το λειτοuργικον ~θoς τΊjς 'Εκκλ1jσ(ocς ώς κocΙ εν τΏ γλώσ
ση των Ιερων Πατέρων ύψίστη Ίερωσύν-η, α.θροισμα. των Ιερων 3ια;κονιων»

(4).

Κα;Ι μocρτuρουσι μεν πάντα. τα; άνωτέρω περί του επισκοπικου ά.ξιώματος ~ια;

τuποόμενα; το l-ντονον της Σuνό30U εν3ια.ψέρον, δπως κα.τα3εΙξη την θεί<ι> 8ικΟΙ:ί<ι>
καΙ Ο:νεΙ) τ1jς του Πάπα; μεσoλαβ~σεως Μνα;μιν των επισκόπων έν τη 'Eκκλ-ησΙ~,
πλ~ν την τοιι,χύτην προσπάθειocν ά.π08εικνόει μι,χτι,χΙα.ν ή άμέσως κατωτέρω. σuνέχειi:ι.
το1)

auv03LXou xeLΜΈVOU, ητις IXtpeL επί προφα.νεΊ; άντιφOCσει την l-VVOLIXV των λεχθέν~

των, l-xoucroc ούτω: «'Αλλ' δ σύλλογος ~ το σωμα των επισκόπων κέκτητα.ι ί.x.U::'
θεντίαν, μόνον στα.ν νοΊίται εν κοινωνίq; προς τον Ρωμα'i:ον επίσκοπον, τον 3ιOC80χον
τοί) ΠέτροΙ) ώς κεφlXλ~ν αότων, κα;ι Ο:νεΙ) παραμειώσεως τΊίς τοα πρωτείοΙ) .α.ίιτου

εξοuσία.ς επί πά:ντα.ς τοος ποιμένα,ς κι,χ!. τοος πιστούς. Διότι δ Ρωμoc'i:ος επίσκοπος

3uνάμει το1) ά.ξιώμι,χτός τοΙ) ώς άντιπροσώποΙ) το\) Χριστοα κα.Ι ποιμένος τΊίς σuμtcά

. σ-ης 'Εκκλ1jσΙι,χς ίlχει πλήΡ1j, ύΨίστψ κι,χί οίκοuμενικ~ν Ισχον επί τΊjς Έκκλ1jσΙι,χς, ~ν
8όνι,χτlχι να άσκ.η πάντοτε ελεuθέρως. Ένφ ή τOCξις των επισκόπων, ή 3ια.3εχομέν-η

τον σόλλογον των 'Αποστόλων εν τφ 3ι8ocκτικφ καΙ ποιμαντικφ άξιώμα;τι,εν τη
(1) Χιχριχκτ"l)ριστικο\l τuγχocνει, δη ι'ν ήj ιxύήj ώς &νω όμιλίq'. τοι> προς τούς' σuyo3ικoύς έτοι
σκόποuς e:πεχεΙρ"l)σε ΠΙΧίίλος ό Στ' προς στιγμ~ν

va

θεωρ1)ση τοότοuς ώς εν ήj άποστολικη 8ιιχ-

80χη εδρΙσκομένους, έιχυτον 8ε ΈV ήj τοίί Πέτρου 8ιΙΧ80χη, iXλλ' &μέσως, προς &πoφυ~\I &σφιχλως
8ιιxΜΙXρτuρΙΙXς εκ μέρους των επισκόπων, συμπεριέλΙΧβε κιχΙ έιχυτόν, ώς Μελφον τοότων, έν ήj ιxύήj

ιχποσ:τολικη 8ιιχ80χη : «Es bleibt das Gesprach iiber diese Lehre zu voIIenden, um das Denken Christi fiber Βθίηθ Kirche und besonders fiber die Natur und dasAmt der Nachfolger
. der Apostel, d. h. des Episkopates zu erklaren, mit dessen Wiirde und Amt der grosste
Teil Υοη Euch,ehrwίirdige Vater, ΥίθΙ mehr von uns,ehrwiirdige Briider, ausgezeichnet
ist nach Gottes gnadigem WiIIen» (πιχρΙΙ F. Buschmann, ΙΧύτόθι).

(2)

ΚΝΑ, σελ.

29.

,

(3) ΚΝΑ,σελ 30. Πρβλ. κα.ί σελ 29: «Aus diesem Grundelehrt die heilige Synode,
,dass, die Bischofe aufgrund gottIicher Einsetzung an die SteIIe der AposteI machgefoIgt
,sind"als Hirten der Κirche, die zu horen Christus horen bedeutet und die zu. verehren
cChristus verehren heisst und de~, derChristus gesandt hat (vgl. Lk. 10,16)>>.
(~) ΚΝΑ, σελ 30. Πρβλ κιχΙ σελ 36: «Der Bischof, dermit der FuIIe desWeihesakra-
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όποία.; μάλιστα8ια~ωνΙζεται τΟ &ποστοΑικον σωμα;, 'rUyxιXνeL &σιχότως ψορεός της
δψίστης κα;l πλ~ροuς ισχόος ~πt πιΧσιχν -την Έκκλ'φίιχν όμο13 μετα της κεψιxλΊjς α;&rijς,
το1) ΡωμΙΧίοu ~π~σκ6ποu, οΜέποτε 8ε ocνeu τΊjς κεψιxλΊjς τΙΧύτης. Ή τo~ιxότη 8ό
νιxμ~ς Mνιx'tιxL να &σκηθη μ6νον τη σuνιχ~νέσε~ το13 Ρωμιχ(οu rn~mt6ποu)}

(1).

Άλλα 8~α να &ντ~ληψθη τ~ς ι!Ί~ σιχψέστερον, ()τ~, κιχ't6π~ν τo~oότων 8ηλώσεων
(oo(τ~νες οΜ6λως &ψίστιχντιχι

&'.1

μ-η δπερέχοuσι των κειμένων τΊjς Α' BιxτικανΊjς

Σuν680U), τα περΙ έπισκoπικΊjς έξοuσ(ιχς λεγ6μενιχ οΜεν είνιχι ~ xeνιxt λέξεις, &ρκεϊ:

να Μβη δπ' ~Ψιν, ()τι xιxt ~ κανονικ-η των έπισκ6πων έκλογ-η κιχ/. ΚΙΧθί8ρuσις έξαρ
τατιχι &μέσως &πο το\) Πάπα κιχτα τρ6πον &πολuτα;ρχικώτατον, &ς 8'ηλοϊ: το σχε

τικον κείμενον το\) ιχύτο\) πάντοτε γ' κεΨΙΧλΙΧ(ΟU της

Constitutio:

«Ή κανονικ-η

&ποστολ-η των ~πισκ6πων' Μνατα;ι να πριχγμαΤΟΠΟΙ'ηΘη 8ιιΧ νομίμων κιχ/. δπο της
δψίστης κιχΙ οtκοuμενικΊjς έκκλησιιxστικΊjς &ρχΊjς μ1) &νιχσταλέντων θεσμίων. ΏσΙΧό
τως Μνιχτιχι ιχ()τη νι:t πριχγμιχτοποιηθη 8ια ν6μων ~ξιχπολuθέντων ~ &νιxγνωρισθΈV

των δπο τΊjς ιxότΊjς ΙΧόθεντίιχς η &μέσως 8ι' ιχότοί) το\) 8tιx86xou το\) Πέτροu. πιχρα
.την &ντίρρησιν αύτο13 η έιΧν &ρνηθη οΟτος τ-ην &ποστολικ-ην κοινων(ιχν, 8εν Μνιχτιχι
έπίσκοπ6ς τις να γ(νη 8εκτος εις το &ξΙωμιχ α;ότο\)>>

(2).

Άψου λοιπον οι ~πεσκoπoι κιχτ' οόσίιχν πιχριχμένοuσ'Ι κιχ/. κιxτι:t ",-ην γνώμην τΊjς

Β' BιxτικιxνΊjς Σuν680U

άπλα

~ργιxνιx 'το13

Πάπιχ,

ιχότον6ητον, 5τι κιχι ό θεσμος

της Σuν680U 8έν ~τo δuνιχτον νιΧ θεωρηθη δπ' ιxύτΊjς &ς δπερ&νω του Πάπιχ Ιστ&
μενος, &ς θέλομεν

t8eL

κιχτωτέρω, εΙ8ικώτερον το περΙ &λιχθήτοu κείμενον τοί) γ' κε

rp!Xλιx(ou έξετ&ζοντες. τ-ην τοιΙΧότην ΙSμως ocποψιν 8εν έπΙ:θuμεϊ: ~ Σόνο80ς νι:t όμολο

γ~ση μετιΧ σuνεπείιxς κιχ/. &περ~ψρ&στως, 8ι'

a δλως

&νιχκολοόθως ΠΡΟσ'Πιχθεϊ: νι:t

χιχριχκτηρ(ση την ωκοuμενικ-ην Σόνοδον &ς την δψίστην ιχόθεντίιχν έν τη Έκκλ'η

cr(q;, ένifι σιχψως θέτει καΙ τΙΧότην δπο -την &π6λuτον το\) Π&πιχ 8~κιxι080σΙιxν κιχι

8ιιχκuβέρνησιν 8ιιΧ του &νιχγνωρ~ζομένοu εις ιχότον μ6νον 8LXΙXLOU σ
π Ρ ο ε

8ρ

Ι ιχ ς

κιχι

έ π ικ

uρ

ώ σε ω ς

ιxότΊjς. ΚαΙ

σ

uλλ

u γ κ λ ~ σ ε ω ς,

ο γ ι κ ω ς

λοιπον

λιχμβιχν6μενοι οΙ έπίσκοποι οόδεμ(ιχν κέκτηνται ι!νιχντι τοί) Π&πιχ 8όνιχμιν, ω,ιΧ π&ν-

ments ausgezeichnet ist, steht da a1s «Ausspender der Gnade des hochsten Priestertums»».
πως, έφ' δσον δ έπισκοπικος βocθμος ΧOCΡOCΤΚ1]ρΙζετocι ώς «το πλ~ρωμoc της'Ιερωσόν1]ς», «το ι'.tθρoι
σμoc των Ιερων 8ιocκoνιων», 8Uνocτocι δ Πάπocς να κέΚ't1]'tOCΙ μεγocλό'tερον πλ~ρωμoc, "ου..ο δια ..ον

&:Teocθ1j μελετητην ε!νocι πάν'η} ι'.tπoρoν, έκ'tος έαν

oc!

λο '1161] μoc Ι

(1)
(2)

ΚΝΑ, σελ.

λέξεις έν "φ Aoc'tLνtKij) λεξιλογΙφ k!χωσιν ι'.tλ-

.
31.

ΚΝΑ, σελ. 3{ι.. ΚOCΙ δμως

'to 'toLou'toν
8toc"ά.ξει χρώμενος, OCλλ' ocν'tιποιοuμενος κocθocρως OCνθρωπΙν1]ν xoc! σuμΠ'tωμoc'tιxl)ν έπέμβocσιν 'tOU
Α()'tοκρά.'tορος. ΟιJ'tω π.χ. γρά.φει δ Ρωμocιοκocθολικος Franz SchmaI : «Bis ίΜ elfte Jahrhundert unterstaπden die Bischδfe dem Papst auf eine freiziigige Weise. Nur ίη AusnahmefaJ.len griff er ldarend, helfend oder entscheidend mit seiner unaπgezweifelten Vollmacht
θίη. Erst der heilige Gregor νπ zog das Recht aπ sich, gewaJιlte Bischofe Ζυ bestatigen
und ίη ihr Amt einzufiihren, nachdem Kaiser und Miichtige sich dieses Recht verschafft
und grob missbraucht hatten» (έν: Fr. Bnschmann, Das zweiteVatikaπum ... σελ. {ι.Ο).
ΘocυμocσΙOC λοιπΟν βο~θειoc 'tou Πά.πoc προς "οδς έπισκ6ποuς J 'Aν'tt ΟU'tος να 'tocxe'ίj υπέρ της θεΙφ
8Lxoclιp ocvεξocρτησΙocς ocύτων (έφ' ΙSσoν κocνονικως έκλlγοντocι) xoct OCrcocλλιiξΏ 'tοό'tοuς της "ων
XOCL

(ιπΟ Ρωμocιοκocθολικ'ijς TCMupOCι; δμολογe:ί'tocι, δ'tι

δικocΙωμoc έν τii Δόσει k!λocβεν δ Ρωμocίος έπΙσκοπος λΙOCν με'tocγενεσ'tέρως

xoc! 'tou'to

οόχΙ θεΙ~

πολιηκων &.ρχ6ντων κoc..oc8uνocσ..εόσεως, &.πεσπιiσocτο δι' έocu'tQν δ,η 8ιεξεδίκει 1ι πολι'tΙΚ~ ~ξοu

crloc,

~νoc ocπλως οΙ &ΠΙσκοποι άλλιiξωσιν ocύθέντην.
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τοτε μόνον μετ' α;ύτου κα.Ι ύπ' α;ύτόν, 5τε τuYXιXνει &:ληθως &:κα;τα;νόΎ)τον 8ια τον

&:πα;θη μελετητ'ήν, πως ή Σόν080ς τoλμ~ να χα:ρα;κτηρΙση τήν ύπο τοιοότους 5ρους
κα.! περιορισμοδς8ρα.σιν των έπισκόπων έν τη ΈκκλΎ)σ(~ ώς «έ ν
Ρ ε ξ ο υ σ ι ό τ Ύ) τ ι

» (1)

t8

~ ~ π λ Ύ)

Ο'υντελουμtνΎ)ν. τας τοια.ότα.ς 5μως &:να.κολουθΕα;ς κα.! &:ντι

φιΧσεις &ς πα.ρα.κολοuθήση δ &:να.γνώστης &μtΟ'ως έν τφ κειμtνιp της
~νθα; λtγετα.ι: «'Εντος του σuλλόγοu τούτοι> 8ρωσιν

ol

Constitutio,

έπΙσκοποι έν [8Ι~ πλΎ)ρε

ξΟUσιότηη έπ' &:γα;θφ των έα.uτων πιΟ'των κα.! της 5λΎ)ς ΈκκλΎ)σΙα.ς, έφ'

80'0',1 πι

Ο'τως 8ια.φυλιfττοuσι το πρωτεΤον της έα.uτων κεφα;λης ... Ή ύψΙστη έφ' 8λΎ)ς της
'ΕκκλΎ)σία.ς έξουσΙα., i)ς χα;ίρει δ Ο'όλλογος οοτος, &:σκεΤτα.ι πα.νΎ)γuρικως έν τη

01-

κοuμενικη Συvό8φ. 'Όθεν ού8εμία; aόνα;τα;ι να ύπιΧρξη ΟΙκουμεvική Σόv080ς, ητις

,

'1-"
~
-1λ
'λ'
ι
'Ι"
οεν επικuρουτα;ι
του α;χιστον γ~νετα;ι α;ποοεκτη

'/

"1
- 'Ι- •• '1-'
ως τοια;υτη υπιι .του OΙιwOXOυ του

Πtτρου. Προνομια;κόv 8ικα:Ιωμα. του έπισκόπου ΡώμΎ)ς τυγχάνει ή σόγκλΎ)Ο'ις των
τοιούτων Συνό8ωv, ή έν α;ύτα;Τς προε8ρΙα; κα;Ι ή έπικόρωσις α;ύτων»

(2). οtα;8'ήης

λοιπον συγκέvτρωσις τωv έπισκόπων :η &:πο κοινουένέργεια. α;ύτωv (&:νεξα;ρτ'ήτως
&σφα;λως &:ριθμου :η tιXv ή tvtpyetιx α.δτη έπιτελητα;ι έv πιστότηη προς τήv Πα;ριΧ80σιv κοι;! τηv ιΧλΎ)θη 8ι8οι;σκιΧλία;ν της 'ΕκκλφΙα.ς )κtκτηται Ισχδν ~vα.ντι του ΠιΧπα.
]Ι:
'1-1
i\' ,
~
Ουτε οuνα.τα.ι Κσ;ν να. ονομα;vvιι

σ υ

λ λ

"

ο γ ι κ Ύ)

,

,-"

'1-"

εvεργεια: οι;υτων, εοι;ν οεν εγκρι

θ-'
η εκ-

πεφρα.σμtνως .:η σιωΠΎ)ρως ύπο του Ρωμα;ίου ποvτίφΎ)κος: «Ή α;ύτή συλλογική Μ

vα.μις (ώς έν "η Οίκουμ. Σuν68φ) Μvα."οι;ι να &:σκΎ)θη δμου μετ&: του Πάπα. ύπο
τωv &:νιΧ "ήν γηv 8ιεσπα.ρμένων έΠΙσ'Λ:όπων, μόνοv δ"α;ν ή κεφα.λή του συλλόγοΙ) κα.λη
ι
τοuτους

'λλ'
εις
σι>
ογΙΚΎ)ν τινα.

Ι
ενε:ργεια;ν

,

~
'Ι

'λ'
του
α.χιστον

" . .Ύ)

εγκρινη

'λ ευ θ ~ρως
ε
Ι

''Ι-,
α.ποοε-

ΧΎ)τα.ι κοινήν τιvα. έvέργεια;ν των 8ιεσπα;ρμένων έπισκ6πων, ώστε νιΧ ,συν"ελεσθη
ιΧλ1jθως σuλλογική ης πρα.ξις»

(8).

'Εν 8ε τφ θέμοι;τι του &:λα;θ'ήτου, πα.ρα.θεωρουμένων σιωΠΎ)ρως πOCντων των γVΎ)
σίων όρων, τωv έξοι;σφα;λιζόν"ων τη Έκκλφί~ τήν Ι8ιότητα; τα;ότην (οΤοv της εΙς
τηv πα.ρα.&80μένΎ)ν της 'Αποκα.λόψεως &λ'ήθεια.v
θ υ μ α.

π ι σ τ ό τ Ύ) τ ο ς,

του

δ μ 0-

8 ο ν κ.~.) ώς κόριος κοι;! πρωτος δρος τΙθε"α;ι κα.! ύπό της Β' Βοι;τικα;νης
: «ΟΙ έπίσκοποι, ο(τιvες 8ιΜ

Συvό80υ ή προς τον Ρωμα.Τον έπΙσκοπον συμφωνία.

σκουσιν έν δμoφωvί~ προς τον Ρωμοι;Τον έπΙσκοπον, 8έοv να τιμωντοι;ι πσφ&: πιΧvτων

ώς μιfρτuρες της θείοι;ς κα:! κοι;θολικης &λΎ)θεΙα:ς»

(4).

Άφου έτtθ'Yj δ τοιουτος &:ξιω

μα.τικΟς 8ρος &:ρχικως ύπο της Συν680υ έκ"ίθεν"α.ι κοι;! oι;l &κόλουθοι γροι;μμα.! περ Ι
της έκ"OCσεως :η του πε8ίου "ης &:λα.θήτοι> ένεργεία.ς: «Το &:λιfθψov τουτο, 8ιιΧ του

(1) Πρβλ. : «Die Bischδfe leiten die ihnen zugewiesenen Teilkirchen als Stellvertreter und
Gesandte Christi, durch Raten, Empfehlen,' ΒθίΒρίθl, aber auch Autoritat und heilige
Vollmacht ... Diese Gewalt, die Βίθ ίω Namen Christi personlich ausίiben, kommt ihnen
als eigene, ordentliche und unmittelbare Gewalt zu, auch wenn ihr Vollzug letztlich Υοη
der hochsten kirchlichen Autoritiit bestimmt wird und ίω Himblick auf den Nutzen der
Κirche oder der Gliiubigen mit bestimmten Grenzen umschrieben werden kann» (ΚΝΑ,
σελ 37) κα,Ι: «Jhnen ist das Hirtenamt, d. h. die bestiindige tiigliche Sorge fίir ihre Schafe
ίω vollen Umfang anvertraut. Βίθ dίirfen nicht als Vertreter der romischen Bischofe aufgefasst werden, weil Βίθ θίnθ ihnen eigene Gewalt innehaben und ίη voller Wahrheit Vorsteher des Volkes genannt werden, das Βίθ leiten» (ΚΝΑ, σελ. 38).
(2)
(3)

ΚΝΑ,

σελ.

ΚΝΑ,

σελ.

31.
31-32.

μ) ΚΝΑ, σελ 3ζt.
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όποΙου ό θεί:ος Σωτηρ ~θέλ-ησεν Τνoc κocθοπλ(ση την Έocυτοϊί Έκκλ-ησ(ocν κocτα. την

~~ocτόπωσιν &λ'Υ)θειων πίστεως κoc/. .ηθους, έξικνεί:τocι μέχρι τοu ocότου ώς κoc/. -η θείoc
'ΑποκΜυψις ~μεΙoυ, ~τις ~έoν να. ~ΙOCφυλrfσ~τocι Εερως κoc! να. έρμ-ηνεόψocι πι
στως»

(1). Διερωτocτα;ι ης gμως ~ικα;Ιως, .ποΙΌν νό-ημα; Μνα;ντα;ι νσ: ~χωσι ~ια. την
&: ν υ π ε Ρ β λ -ή τ ο υ τ~ς &ΠOκεκocλυμμέν'Y)ς

Pωμocιoκα;θoλικ~ν Έκκλ'Υ)σΙocν α;ί τοϊί

&λ'Υ)θεΙocς σθενα;ρως &:ντεχόμενocι YPΙXfLfLOll! ocοτocι, κocτόπιν των ΠOCρocλλ-ήλως προς ocό
τιΧς έκηθεμένων &VΎJκoόστων περ/. πρωτείου κα;/. &λocθ-ήτου του Πrfπα; κocινοτομιων:
αtτινες μόνον έπι παραχαρrfξει κα;/. τοuτ' α;ότο &θετ-ήσει της &:ποκεκocλυμμέν'Υ)ς &λ'Υ)
θείocς ~τo ~υνατoν νσ: ~ιατυπωθωσιν ίιπο της Ρώμ-ης

; ΔιΜσκει λοιπον και -η Β '

BOIIτικαν~ Σόνo~oς μετα. του αότου το;:; ίιποτιμωντος την OΙκoυμενικ~ν Σόνo~oν
καΙ. το gλον σωμα: της Έκκλ-ησίας πνεόματος της πρώτης έκείν-ης Βα;τικocνης Συνό~
οου

: « Τ ου-

'λ Μ
α ocv,ιτου

ι
του του

'λ ι
απο αυει

~
J..
ουνσ;μει

- ,εαυτου
-

του

'Ι: ι
α;",ιωματος

'Ρο
ωμαιος

έπίσκοπος, -η κεφαλ~ το;:; έπισκοπικου συλλόγου, οτocν ώς δψιστος πotμ.~ν κα;Ι ~ι
Mσκocλoς πrfντων των χριστια,νων, δς στηρίζει τους έαυτου &~ελφoυς έν τη πΙστει
(πρβλ. Λουκ.

22, 32), ~oγμα;τΙζη μΙocν περ1. την πΙστιν 7J τσ: .ηθ'Υ) &:λ-ήθειocν έν τε

λεσι8Ικιι> τινΙ πρrfξει. 'Όθεν ~ικα;Ιως χαρακτηρΙζοντocι ώς έξ έocυτων κocΙ οόχΙ έκ
της συνα;ινέσεως της 'Εκκλ-ησΙocς

(2)

&μετrfβλψοι ΟΙ εαυτο;:; ~oγμαησμoΙ, &κριβως

έπει8~ έκφέρονται οοτοι τη σuνεπικoυρΙ~ του ocy(ou Πνεόματος, το;:; έπαγγελθέντος
τij'> Πrfπ~ έν τi{) προσώπιι> τocυ ocy(ou Πέτρου. Συνεπως oό~εμια.ς οοτοι ΧΡήζουσιν
έπικυρώσεως, 0(ι8' έπιτρέπουσιν Ι:κκλψον έτέρocς ηνος αόθεντΙα.ς»

μέχρι του ~μεΙoυ τοότου Ι:χει τις τ~ν έντόπωσιν,

O"t

(3). ΚocΙ ένij'>

&κοόει ocότην την φων~ντης

ΑΙ Bocτικαν~ς Συνό~oυ, -η συνέχεια: του κειμένου &πo~εικνόει την νέα;ν τα;ότην Σόνο

~oν πlΧπικωτέρocν έκεΙν-ης. Διότι θεσπίσασα -η πρώτη το &:λrfθψoν του Ρωμαίου πονΙ

Μ'

Ιλ

τιφ"tjκος οεν απετο

~,Ζ, 1.
ι
'λ Ι
ό
λ
ι
'''~
,
μ-ησε, οια; τ"tjς ιι <:ΧΡ'Υ)σατο του αχιστον
ρο ογιας, ως ειοομεν εν

τi{) οΙκεΙιι> "ΟΡιι>, νσ: θεωρ-ήση το &λrfθ'Υ)τον του Πrfπoc &νώτερον

7J

8trfφορον του δπο

του Κυρίου έπαγγελθέντος τη Έκκλ"tjσί~ &:λαθ-ήτου, &λλ' έχocρακτηρισε τουτο ώς
το αότό. 'Αντιθέτως έπ' αότου -η ΒΙ Bατικαν~ Σόνo~oς έπορεύθ"tj σαφως ~τι πε-

. ρocιτέρω της πρώΤ'Υ)ς, το τη Έκκλ"tjσΙ~ έΠ'Υ)γγελμένον &λά.θψον χα;ρα;κτηρΙσα;σα ώς
«κocτα. μονα;8ικον τρόπον» ένοικουν έν τij'> Πrfπ~: «Έν τη περιπτώσει τocυτη δ Ρω
μαί:ος έπίσκοπος &:ποφαίνετocι οόχΙ ώς ί~ιώτης, &λλ' έρμ"tjνεύει την καθoλικ~ν 8ι~α

σκocλΙα;ν κoc;' περιφρουρεί: ταόΤ'Υ)ν έν τη ίοιότητι α;δτου ώς δψΙστου ~ι8α.σκά:λoυ της
Έκκλ'Υ)σία.ς, έν Φ το τη Έκκλ"tjσ(~ ώς τοιocότη πρoσι~ιά:ζoν χιΧρισμα του &:λocθ-ήτoυ

ένοικε'!: κα;τσ: τρόπον μοναοικόν»

(4).

'Έτερον ~μεr:ον, έν τi{) δπο(ιι> -η νέoc Σόν080ς

του Βα;τικανου έλέγχετα,ι tσως πocπικωτέρα της πρώτης, είναι το άκόλουθον. του

λόγου 1Sντος περΙ της δπο των πιστων τοΊ:ςέαυτων έπισκόποις όφειλομέν'Υ)ς ίιπα
κοης, οτocν οοτοι έν όνόματι του Χριστοϋ οιΜσκωσιν &λ"tjθεία.ς ~θικoooγμα;τικης φό
σεως, προστίθετocι : «Ή τοια;ύτη θΡ"tjσκευηκ~ δπα,κo~ της βουλ-ήσεως κα;Ι του νου
όφεΙλετocι κα;τα τρόπον μονoc8ικον εΙς το ιΧόθεντικον &ξΙωμιΧ του Ρωμα;Ιου έπισκό-

(1) ΚΝΑ, σελ. 35.
(2) ΌλΙ-γιχ,; δμως Ύρocμμα:ς κocτωτέρω πocρocτηρε!:ΤOCL έν τί{} ocότί{} κειμΈVφ : «Diesen Definitionen kann aber die Zustimmung der Κirche niemals fehlen vermoge, der Wriksamkeit
des heiligen Geistes» (ΚΝΑ, σελ. 36).
(3) ΚΝΑ, σελ. 35. Σocφωι;; όπονοείτιχι t"τocίίθoc 1ι Oίκoυμε,,ικ~Σύ,,030Ι;;.
(4) ΚΝΑ, σελ. 35-36.
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που,

κoc Ι

δ τ oc ν

'Ώστε ή όπocκo~ή

Uτ ο ς ~ eν &π ο φ oc ί ν η τ oc ι τ ε λ ε σ ι ~ ί κ ω ς » (1).
όφειλομένη μέχρι τoυ~ε μόνον εΙς τιΧς θΧ cathedra &ποφ&νσεις
ο

του Ρωμocίου ποντίφηκος, 6>ς έκ του &λocθήτου ~ηθεν ocύτων ΧOCPOCΚτηpOς, έπεκτείνε
τocι νυν κocι tπt των μ~ θΧ

cathedra

&ποφά.νσεων ocιιτου Ι Έν τοιocόηι 6μως περι

πτώσει &πορον τυγχά.νει, πως εΤνocι ~υνocτoν να &νocπτυχθη γόνιμος θεολογικος έν

έλευθεpί~ ~ι&.λoγoς έν τη 'Eκκλησί~ τα:όηι, κα:Ι ~~ ~ι&.λoγoς ~ιεκκλησιocστικoς {(t π l
Ί σ ο ι ς

6 ρ Ο ι ς » μετα της Όpθo~oξΙocς, 6>ς προεξα:γγέλλετα:ι επ' εσχ&.των, έφ' δσον

~ια των &νωτέρω προφα:νως έπocνερχόμεθα: εΙς την πocλιχιανεκείνην των Λocτίνων

&ρχήν, κocθ' ην

Roma locuta causa finita est.

Άλλα κocι έν τφ «περΙ οΙκουμενισμου» ~εκpέτ<μ α:ύτης οΜόλως ύποχωρε! ή Β'

Bα:τικocν~ Σύνo~oς 6>ς προς τιΧς Ι~ια:ιτέpocς κocΙ &νηκούστους του Πέτρου καΙ του
~ια:Mχoυ ocuτοu προνομΙα:ς τocότα:ς, κα:ίπερ έντocυθα: χρησιμοποιεΊ: γλωσσα:ν ~μβλυμ
μένην πως κα:Ι ~ιocτύπωσιν πλέον &όριστον, (να: μ~ &πογοητεόση, φα:(νετocι, &πολύ
τως τοός εΙς οδς το ~εκpέτoν περΙ ωκουμενισμοί) &φΟΡrf &μέσως μ-η Ρωμα:ιοκα:

θολικούς χρισ'ηocνοός. Οδτω κocτα:β&.λλετα:ι προσπ&θεια: εν τ~ σχετικφ κειμέν<μ, 6πως
ή έπΙ τοί) Πέτρου θρυλουμένη 01κο86μησις της 'Εκκλησίocς (κocτα την
έρμηνείιχν του Μα:τθ.

Pωμoc.Τκ~ν

εκτεθη μνημ,ονευομένης κα:! της προηγηθείσης δμο

16, 18.),

λογΙα:ς πίστεως του Πέτρου, ύπογρα:μμισθ1ί ~ε Ι~ια:ιτέpως το γεγονός, gτι κα:ίπερ
&να:γνωρΙζει ή Pωμα:ιoκocθoλικ~ ΈκκλησΙoc τον Πέτρον κα:Ι τον ~ι&.~oχoν α:ύτου 6>ς
όρocτην κεφα:λ~ν της κα:θόλου Έκκλησίocς, οόχ ~ττoν πιστεύει κoc! ocδτη, gτι ό α:tώ

νιος κα:Ι δψιστος &κρογωνιocΤος λ(θος της Έκκλησία:ς πιχρocμένει π&ντότε α:ότος ό
Ίησους Χριστός: «Άλλα ~ια να θεμελιώση την &:γία:ν Αδτου ΈκκλησΙα:ν τocότην
πα:ν't'α:χου

της

γης

στocθερως,

μέχρι της crUV't'eMEocς των α:Ιώνων, ένεπιστεόθη δ

Χριστος το &ξΙωμoc της ~ι~α:σκocλίocς, της ~ιocκυβεpνήσεως κιχι του &:για;σμου εΙς τον

σύλλογον "ων Δώ~εκα. 'Εξ αό't'ων ~ε έξελέξατο "ον llk't'pov, έπΙ του όποίου μετα

την όμολογΙα:ν της πίστεως &πεφ&.σισε να oΙκo~oμήση την Έκκλησία:ν Του. ΕΙς ocό~
τον έπηγγέλθη "ας κλε!~α:ς του ούρανου, tμπισ't'ευθεΙς μετα τ~ν δμολογία:ν της &γ&.
πης π&.ν't'α τα πρ6βατά. Του, (να στηρΙζη ταυτα έν τη πίσ't'ει καΙ ~ια:πoιμα:Ινη έν

λι

π ηρει

t

Ι

'ψι

ενοτη't'Ι,

υ

ιστου

,

ι

λ/θ

ακρογωνια:ιου

ι

\

ου

και

ι

ποιμενος

-,

των

ψ-

,

ημε't'ερων

uχων

πα:ραμένον't'ος εΙς α:ιωνα: αίιτου του Ίησου Χριστου» (2).
Έκ π&.ντων των &νωτέρω ~υν&μεθα: να εrπωμεν συμπεpα:σμocτικως κα.τα:κλείον"ες

~
,,/ν

-

παροuσαν

π Ρ ακ τ ι κ ω ς

,

παραγρα:φον,

"t

οτι

η

\

Β' Β ατικανη

"'-

).

ΣΙ
υνοοος

ιψ ωσεν

cιν!,)

' ..

"1 -

ασφα.Λως

't'o έπισκοπ&τον, έξασφα.λΙσocσα: αίιΤ~, 8ι' 6σων περΙ θεΙ<μ 8ικαΙ<μ

κατα:στ&.σεώς του κα:Ι 8ιΙΧ80χης όπ'

α:ότου τοί) συλλόγο!,) των ~ν8eκα

'Αποσ't'δλων

έ80γμ&τισε, ένεργον θέσιν εν τη 8ια:κυβερνήσει της 'Εκκλησίας, καΙ &παλλ&ξocσα
αίιτο &μα εν πολλΟLς της έκ της Ρωμoc'ικης KoυpΙocς, Ι8ί~ έν το!ς 8ιοικητικοΤς των
επι μέρouς επισκοπων, &μέσο!,) εξαρτήσεως, θ ε ω Ρ η τ ι κ ω ς
t

'θ

\ ,

ως και προτερον εκτε

ι

ειμενον

'1!ll
εις Τυ ς; εος

!

J,

κα:~ "ι/ν

J,

χριστιανικ,/ν

ι)μως &φηκε τουτο
..

η

\}.

μη

\

-

cιpετην των

έκ&στοτε Πα:πων. Διότι τιΧς περΙ πρωτείου καΙ &λαθήτου του Π&.πα θέσεις της
Α' Βατικανης

Συν680!')

επανέλαβε καΙ

επεβεβαίωσεν ή νέα αδτη Σύνοaος κατα:

τοιουτον τρόπον, 6>ς εΊ80μεν, «ώστε το παπικον πρωτεLον ού μόνον aev μειουται
νυν ~ια του έπιχεφουμένο!,) 80γματικο;:; περΙ των επισκόπων καθορισμοu, &λλ' &π'

(1)
(2)

ΚΝΑ, σελ.
ΚΝΑ, σελ.

35.
94.
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ένιxvτΙιxς ένισχόετιχι κιχι Θξυψοστιχι περισσό't'ερον»

(1).

Τολμωμεν μάλLστιχ να. έκφρά

σωμεν έντιχυθιχ τόν φόβον, δτι Τσως ~ια. τ~ς τοιιχόΤ'1)ς μη Oόσιιxστικ~ς &ποκιχτιχστά- επισκοπιχτου
,
ι
2. 'β
σεως του
α;πε

μέτρι:μ (οόχΙ) ώς
έπισκόπων ~ ~

Β ' Β ιχτικιχν,ι
1.3,

'1) .$.')

έλπΙζομεν,

~θελ'1)μένως)

Α' Bιxτικιxν~ Ι

Σ υνοοος
ι
'"

,ι τινιχ
υπο

"ψ
επο

tv

\ ...

κιχι !!.ν

'rLvt

πλέον έπιζ~μιoς ~ια. τον θεσμον των

Διότι Μν

έκεΙν'1) ~ια. τοσ

&νιxφιxν~oν μονομεροσς

όπερ του Πάπιχ ~oγμιxτισμoυ της είχε κιχτιχλ(πει ιxΙσθ~μιxτά τινιχ τύψεως ενιxvτι των
οι)τω &~ΙΚ'1)θέντων έπισκόπων έν τΙΧΊ:ς κιxρ~Ιιxις των τ~ς Ρ6>μ'1)ς Ισχυρων, τα. ιxΙσθ~
μιχτιχ τιχυτιχ

έξέλιπον νυν 3ια. τ~ς 31jθεν 3ικιχιώσεως ΚΙΧι των έπισκόπων, είναι 3ε

ζ~τημ.ιx Μν, κιχτ6πιν τούτου, μελλοντικως ιχΙσθιχνθη πλέον την &νάγκ'1)ν τ~ς &λ'1)θους
και ΠΡΟσ'1)κοόσ'1)ς του έπισκοπικου βαθμου &ποκιχτιχστάσεως ~ Ρωμ.ιχκίκη ·Έ~ρα.

Β. Η SOBORNOST ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ Α. S. CHOM IΑκον (2)

1. ·0 Comiakov

κιχί το

ίατορικον ιxu't'ou πΑιχ(αιον

Έα.ν θα. επρεπε να. &νιχλόση τις το δλον σύμπλεγμα των Ιστορικοπνευματικων
πιχριχγόντων καΙ φιχινο μένων , των συνεργ'1)σάντων εΙς .3ιαμόρφωσιν της έξ6χως χιχ

ΡΙXΚΤ'1)ριστικ~ς μoρφ~ς έν τη Ρωσικη ΘεoλoγΙ~ του 190υ αιωνος, του Α.
θα. παρΙστιχτο &νάγκ'1) συΥΥραφ1jς [~Ιoυ τόμου

miakov,

Ρ'1)μα έκφεόγει των όρΙων τ~ς παρούσ'1)ς έργασΙας,

(3).

S. Cho-

τοιουτον δμως έγχεΙ

3L' 8 θα. περιορισθωμεν εΙς ~ι'

όλΙγων &λλ' ά:3ρων γριχμμων πιχράστασιν των προοποθέσεων κιχΙ του Ιστορικου έν
γένει πλαισίου του

Chomiakov.

Ή ΙστορΙα της ΘεολογΙας έν Pωσ(~ ~ιακρΙνεται συν~θως εΙς τρεις σαφως &.π'
&λλήλων 3ια:κρινομένας περιό30υς

(4),

έξ ων κυρίως έν3ιαφέρει ~μας ένταυθα ~ ~ευ

τέρα, &ρχομέν'1) &.πό Πέτρου του Μεγάλου
που τφ

(1689 - 1725») καΙ τερμιχτΙζουσα περί

1836.

Κατα. την περΙο30ν ταότην ευρίσκουσιν ε~σo30ν εΙς την ΡωσΙαν π&.ντα τα. ρεό
μ.ιχτα του Γερμανικου Ρωμαντισμου καΙ Ί3εαλισμου, &φου είχον 3ιαποτΙσει &ρκούν.. J.

τως

\,

ΠΡΟ'1)γουι-νως και την

'"

.,λ

OUΤΙΚιιν

Θ

"εο

λ

ι
1.
ογιαν ~ν

ι

γενει,

",

υπ

Ι

αμφοτερας

,-

\

αυΤ'1)ς τας

μορφάς, τ~ν τε Pωμαιoκαθoλικην(Ι3Ι~ την Σχολην τ~ς ΤυβΙΎΎ'1)ς») καΙ την Προ
τεστιxvτικ~ν

(5).

ΑΙ τοιαυται έπι3ρ&.σεις του Γερμανικου Ρωμαντισμου καΙ 'Ι3εαλισμου, ώς ητο

(1) '1. ΚαΡμΙΡ'l1,'OΡθο80ξw:καΙ ΡωμαιοκαθολLΚLσμος Ι, 'AO'ίjIICXL 196q" σελ 85.
(2) Ό Aleksej Stepanovic Chοmίakοv'ι) Chοmiakοff'ι) Κhomiakov, έγεννήθ'l1 έν Μόσχιι;
ήj 111 Mαtou 180q, ~ς uloc; &ρχαΙσις &ΡLστοκρατικ'ijς οΙκογενείας. T~ν πρώ't"ΙJν αύτου παL8εΙαν
έ8έχθ'l1 ποιρ' Ι8ιωτικοα 8L8ασκά.λοu, τοα Γ&λλοΙ,) Ιερέως

σποu8&ς τοι> έπερ&τωσε

λαβών

το 8Ιπλωμα των

Katharina Michailovna Jazykova,
ΕύΡώΠ'tjν

~8pασεν

έν ΡωσΙq;

έξ

1jc;

ώς έφεuρέ't"ΙJς,

Abbe

Βοίνίη, τιΧς 8ε πανΕ:ΠLσ't"ΙJμLιxκaς

Μαθ'l1μαΤLκων.

&πέκ't"ΙJσε
φLλόλογος,

Tij) 1836 ένuμφεόθ'l1 την

τέσσσιρα τέκνσι.
φιλόσοφος,

Τσιξει8εόσας

!στΟΡΙΚΟζ καΙ

8Ις εΙς

θεολόγΟζ.

Προσφέρων

Ιατρικην βο-ήθεLαν εΙς θύματα ποινώλ'tjς, έμολόνθΊ) καΙ &πέθανε τΏ 2311 Σεπτεμ
1860. ΠερΙ τοα βιοι> καΙ τοα ~pγOI> τοι> ~8ε σχετικ~ν βLβλιογραφΙσιν πσιρ& Bernhard Plank,
Katholizit!it und Sobornost, Wurzburg 1960, σελ Μ, έν δποσημειώσει.
(3) ΠερΙ τlδν πρΟϋποθέσεων του Chomiakov Ι8ε κσι! R. Slenczka, Ostkirche und Okumene (l8lq; σελ. 125-133 καΙ 57-79).
(q,) Πρβλ Β. Plank, Katholizitat und Sobornost, Wurzburg 1960, σελ. 32 έξ.
βρΙοι>

(5) Πρβλ Γ. Φλωρόφσκu, Ή πορεΙα τ'ijς Ρωσικ'ijς Θεολογίας, 6:ν: Θεολογια, &λ-ήθεια: καt
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έπόμενον, ε~σήγα.γoν κα.Ι έκα,λλιέργουν φιλελευθέρα.ς προτεστα.ντικάς τιΧσεις μίiλλoν

':;{συνΤΎ)ΡΎ)τικάς πα.ρα.aοσια.κάς ιaέα.ς, κα.Ι οϋτως έτΙθετο το πρωτον όπο &:μφισβ~ΤΎ)σιν
~ α.όθεντΙα. της Πα.ρα.aόσεως, των Otκουμενικων Συνόaων κα.t των Πα.τέρων. 'Ακρι
βωςεΙπε'Lν δμως,

<xl

tπιaριΧσεις α.Οτα.ι κα.ι α.Ι έπιπτώσεις α.ότων

aev

πα.ρεΤΎ)ρΎjθΎ)σα.ν

κα.τ' &ρx~ν πα.ρα το'!.'ς έπισfιμoις θεολογικο'!.'ς κόκλοις των περιφ~μων Ρωσικων Θεο
λογικων Άκα.aΎ)μιων, &:λλά πα.ρά τοΤς έλευθέρως φιλοσοφουσι,

aL' ()

κα.Ι όρθως πα.

ρα.ΤΎ)ρε! ό taια.ιτέρως μελετΎjσα.ς τας πνευμα.τικά:ς τα.ότα.ς έν Ρωσ(q: ζυμώσεις

Florovski (1),

G.

δτι «~ έπιaρασις α.{)ΤΎ) του Γερμα.νικου 'ιaεα,λισμουπα.ρουσιιίσθΎ) ~ν

τονος κα.Ι πα.ρά τα.Τς Ρωσικα.Τς Θεολογικα.Τς Σχολα.Τς, έντα.υθα. όμως μίiλλoν &ς φι

λοσοφικον η &ς θεολογικΟνθέμα.»
Ε ις
,

,.
τα.ς

,

ι

κινΎjσεις τα.υτα.ς

(2).
,~
ι
"
ρευμα.τα. ιοια.ιτερα.ν εσχον

"ι

κα.ι τα.

, 1.

α.να;μει

ξ

ιν

•

οι

Σλ

ι
α.υο-

φιλοι, οΙτινες πειρώμενοι να: &πα.λλα.γωσι της ΈλλΎ)νο-Βυζα.ντινης α.όθεντΙα.ς των
Πα.τέρων κα.ι του «βυζα.ντινοίί γνωστικισμου», κα:Ι &:να.ζΎ)τοίίντες νέα.ς δaούς προς
aΎ)μιουργΙα.ν «φιλοσοφΙα.ς της κα.ρaΙα.ς», εόρέθΎ)σα.ν α.ότομιΧτως εες το έπ~κεντρoν των
έκ της Δόσεως ρευμιfτων του Ρωμοοντισμοίί καΙ Ίaεα.λισμου.

Βεβα.Ιως ~ σοβα.ρα α.ϋΤΎ) στρoφ~ ένεπνέετο όπο aυνOCμεως· πρωτογενοίίς κα.ι iιM
να.το να: όaΎ)γ~ση εΙς &:ξιολόγους νέας aΎ)μιουργ(ας, πλ~ν, ριζoσπα.στικ~ &ς ητο κατά

της αύθεντΙας των Πατέρων, aιέτρεχε τον x(vauvOV να: πα.ρεκκλΙνη έν το!ς καιρΙοις
&:πο της γνφΙας ΌρθοΜξου θεoλoγικ~ς σκέψεως καΙ πνευματικότητος, &ς κα.Ι
συνέβΎ) aυστυχως, <J:ιστε έκ της κινΎισεως ταύτης να. έΚΠΎ)afιση νέα θεoλoγικ~ τιίξις
aια.νοουμένων, o~τινες μ~ l)ντες Θεολόγοι, ιΧλλα θεολογοίίντες φιλόσοφοι, aιεμόρφω
σα.ν μεν &:ξιόλογον φιλοσοφίαν τ~ς ΘΡΎ)σκεΙας

(3),

έπισπωσα.ν μέχρι τ~ς σΎιμερον

τον θα.υμα.σμΟν καΙ συμπιf~ς της Δύσεως, μΎ)aεν δμως προσενεγκόντες εΙς τον αύ
σΤΎ)ρως θεολογικον χωρον τ~ς συσΤΎ)ματικης ΘεολογΙα.ς, κα.τεκρtθΎ)σαν πικρως πα.ρα.

των γνΎ)σΙων κα.Ι έπισήμων έκπροσώπων της έν ΡωσΙq: θεoλoγικ~ς σκέψεως
ΚαΙ περΙ μεν του

Chomjakov

ζω~ (πvευματ~κoν συμπόσ~oν), Άθ'ijνιx~
ΘεολογΕιχ ~ιηλθεν &πο δλας

'roct;

εtaικως θέλομεν

1962,

!aEL

(4).

τας σχετικάς κρίσεις κα.τω-

σελ. ζι1: «ΕΙς την σφαΤριχν της μιμ~σεως 'iι Pωσικ~

φάσεις της θΡ1)σκευτικηι; Ιστορ[ιχς της σuγχρόνoυ EυρώΠΊjς. Ή

θεολογία τ~ς Συνό~oυ τοϋ Tρ~~έντoυ, 'iι περίo~oς τοϋ μπαρόκ, ό προτεσταντικος σχολαστικισμοι;
καΙ 'iι πρoτεσταντ~κ~ δρθo~oξία, δ πιετισμος καΙ ό τεκτονισμός, δ γερμανικος Ι~εαλισμoς κα;Ι ρω

μαντισμός, τα. χριστιανοκοινωνικα. κιν~ματα, τα. έμπvευσμένα &πο την Γα;λλικ~ν Έπαν&:στασ~ν,

.7) &πoΣUνθεσις της Έγελ~ατης σχολης, 'iι νέα κριτι~ καΙ Ιστoρικ~ έπισ~μ1), ~ ΤυβΙγγη κα;Ι δ
Ritschl, ό νεoρωμαvτισμoς καΙ δ σuμβoλισμός, δλα αύτOC εΙχαν εΙς την έπo'1fιν των όπα~Oδς καΙ
μιμ1)ΤιΧι; μεταξύ των έκπροσώπων τοϋ ρωσικοϋ έκκλ1)σιιχστικοϋ πολιτισμοϋ ».

(1) Πρβλ. 'roc.; σχετtκιXς αδτοϋ μελέτας έν: Proces-Verbaux... (έκ~. Η. Alivisatos), σελ.
212-232 κα1 έν : Θεολογία, άλ~θεια κα;! ζω~ (πvευματικoν σuμπόσιoν), Άθηναι 1962, σελ. 17-59.
(2) G. Florovski, Westliche Είnflϋsse ίη der russischen Theologie, έν: Proces-Verbaux ... ,
σελ 226. ,
(3) "I~ε Nicolai Υοη Bubnoff, Russische Religionsphilosophen, Heidelberg 1956. Πάντως
1) χαριχκτηρισθε!σα ώς φ ι,λ ο σ ο φ Ι α τη ς θ Ρ 1) σ κ ε Ι α ι; προσπάθεια αδΤ1) των Ρώσων
θεολογοόντων φιλοσόφων, όρθώτερον καΙ &κριβέστερον θOC 1jτο να: όνομασθΏ θ Ρ 1) σ κ ε υ τ t κ η
φ ι λ ο σ ο φ Ι α (πρβλ καΙ R. Slenczka, Ostkirche und Okumene, Gδttingen 1962, σελ. 32 ).
(ζι) Πρβλ Wassilij Winogradow, Ιη Orthodoxer Schau, Μϋnchen 1958. Χαρακτηριστικη
τυγχ&:νει καΙ 'iι περΙ αυτων κρίσις τοϋ G. Florovski, γρ&:φοντος : «Der Einfluss der zeitgenossischenPhi1isophie zeigt sich besonders klar ίη den systematischen Konstruktionen der russischen «westlichen Theologen» zum Tei1 bei den SIavophi1en, bei Chomiakov, am mei-
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τέρω, λ(αν βαρυσήμαντος ΙSμως τυγx&.νε~ ~ περΙ π&.σης της θεολογούσης ταύτης τ&.
ξεως κρΙσ~ς του έπ~ζωντoς g-τ~ έν Μον&.χφ Ύ1JραLOυ Πρωτοπρεσβυτέρου Wassίlij Winogradow, KαθΎjγψoυ XΡΎjματισαντoς έν τΊί Θεoλoγ~κηΆκα8ΎjμE~ της Μόσχας.
ΠερΙ π&ντων τούτων λo~πoν των θΡΎjσκε.~oφ~λoσόφων ~θεoλoγoύντων φ~λoσό
φων γρ&φε~ δ Winogradow: «Ή ΙSλΎj αύτων πρoπα~8ε(α όπ1jρξεν &.πoκλε~στ~κως
φ~λoσoφ~κ~ καΙ έν γένε~

oύμανιστLΚ~, 9ύχΙ 8έ θεoλoγ~κoεπ~στημoνικ1ι. ΑΙ OΙύσΤΎjρως

θεoλoγ~κoεπιστημoν~καΙ μέθo80~ της θεoλoγ~κ~ς έρεόVΎJς Υίσαν αύτο'&ς ξένα~ καιΙ α.γνωστοι.

Ε 'ις.~ιιν

προμπο

λ

σε

β

\

ΙΚΙΚΎjν

Ρ

ι

,~

'"

,

\

Ι

λ

~

ωσιocν αν1)κον oυτo~ εις τους κυκ ους της π.επocι-

8ευμέν1)ς ρωσ~κ1jς κοινωνΙocς, o(τ~νες (στocντο εΙς &.ντιθεσ~ν προς την έπΙσημον Έκ

κλ1)σΕocν έκ καθαρως πoλ~τ~κων κιν1ιτρων, 8~ότ~ ~ τελευτocΙoc Υίτο Ισχυρος όπερocσπι
στης του όπ' αύτων όξέως πολεμουμένου ocύτoκρocτoρ~κoμoνocρxικoυ κρocτικου συ
στημocτος»

(1).

Π&.ντα 8έ τα: &.νωτέρω μνΎjμOνευόμενOC xαρocκτηριστ~κα: της θεoλOγoύctης ταύτης
τ&ξεως εΤνocι Ιστoρ~κως &.πο8ε8ειγμένoc καΙ ώς προς τον

Chomiakov εΙ8~κως.

Ό &.ν~ρ οδτος, 8~ocθέτων Ισχυρον κ&λαμον καΙ πλουσΙαν φαντασίαν κocΙ σπου
Μσocς κυρΕως Mocθ1)μocτ~κ&, εδρέθΎj έντος της θεολογικ1jς σκέψε.ως κoc! προβλ1)ματο
λογ(ας των χρόνων ocύτου ocύτόκλψος, ο{Sτως εΙπε'&ν, 8ιότ~ μ~ σπoυ8&σocς Θεολο

γΙocν

(2),

~σxoλ1ιθ1) κocτ' έξox~ν μετ' αιιστηρως έκκλ1)σιολογικων θεμ&.των, την Θεο

λογ(ocν έκλocμβ&νων ώς κocθαρως {(xocρ~σμocτ~κ~ν» δπόθεσιν. Ο{Sτως έν~ όμολογε'& Ι8(

αLς λέξεσ~ν, ΙSτι ~ θεoλoγικ~ ocότου κocτ&.ρτ~σις τυγχ&νει έν πολλο'i:ς &.τελ1ις, ούχ ~τ
τον ocΙσθ&.νετocι έocυτον όποχρεωμένον να: &.ΠOCντ~ση εΙς έξόχως &.κανθώ81) προβλ1ι
μocτoc της Έκκλ1)σ~oλoγ(ocς, γράφων: «'Όσον καΙ &ν θεωρω έμocυτον έλλειπως πε
πoc~&υμένoν έν ΠΟΜΟLς σημε(o~ς της θεολογικης γνώσεως,

aev πocόω να: ocΙσθ&νωμocι,

gτι οΙΙ8έν ~xω 8ΙΚOCLOν προς &.πoφυγ~ν του κocθ1ικοντος μιiΧς &.παντησεως» (3). Το
πρωτον θεολογικον ~ργoν του, όπο τον τΙ-τλον «Cerkov odna» (<<Ή μΙoc Έκκλ1)
σΙoc»}, ΙSπερ ε!νocι κocΙ το μόνον ρωσ~στΙ γεγρocμμένον, προσεπ&θ1)σεν ό Chomiakov
να: ~1)μoσιεόση ώς πocρ&. τ~νoς φΙλου' του εόρεθέν &.ρχoc'&ον χειρόγρocφον κεΙμενον, πλ~ν
οΙ έν ocίιΤ~ &.νocχρονισμο! λLαν συντόμως έμocρτύρΎjσαν το πλocστον του πρ&γμocτος (4).
πocρα: τocίίτoc ~ κριτικ~ 8εν κατελόγισεν εΙς τον Chomiakov το τοιουτον ώς κocνο
ν~κ~ν πλοιστογρocφ(ocν, λόγφ της έπ' ocίιτοίί όπο της Έκκλ1)σΙας κoc!. της Πολιτείας
κυρΕως &.σκουμέν1)ς πιέσεως, ώς έκ των έν γένει έπανocστocτικων πεπo~θ1ισεών του,

μ~ έπ~τρεπoόσης αίιΤ~ έλευθερΕαν 8ΎjμOσιεόσεως. Ή πί.εσις ομως α()τη έν PωσΙ~
~κιστα ~μπό8ισε τον Chomiakov &.πο του να: &.ναπτύξη πλουσ(αν συΎΎρocφ~κ~ν 8ρiΧ
σ~ν

(5), τα: ~ργα αδτου 81)μοσιεόων έν τ~ έξωτερ~κ~ 8ια: των έκε'& φίλων του, καΙ

sten aber bei Vlad. Solovjev und seinen Nachfahren» (G. Florovski, Westliche Einflίisse
ίη der Russischen Theologie, έν: Proces - Verbaux ... , σελ. 228).
(1) W. Winogradow, μνημ. έργ., σελ. 16.
(2) Πρβλ. Β. Plank, μνημ. έργ., σελ. 127 : «Chomiakov war Autodidakt. Er hat ηίθ
mals θίη geschlossenes theologisches Studium an 'einer geistlichen Akademie oder ίη einem
kirchlichen Seminar absolviert. Er gibt den Mangel seiner theologischen Bildung unumwunden zu».
(3) Π(ΧΡ& Plank, (ΧύτQθι.
(~) Β. Plank, ένθ. ιΧνωτ., σελ. 129.
(5) Πλ~pη l!κ80σιν τού lIλου ~ργoυ τού Α. S. Chomiakov ~χoμεν Π(ΧΡ& τού υ!οϋ του ΔημητρΙου
εΙς όκτ6> τόμους ύπό τόν τΙτλον «Polnoe Sobranije Socinenij Α. S. Chomiakova», Moskau
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ώς έπΙ το πλε'i:στον γα.λλ~στ1. .η &γγλ~στΙ

2. '1·1

άτux"ής μ~'1:"ά:φρaσις

'1:"ou « κΙΧθολικ"ή »

εις

« SobQrnaja »

'Η γνωστη ώς Sόbοrnοst θεωρΙα. του Chomiakov, ~ης τοσουτον μέχρ~ σ~":'
μερον ίl.χε~ 8-ημ~oυργ~σε~ κα.Ι 8-ημ~oυργε'!: θόρυβον έν τη Έκκλ-ησ~ολογΙ<f
της όποΙα.ς στενως ίl.χε~ συν8εθη το όνομα; τοσ

κα.ι. μετa

ώς όρος 8εν εΤνα.ι κα.τα.

Chomiakov,

σκεύα.σμα. του έν λόγφ θεολογουντος.
Ή λέξις
ρ~μα.τoς

sobornost προέρχετιχι έκ των συνθετ~κων so
sobirat .η sobrat, όπερ σ-ημα.Ινει σ υ λ λ έ γ ε ι ν.

κα.ι.

brat,

~τo~ έκ τομ

Δ~α: του έπιθέτου· so-

bornoj μετέφρα.σα.ν ~8-η OL 'Απόστολοι των Σλα.ύων Κύριλλος κα.ι. Mεθό8~oς την λέ
ξιν «κα.θoλικ~» του Συμβόλου της ΠΙστεως

βα.λε τον

Chomiakov

(1).

Ή τοια.ύτη ομως μετάφρα.σ~ ένέ

εΙς σοβα.ρα:ς σκέψεις και. έξ α.ότης έπεζ~τησε να: έρευν~ση την

οόσΙα.ν της Έκκλ-ησΙα.ς.

"Οτι ~ λέξ~ς «κα.θολικΎι» 8εν 8ύνα.τα.ι να: θεωρ-ηθη &κριβως τα.υτόσ-ημος μετa
της λέξεως «oΙκoυμενικ~» κα.ι. συνεπως 8εν 8-ηλο'!: κυρΙως την γεωγρα.φικ~ν ~ 1J.λλως
πoσoτικ~ν Ιννοια.ν της Έκκλ-ησΙα.ς, τουτο βεβα.ιουτα.ι, ώς δρθως πα.ρετηρ-ησεν ό

miakov,

κα.ι. έκ του γεγονότος, ότι

θό8ιος ~8ύνα.ντo να: χρ-ησφoπoι~σωσι 8ια: το «κα.θoλ~κ~» &ντι. του
δρους

vselenskij

~

vsemirnuj,

Cho-

oL 'Απόστολοι των Σλα.ύων Kύρ~λλoς κα.ι. Με
τους

sobornoj

&μφοτέρους σ-ημα.Ινοντα.ς «οεκουμενικος» κα.ι. μεμ(φ

τυρ-ημένους ~8-η έξ &ρχα.ιοτ&;των μετα.φρ&;σεων όμιλιων έκ της Έλλ-ηνικης εΙς την
Pωσικ~ν

(2).

Περι. του έπιθέτου «κα.θoλικ~» γρ&;φει ό
,ι
ουτε

,\

εις την

r

λλ
Ι
α.
ικ-ην

"-

Ουτε

,

εις

\

την

Γ

Chomiakov,
\.1J.

ερμα.νικ-ην,ι

\

τ-ην

δτ~ τουτο «οό8εν ιτημoc(νc;ι
'Ι

τα.

λ

\

ικ-ην

>!

Ουτε

'

εις

"-λλ
-ην

Q(;

τινα: γλωσσα.ν, έξα.φέσει της Έλλ-ηνικ9jς. Διa να: κα.τα;στη νοψ6ς, 8έον δπως έπεξ-η

Υ"Υ)θη κα.ι. μετα.φρα.σθη. Ό λεπτος δμως οοτος
έπεξ-ηγ~σεως

δρος

8ύνα.τα.ι ευκόλως

8ta της

va προσλάβη ~ ώρισμένον νό-ημα.» (3).

Τον κίν8υνοντουτον της έξει8~κεύσεως του όρου δρθως

8Le'i:8ev

δ

Chomiakov,

περ1. 8ε των πρώτων μετα.φραστων του δρου, ΚυρΙλλου κα.Ι Μεθ08Ιου, παρατηρεϊ:, <5τι
«~ λέξις, .ην έξέλεξαν, εΊ:να~ ~ λέξις

sobornoj. Sobor

περικλεΙε~ την ί8έαν τ9jς συνα

θροΙσεως, ~τις βεβα.Ιως 8εν εΤνα.ι &πα.ρα.Ιτητον, όπως ίl.χη συγκεντρωθη έν ώρισμένφ

2α: έκδ. 1900. Κα:θα:ρως θεολογικο;:; περιεχομόνου τυγχ&νει δ δεότερος τόμος, δστις δμως δέον
περιέχοντος τι}; φιλοσοφικά μελετήμα:τα: τοίί Chomiakov.
Άρτ!ιχ.ν σόνθεσιν των θεολογικων &πόψεων το;:; Chomiakov πα:ρέχει ή 611'0 το;:; Β. Plank (KathoΗΖΗ1ίΙ und Sobornost, 'Vurzburg 1960) πα:ρα:τιθεμένη Όλη, διο κα:Ι μη δια:θέτοντες εΙς το πρωτό
τυπον πιΧιιτα: τά. σχετικι}; κεΙμενα: το;:; Chomiakov,E:v μέρει ρωσιστΙ, E:V μέρει δε γαλλιστί ~ άγγλιστΙ
γεγρα:μμένα: (ώς έκ των προς οδς άπηυθόιιοντο), θέλOΜΕV βα:σισθΏ εΙς την έργα:σΙα:ν το;:; Plank,
νά συνδυα:σθΏ μετι}; τοίί πρώτου, το;:;

τά κεΙΜΕVα: το;:; ύπο μελέτην συγγρα:φέως Ε:κ το;:; γερμα:ιιικοίί εΙς το έλληιιικον μετα:γλωττΙζοντες. 'Ως

δε προς το κλα:σσικον έκκλησιολογικον ~ργoν

«Cerkov Odna»

~oμεν ύπ' δψει κα:Ι την πλήρη εΙς

τΟ γερμα:νικον μετά.φρα:σιν ύπο Ν. Υ. Bubnoff-H. Ehrenberg (6stliches Christentum. Dokumente ΙΙ: Philosophie, Miinchen 1925), έξ ~ς το σχετικον κεΙμειιον έπΙσηςθέλομεν πα:ρα:θέτει
έλληιιιστι.

.
(1) Πρβλ. Plaiιk, μνημ. έργ., σελ. 62. Περισσοτέρα:ν βιβλιογρα:φΙα:ν έπΙ της Ε:τυμολογικης
μελέτης το;:; Ι)ρο\) βλέπε έν R. Slenczka, Ostkirche und 6kumene, σελ. 133.
(2) Πρβλ. Plank, έθ. άνωτ., σελ. 63.
(.3) 'Ενθ. άνωτ., σελ. 62.

132
τ~νΙ τόπ~, ά.λλα: ουνοομικως όφίστocτocι
~ &νόΤ't)ς έν

-r<j)

πλ~θει.

Etvoct

xoc!.

&νευ τυπικ1jς συνενώσεως. Τοuτο

e!VOCL

λοιπον προφocνές, ί)τ~ ~ λέξις κocθολικος έν τη σκέψει

των ουο μεγάλων οουλων του Θεου, τοος όποΙους ά.πέστειλεν ~ Έλλα:ς εες τ~ν Ρω
σΙocν, οεν πρo~ρχετo έκ το\)

xoco'

ί)λoc, ά.λλα: έκ του καθ' (ιλον ... Ή κocθολικ-η Έκ

κλ-ησεα εΤνocι ~ Έκκλ-ησΙoc, ~τις ύφΙσΤOCΤOCL κocτα: πάντocς Τι κocτα: την ένότητoc πάντων.

Ή 'Εκκλ't)σLOC της έλευθέρocι:; δμοθυμΙocς, τ:ης πλ~ρoυς δμοθυμεocς, ~ 'Εκκλ-ησΙoc, έν
η οεν ύπάρχουσι πλέον

έθνικότητες, οόχΙ πλέον· "Ελλ't)νες Τι βάρβαροι,

~νθoc οεν

ύπάρχουσι πλέον οιακρίσεις κocτα: τ-ην θέσιν, οόχ! κόριος οuoε σκλάβος, αότη είναι

~ ΈκκλΎ)σεoc, ώς προεφ-ητεόθΎ) έν τη Πocλocι~ Διooθ~ΚΊJ κoc1 έπρocγμocτοποι~θ't) έν τη
κocινη ΔΙιΧθ~κη, τέλος μΙα Έκκλ-ησία;, ώς &ρισετocύτην δ 'Άγιος Πocuλος»

(1) . .

ΤΙθεται (ιμως το έρώΤ't)μoc: 'ΑπεοόθΎ) δ δρος <<κocθολικ-η» όρθως οια: του ρωσικου

gpou sobornoj, του Ο't)λουντος,ώς έλέχθΎ) ά.νωτέρω, «συλλογικος» Tι«συνoo~κός»;'Aσφιx
λως ί:Ιχι (2). Οόοε1ς 'Έλλ-ην θα: οιενοεΤτό ποτε να: έκλάβη το <<κιχθολικ-η» έν τη έν
νoί~ του «συλλογικ-η» Τι «συνoOικ~». Το κocθολικ1ι O"YjμΙΧLνει πρωτίστως κιχ! κυρίως
την &πόλuτον κιχΙ &νιχλλοεωτον οόσΙα.ν τ:ης Έκκλ't)σίιχς, τ1ιν κα.τα: πάντoc χρόνον κιχΙ

κατα: πάντιχ τόπον αότ1ιν Έκκλ't)σία:ν. 'Αλλα: τότε ΟΙιΧτΙ ά.κριβως οια: τοι;

bornoj

μετέφρocσocν το «κΙΧθολικ1ι»

ot

Κόριλλος κα.Ι Μεθόοιος

στεύει &κρocΟ&ντως, δτι κocι εες περίπτωσιν, κocθ' ~ν το
έτuμολογικως, πάλιν

qet

;

Ό

sobornoj

gpou so-

Chomiakov

πι

έκλ't)φθη κocθocρως

~μμεσoν συγγένεια.ν έννοιολογικ1ιν προς το έλλ't)νικον «ΚΙ:'I.ί

θoλικ~», οι' Ο γράφει: «'Αλλ' ~ λέξις

sobornoj

χρ't)σιμοποιεΤτα.ι ύπο &λλ't)ν ltννοια.ν.

Σ't)μocίνει συνοοικός, κΙΧθεορικος κιχΙ &κόμΎ) Ο-ημόσιος. τουτο το &να.γνωρΙζω. βεβoc(ως.
Δεν

ltxet

δμως ~ λέξις κocθoλικ~, κoc!. εΙς τα: 'EM't)VLXιX &κόμ-η, ~ν νό't)μα οιάφορον

έκείνου, το όΠΟLον οίοει εες α.ότ-ην το Σόμβολον

να: δμoλoγ~ση, gτ~ ό τοιουτος [σχυρισμος του

j» (3) Ό 'Έλλ't)ν μελετητης όφείλει
Chomiakov τuγχάνει &:OικαΙOλόΎYJΤOς

κoc!. τουτ' ocότο έξεζ't)τημένος. Έννοιολογικ-η συγγένειoc μετocξδ του <<κocθολικ1ι» κιχΙ
«σuνοοικ1ι» &ποκλείεται οΙκοθεν οια: τον &:νεΠ't)ρέocστον έρεuν't)την. 'Αλλα: τότε έπα

νocτ(θετocι το έρώτημoc: Διocτί μετέφριχσαν
O~α: 1.0υ

sobornaja;

OL

Κόριλλος κα!. Μεθόοιος το καθολικ1ι

Έντocυθoc θα: ~Oόνocτό τις να: πιχρocτ't)ρ~ση τα: έξης: Λαμβανο

μένο!) ύπ' ΙSΨιν, δτι το κocθoλ~κ-η οεν &:πεο6θΎ) εες την Ρωσικ1ιν &:ποκλειστικως O~α:

του

sobornaja,

&:λλα: ύπάρχουσι καΙ ocΙ πocρ&.λλ't)λοι γραφocΙ της &:πο06σεως οι'

θετησεως, ~τoι κocθoλ~κ-η οια του

•

-

Kafoliceskaja (4),

ULO-

οuνάμεθΙΧ να: ύποθέσωμεν, δτι

'

,

,

1
.. .ι.,.'
1
\"
οι 'Α π ό στο λ οι των Σλιχυων,
προκειι--.ου
νoc μετocφριxσωσ~
τον
ορον κocθ ο λ ~ΚΎ) εις την

Pωσικ~ν, ε!χον θαυμασ(ocν εόκιχφίιχν να: πocράσχωσ'ιν εΙς τα: το πρωτον τον Χριστιoc

νισμον οεχόμενιχ σλocυϊκα: φuλα:, .τ1ιν εες &:ντίρροπον του ουτικου σuγκεντρωτισμου

(1) Ένθ. ά;νωτ., σελ. 63.
(2) Άξιοποιροιτηρ'1j't'ον, ότι κοιΙ δ L. Ρ. Karsavin, δ έκΒόσοις έν ΒερολΙνφ ρωσιστΙ 't'ij} 1926 ΤΟ
περΙ ΈκκλησΙΟΙς εργον του

Chomiakov μετOC ποιροιτηρήσεων, έπιμελως ά;ποφεύγει τΟν όρον sobornost, κοιΙτοι φοιΙνετοιι ά;ποΒεχόμενοι;; την ύπο τον όρον τοϋτον φερομ!vην θεωρΙοιν (Βρβλ. R.
Slenczka, Ostkirche und Okumene, σελ. 128, έν ύπo~μειώσει).
(3) ΠοιρOC Plank, μν'1jμ. έργ., σελ 64.
(4) Ό Α. Gezen μιΧλιστοι lσxupicre'1j, ότι β&.σει της οιόθενηκ'1jι;; τοϋ κειμένου ποιροιΒόσεως ά;πέ8 ειξεv, δη δ δρος sobornaja είνοιι μετοιγενεστέροι μετ&.φροισις τουά;ρχικως kafoliceskaja ΧΡ'1jσιμο
ποι-ηθέντος (Α. Gezen, Istorija Slavjanskago Perevoda .8imvolov Veru,St. Petersburg 1884,
σελ.

90 ~ξ.).
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δρθ~ν ~ννOΙΓf.ν του πoλιτεόμΓf.τoς της ~Εκκλ7jσίΓf.ς

1)

(1), ~τoι του aUVO~LXOG, έφ' ~σoν
7j σ Ι Γf., &ς εϊ

σuν08ικη Ι8έΓf. τυΥχOCνει έν~ιocθετoς ΚΓf.Ι εΙς Γf.UΤΗν την λέξιν Έ κ κ λ

χομεν eiJXΓf.LpEΓf.V νιΧ ΠΓf.ΡΓf.τηρ~σωμεν έν τοΤς ~μπρoσθεν. BεβΓf.Ιως το τοιουτον ~κιστΓf.
8ύνΓf.ΤΓf.Ι νιΧ θεωρηθη ΠΓf.ΡΓf.ποL7jσις, έφ' 1)σον &νΤΓf.πoκρΙνετΓf.Ι &πολότως εΙς τιΧ πρoc

γματΓf., &πο πλευρας ~μως γλωσσικης &κριβε(Γf.ς ΚΓf.! μεΤΓf.φρOCσεως ~έoν ν&: δμολο
γ~σωμεν, (\τι το

sobornaja

πτωχεύει δπωσ~~πoτε το ΚΓf.θολLΚ~, ~ιότι ένif> το πρω

τον ~χει ~ννOΙΓf.ν μόνον λειτoυργΙΓf.κ~ν, το ~εότερoν σ7jμαΙνει κυρίως την ~θικo-oντo
λογικην ποιότητoc της oύσ(Γf.ς της ΈΚκλησίας.

T1jv

πρώτην 1)μως ΤΓf.ύτην &πόκλισιν

&:πο το;) κυρίου νo~ματoς, ~ιιΧ της μεΤΓf.φρOCσεως του ΚΓf.θολικ1j ~ι&: του sobornaja~
δ

Chomiakov

~γαγεν εΙς πλ~ρη πoφΓf.πo(ησιν, έκλΓf.βων το

Iέwo(q. του συνo~ικ~, &:λλ~ έν τη έννo(~ το;) κ οι. τ ιΧ π

&: ν

sobornaja

ούχι έν τη

Τ Γf. ς Τ Ο ύ ς Π L σ τ ο ύ ς,

~περ &:~ΙΓf.νόητoν, 8ιότι &:σφοι.λως θ&: υπ&:ρχωσι πOCντοτε ΚΓf.! οΙ ΚΓf.κo~Oξoυντες-.
Προς

νoΙ~ τοίί

πληρεστέραν ~ε καΤΓf.νόησιν της παραπoι~σεως του καθoλικ~, εν τη έν

Chomiakov,

επιτρoι.π~τω ~ ΚΓf.τωτέρω σκέψις: Έ&:ν υποθέσωμεν 1)λως

θεωρητικως, ~τι επι της γης ενΓf.πέμενεν ~ν μόνον της Έκκλησίας μέλος, θ&: ~τo ~υ
νΓf.τOν ν&: &ρνηθωμεν, 1)τι εκπροσωπεΤ το μέλος τοίίτο την Πίστιν της ΚΓf.θoλικης Έκ
κλησίας

;

Δι&: τον

Chomiakov

~έν θιΧ ~τo auvocτYι τοιαύτη &:ναγνώρισις, ~ιότι ~ι'

αότον ΚΓf.θολικ1j Έκκλησία σ7jμΓf.Ινει κατ&: πOC"τας τούς πιστούς ΚΓf.Ι ούχι κατιΧ την

tatetv tΓf.uτης &πόλυτον ποιότητα.
'Η Τσ!.Γf.ότη λοιπον μοιραία ποι.ρανόησις 1.0υ xιxOoiLx1j &a~γησετον Chomiakov
εΙς ~σοπέaωσιν των πOCντων εν -rif> σώμΓf.ΤΙ της Έκκλησ(Γf.ς, ivif> ~μερoν καΙ aLΓf.
μ.αιρτυρόμενοι ~ΤΙ ΘεΟλόγοι δμολογοίίσιν, (\τι ~ ΈκκλησίΓf. τελεΤ «εΙς &:ντΙΟεσιν προς
ενrr. θρησκευτικον 8ημOΚΡΓf.τισμόν»

ΔιιΧ ν&: ~ΙΚΓf.ιoλoγ~ση

ae: -r1jv

(2),

1σoπέ~ωσιν ΤΓf.6την δ

Chomiakov

~τo πλέον ~νΓf.γ

ΚΓf.σμένoς νιΧ ΚΓf.τocφύγη τελικως ε1ς το Ι~Γf.φoς της &ορ&:του Έκκλ7JσίΓf.ς, &ς &:ποaει

κνόεται εκ της ΚΓf.τωτέρω εκτιθεμέν7Jς Έκκλ7Jσιολογίrr.ς αότοίί.

3.
oc)

Ή

Ή Έκκλησιολογία:

't'ou Chomiakov

ΈκκλησίΓf..

Πόσον κεντρικ~ν σ7jμoι.σίαν &πο~(aει δ

Chomiakov

ε1ς την περ! Έκκλ7Jσ(Γf.ς ~ι

aetσxrr.λ(Γf.') ΚΓf.ΤΓf.φΓf.(νετΓf.Ι εξ ~σων οότος lypocιpe: προς τον προτιθέμενον

φη εΙς την Όρθo~oξ(Γf.ν 'AγγλΙΚΓf.vOν ΔιOCκονον

W. Pa1mer:

voc

μεΤΓf.στρoc'

«'AσφΓf.λως 8ύνΓf.μΓf.Ι

ν&: εtπω, ότι προ πολλοίίΙχετε Γf.Ισθoι.νθη, &ς έχομεν Γf.1σθΓf.νθη ΚΓf.! οΙ πλεΤστοι εξ
~μων, 1)τι ~ 8ΙΓf.φoριΧ μεΤΓf.ξυ της 'AνΓf.τoλικης Έκκλ7JσίΓf.ς ΚΓf.Ι όλων των Δυτικων
'Ομολογιων, τόσον των PωμΓf.'ι:κων όσον καΙ των &:πο της Ρώμης δπο μορφην aLΙX
μοι.ρτυρία;ς προκυψocσων, ~εν έγκειται κυρίως εν τοΤς ~ιoι.χωρ(ζoυσι aόγμασιν ~ &ρ-

(1) Διο κιχΙ μόνον δπο 't'OΙΙΧότην προοπτικην θιΙ: ή8υνιiμεθιx \/a έπικροτ'ήσωμεν τοΙΙς λόγους τοϊ)

S, Bulgakov, πιχριχτηροuντος σχετικώς, δτι «πρόκειτιχι περΙ ι1νιχκριβε(Οι:ς της σλιχυtκης μετιxφpιiσεως,
περΙ λιiθoυς, το δποϊ:ον δμως θιΙ: l6τρεπε νιΙ: έκλιiβωμεν ι1κΡιβώς ώι; έκ θείιχζ'Προνείιχς γενόμενο ..»

(ΠΟι:ρα R.

Slenczka, Ostkirche und Okumene, σελ 134, ΈV όποσημειώσει}.
(2) Kinder (ίη Festschrift Koeberle), πιχριι: Η. Schutte, Um die Wiederve:reinigung im
Glauben, 8η έκ8. Essen 1960, σελ~ 96.
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Opoti; του ΠLστεόω, &λλ' έν &λλ<ρ τινΙ, 5περ μέχρt 't'ουδε δεν κα.θωρίσθ'Υ) εΙσέτι οΜε
έξεφριΧσθ'Υ) σα.φως. •Η δLσ..φοριΧ α.()τη ~γκεtτσ..t έν τ~ δtα.φόρ<ρ τρόπψ θεωρ~σεως σ..υ
της τα.ότης 't'~i; Έκκλ'Υ)σία.ς» (1).
Βεβα.ίως ~ πσ..ρσ..τηρφtς σ..()τη τοϊ)

Chomiakov

κέκτητα.t όμολογοuμένως μεγιΧ

λ'Υ)ν crΊjμα.σία.ν, δLόη κα.τεuθόνει το βλέμμα. τοϊ) ΘεολόγοΙ) έκ των προτέρωνείς

OYLX'Y- )i;

,
~
>
Ι
,
θ εο λ
κενΤΡLκωτα.τον
σ'Υ)μειον
α.φετηρ~σ..ς
πα.σ'Υ)ς

't'0

'ψ εως, την
"Ε κκλ'Υ)σιολ'
σκε
OYLOΙV,

πλην τYjν ύφην των δισ..χωΡLζοuσων τYjν ΌρθοδοξΙα.ν &πο πιΧcrΊjς &λλ'Υ)ς έτεροδ6ξοΙ)
Χρtστια.νικ~ς ΌμολογΙα.ς δογμα.τικων θέσεών κα.Ι &ρθρων Πίστεως δεν θιΧ ~δεL νιχ.

θεωρ~ση ό

Chomiakov &ς

σ'Υ)μα.σία.ς δεuτερεuοόcrΊjς, δtότt, &ς ΤUΥχιΧνει γνωστον εΙς

πιΧντα. μελετητYjν των δια.φορων τούτων, ~ σχέσις α.ύτων προς 't'~V Έκκλ'Υ)σtολογία.ν
είνα.t OCμεσος.

Προβα.ίνων ό

Chomiakov

εΙς περιγρα.φην τ~ς ουσία.ς της Έκκλ'Υ)σία,ς γρά.φει

:

«Ή Έκκλφία. έν τη έπιγεΙ<ρ &ποστολ?] α.ύτης εΤνα.ι σuγχρόνως όρα.τYj κα.Ι &όρα.τος.
Ι7!'''
• κοινων.α.
ι
- uπο
. , τοΙ)
- Θ
- εκ
> λελ"'"
~
~LVΙXL
οντως 'Υ)
των
Η εοΙ)
εr/:"""νων, εν
σωμα.
κα.ι'ι
μ.α. Ψ Ul'Y)'

,

κα.! έν τη έννοίιι: τα.ότη ~ Έκκλ'Υ)σΙα. εΤνα.ι &όρα.τος. 'Αλλ' είνα.ι α.()τη &σα.ύτως κα.Ι

.s.'/

,-,

κοινωνLα. των α.ν

θ

'

f/

ρωπων, o~τινες

τικης α.ύτων ζω~ς

-

].

t:

,.,

-

>

-

\

,~

α;νε",α.ρτητως πσ..ντοτε Τ'Υ)ς εσωτεΡΙΚ'Υ)ς .κα;ι Ιοtω~

- &να.γνωρΙζοuσι τ~ν &ρχ~ν (Prinzip) της χριστια.νι.κης ζωης

κα;Ι ύποτιΧσσοντα.ι εΙζ α.δτ~ν, τοδλιΧχιστον έξωτερικως ... Αδτ'Υ) (~ Έκκλ'Υ)σΙα.) δεν
> 'ζ
~'~1.
J.
~.,λ
ετα. ει κα.ροια,ς· Ot;v. σ..ρνειτα.ι

't',/V

,>

κοινωνια.ν

-

"

α.uτης εις Τ'Υ)ν

J.

μετα;νοια.ν,

"

\'

ouτε κα.. εις

α.ύτην τα.ύτ'Υ)ν την φα.Lνομενtκ~ν μετιΧνοια.Ψ ocλλως όμως ~χει το πρα,γμα., 5~α;ν τινες
των &δελφων &πορρ(πτοuσt κα.Ι &PVOUV't'ΙXL ιxu't'~V τα.ύΤ'Υ)ν 't'~V &ΡΧ1ιν, την τ~ς ένότη

't'Oi; πρόξενον. Τ 6 τ ε δ ε ν κ Ρ Ι ν ε L ~ 'Ε κ κ λ 'Υ) σ Ι α. π ε Ρ t οι ύ τ ω ν, &λ λ'
ιΧ π ο μ α. κ Ρ ό ν ε 't' α. L. Ό ιΧνθρώΠLνος δεσμος έξα:κολοuθε'i: υφιστιΧμενος μετα.ξυ
των έπΙ μέροuς, ιΧλλιΧ κα.τιΧ 't'yjv ΙδΙα.ν α.δτων θέλφtν ~χει πα.ύσει νιΧ υφίστιΧτα.ι δρα.
τως ό μuσηκος δεσμος της Έκκλ'Υ)σία.ς. 'Η εlδικ~ χιΧρις, ~ μετ' α.ύτου σuνδεδεμέν'Υ);
&φηρέθ'Υ) α.υτοΤς. τουτο eIVΙXL ~ &ρχ~ της δρα.της ΈκκλφΙα.ς. 'l'πιΧρχεL δηλα; δ~ μό

νον, έφ' 5σον υποτιΧσσε't'α.ι εΙς την &όρα.'t'ον Έκκλ'Υ)σία.ν κα.! sIvιxt δια.τεθεΙμέν'Υ) νιΧ
ιΧποτελΏ την &ποκιΧλuψιν α.ύτ~ς. 'Εξ έτέροι> κα.Ι ~ &όρα.'t'οςΈκκλφία., λόγ<j) α.δτ~ς

της φύσεώς Τ'Υ)ς, ούδεμία.ν θΡ'Υ)σκεU't'ικ~ν κοινωνία.ν δύνα.τα.ι να. δεχθ?] &ς &ποκιΧλu~~.,
-:>. '
\
.
f
'Η'
\
ιν α:U't''Υ)ς, εα.ν oc:V uποτα.σcrΊjτα.t εις ,,/ν α.ΡΧ'Υ)ν Τ'Υ)ς χριστια.νΙΚ'Υ)ς κοινωνια.ς.
α.ΡΧ'Υ)

Ψ

,- , ,

,

-

-

"
'r
•
J!
~
'r
,της
-,
>,
'Χ ρισΤ<j) 'Ι 'Υ)σοΙ) κα.ι'έ
ιxu't''Y)
εLνα.ι,
ως
ιισ'Υ)
εLπον,
'Υ)
α.μοt β'
α.ια.ς α.γα.Π'Υ)ς
εν
φ ρει με θ'

έα.uτ~ς τους κα.ρπούς 't''Υ)ς, τ~ν ιΧγιότητα. κα.! τ~ν γνωσιν των θείων μuσ't''Υ)ρΙων, ητοι
τ·ην ΠΙστtν» (2).
κα..\

Ώς προς τ~ν σχέσιν δρα.της ~α;Ι &οριΧτοι> πλεuρα,ς της 'Εκκλφίας &ξΙOcrΊjμεΙωτα.
\ α.κο
, 'λou θα. : «'Αλλα.\ μ όλ ις πα.υσει
ι
\,
'ζ."'"
~
\
τα.
να.α.να.γνωρι
'Υ)τα.ι 'Υ) α.ΡΧ'Υ), επα.uσεν J!
ιισ'Υ)να.

ύπιΧρχη έν τη έννοΙιι: τα.ότη κα.! ~ όρα.τ~ Έκκλ'Υ)σΙα., ~ δε &όρα.τος ΈκκλφΙα. θεω
ρεΊ: έα.uτην ύποχρεωμέν'Υ)ν να. &ποκα.λuφθ7j κα.Ι φα:νερωθη δια. της έα.uτης δια;μα.ρτu

ρ(α.ς. Δεν δπιΧρχει λοιπον τΙ πλέον &δια.νό'Υ)τον της &ποδοχης μιOCς &οριΧτοι> Έκ
κλφ(α.ς (ήτοι ocνεu &ποκα.λόψεως), ~τις έξ'Υ)φα.νίσθ'Υ) &πο α.ίώνων είς το περιβιΧλλον
μια,ς θΡ'Y)Ci'κεUηκης κοινωνΙα.ς, δμOλOγOύcrΊjς πεπλα.ν'Υ)μένα.ς δtδα.σκα.λΙα.ς κα.! 86γμα.τα.
κα.!&να.ξΙα.ς του ~ριστια.νtσμου τελετιχ.ς έχoόcrΊjς}}

(1)
(2)
(3)

Παρα.
Παρ&.

Plank,
Plank,

μllYjμ. έργ. σελ.

5.6-57.
57.

εΙ/θ. άνωτ., σελ.

'Ένθα: άνωτ., σελ.

58.

(3) ..
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'Εκ των μέχρι τουδε πιχριχτηρε! τις,

,

-

'~I
νει ορ θ ως τιχς

oUO

' της
euprxc;

πλ

gTL

ένι}) δ

Chomiakov
,

κιχτ' &ρχήν διιχκρΙ-

\

'Ε κκλ'
'l.
ησια.ς, ~,
"ιν ορα.την κιx~ ~"
"ιν ιxOPΙX"tov, εν
",σω1ε-

ρικη πνεuμιχτικη κοινωνί<t κα.Ι &ντιΜσει, (ςμως την όριχτην .της Έκκλησ(α;ς πλεuραν

πα.ριστ~ (ςλως peucrTήv κα.! &κΙΧθόριστον, έξιχτμιζομένην ε~ τήν &όρα.τον Έκκλησία.ν.
Όμιλεϊ: περΙ δια.μα.ρ'ωρία.ς .της &ορocτοΙ) πλεuρα.ς κιχτα της δριχτης tκπιπ"tοόσης, κιχΙ
έντα.υθα. πOCλιν ούδόλως δηλοϊ: ποΙα. ή τα.κτική κα.! όρθή διιχμιχρτuρΙα .της ά.ορOCτοΙ)

Έκκλησία.ς, ητοι ποία. ή μορφή, δφ'.ην ,λα.λεϊ: ή ά.ληθής κα.Ι ά.διOCψεuστος της Έκ
κλησία.ς φωνή. Έκτος "ΙοότοΙ) ή δρα.τή Έκκλησία. οΜεμίιχν κέκτητα.ι, ώς εtδομεν,
κιχτιΧ τον

Chomiakov

Ιδιότητα. ,:,ou' κρίνειν κΙΧΙδικOCζειν τΗ:ιχu"tης μέλη, δσOCκιςτιχυτιχ

&.ρνουντιχι έπισ1jμως τήν ά.ρχήν του Χριστια.νισμου, την έν Χριστι}) ά.γOCπην, ά.λλ'

&-

πλως &πομιχκρόνετα.ι &.π' ιχύ1.ων.
Δόνιχτα.ι (ςμως νιΧ εύστΙΧθήσΥι τοιΙΧότη έ:ννοιιχ παθητικότητος κιχΙ τοϊίτ' ιχύτο φuγης

-

'Ε

της

κκ

λ

ι
"
-,
Ι
ησLιχς ιχπο τοΙ) εν τφ κοσμφ

\~.j,
xιxxou, κO':~ Οη

11
~
Ι
,
,
υτιχν ΤΟΙΙΤΟ οια.πρα.ττητιχι ιιπ

α.ύτων των τέως ΙΧύτης 1: έκνων ; τι σημΙΧίνοιισι τό"tε α.ι πιχρα του Κιιρίοιι τοϊ:ς κιχνονι
κοϊ:ς .της Έκκλησία.ς όργOCνοις &νιχτεθεϊ:σα.ι εύθόνιχι κιχΙ έξοuσίΙΧΙ του δεσμεϊ:ν κα.!

λόειν τελεσιδίκως, ά.πο τηςπιχροόσης ηδη ζωης κα.Ι δι' δρα.των Ισ-ι;ορικων πράξεων,
"tιX έν τι}) λα.ι}) του Θεοϊί σuμβιxίνoντα.

;

Μήπως δε ή ",οιΙΧότη πιχθη"Cική "Ιης όρcι"Cης

'Εκκλησίιχς lδιότης, ώςtπιθuμεϊ: να πιχριχστήση ΤΙXό"Cην δ

ά.νΙΧλόσει δεν δΠoκιx,θιστ~

1. ήν

Chomiakov,

έν τελικη

έν τη δΡΙΧτΩ ΈκκλησΙ<t ιχόθεν-ι; ίιχν δια. του OCποκλειστι

κως ένεργοϊίντος ιΧ-τομικοϊί πιχρOCγοντος, ώς OCκριβωςκα.Ι έν τι}) ΠΡΟτεστιχντισμij)
Τήν ώς σ.νω δμως

ocxprx"COv

κιχι δτιχν έρωτήσωμεν τον

πνειιμα.τοκρα-τία-ν κιχΙ ά.ορισ-ι;Ια.ν πληροφοροόμεθα;

Chomiakov,

τίνές θεωροσντιχι μέλη .της Έκκλησία.ς. «ΟΕ

έπΙ .της γης ζωντες, οΕ τον έπΙγειον δρόμον τελέσα.ντες,

,

(οι'''Λγγελ)
<,
οι ,οι μη

"

~,
τον επιγειον ορομον

;

κα-τα-ρ

OL

μή δεδημΙΟUΡΥΥ/μένΟί δια.

ξ Ι

,Ι
-,
,
~ ι
α.μενοι εισετι τοιι επιγειοιι ορομοιι

(α.ι έπερχόμενα.ι γενεΙΧί), οοτοι πOCντες τιιγχάνοιισιν ήνωμένοι έν τη μι~ Έκκλησί<t
κα-Ι έν τη μι~ χάριτι του Θεοσ»

kov,

(1). ΒεβΙΧίως οοτοι όποτίθετα.ι κα-Ι δια. τον ChomiaTOU tepou Βιχπτίσμιχτος, διότι «το Boc-

δτι εισέρχον-ι;ιχι εις την Έκκλησίιχν δια.

πτισμα- εΤνιχι όποχρεωτικον κα.Ι OCποτελεϊ: την ε~σoδoν είς τήν ΈκκλησΙα.ν.της Κιχινης
Δια.θήκης»

Chomiakov έπι",
Ίερα.τείοιι ήνωμένοιις είς τήν ΣUγκεκριμένην μΙιχν έν XPLcrTij) ΆποκOCλιιψιν, άλλα. πOCν
τa;ς τούς την δικα.ιοσόνην κιχΙ την &.γOCπην ocσκοuντιχς γενικως. Έν Tij) πνεόμιχτι τοό
τφ γράφει ό Chomiakov : «"Οστις &γιχπ~ τήν δικιχιοσύνην, δεν &:γιxπ~ τον Χρι. στόν ; Δεν εΤνα.ι μα-θητής Τοιι, χωρΙς να. το γνωρΙζη, έκεϊ:νος Tou όποίοιι ή κιχρδία.
μένει &νοικτη δια. την σιιμπOCθειιχν κιχ! την &:γOCπην ; 'Όστις εΤνιχι διιχτεθειμένος να.
(2),

πλήν τα. δριιχ της Έκκλησίιχς εύρόνοντα-ι πιχρα. του

-

~ι
('λ
κινοιινως,
ως
με η της

'Εκκλησια.ς
ι
•
λ α.μ β'
,~,
S. 1
ιιπο
α.νον1.0ς οιιχι πα.ντιχς τοιις
οια- τοιι ",νυς

θιισιOCσΥι την εύτιιχίιχν κα.Ι την ζωήν 1.0Ι) όπερ των &8ελφων α.ότοU, δεν μιμε'i:1.α.ι τον
μόνον ΔιδOCσκαιλον, ί5στις εΤνιχι ή τελείωσις .της θιισΙιχς κιχΙ .της ά.γOCπης

λό μίΧλλον, 8εν &:γα.π~ Λύτον όπο !ν 0Cλλ0 iSνομιχ

;

; .••

'Ή, πο

Διότι δικα-ιοσόνη, σιιμπOCθεια-, εΊS

νοια-, &γOCπη, θιισία-, τέλος πα.ν δ,τι εΤνιχι άληθως &νθρώπινο',!; μέγα- κιχΙ ώρα-ϊ:ον, πα."

15, τι

εΤνα-ι σ.ξιον προσοχης, μιμήσεως ~ τιμης, πάντα- τα-Uτα. πα-ριστωσι oύδΕV ~τερoν

(1) Cerkov Odna, 3.
(2) Cerkov Odna, 13.
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η τοός 8~αφ6ρoυς τόπους τοσ όνόματος τοσ Σωτ~ρoς ~μων» (1).
ΆVΤ~θέτως 8έ, &ς έκτος της ΈκκλησΙας θεωρεϊ: δ

Chomiakov

μέλη, &τ~να βα

πτωθέντα θα: Ι:8ε~ οοτος να ε!χε θεωρ~σε~ &ς μέλη τ~ς ΈκκλησΙας : «Και' εΙς τον μη
,
,
υποτασσομενον,

\,
1
~
και ε~ς τον της Χ

&: ρ~τoςμιι
~ ,
λ '
( \
επωφΖ ουμενον . τον

'ψ,

κρυ

, ,

αντα το

τα-

λα.ντον) 8Ι8ετα~ ~ x&:ρ~ς, πλην oOτo~ 8εν εόρΙσκονται έν τη ΈκκλησΙφ> (2).
ι!
~
~'E
λ
ι
,
β ι
<:-"
Ch Omla
. k ον ρευστα\ και\,ακαΤ α\ oρ~α
ταUΤα της
κκ ησιας απο αινουσι o~α τον
'
<
:
'
"
~ 'Ε
λ
ι
<:\
,
_.,
~
"
\
Ι,
θ οριστα, o~Oτt η ορα",ι
κκ ησια οεν αποτ"",ει κατ
αυτον συγκεκριμενον εμπεφ~-

κόν μέγεθος, &Μ' ε!ν;χι αότος δ Θεος καΙ ~ &όρατος χ&:ρις των μυστηρίων: «Ή
δρατη ΈκκλησΙα 8εν ε!ναι ά.πλως ή κοινωνία των εΙς Χριστον πιστευόντων, &λλα.

το Πνεσμα: τοσ Θεοσ καΙ ή x&:ρ~ς των μυστηρίων, &τ~να ένo~κoσσ~ έν τη κoινωνΙ~
ταότη. Δια τοστο καΙ ή δρατη ΈκκλησΙα τυγx&.νε~ δρατη μόνον το'i:ς π~στο'i:ς, 8ιότι
8~α τον όεπιστον, το μυστηριον ε!να~ μόνον έξωτερ~κ~ τελετη καΙ ή ΈκκλησΙα μό
νον κο~νωνίoc»

(3),

προς τοότοις

ae ή

Έκκλησίoc <<θεωρεϊ: &ς &ποκεκομμένους αότης,

~τoι &ς μ~ &ν~κoντας αUτ1j, μόνον τοός οεκειοθελως έα.υτοός &.ποκλεΙσαντας» της
έαυτ~ς κo~νωνίας

(4).

Βλέπομεν έκ π&:ντων των &.νωτέρω, gτι δ

Chomiakow

Ι:χει μΙαν όπερβολικως

Ίjθικ~στικ-Yιν θεώρησιν τοσ Χριστιocνισμοu, παρocθεωρε'i: 8ε ο{)τω την καφΙαν σημα
σίαν τοσ ~όγματoς &.ξιολογικως, &ς Μγματος καΙ οόχΙ χ&:ριν της Ίjθικ~ς του σημα

σίας. Τό ΤΟLOστον μαρτυρεϊ: ό

Chomiakov

καΙ 8ια τηςδμολογΙας του, δτι «μόνον ό

Θεος γνωρΙζει, έαν έ:χωμεν καΙ ~με'i:ς την ΠΙστιν» (6). 'Έντονος βεβαΙως μυστικη

3ι&.θεσις, ήτις δμως ΙSσOν συμπαθ~ς καΙ &ν

e!VOCL

~ια την' Xριστιανικ-Yιν'Hθικ~ν,

παραμένει έν πολλο'i:ς έπικΙν8υνος.

β) ΤΟ 'Iερocτε'1:0ν καΙ τα Mυστ~ρια.

Κocτ' &.ρχην δ

Chomiakov

ήκιστα παραθεωρεϊ: την xocιpEιxv σημocσίαν τοσ 'Ιε

ρατείου 8ια την {)παρζιν της Έκκλησίας, γρ&:φων : «Ή κατ&:ργησις τοσ 'Επισκο
π&:του είναι μΙα &δόνατος όπόθεσις, 8ιότι τουτο ε!ναιτο πλ~ρωμα π&:ντων των έν
έν!. προσώπφ συγΚ$ντρωθέντων έκκλησιαστικων 8ικαΙων.,., 8ιότι ό Έπίσκοπος
καΙ δ 'Ιερεύς ~εν ε!ναι λειτουργοl μι~ς έπΙ μέρους ΈκκλησΙας, ψ"λΆ ε!ναι όπηρέται
του Χριστου έν τη εόρεί~ κoινωνΙ~ καΙ 3ι' ocότων σuν&:πτεται ή έπΙγειος ΈκκλησΙα

\

\

·προς ΤΟΥ

-

\.

"

,

θ:ειον αUΤης
'~'I~
~
~
f
OΡUΤΗν κατα '~ην ρο,ιν των αιωνων»

(6) .«'Ε α.ν
\"επαυεν

.~,
υπαρ-

Χουσα. ή χεφΟ't'ονΙα.,θα Ι:παιυον όπ&.ρχοντα καΙ τα μυστηρια πλην τοσ Βαπτίσματος,
καΙ το &.νθρώπινον γένος θα &πεσπ(Χτο της χ&.ριτος»

(7).

Έκ της τελευτ;χΙας ταότης προτ&:σεως καταφαίνεται, ΟΤΙ δ

Chomiakov

την

σπου3α.ιότητα του 'Ιερατείου συγκεντρο'1: κυρΙως εΙς 8,τι &.φoρ~ την 3ια των μυστη

ρίων παρεχομένην το'1:ς μέλεσι τ~ς ΈκκλησΙocς χ&:ριν, μη &.ναγνωρΙζων είς την &.πο
στολικ·ην 8ια30χην του 'Ιερατείου καΙ την έτέραν σποu3α.ιότητα, δτι ~ι' αUτOυ, &ς

(1) Ποφα Plank, μν1)μ. ~ργ., σελ. 89-90.
(21 Cerkov Odna, 1.
(3) Cerkov Odna, 11.
{41 "Ενθα άνωτ., σελ. 2.
(51 'Ένθα άνωτ. σελ. Ί.
(6) Παρα Plank, μν1)μ. έργ., σελ. 90.
(7) Cerkov Odna, 15.
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ζωντος φoρ~ως της &ποστολLκης ΠιχριχΜσεως, έζιxσφιxλΙζετoc~ κά;l το κΙΧθοφον της
άποστολικ7jς 3~3ιxσκιxλ(ιxς. 06τως ομως άποχωρΙζοντιχι κιχΙ 3~ιxκρΙνoντιx~ όπερβιχλ,.
'
, , ιχ'λλ Ίj'λ ων ιχι• ουο
'1-'
\ του
- θ ε~oυ
ι
θ ε λ'
\ μυστηριιχ
,
, \ του
λ οντως
ιχπ
μορφιχι
:rιμιxτoς, JJ.
'IΤO~ τιχ
ιχπο
λόγου (τ7jς3ι3ιχσκΙΧλ(ιχς), ι)περ, ώς εt30μεv ΈVτφ κεφιχλιχΙ<ρ περΗ:νιιχ(ιχς κιχΙ δλοκλ7,j:"'
ρωτικ'ljς θεωρ~σεως μuσΤΊjρΙωv κιχΙ λόγου, 3εν έπ~τρέ-πετιx~ θεολογικως.

"Λλλιxr.ς λέ.ξεσιιι άΙΙΙΧΥνωρΙζει δ

Chomiakov

άIIιxντφρ~τως μΙιχν έξωτερ~κ~ν

ixu-

θεντίιχν τοσ ΊεριχτεΙου ώς προς τα. μuστ~ριιχ, 3εν άνιxyvωρΙζε~ Ι)μως τοιΙΧότην ~ άνΙΙ,.
λογον ιχοθεντίιχν xιx;t ώς προς την πιχρΙΧ30θεΤσιχν 3ι3ιxσκιxλΙ~ν. Έν τοΤς θεμιxσ~ της

Πίστεως οό3εμΙιχ όπΙΙρχει 3ια. τον

Chomiakov

εν τη ΈκκλφΙq; έπιβολ-η, άλλα. τε,.

λικ~ ιχοθεντΙιχ 'tuyχιXve~ ~ ελεuθέριχ συνεΙ3φις. Διότt γράφει μεν οοτος ΙSτ~ «ΈV περι
πτώσει 3~ιxφωνΙιxς των Έπ~oκόπων κρ(νε~ ~ ΈκκλΊjσΙΙX εν τφ συνόλψ ιxUΤΗς ώς όψΙ
στη ιχόθεντΙιχ»

(1), κιχΙ τοστο ι)μως ε!νιx~ ά3~ιχ\l6ΊjΤΟV. άφ' ης στ~γμ'ljς &ιιιχyvωρισθη

εΙς πΙΙντιχ πιστον ~ φων~ μόνοιι της έιχuτοu σuvει3~σεως ώς 3εσμεuτικ~~ «Έν τοΤς

θέμιχσι της Πίστεως μΙιχ &νιxγκιxστικ~ ένόΤΊjς άποτελεΤ ιχότο τoi.iτo το ψεu30ς κιχΙ
μΙιχ άIIιxγκιxστικ~ όπιxκo~, ιχότον τοϋτο\l τον θιΧνιχτον»
3εν εξωτερικον μέγεθος

ea

σεως. Λότος ό Θεος 3ιΜσκει ~μ«ς τοuτο»

«Το έπιxvιx,λocμβΙΙνω: 06-

(8).

«Ή 8ΙΙXIIOΊjΤ~Κ~ ελεuθερ,(ιχ τ-0,U πι.-

''Ιι'
.,
'1::'
"θ
ι).., ... , . 'ΙΙ
'λε
ουοεμιιχν uποκειτιχι ε",ωτεΡΙΚΊjII ιxu εντιιχν, σ..ΛJ\ Ίj ΟΙΚΙΧLωσις ΤΊ')ςε

-!

στου

(-2).

θέ.ση ορια: εΙς την ελεuθερΙιχv της χρtστιιχvικ7jς σuveL3~ ...

eLt;

ι
uθ ePLΙXt;

ΤΙXόΤΊjς ~γκειτιxι εν τη όμοφωvΙq; μετα. της ΈκκλΊjσΙOCς, κιχΙ το μέτρον της τοΙΙΧότης
3ικιχιώσεως ε()ρητιχι εν τη όμολογΙq; πάντων των π~στων»

(4).

ΠοΙιχ δριxτ~ lSμως πρ«ξ~ς κιχΙ εΠΙσΊjμOς άπόφΙXνσr.ς θα 3ΙΙΧβεβιχιώσn τον π~στoν
ΙSτι ε{)ρYJΤΙΧΙ εν δμοφωvίq; προς τ~ν ΈκκλΊjσΙΙXII ; Δ~ιX τον
ι

Ν

,

'λ

σ~ιx εν τιι> σUVO

'Ν

'Ι- \

~

θ

ι

Ν

Chomiakov

'Ι- ~'

<ρ της eγyUΙX"t'ΙXL o~ιx τ 'ίΙΙ ΚΙΧ ιχροτητΙΧ ΤΊjς o~oιxσκιx

«~ΈκκλYJ~

)."\"\ ,

λ'

,1-\

Ι

ιιχς, IλΛΛΙΧ οεν πριχτ-

τει τοστο ώς μιιxεξωτερικ~ ιχόθεντίΙΧ, εΙς τ~ν όποίιχνόφείλει να όΤCOΤΙXχθη ό πισΤQς» (11).
«'Η 'Εκκλφίιχ 3εν ε!νιχι κιχθΙ8ρuμιχ, οδτε ΚΙΧθl3ρuμιχ l3ιιχ~τέροu ε!80uς»

Δόνιχτιχι λοιποιι νιΧ άΡIIΊjθΊj τις κιχτόπιν ολων τοότων, ΙSτι ό

(6),.

Chomia.kov' lxet

άπωλέσει τελείως το έ8ιχφοςτης όριχτης 'EκκλΊjσΙΙXς κιχΙ μετ' ιxOτ7jt; π«σιΧν ιχόθεν

τΙιχν ; κιχτα τΙ 3ιιχφέρει εν τφ σΊjμεΙιι> τοότιι> ό

Λοuθήροu, δτιχν

Chomiakov 'tOu

άμφότεροι εκκινοϋσι εκ ,,'lj; ιχuτ7jς καιτωτέρω &ξιωμιχτικ7jς θέσεως ; ΌChοmiakοv
ι
γριχφει,

ι! _
υtΙ

Ν
'ι!'
ι
ι!
«πιχς χριστ~ιxνoς, υστ~ς ιχκουει, υΤΙ

τιχι να τ~ν όποστηρΙξη

'lΊ ι
Ίj
'ιστις

κ ιχ τ α τ ο ύ ς Ι 3 Ι ο u ς ιχ ί) τ ο

'tOU

U

"\

•

-

β~"\
lλΛΛετιχι, uποχρεοu-

Φ ω τ ι σ μ οό ς, χω

ρΙς να &νιχμέ-νη oΙιxν8~τινιx ,επικόρωσιν, 3ιότι ~, 'EκκλΊjσΙΙX 3εν κεκτητιχι επι~μοuς
σUVΊjγόροuς»

(1),

ό 3ε ΛOόθΊjΡOς ήyέ.ρθΊj μετιΧ τοσ ιxUτoσ συνθ~μιxτoς ερωτων : ({''Ο,

τιχν ~3YJεκσπάση εν τη πόλει πuρκιχtΙΙ 'ης, δφεLλει πας πολΙτης να &3ιιχφορήση κιχτιχ

λιπωιι, το πuρ εις το εργον' του; ΚιχΙ τοϋτο μόνοιι, 3ιότι οό&1ς κέκτητιχι την έξοu
σtOCV τοσ 3Ίjμάρχοu ~ 3ιότι ~ πuρκιχtιχ εξέimιχσεv &κριβως ε~ς τηvο!κίιχντοu3'η
μάρχου; Δεν ε!ιιιχι πολύ περισσότερον πας ΠOλΙΤΊjς όΠOχρεωμΈVOς νιΧ ΚLV1jτοποι~ση

(1)
(2)
(3)

Πσιρά: Plank,aeλo
'ΈνθΙΧ &νωτ., σελ.
Αότόθι.

(~) 'ΈνθΙΧ &νωτ., σελ

(5)
(6)
(7)

68.
67.

71.
67.
'Ένθιχ &νωτ., σελ 65.
'Ένθιχ &νωτ., σελ. 128.
'Ένθιχ &νωτ., σελ.
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καΙ σuγΚαίλέση τοος ιίλλοuς; ΚαΙ, πόσον μwον όφεελει 'Jd: σuμβη τοl3το ε~ς την
πvεuμ,α:'nΚ'~νπόλιν του Χριστου

; )} (l )

'Έτι σαφέστερον όμως καταφα(νονται αΙ προτεσταντικαΙ κακοaοξΙα.ι του

miakov

Cho-

έξ όσων οοτος γρ&φει περΙ μuστηρΙων. ΚαΙ κατ' &ρχ~ν μεν δμολογεΊ: Όρ

θοa6ξως, δτι: «Έν πΙστει προς την Έκκλ-ησΙαν δμολογουμεν μετ' αυτης έΠΤd: μu,
lJ.
1
σ"tΎJρια,
.ιτοι Το

Γ&μο,,!, την

J·
Bσ;πτισμα,

,

\'1ερωσuν-ην,
'
\
το

\
θ'
την
ειαν Ε'
uχα.ριστια,ν, την

ΜετιΧνοιαν καΙ το Ευχέλαιον».

-

\

Χ ίΗσμα., τον

'Όλως προτεσταντικως όμως σuνε

χΙζει : «'iπιΧρχοuσιν ~τι πολλd: &α μuστ~ρια, 8ι6τι παν ~ργoν έπιτελοόμενον έv
πΙστει, έν &γιΧπη καΙ έν έλπΙ8ι, χορ-ηγεΤται εΙ; τον &νθρωπον ύποτου Πνεύματος
του Θεου καΙ έπιφέρει την &όρατον θεΙαν χ&ριν»
Κατόπιν τ~ς τοιαύτης a-ηλώσεως καΙ

(2).

"Cd: μuστηρια της Έκκλ-ησΙας &ποβ&λλοuσι

την Ι8ι&ζοuσαν αύτων μuστηριακ~ν &ξΙαν καΙ σ-ημασΙαν, ώς παΡd: των 'Αποστόλων
καθωρισμένα καΙ σUΥκεκριμένα μέσα: παροχ1jς

't1jI,;

θεΙας χ&ριτος, μεΤd: εΕ8ικων τύ

πων κσ;Ι εΙ8ικων μuστ-ηριακων λειτοuργων.

'Ε&:ν 81jλα 81) παν ~ργoν έκ&στου πιστοl3, έν πΙστει, &γιΧπη καΙ έλπΙ8ι τελοόμενον,
<Χποτελη καΙ μuστηριον

Chomiakov

-r1j; θεΙας χ&ριτος, τότε εΤναι πλέον &κατανό-ητον, 8ιατΙ δ
...&: έπτ&: της Έκκλ-ησΙας μυστηρια καΙ δμολογε'ί: Ε8ιιχιτέρως

8ιακρΙνει

εΙς α:υτ&: την πΙστιν του.

Κα:Ι Μν lSμως ~θελε κρΙνει τις έπιεικέστερόν πως τον

Chomiakov,

θ&: ητο &8ύ

νατον ν&: μ~ κατελογ(ση εΙς αύτον τοόλ&χιστον τρομεΡd:ς καΙ' έξοφθ&λμους &ν'n
φ&σεις, αΙτινες μαΡΤUΡOl3σιν, ότι ~ σκέψις

'rOU, &ντλουσα: μόνον έκτης π-ηy1jς ένος

dΚΡ&ΤΟU μυστικισμοl3, στερε~ται πιΧσ-ης έπιστημoνικΊjς θεολογικ1jς σuστ-ηματικότ-ητoς
κα.Ι συνεπεΙας.

Δύο μόνον των &ντιφ&σεών το\:), &ρκοl3σι, 8Ld: 'Jd: βεβαιώσωσι τ~ν &λ~θεια.ν ταό
τ-ην : 'Ενφ δπεστΥιριξεν, δτι, κooταργoυμΈVoI> τοl3 'ΙερατεΙοu, θ&: έξέλιπον π&ντα 'rd:
μυστηρια πλην τοl3 ΒαπτΙσματος, καΙ το &νθρώπινον γένος

ed: &πεσπατο της θεΙας

χ&ριτος, παρα:λλΥιλως δποστηρΙζει, ()τι πα.ν ~ργoν πιστου, έν πΙστει, &γ&πηκαΙ έλ,~

ΠΙοΙ

λ'l'

τε ουμενον,

'

,

παρεχει

\

την

θ εισ;ν
Ι..'
\ Τ
χα:ριν και ε ναι

μ

u

'

σ τ -η Ρ L Ο ν.

'Ω'
σαuτως,

ένφ &ρνεΤται πα.σαν έξωτερικην ιχόθεντΙαν έν τοΤς της ΠΙστεως, πρoκειμΈVoI>
&π08ειξη νόθον καΙ α.ΙρετικΟν το 8όγμα: τοl3

filioque,

'Jd:

&ντιπαρσ,τηρε! εΙς τους Δuτt

κοός, ότι τοl3,ΤΟ 8εν δπ1jρξε γνωστον «εΙς oMΈVα των tερων σuyyρα.φέων, των 'Επι

σκόπων κα.Ι 8ια8όχων των 'Αποστόλων καΤd: τοος πρώτοuς αιωνας της ζω1jς της
'Εκκλ-ησΙιχς»

(3).

Βλέπομεν λοιπόν, ότι Μοτε έπιθuμε~ ό, Chomiakov 'Jd: όμολογΥιση' την αόθεv.,.
τΙαν του &ποστολικου ΊερατεΙου κα:Ι έν τοΤς της ΠΙστεως, ~ πνεuματοκριχτικη δμως
αδτου 'Εκκλ-ησιολογΙα: &ποκλεΙει εΙς αίότον &ξιωματικως τουτο. M~ 8υν&μενος 8ε

'Jd: όμολογΥιση τοιαότην σ-ημασΙα:ν του ΊερατεΙου, &8υνα:τεΊ: 'Jd: χαΡαίκτηρΙση τοl3το
καΙ ώς στoιχε~oν 8ιαχωριστικον των &λ-ηθων &πο των μη τοιοότων χριστιιχνικων
Έκκλφιων έπΙ μέροuς (').

(1) Παρ&: Η. Kίiηι, Strukturen der Kirche,
(2) Cerkov Odna, 13.
{3} 'Ένθιχ άνωτ., σελ. 10.
(Ii) Παρ&: Plank, σελ. 92.

σελ.

77.
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4.

Ή είδική Ιφιχρμογή της

Sorbonost

θεωp(ιiς Ιντφ διδιχκτικφ &.;ι

ώμιχτι της Έκκλησίιχς

'Εκ τ~ς &τl)μoλoγ~κης μελέτης του lSpou sobornost εΤ80μεν, lSτ~ οοτος, &.κρ~
βως λι:φβανόμ.ενος, σημαΙνε~ «συν08~όΤΊjς» ~ «συλλoγ~κότης», ένφ ό Chomiakov
έμμένων εΙς την &.τυχ~ μετ&φρασ~ν του έπ~θέτoυ «καθoλ~κη})8~σ: του «sobornaja»,

&νιχσμενΙζετα~ νσ: θΖωρη κιχΙ νσ: λαμβι:χ.νη αύτον εν τΊi έννOΙζf' του «καθoλ~κότης»•.

Έσ:ν λo~πoν θσ: έ!πρεπε νσ: συνοΨΙση τ~ς έν όλΙγα~ς γραμμαΤς, τΙ κυρίως έπ~θυ
μεΤ νσ: ύπογραμμΙση δ Chomiakov

8~σ: της πολυκρότου sobornost θεωρΙιχς τοl.l,

θσ: ~8ύναJΤO νσ: όρΙση την θεωρία" ταύτην &ς &.κολούθως :
Συμφώνως προς την

sobornost θεωρίαν η 'Εκκλησία ού8εν κέκτητα~ έξωτερι

κον καΙ σuyκεκρ~μένoν αίιθεντ~κoν ΙSργανoν 8~8ασκιxλ(ας, ό{)τε καΙ αύτην την Οίκου,..
μεν~κην Σύν080ν, &'λλσ: το έν &πασ~ τοΤς μέλεσ~ της 'ΕκκλφΙας ζων &γ~oν Πνευμα
&πoφα(νετα~ 8~σ: πάντων των μελων τ~ς 'EκκλΊjσΙιxς &.8LακρΙτως

έν τη δμoφωνΙζf

πιΧντων. 'Εν τη 'EκκλΊjσΙζf του ΧΡLστου 8εν ύπιΧρχεL 8~ιΧΚΡLσ~ς 8~8ασκoόσης καΙ 8L8ασκoμένΊjς τιΧξεως, &.λλ' «έν ζψ11μασι πΙστεως ού8εμία ύφΙσταταL 8~ιΧκρισις μ.ε

ταξι) πεπαι~8ευμένoυ καΙ &.παL8εύτου, κληΡLκου καΙ λα'ίκου, &.v8pb.:; καΙ γυναικός, α.ρ
χοντος καΙ ύΠΊjκόoυ, κυρΙου καΙ 80όλου»

(1).

ΚαΙ O-.~ μεν ή τοιαότη θεωρία, Ισοπε80υσα. &.πολότως πιΧvτα τσ: μέλη της 'Εκ:"
κλησΙας, καθιστ~ &.νενέργητον lSλως, i!v μη lSλως &.νόπαρκτον, το 8L8ακτικον &.ξΙω

μα του μυστηριακου τ~ς 'ΕκκλησΙας ΊερατεΙου ~ &ς όργιΧνου αύτης, περΙ τούτου ού8εμΙα ύφΙσταται &.μφιβολ(α. 'ΕκεΤνο ομως, lSπερ τυΎΧ&νε~ Ι8~αιτέρως &ξLοπρόσεκτον
έν προκειμένφ, είναι ό έξης &.ξιωμαΤLκΟς crUMOyLcrfLO':; του Chomiakov:

Δισ: νσ: 8ι8ιΧσκη τις αίιθεντικως έν τΊi 'ΕκκλΊjσΙq., &ν&γκη νσ: π~στεύη όρθως,

8LO: νσ: πιστεόη 8ε όρθως, &.παραίτητος προϋπόθεσις. τυγχ&νει ή &γιότης το1) βΙου,
8ιότι «ή X&PL':; τ~ς Πίστεως 8εν είναι 8υνιχτον νσ:χωρισθη &πο της &γι6τητος του
βΙου» (2). «Ή &λήθεια 8όναται να. ύΠ&ΡΧΏ μόνον έκεΤ, έ!νθα ύπ&ρχει α.νευ σπΙλου
η ά:γιόΤΊjς»

(8).

Δισ: του τo~06τoυ ομως ΣUλλOγισμOυ αΤρεται αύτομ&τως καΙ ή 8υνατότης της

όρθης πΙστεως του έπΙ μέρους μέλους τ~ς 'ΕκκλησΙας, 8~ότι &σφιχλως οΜεΙς θα.

-

...

, ~ι
, )
σθι'
~,
θ
s!.
• - ξ!!
11.
'λ
ηουνατο να ισχυρι
Ί/ περ~ οtOυοηηνος
νΊjτoυ, uΤL υπηρ εν ~γιoς α;νευ σπι ου,οιος

8ύναται να. χα:ρακτηρισθη μόνος ό Π&να.γνος Θεός.

.
την τo~ιxότην &.βεβαιότητα περΙ τ~ς όρθ~ς ωστεως παντος μέλους τ~ι; 'ΕΚΚλη
σΙας ηκ~στα &πoσιωπ~ ό Chomiakov, &Μ' &ντιθέτως όμολογεΤ lSτι <<Λύτος δ Θεος
,

εί8εν έιΧν καΙ ήμεΤι; Ιχωμεν την όρθην ΠΙσ"ην»

,

(4).

Κιχ! όμολογεΤ μεν δ Chomiakov, οτι oMεlς θνψός, ο\)τε η Μήτηρ του Λυ

;τρωτου, 8ύνατα.ι νσ: χαριχκτηΡLσθ1j &ς π&νΤΊ/ &πηλλα.γμένη &μaιJρτΙας, πλην παρα. τασ
τιχ, τοqοοότην &πο8Ι8ει ο15τος έν τφ θέματι

της ΠΙσ"t'εως σημασ(ανείς την &κραν

ά:γιότητα, &στε να. θεωρη την πλήρη γνωσLν τ~ς χρισΤLανLκης. &ληθεΙας&<; &παρα(,..

(1)

'Ένθα &νωτ., σελ

69.

(2) Cerkov Odna, 40.
(3) Παρ&. Plank, σελ. 82.
(40)

'Ένθιχ άνωτ., σελ;

60.
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τητον tπα.κόλοuθον της &γι6τητος.

Κα.τ' α.&τΟν θα έξ~ρκει μ.Ια. κα.Ι μ.6ν1j &λ~θεια. ~θικo~oγμ.α.τικoσ περιεχομ.tνοu,
~ια νιΧ ~uV1jeyj μ.Ια. πλ~ρως &γΙα. Ψuχ~ νιΧ πορισθη &.φ' έα.UΤΗς π&:σα.ς τιΧς λοιπιΧς &A1jθεία.ς της χριστια.νικ-ης Πίστεως. «Ή έλlχχΙσΤ1j των πρα.γμ.α.τικoτ~των τοότων, ~τις

tγνώσθ1j &πα.ξ ίιπ6 τινος ΙSλως κo:θlΧΡOCς ψuχ-ης, θιXπo:ρε~χεν εΙς ~ν Ψuχ~ν το:ότην
π&:σα.ς τας λοιπας (πρα.γμ.ιχτικότητα.ς), ~ι&: τινος &κο:το:νικ~τοu, κο:ίπερ Ίσως &.ΣUνα.ι
oθ~ΤOI> πο:ρο:γ<Qγ-ης» (1). Έπει~~ Ομ.ως, 6>ς iAkxe1j, ΤUγχ&:νει &,Μνιχτος ~ πλ~Ρ1jς
.,
"~λ OUc;; τινοςΤ1jς
'~'Eκκ λ1jσιο:ς,
ι
~, τουτο
,Ι
• τη~
α.γΙΟΤ1jς
F'
οΙΟ:
1j• ο:'λ'θ
1j εια. εUΡ1jΤΟ:Ι
μ. ό νον «εν
(jAOXA1jpL~ τ-ης OA1jC;; Έκκλ1jσίο:ς, ~τις έστΙν ~ Άποκ&:λυψις του θείου Πνεόμ.α.τος
έν ήj &νθρωπ6τητι»

(2).

Έξετ&.σωμ.εν lSμ.ως κο:τόπιν π&.ντων τοότων τ~ν σ-ημ.α.σίο:ν, ~ν κέκτηντα.ι έν ήj
'Eκxλ1jat~ 0:[ ΟΙκουμ.ενικα.Ι Σόνo~oι.

5.

"8

ΟΙκοuμεvική Σόνοδοl:j κατά τόν

Chomiakov

ΤΟ έκ τ~ς Έκκλ1jσια.στικ~ς Ίστορία.ς γνωστον γεγονός, ί5τι ένΙοτε Σόνo~oι auveκλ~θφα.ν 6>ς ΟΙκοuμ.ενικα.Ι, &πo~ειχθεΤσα.ι έκ των ίιστέρων μ.~ τοιο:υτο:ι (6)ς π.χ.

~ έν Σo:ρ~ικη του 343, ~ λ1jστρικ~ έν ΈφέσιΡ "ου 449 κα.Ι ή έν ΦλωρεντΙ~ του 1439),
ένίj> έξ έτέροι> &λλα.ι σuveXA~e1jao:v ώς τοπικα.ί, εΙς ΟΙκουμ.ενικαζ μ.ετιΧ τα.Uτα. ύψω
θε~σα.ι (κλα.σσικΟν πOCρ&.~ειγμ.α. το της έν Κωνστα.ντινουπόλει του 381, της ώς ~ευ

τέρα.ς 01κουμ.ενικ-ης Ισχυoόσ1jς), lπεισε τον

Chomiakov,

ΙSτι α.ί Olκουμ.ενικα.Ι Σόνο

~όι κα.Ι οΙ έν ο:ότα.Τς συνα.γόμ.ενοι Πα.τέρες ού3εμ.Ια.ν οΊκοθεν κέκτηντα.ι ~εσμ.ευτικ~ν

κα.Ι α.UΘεντικ~ν ~ια ~ν 'Eκxλ1jalav ~όνα.μ.ιν, &.λλιΧ ~έoν να

έγκ Ρ ι θ ω σ ι

πα.ριΧ

τοσ συν6λου σώμ.ο:τος της 'EXXA1ja(o:c;; έκ των όστέρων, ~ια του όποΙου κα.Ι μ.όνον
&ποφα.ίνετο:ι το Πνεσμ.α. του Θεοσ τελεσι~Ικως.
ΑΙ &ποφ&.σεις &ρα. τοϊ> όργ&:νου της 'Exxλ1jaLo:c;; ~εν κέκτηντα.ι α.όθεντΙα.ν ~ιa
Ί σuνo
,
λ ον των πιστων, αJ\
Ζ"λ" α.πλ'θ'ετουσιν α.υτοις τ,ιν
Το
ως εκ

-

-

•

-

.:\,

Π'ιστιν έ'
'λΠΙοΙ
''l' επικυ,
π ε

ρώσεως: «Ή 'Exxλ1jaEOG &πε~έχετo ~ &.πέρριπτε τας &ποφ&:σεις των τοιοότων Συνό
~ων &.να.λόγως, έιΧνεδρισκε τα.ύτα.ς σuμ.φώνoυς προς ~ν Πίσ"ιν κα.Ι ~ν Πo:ρ&.~oσιν

- 1j..

.~
ο:υτης

,

μ.1j, κα. Ι'
ων ό μ.ο:ζεν

, "

,

-

Ο'ικουμ.ενικα.ς εκεινο:ς εκ των Σ υvoοων,
1~
" : !~νεγνωρι
.
'ζ εν
α.ς

ώς ~κφρo:σιντης έσωτέρας αύτ~ς σκέψεως»

Έντα.σθlΧ lSμ.ως ~εν όρΙζει ~μ.i:ν ό

(3).

Chomiakov

τΙς &.ποτελεί: ~ν

Έ κ κ λ 1j-

σ Ι α. ν, ~τις θα &.ποφανθη, κατα τουτον ~ txe'ivov τον τρόπον, μ.ετιΧ ~ν Olκουμ.ε
νικην Σόνo~oν, περΙ των &ποφ&:σεων α.ύτης. Έκε~νo 31jAa ~~ το όποΤον έν πρώτοις
~έoν να λ&.βη τις ύπ' ΙSΨιν περΙ Συν6~oυ τινος είνα.ι, &ν α.δτη &'Π1Jχη ~ν φων~ν

τΊjς συνόλου κανoνικΊjς τΊjς Έκκλ1jσία.ς 'Ιεραρχίας. ΚIχΙ &ν μ.εν συμ.βα.Ινη τοuτο, τότε
ό Chomiakov είνα.ι ύποχρεωμ.ένος να όμ.oλo~ση, ΙSτι τοιαύτη Σόνo~oς ΤUyχ&:veL
&μ.ετOCκλ1jτος κα.Ι μ.1j&:μ.ιOCς έΠL3εχομ.έν1j έκ των ύστέρων κριτικ-ης, τοuτο 3ε ~ιιX ~όo
'κυρΙως λόγους κα.Ι ~~

:

.

πρωτον, 3ιότι ή περίπτωσις συμ.Π&:σ1jς της ΊερlΧρχ(ας έν πλOCνη οtlτε 6>ς ύπό-

(1.) CerkQv Odna, 7.
(2) Πιχρ.χ ΡΙank;σελ. 82.
(3) 'Ένθα &νωτ., σελ. 69.
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θεσις εΙνO(iΙ 3υναιτη, κιχτα. τYjν ί3Ιαν του

Chomiakov, ώς ε'ί30μεν, όμολογΙιχν.
Δεότερον, 3ιότι &.ποφιχνθεΙσ1jς τ~ς lSA1jt; ΊεριχρχΙιχς της Έκκλ1jσίιχς, llxeL &.πο

φαινθ~'~ Έκκλ1jσ(ιχ 3ια. του κιχνονικου ιxυτ~ς όργOCνου, όπότε το όπολοιπόμενον μέ
'ρος των πιστων, &.ντιτιχσσόμενον είς δ,τι &.πεφOCνθ1j .~

ΊεριχρχΙιχ κιχ! οΙονεΙ στε"

lSA1j

ροόμενον πλέον της Ίεριχρχίιχς, 3εν 3όνιχτιχι να. θεωΡ1jθη ώς ~ 'ΕκκλφΙαι, ~τις έκ
των υστέρων

llxet

τYjν 3υνιχτότητιχ κιχ! το κυρος να. κρΙνη περΙ των &.ποφιΧσεων τ~ς

Συνό30υ.
ΈπΙ του σ1jμεΙου 3ε &.κριβως τοότου 3εν θα. ητο 'ίσως &σκοπον να. πιχρΙΧθέσω

μεν πέντε θέσεις του ΡουμιΧνου Όρθο3όξου

Georg Racoveanu,

ιχ(τινες, τυγχOCνου

σιχι το πόρισμιχ ιχυτου ιικ τινος έμπερισταιτωμέν1jς μελSΤ1jς τιης φόσεως τ~ς Οίκο\:)
μενικ~ς Συνό30υ, το δλον θέμιχ συγκεντρουσιν είς έσωτερικόν τι κιχ! κιχΙριον O"Yjμεtο~,
&.ποστερουσιχι συγχρόνως τ~ν έξωτεpικ~ν προβλ1jμιχτολογLιχν της Συνό30υ, ώς κιχτ'
&.pχ~ν 3ευτερεόουσιχν, Π&.O"Yjς οUσιιχσηκ~ςO"YjμιχσΙας. ΑΙ θέσεις ιχότιχι του
ηυ ~χoυσιν ώς &.κολοόθως

Racovea-

:

ΙΧ) «Ή οΙκουμενικόΤ1jς Συνό30υ τινος 3εν δρΙζετιχι 3ια. του

&.

Ρ ιθ μ ο υ

των της Συνό30υ μετεχόντων Έπισκόπων».

β) «Ή οΙκουμενικότης Συνό80υ τινος 8εν δρΙζετocι 3ια. της συμμετοχ1jς Έπι
σκόπων έξ

δ λ ω ν των Έ κκλ1jσιων».

γ) «Ή οΙκουμενικότης Συνό80υ τινος 3εν δρίζετιχι oίkε 3ια. της &.vτιπpo
σωπεόσεως πιχσων των Έκκλφιων έν τη Συνό3φ oiSτoe 3ια. της &.νιχλογΙιχς τ~ς
τοιΙΧότης &.vτιπpoσωπεΙιxς».

«Ή οΙκουμενικότης Συνό30υ τινος ο!)τε έκ

8)

του γεγονότος

της τυπι

κης συγκλ~σεως της Συν680υ δπο τοί) ΑότοκρOCτορος δρΙζετιχι,ο!)τε 3ια.

δπ'

'tijt;

ιxUτoυ έπικυρώσεως των &.ποφOCσεων τα.όΤ1jς»~
ε) «Ή οίκουμεVLκ6Τ'fjς Συνό30:υ τινος δρΙζετιχι

't' ο υ γ ε γ ο ν ό τ ο ς δ τ ι
τ ιχ ι

ώ ς

&. λ

ιΧ θ

1j

τΟ ι

00

υπΟ

σ Ι ιχ ς τ ο υ χ ρ ι σ τ ο υ.
τ ο ν. ΟόχΙ

t &. πο

«Rezeption»

φ

τ οσ

oc σ ε L ς

ιχ

Uτ

Έπ ισκο π

ΟΙ κ ο υ μ ε ν ι κ ό τ

1j

ς

~ ς

&. ν

«τ ο υ
σ

1j

8ιι1ι:

α. γ ν ω Ρ Ι ζ

τ

1j

ς

0',11jθ 1j-

Έ κκλ

μ α. Ι ν.ε ι

&. λ

«

3ια. του πιστου λιχου «&.ν8ρων κοοΙ γυνιχικων, πεπιχι-

3ευμένων κιχι &.πιχι8εότων, γερόντων κιχΙ νέων», &.λλ'&.νιχγνώρισις 3ια. του Έπι
σκοπOCτου. ΟόχΙ 8ιότι οΙ 'Επίσκοποι εΙνιχι &.πεστιχλμένοι του «έκκλ1jσιιχστικοu

λιχου», &'λλα. 8ιότι οοτοι,

ο

t 8 t oc 3 ο Χ

Ο t

των

Ά π ο σ τ όλ ω ν,~χoυσι

συνέλθει έν όνόμιχτι του Χριστοu κιχι υπο τYjν κιxθo8~Ύ'YJσιν του ιiγΙoυ Πνεόμιχτος,

-'1.'
,
"ιν οποιιχν

των 3ιαΜχοις.

..

\

-,

-

.

Ή σφριχγΙς της οίκουμενικότητος Συνό80υ τινος εΙνιχι ~ όρ

θο80ξΙΙΧ τιης υπ' ιxUΤΗς 8ιιχτυπωθεΙO"Yjς 8ι3ιχσκΙΧλΙιχς»

. Βεβιχ(ως

\

'Σ ωΤ1jΡ σιχφως εΠ1jγγει'λ ιχτο τοις 'Α ποστ όλ οις κoe~ ΤOLς
Ν του,
ο

είς περίπτωσιν δμοφωνΙιχς

(2)

(1) ..

των Έπισκόπων, οό8έ δ

Chomiakov

θα. 13ει να. &.μφιβOCλΊJ, gτot Μχομεν ~81j τYjν φων~ν της Έκκλ1jσ(ιχς σιxφ~, έφ' .gcrov κιχι
oiSτoς 8έχετιχι, gτot ~ σόμπιχσα: Έκκλ1jσίΙΧ 8ΈV κρΙνει π&.ντοτε κΙΧ! &.ξιωμοοτικως, &'λλιΧ

.μό

ν ο ν

εΙς περΙπτωσιν 8ιιχφων(α:ς των Έπισκόπων. «ΤΟ 8ικιχ(ωμιχ τoou έκθέτειν

τYjν ΠΙστιν της Έκκλ1jσLιxς &.ν~κει 8ικιχίως τοϊς Έπισκόποις, &.λλ' έν περιπτώσει

(1) G. Racoveanu, Das Okumenische Konzil aus der Sicht der rum1inischen Ortho.doxie, !ν: Ostkirchliche Studien (1958), σελ. 281.
(2) Προβλ'!jμα;τικον βεβα;Ιωι.; a:!να;ι νιΧ 8ια;πιστωlηj μετιΧ μα;θημα;ΤLΚ'ijι.; άκριβεtα;ιφ άπο πο(α;ι.;
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ά.σuμφωνΙΙXς τοότων, ή ΈκκλησΙιχ e!VΙXL έκεΙνη έν τίρ συν6λιΡτης, ~ΤLς κρ(νεL ώςύ
στ&.τη ιχόθεντ(ιχ»

(1).

Το δΤL λΟLπον τ~ν εl~Lκ~ν τΙΧύτην περΙπτωσLν γενLκεόεL δ

Chomiakov ώς ά.ξLω

-μΙΧΤLκ.ην δ~oν 3LΙΧΠLστώσεως τΥίς ά.ληθεΙιχς έν τη 'EκκλησΙ~, ά.ΠOΤελε~ ά.3LΚΙΧLολ6γη-:-τον

(

Ι

"...,

ιχυτου

-

ιχσυνεπει.ιχ.ν.

ΔόνΙΧΤΙΧL δμως κιχΙ έν πεΡLπτώσεL 3LιχφωνΙιχςτων ΈΠLσκ6πων νOC πα,ρΙΧθεωρηθη

το 3L3ΙΧΚΤLκον του ΊεριχτεΙου ά.ξΙωμιχ κιχι να θεωρηθη ή ΈκκλησίΙΧ έστερημένη έξω
τεΡLκου ιχuθεVΤLκου όργ&.νου 3Lιχτυπώσεως της ά.ληθεΙΙΧς ΙΧότης; Oό3εlς ά.μφLβιΧλλεL,
ί5-n κιχι ή πλεLOν6της των ΈΠLσκ6πων e!VΙXL 3υνιχτοννα εύρεθη έν τη πλ&.νη, ώς

συνέβη Μοτε έν τη 'EκκλησΙ~, κιχι I5ΤL ή όρθ.η OCΠΟψLς κιχι ή όρθ630ξος φων.η έξε
προσωπήθη ένΙοτε ύπο μLκρου ιΧΡLθμου Πoφbιων, 3L6ΤL, κιχτα τ.ην ε{)στοχον πιχριχ

τηρησLν του Μεγ&.λου ΒιχσLλεΙου, ή ΠΙστLς eiVΙXL «οόχ ή γεωμεΤΡLκιχ~ς ά.ν&.γκιχις,
ά.λλ' ή του Πνεύμα,τος ένεργεΙιχις έnLνομένη»

(2).

ΔLΙΧΤΙ gμως να μ~ ύποθέσωμεν όρθως έν τη ΤΟLα;ότη πεΡLπτώσεL, gΤL το Πνευμιχ
του Θεου λιxλε~ 3LιX

'trov

όλΙγων ιΧκριβως τοότων, έν οΙς πα;ΡΙΧμένεL ζων κιχΙ 3ρων το

κιχνονLκως ~LΜσκον Ίεριχτε1:0ν της ΈκκλησΙα,ς, ά.λλιΧ νιΧιΧΠIΧLτήσωμεν 3ημΟΚΡΙΧΤL

κ.ην ΚΙΧΤOC τον

Chomiakov

ιΧπ6φιχνσLν π&.ντων των μελων τΥίς Έκκλησ(α,ς

; (3)

'Αλλα κOCι &ν ητο ν6μLμος ή ΤΟLα,ότη ιΧπα;ΙτησLς του Chomiakov, πως 3έον νOC
νοηθη ή ΤΟLΙΧUτη δμοψωνΙιχ π&.ντων

· ά.πιχΙτησLς,

;

Δεν θOC ύπάρξωσι κα,Ι οΙ ά.νΤLφρονουvτες

;

Ή

δπως π&.ντες έν δμoφωνΙ~ ά.ποφιχΙνωνΤΙΧL μετOC του α;ότο;:; 3LΚΙΧLώμιχτος έν

το1:ς της ΠΙστεως, 3εν ά.πoτελε~ έν τελLκη ά.να,λύσεL θεωρΙα;ν, προστα,τεόουσα;ν τΟ
.στιγμ'ijς B~oν να: θεωρηθωσιν οΙ ΈπΙσκοποι &ς &ν 'i)eixΊi δμoφωll~ άπoφα.ινόΜΕVoι. Έα:ιι δμως τoGτo

8έιι ε!vα.ι Βυιια.ΤOv 11& δρισθfj θ ε τ L κ ω ς, δρΙζετα.ι άσφα.λως ά Ρ 11 -η Τ Ι κ ω ς. Έπ' α.δτοU προσπα.
θεί ν& Βια.ζωγρα.φΙση .την φύσιν τοu πράγμα.τος δ Η. Kiing ι!στω κα.Ι Βι' έιιος χοllΒΡΙΚΟU άλλ'&πιτυ
'χοuς

δπωσΒ1)ποτε

πα.ρα.ΒεΙγμα.τοι;:

«Es ist nicht mathematisch genau positiv feststellbar, mit welchem Haar, das Υοω
Haupte fallt, aus dem Haarschopf θίηθ Glatze wird.Dόch ist jedenfalls das negativ feststelIbar, dass man ίη θίηθω bestimmten FalI sicher nicht mehr Υοη θίηθω Haarschopf rθ
den kann, sondern Υοη einer Glatze reden muss» (Η. Kiing, Strukturen der Kirche, σελ. 45,
&11 ύποσ-ημειώσει). ΌΒΙ Zankow &ξ έτ~ρoυ όρθως ύποΒεικιιύει το προβλ-ημα.τικΟιιτόσον της
π λ ε ι ο Ψ -η φ Ι α. ς &v τοις της Πίστεως, δσοll κα.Ι της λεγoμ~ς 'i) θ L Κ 'ij ς δ μ ο φ ω ν Ι α. ς,
· δτα.ιι ύπ' α.υ.την 8ΈV νο'ijτα.ι 1) δ μ ο θ υ μ Ι α., &ς μα.ρτυρο13σι τα.ύτην α.! ΟΙκουμενικα.Ι Σύν030Ι :
· «Tatsachlich kann man sowohl ρΜηΖίρίθΙΙ, wie. auch geschichtlich betrachtet, nicht die
Glaubenswahrheiten durch θίηθ einfache Majoritat oder durch Kopfzah\ entscheiden ...
Andererseits ist wiederum das Prinzip der Einstimmigkeit bei dem Konzil auch nicht θίηθ
absolute Sicherheit fur die Wahrheit ... Selbst die Okumenischen ΚοηΖΗίθη sprechen νοη
ihrer Einmutigkeit ωίΙ Bezug auf ihre Entscheidungen» (St. Zankow, die ρΜηΖίρίθΙΙθη
Schwierigkeiten ... , &v: Proces - Verbaux... , σελ. 278). .
.. Ι 1) Πα.ρα: Plank, σελ. 68.
(2) Μεγάλου Βα.σιλεΙου, ΕΙς Ψα.λμ. 115, Ι MPG 30, 104.
(3) 'Ότι ~ τοια.ύτη ι!ίποψις, προτεστα.ιιτικ-ίι οοσα., ~εll ε!ιια.ι 3υιια;τΟν ν& γΙιιη άπ03εκ.τη όπb της
Όpθo30ξlα.ς, μα.ρτυρεΤ κα.Ι δ Π. Μπρα;τσιώτης. Έκθέτωll οΌτος τοός λόγους, 3ι' οδς θεωρεΤ π Ρ 0τ. ε σ τ α. ν τ ι κ -ίι 11 τηll &11 ι!τει 1938 όπο ΤΟLL τίτλοll «The doctrine ο! the Church οί England»
- κυκλοφορ1)σα.σα.1ι ι!κθεσιν ΠΙστεως της Άγγλικα.llικ'ijς Έκκλ-ησlα.ς, γράφει: «Έν τΊi &κθ~σει τα.ύτn
προτεστα.ντικώτα.τα. οΜεΙς _τόπος κα.τα.λεΙπετα.ι 3ιoc πρα.γμα:τικ7ι1l α;υθεντlα.ν oΙSτε 3ιOC .τηll ΈΚΥ.λ-η
'σΙα:Iι», έφ' οσον <cή α.υθεντιά. άκόμ-ηκα.Ι έιιος συμβόλου της ΠΙστεως έξα.ρτατα.ι &κ τ'ijς ΟΟο'το13 σώ
μα.τος των πιστωll &.πο30χ'ijς α.ύτοϋ, &ς &κφράζοιιτος τηll βιβλικ7ι1l 3ιBα.σκα.λlα.ν» (Π. Μπρα:τσιώτου,
ΑΙ Άγγλικα;νικα.Ι χεΙ'Poτoνlα.ι έξ έπόψεως δρθο3όξου, Άθ'ijιια.L

1939,

σ(::λ.29-30).
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8 ικαΙωμα άρν-ησικυρΙας (νθΙο) τοσ

έ ν ό ς;

Διότι κο;Ι εΤς να. άντιφρονη, 8έον να.

θεωΡ1Jθη ή όμοφωνίοο ώς μ~ έπιτευχθε~σα.

Πά.ντως παρα τασταή έκ των υστέρων άπ080Χ~' των άποφά.σεων Συνό80υ τινός
έκ μέρους τοσ συνόλου σώματος της Έκκλησίας, 8εν εΤναι τελείως ~σχετoς προς
την οΙκουμενικότητα τΊjς Συνό80ύ. Πλ~ν ή τοια.ότη &π080Χ~ 8έον va θεωΡ'Yjθη ώς
έξωτερικον τεκμ~ριoν τΊjς oΙκoυμεν~κδτητoς, ώς το
κουμενικότητος καΙ οΙΙχΙ ώς το

α. l .. ι ο ν

& π ο τ έ λ ε Ο' μ ιχ τΊjςoΙ

α.ΙΙτΊjς.

Έα.ν 8Ίjλα. 8~ ΣόνοΜς τις τuγχά.νη olxoOev &λ&.θ'Yjτος, ~τε των έν ΙΧότη Πατέ-

,

'ί φ Π νευμα.τι
Ι,
Ιό'
ι
θ"
ρων εν α.γ
α.ποφα.ινομενων,
τ τε α.πα.ρα.ΙΤ'Yjτως
α. επι βλ

Ν

'Yj θ η

'
εις

'r'Yj'l'
\

Ι
συνει-

8'YjcrLV των πιστων, l$τε τό έξωτερικοντοστο γεγονος πεΙΟει ~μiXς,. 6τι ΙSντως ή Σόνο;80ς. δπΊjρξεν άλάθ'Yjτος.

τοστο 6μως aev O"Yjμα.ίνει, gτι ή έκ των όστέρων &π080Χ~ άποτελεΊ: συστα.τικΟν
καΙ έσωτερικον τΊjς οtκοuμενικό't"Yjτος τΊjς Σuνό80U στοιχε'i:ον, άλλ' &να.πόφευκτον
έπακόλουθον κα.! άποτέλεσμα α.ότΊjς. Έν τη έννoίίf 8ε άκριβως ταότη γρ&φει xat
ό άείμν'Yjστος Άν8ροϋτσος : {(Kριτ~ριoν έξωτερικον τΊjς oΙκoυμενικΊjς συνό80!) e!VCCL
.ή &να.γνώρισις των άποφά.σεων αιιτΊjς δπο τΊjς κα.θόλοu Έκκλ'Yjσία:ς. Κα.Ιτοι aΊjλα.

a~ τό 'Άγιον Πνευμα. ε!να.ι ή &ρχ~ των οtκοuμενικων συνό8ων, οΙ 8ε Ίερ&ρχα.ι έλευ
θέρως συζ'Yjτοuντες κα.Ι κα.νονικως Ο'uνερχόμενοι έν γενικα.'i:ς σuνό80Lς άποφαΙνοντα.ι
ίΡΒΟ jure, αΙ ae τοια.υτα.ι άπoφά.σεLς α.ότων ε!να.ι olxoOev κα.Ι οόχΙ έκ τΊjς συνα.ινέ
σεως τΊjς Έκκλ1JσΙα.ς
,
1
UTCo

Ν

Τ'Yjς

'Ε

λ'

(1) άλ&θψοι, έν τοότοις ή άπ080Χ~ των άποφ&σεων α.ότων

...

"

1:

'

κκ 'Yjσια.ς εLνα.ι το ε"ωτερικον

,

γνωριΟ'μα,

.,

οη

~

'ζ

οογμα.τι οντες

,

.

εχεφαγω-

γουντο δπο του ΆγΙου Πνεόμα.τος, καΙ ήρμ~νεuον όρθως την πΙστιν τΊjς Έκκλ'YjσΙας,
~ς ε!να.ι ot νόμιμοι' άντιπρόσωποι» (2).
'Αλλα. aLιX να. κατα.νo~σωμεν εη σαφέστερον την σχέσιν τΊjς ΟΙκοuμενικΊjς Συνό-

80U προς τ~ν έκ των όστέρων ιXTCoaox~v των άποφά.σεων α.ΙΙτΊjς υπο της συνόλοu
'ΕκκλφΙο;ς, σκόπιμον εΤνα.ι να laωμεν πρωτον μεν πως έκφρά.ζοντα:ι περΙ έαυτων

001 Οlκοuμενικα.Ι Σόνοaοι, ε!τoc 8ε να. έκθέσωμεν aL' όλ(γων τaς auσκολΙα.ς, &στινας
a'Yjμιοuργε'i: ή θεωρία. του

Chomiakov,

ή την έκ των δστέρων &π080χ~ν έν τη· ,έν:

νoίίf της έπικuρώσεως aεχομένη .

.6.

Πώς έκφpιiζoνται περΙ έαuτωv αί

OLxouILevLxat

Σύνοδοι

'ι'

ΛΙα.ν χα.ρα.ΚΤ'Yjριστικως έκφρ&ζονται cct οΙκοuμενικαΙ Σόν080Ι Πε'ρl.-tοU:~~Se
άλlΧθ~τO!) lΧότων, εtaικωςέν τη περιπτώσει του Σuμβόλοu τΊjς πί&fe-ω,ς:ίΗCij;γΙψI::6oucrCCL τ~ν πα.ρα.μικρα.ν ΠΡOσθlΧφα.ίρεσιν έν α.ΙΙτίj), έπΙ ποινη άνιiθ~μιiτioςί' δ"πέpθ&:~τo
&aιανό'Yjτον, έιΧν αΙ Σόνοaοι 8εν έπΙστεuον εΙς το olxoOev &λ&.θ~t-όν"α.Q~ω~,' Iι.ri' άνε:..
μενον την έκ των δστέρων τοσ σuvόλοu των πιστων έπικ6ρωιην:'
'.
.
Ο{)τως ~8'Yj ή ΑΙ Οlκοuμ. Σόνοaος, μετa την σόντΙXξ~ντων. Mc' '&ιιτης , ?[iισθέν
των '~θρων τοσ Σuμβόλοu μέχρι «κα.Ι εΙς το Πνεσμ& ΤΟ' iiΑγiον;>,i'ό~'tζεr: kά;τ'Yj'i'ΟΡ~(1) ΌρΟΟν Μ.1jτο να: ε[πη έντocϋθoc δ Άν8ροϋτσ()ς: ~oόχΙ ~κτη:ς q!).!ιΙι:.μvέσ:ε~ς 'IqiJ λοιποσ της
'Exxλ'tjcrIας σώμα.τος», κα.Ι οόχΙ «της 'EκκλΎjσΙα.ς», 8ιότι τότε Ισχόει κ<Χι έ~τα.ϋθα. ~πqι;ρir1Jρ:ηq\ς
i)v έΠOΙΎjσιίμεθα. tπΙ το\) "ΟΡΟΙ) της Βα.ΤLκα.ν'ijς Σι.iv.ό800; περ~ ΊΟ):!. ιΧ!-\Χ,θήτρμ Ίqv, Π;&π:α,,:.~γθα.,:oόσLα.
στικως 8Lα.Κρ[νετα.ι το &:λ&:θ'ljτoν του Π&πα. ά.πο. rqϋ,τηι;; ~Εκ1(λ'QσΙα,ς, i (βλέ~~,μ"ωτφρωι ι:rελ;, 108).
(2) Χρ. 'Αν8ροότσOlJ, Δογμα;τική β' tκ~./Aθ1jνα.ι ~~,56,σ:ελ, ~βO. IJ:ρβ)-.,;JφΙ('l,!\α.ρμίρΎj, Σόνοψις ... , σελ. 7.
. .. :.<;,.,." ..,.'
.,
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μα:τικως: «του" 8έλέγοντα:ς <cljv ποτε δτε οόκ ην» κα:Ι «πρΙν γεννΎjθ1jνα:ι οόκ ην»
κα:Ι gτι «εξ οόκ l)ντων» εγένετο, η «εξ έτέρα:ι; όποστOCσεως» η «οόσΙα:ς φOCσκοντα:ς
εΤνα:,,» η <<κτιστον»η «τρεπτον» η «ιΧλλοιωτον» τον ΎΊον του Θεου, &.να:θεμα:τΙζει
η Κα:θολικη κιχ! 'Αποστολικη 'EκκλΎjσΙα:» (1). Άξ'Oσ7jμε(ωτOν εν ΠΡΟχειμένCj>, δτι
η Σόν080ς 8εν &.να:θεμα:τίζει τους &.νωτέρω εν δν6μα:τι της Συνό80ι) μόνον, &.λλ' έν
όνόμα:τι της «Κα:θολικ1jς κocΙ Άποστολικ1jς ΈκκλΎjσΙα:ς»,δπεp 8Ύjλoϊ την πΙστιν της
Συν680υ περΙ της έα:υτης α:όθεντ1:α:ς εκ των προτtρων ώς δργOCνουυψΙστου του έν
τη ΈκκλΎjσί~ &'λα:θήτου.
'Εκ του δρισμου, 8'1 η Β' ΟΙκουμενικη Σόν080ς 8ί8ει περΙ του τΙς 8tov νά θεω

ρ1jτα:ι πα:ρά της 'Εκκλ'φία:ς ώς α:Ιρετικός, κα:τα:φα:ίνετα:ι ώσα:ότως η σ7jμα:σία: κα:Ι το
κυρος τοσ δπο των 'Επισκόπων εν Συνό8ιι> &.να:θεμα:τισμου. Ό 60ς λοιπον κα:νων
της Β' οεκουμενικης Συν680υ 8ια:λα:μβ&.νει: <<ΑΙρετικους λέγομεν τοός τε πOCλα:ι 't1jc;

Έκκλησίοο; ά:ΠOΚΎjpυχθέντα:ς κα:! τους μετά τα:υτoc

uφ'

ή μων

ά:να:θεμα:τισθtν

τα:ς, προς 8ε τoUτoιςκα:Ι τούς την πίστιν μεν την δγιiX προσποιουμένουι; όμολογεϊν,

&ποσχΕσα:ντα:ς 8ε κα:Ι ά:ντισuνocγoντα:ς τοϊς xocνovtxou; ημων Έπισκόποις»

(2).

ΑόστηροτOCτη επίσΎjς εΤνα:ι η &.πα:γόρευσις της Γ' Otκουμενικ1jς Συνό8όυ 8ιιΧ του
70υ α:UΤΗς κα:νόνος όpισ&:σ7jς «μΎJ&νΙ εξεϊ:να:ι πΙστιν ΠΡοφfΡειν, ήγουν σUΓΓPOCφειν

η ΣUντιθένα:ι πα:ριΧ την δρισθεϊσικν πα:ρά των Άγιων Πικτtρων, των εν τη Νικα:έων
συνικχθέντ.ων πόλει σύν Άγίιι> Πνεόμα:τι» (3).

~Eν τφ α:ότφ πνεόμα:τι κα:Ι μετιΧ των α:ότων εν πολλοϊς λέξεων &ποφα:ίνετικι κα:Ι
ή Δ' Οίκουμενικη Σόνο80ςεν τφ "Ορφ πίστεως α:ότης: «ToUτων ΤOίΝUν μετιΧ ΠOCσ1jς
.πικντα:χ6θεν &κριβείικς τε κικΗμμελεία:ι; π α: ρ' η μ ω ν

8 ι α: τ υ π ω θ έ ν τ ω ν &-

ρισεν η &γΙα: κα:! οΙκουμενικη Σόν080ς έτέρα:ν πΙστιν μΎj8ενΙ εξεΤνα:ι προφέρειν η γουν
ΣUγγΡOCφειν η ΣUντιθένα:ι η φρονεϊ:ν η 8ι8OCσκειν έ't'έρως. Τούς 8ε τολμωντικς η σuν
τιθένα:ι πίστινέτέρα:ν η γουν προκομίζειν η 8ι8OCσκειν η πα:ρα,8ι86να:ι έ:τερον Σόμβο;,.

λον τοϊςέθέλουσιν επιστρέφειν εΙς επΙγνωσιν της &'λΎjθεία:ι;εξ ΈλλΎjνισμOυ η εξ Ίου8α:Τσμοσ η γουν εξ α:Ιρέσεως oΙα:σ8Ύjπoτoυν, τοότους, εΙ μεν εΤεν επίσκοποι η κλΎj
ρικοί, ά:λλοτρίους έ!να:ι τούς επισκόπους της επισκoΠ'1jς κα:Ι τούς κλΎjpΙΚOδς τοσ κλή

ρου, εΙ 8ε μονOCζοντες η λα:'ΙκοΙ ε!εν, &να:θεμα:τίζεσθα:ι α,ότοός» (4).
Κα:Ι οΙ Πα:τέρες της Ε' Οίκουμενικ1jς Συν680υ, επεξΎjγOυντες εν τφ "ΟΡιι> α:uτ1jς
~
,
.,/ν β α,ρυτα:την

• -

α:υτων

··θ υνην
ι
εΟ

~. " την
οια:

-

κικ θ'
α:ροτητα: της

Π'ιστεως,

"

α:ποφα:ινοντα:ι:

«τουμεγ&:λου Θεου κα:Ι Σωτ1jρος ημων 'IΎjσOϋ Χριστου, κα,τιΧ την εν τοϊς εόα:γγε
λΕοις πα.ρα:βολήν, προς την έκ&:στου 8όνα,μιν τιΧ τOCλα.ντα. 8ια.νείμα:ντος κα:Ι την ερ
γα:σίocν τα,ότην εν κα:ιρφ τφ 8έοντι &πα:ιτουντος ... Κ α: Ι η μ ε 'i ς τ ο ( ν υ ν π ο ι

μα: ε ν ε ι ν π ι σ τ ε υ θ έ ν τ ε ς τ η ν Έ κ κ λ Ύj σ ί ικ ν τ ο U κ u Ρ Ι ο υ, ε u λ α:
βοόμενοι

την

κα:τ&:ρα:ν

την

τ α. lp γ α: Κ υ ρΕ ο υ π ο ι ο υ σ ι,

&πειλOυμένΎjν

σπο υ8ην

τ 1j ι; Π ί στ ε ω ς σ π έ Ρ μ α: 8ι α, φ u λ

&. ξ

τοϊς

π ο ι ο ό μ ε θ α:

ά:μελως

't' ό κ α: λ ό ν

α: L κ α: θ α: Ρ ό ν & π ό τ ων το υ

(1) Ηα:ρ& 'Τ. Κα:ρμΙρ7l, τα: 8οΥμα:τιJd κα.Ι συμβοΑι.κα: μν7lμε!α: ... , τομ. Ι, έκ8. β', Άθην«ι 1960
123.
(2) Πα:ρσ: 'Ι. Κα:ρμΙρ7l, ένθ. άνωτ., σελ. 136 .
. (3) Πα:ρι1 Mansi,Concil. ·Coll. IV, 1361.
{~)Π«ριX·I. Κα:ΡμΙΡ7l,ένtl. &'νωτ., asA. 175-176,Td: α:6τ& έπΙ Mξε~ tπα:να:λα:μβ«νε~ κα.ι. ή~τ7j
OΙΚoυμεν~κη Σόνο80Ι; (πα:ριΧ ΚιχρμΙΡΊ), tνθ. άvωτ., σελ. 224).

σελ.
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~ Χ θ Ρο υ

έ π ~ σ π ε ~ Ρ ομ έ ν ω ν

τ ij ςά. σ ε β ε Ι α: ς

Ή Στ' ΟLκουμεν~κ-η Σόνο80ς, ά.να:φερομέν1]

ζ ~ ζ α: ν ( ω ν )} (1).
SL'; την α:όθεντΙα:ν κιtΙ το κυρος των

προ α:Uτ'ljς Συνό8ων, είτα: δε κα:Ι έα:υτης, 3~ιxλα:μβιΧνει μετα:ξό lί.λλων κα:Ι τα: ά.κόλου
θα:: «Άκα:~νoτόμ1]ΤOC μεν έν πα.σι τα. της ευσεβε(ocς &να:νεωσocμέν1] θεσπΙσμα:τα: (πρό
κε~τα:ι περΙ της E'OtXOUΜΕVLxij.; Συνό80υ), τα: βέβ1]λ!Χ 3ε της 3υσεβεΙα:ς έκ3ιώξα:

σα: 3όγμα:τ!Χ, κσλ το πα:ρα: των τρ~α:κoσίων 3έκα: κrι;Ι όκτωΠα:τέρων έκτεθΈV, ' xq:
α:οθις πα:ρα: των έκα:τον πεV't"f)κοντα: θεοφρόνωι; βεβα.~ωθΈV, ()περ κα:Ι α.Ι λo~πα:! &.γ~α:ι
Σόν080Ι έπ' ά.νocφέσει πOCσης Ψυχοφθόρου α:Ιρέσεως &σπα:σίως έ3έξα:ντο κα:! έπεκό
ρωσα,ν Σόμβολον,
ο πν εό στ ω ς

κ α: Ι ~ κ α: θ' ~ μ α. ς Ά γ Ι α: κ α: Ι Ο
έ π ε σ φ Ρ ά. γ

Lσ ε

Σ ό

t κ ο υ μ ε ν ι κ -η θ ε

v ο 8 ο ς » (2).

Πα:ρ6μοια. 8ια.λα:μβά.νoυσ~ κα:! τα: πρακτικα: της Ζ' ΟΙκουμενLκijς Συν680υ. Οι5τωι;
&να:γινώσκομεν έκ της τετά.ρτης σuνε8ρίας: «τ-ην του ΘεοU καΙ Σωτηρος ~μων

, 'Ι1]σου Xρ~στoυέκπλ1]ρoυντες θεΙαν πρόσταξιν ο t &. γ ~ Ο L Π α τ έ Ρ ε ς ~ μ ω ν,
'τ ονπ α. ρ' Α uτ ο υ 3 ο θ έ ν τ α: α. uτ ο Τ ς λ ό Χ ν ο ν τ :η ς θ ε ( α ς γ ν ώ
σ ε ω ς ο ό χ ύ π Ο τ Ο ν μ ό 8 ι ο ν ~ κ Ρ υ Ψ α ν ά. λ λ' έ π Ι τ -η ν λ υ Χ ν Ι α ν
ά.νέθ1]καν -rij.; ώφελ~μωτά.Τ1]ς 8~8α:σκα:λΙαζ, ~να: λά.μΨη
π α. σ ~ τ ο ' 1: ς έ ν τ η ο t κ Ι~, τoυτέστ~ το'!:ς έν τ1j Kα:θoλ~κη 'Eκκλ1]σΙ~ ύμν1]
θεΤσι, 3 Lα: τ Ο μ ~ π ο τ ε π Ρ ο σ κ 6 Ψ α. ι τ Lν α: π ρ Ο ς λ ( θ ο ν τ Ο ν π ό3 α: τ ij ς α. t ρ ε τ ~ κ ij ς κ α κ ο 8 ο ξ ί α ς τ ω ν ε σ εβ ω ς δ μ ο λο γ ο ό ν
τ ω ν τ ον Κ ό Ρ ι ο ν. Α uτ ο Ι γ α: ρ π α.σ α ν π λ ά. ν 1] ν α: l ρ ε τ Lκ ω ν ίl ξ ω
ώ θ ο υ σ~, κ α Ι τ Ο σ ε σ 1] π Ο ς μ έ λ ο ς, ε t π ω ς & ν ί α τ α ν ο σ ε '1:, έ κ

u

Κ,6 π τ ο υ σ~'

κ αΙ

τΟ

πτό ο ν

κ α: τ έχ ο ν τ ε ς,

τ -η ν

lί. λ ω ν α.

κ α θ α Ι

Ρ ο υ σ

L (8). Κ α Ι τ Ο ν σ'!: τ ο ν, ~ τ ο L Τ Ο ν τ Ρ ό φ ~ μ ο ν λ 6 γ ο ν, 't' Ο ν
σ τ 1] Ρ Ι ζ ο ν τ α: κ α: Ρ 3 Ι α ν & ν θ Ρ ώ π ο υ, & π ο κ λ ε ί ο υ σ ~ ν έ ν τ η & π 0θ ~ κ η τ ij ς Κ οι θ ο λ ι κ ij ς 'Ε κ κ λ 1] σ ( α: ς, τ Ο 8 ε &. χ υ Ρ ο ν τ Ύj ς α Ι
ρετ~κijς

&σ

κα:κ080ξία:ς

β έ σ τ <ι>

ίlξω

ρΙΨα:ντες

κατα:καίoυσ~

:πυρΙ

)} (4).

'Εν τέλε~ μετα:φέρομέν τινα κα:Ι έκ των συνε8ριων έβ86μ1]ς κα:Ι όγ861]ς της α:ύτης
Ζ' οtκουμενικijς Συνό30υ προς κόρωσ~ν -rij.; ~ν είχον οΙ 'Επίσκοποι περΙ του έα:υτων
. (ώς ένιοιία:ς 'lεραρχΙocς) &λoιθ~τoυ κόρους ύπoλ~Ψεως.
'Ερωτηθέντες οΙ 'Επίσκοποι πα:ρα: των Βα:σιλέων, έα:ν «κα:τα: ΣUνα:Ινεσιν πά.ντων»
έξεφων~θ1] ό 80γμα:τικός της Συν680υ ορος, «έξεβό1]σα:Ψ ο{)τω πιστεόομεψ πά.ντες
β
,Ουτω

Ι
π α: ν τ ε ς

-

φρονουμεψ

~ π Ι στι ς των

σ υ ν α:

Lν

"

ε σ α: ν τ ε ς

ι .1.
υ π ε γρ α: Ψ α: μ ε Ψ

1]

ν

,

ε σ τ

1],

Ρ

1]

Ά π ο σ τ 6 λ ω ν, α: () τ 1] ~ π Ι σ τ ι ς τ ω ν Π α: τ έ Ρ ω ν,

α: δ 't' 1] ~ Π Ι σ τ Lς Τ ω ν ό Ρ θ ο 3 6 ξ ω ν,α: () τ 1] ~ π Ι σ 't' Lς 't' -η ν ο
ι
μ εν

"

α: υ τ

L...1:

ε.

Π

tκ

ο υ-

ι
'"
Θ'
l. Τ
'il"
,
,
ιστευοντες ε~ς ενα: "εον ι;.ν
ρια:οι α:νυμνουμενον, τocς τι-

μία:ς α:ύτου εΙκ6να:ς &σπαζ6μεθα:. ΟΙ μ-η ο{)τως ~χoντες, ά.νά.θεμα: ίlστωσαψ οΙ μ-η

(1) Παρ&: '1. Καρμίρη, Ινθ. άνωτ., σελ. 185-186. Πρβλ. καΙ τ,* έν τiλε~ των άφορισμων της
Euv630U σχετ~κ,* (παρΟ: Καρμίρη, ένθ. άνωτ., 197).
(2) ΠαρΟ: '1. ΚαρμΙρη, ένθ. άνωτ., σελ. 222.
(3) Ένταυθα: &ξ~oν πpoσoχijς Ι3~α~τipας τuγχocνει, δτι 1ι άatciIjieuστoc; φωνη της OΙxouμεY~x1jc;
ΣuνόBoI) μα:pτuρεί πε:ρΙ της σημα:σΙας του κανονικοσ όργιίνοΙ) της 'ExxληCrιιxς, '\)τοι της Euv630U.
αl'mjς

Δι' αύτης ούχΙ μ6νον Τι ΠΙστις έκιίστοΙ) μέλοuς της 'EκκλησΙOCς άνακρΙνετα:~, άλλΙΙ καΙ αύτη αδτη
Τι θέσις αύτοtl καθ6λοuέν ήj Έκκλησ!q tξαρτocται, i)ΤΟt δρΙζετα:ι &ΙΙν άν~κη ήj Έκκλησ!q ~

(Ii) Παρ&: '1. Καρμ!Ρη, ένθ. ιiνωτ., σελ. 282. '

06.
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οδτω φρονουντες, έκτ~ς Έκκλησία,ς έκ~ιωχθήτωσα,ν.
'θεσμOθεσΙίf

της

Κα,θολικης

Ή μεΤς

ΈκκλησΙα,ς

τ 1j

oc ρ χ α, Ι ίf

έπα,κολουθου

μ ε ν' ή μ ε Τ ς τ ο ό ς π ρ ο σ τ ι θ έ ν τ α, ς Τ Ι η oc φ α, ι Ρ ο u

v τ α, ς

έκ τη ς

Κα,θολικης ΈκκλησΙα,ς ocνα,θεμα,τΙζομεν- ήμεΤς την έπεΙ
σα,κτονκocινοτομ[ocν
μ α, τ Ι ζ ο μ εν-

ή μεΤς

τ&ν

τ &: ς

χριστια,νοκα,τηγδρων

ocvoce~

σ ε π τ &: ςε 1. κ ό ν α, ς

oc π ο ~ ε Χ ό με θ α,' ή
μ ε Τ ς τ ο ύ ς μ 1) ο δ τ ω ς l Χ ο ν τ α, ς τ ~ oc ν α, θ έ μ oc Τ ι κ α, θ u π ο β &. λ
λ ο μ ε ν » (1).
Κα,Ι τοια,ύτη μεν δπηρξεν ήπΙστις κocΙ δπόληψις τ&ν ίερ&ν 01.κουμενικ&νΣυνό:8ων περΙ του κόρους τ&ν «Πα,τέρων» έν τη ΈκκλησΙίf κα,θόλου. Δόνα,τocΙ τις έκ
:της τοιocότης κα,τηγορημα,τικης γλώσσης τ&ν Συνό~ων ν&: 8ικα,ιoλOγήσrι τον Cho-

miakov

l.σχυριζόμενον, ()τιτοιocυτα, λέγοντες οΙ eeLOL Πα,τέρες της Συνό30υ έξέφρα.

ζον έν ocβεβα,Lότητι την έλπΙ~α" δτι το σύνολον της ΈκκλησLocς σ&μα, θ&: ocπε~έχετο
τ&:ς OCποφ&.σεις α,υτ&ν, έΠΙΚUΡΟ13ν τα,ότα,ς &ς ocληθεΤς ;

(2)

Τοια,ότη ocντΙλ'1jψις μόνον

δπδ τιί l.σχυριί ρεύμα,τα, του ΚΟLνωνισμοu, το13 έλευθερισμο13 κα,Ι του μοντερνισμου
~τo 8υνα,τον ν&: ~ΙOCΤUπωθη, 3ιότι μέχρι κα,Ι τ&ν νεωτέρων χρόνων

(8),.

ή έπΙσημος

της Έκκλ'1jσLocς έν προκειμέν<ρ &'ποψις πα:ρέμενεν έν τ~ πνεύμα,τι τ&ν 01.κουμενικ&ν
Συνό3ων. Προς πΙστωσιν της τοια,6της ocλ'1jθεΙα,ς πα,ρα,θέτομεν &ς ocντιπροσωπεuτι
κοδς τούς λόγους το13 ocοL8Ιμοu έν Πιχτρι&.ρχα,ις Κωνστα,ντινουπόλεως, ΊερεμΙου. Β'

του Tpιxvo13, οΙτινεςίιπενθυμΙζουσιν ,{\ντως α,υτην την γλ&σσιχν κα,Ι το πνευμoc τ&ν
·Ο1.κουμενικων Συνό~ων, &σεΙ νιί προήρχοντο έκ της γερcφiΧς τοότων OCρχα,ιότητος.

.

Γρ&.φων δ μιχκ&.ριος έκεΤνος Πιχτρι&.ρχης ocπα,ντητικως προς τούς Βυρτεμβερ

γΙους Λουθηριχνούς Θεολόγους έν ocpx1j της πρώτης α,δτο13 προς τούτους 'ΑποκρΙ
σεως κιχ! την Όρθό30ξον ΠΙστιν έξα,(ρων, την ocποκρuστΙΧλλωθεΤσα:ν ΣUνOπτικως

έν τ~ Συμβόλ<ρ της ΠLστεως, πα:ρα,τηρεΤ: «OUτoς ό της M'1je013C; π(στεως θησοουρδς,

:8ς Πνεύμα,η θεΙ<ρ έσφρ&.γιστocι, (να, μή τις έκ τούτου ocφέλητα;L η νόθον έπεισοο
γ&.ηι, ocυτο τb θεΤον κα,Ι ίερώτα,τον κα,Ι τέλειον π&.ντοθεν της ευσεβεΙα,ς ήμΤν σημεΤον,
ή όμολογΙα, των &:γΙων Πα;τέρων π&.ντων, δδρος τοΠ Χριστια;νισμοu, 8ν ένστερνι

ζόμενοι κα,Ι ocσπα;ζόμενΟL κα;Ι μετ&: πιχρρησ(ιχς δμολογΟ13ντες ocσινη κιχι ocκ(β~ηλον,
&ς θεοφορήτων ίερ&ν Πα,τέρων θεΙα;ν πα;ρα;κα;τα;θήΚ'ψ, μέΧΡL τέλους φυλ&.ττομεν» (4).

7.

ΑΙ έκ της έννοία.ς τΥίς ά.ποδοχΥϊς ώς έπικuρώσεως ά.να.κUπτοuσα.ι δuσκο.i..(α.ι

Έιίν ocπ03εχθη τις, δη ιχί έν τοΙς της ΠΙστεως OCποφ&.σεις τ'ων Ο1.κουμενικων

(1)
(2)
(3)

Πα.ρα. 'Ι Κα.ρμΙρη; ένθ.ά.νωτ., σελ.
Πα.ρα.

Plank,

μν-ημ. έργ.,σελ.

241.

69.

Σχετ~κώς ορθώς πα.ρα.τ-ηρεί: κα.Ι δ Pωμ.α.~oκα.θoλικ6ς

B.Geobel, δτι «diese Autoritiit der
wurde nicht nur νοη allen Viitern anerkannt, sondern bis zur Reformation θί
gentlich ίiberhaupt νοη niemand grundsatz1ich bestritten; Ja selbst die Reformatoren
verlangtenimmer wieder, dass θίη allgemeines Konzil als hochste und letzte Lehrinstanz
ίαιθ 8ache entscheide. 80 tief wurzelte das kirchlίche Bewusstsein νοη deren Unfehlbarkeit. Ν u r e ί n e g r u n d s t ίi r Ζ e n d e Α n d e r u n g d e r k ί r c h 1 ί c h e n Υ e r.f a s s u n g k ο n n t e ί n d e n n e u e n Κ ί r c h e n g e m e ί n s c h a f t e n d s 1 6.
. J a h r h u n d e r t s d ί e s e s Β e w u s s t s e ί n e n t w u r Ζ e 1 η» (Β. Goebel, Ka,tholische Apologetik, Freiburg im Br. 1930, σελ. 355).
(4) Παρ&: 'Ι. Κα.ρμΙρη, ένθ. &νωτ., σελ 445, πρβλ. κα.Ι σελ. 89, ,)ποσ-ημ. 2.
ΚοηΖilίθη

e

14'1
Συvό8ωv tκτΙθe:ντocι προς έπικύρωσιv ύπο του 5λου σώμocτος τ~ς Έκκλ1jσLocς,. cr1jμocΙvει,5τι 8εv όπιίρχειέv τij 'Exxλ1jcrLq. έξωτερικοv α.όθΕVΤΙΚOV l)pyocvoν 8ι8ocσκocλΙocς,
μετ' εΙ8ικ~ς εύθύν1jς κocι έξουσΕocς προς το1)το' οτε οΙ λόγοι του θεΙου Πocύλου «πεΙ
θεσθε το!ς ~γoυμέVOΙζ ύμων κoc!. ύπεΙκετε'ocότοΙ γιΧρ &γρυπνουσιv όπερ των ψυχω'ιl
όμων 6>ς λόγον &π08ώσοντες» (Έβρ.

13, 17), &π08εΙκvυντocι κενοι. Δεv θα: ~M
vocτο 8ε νιΧ έκλιίβη τις τούς λόγους τούτους ώς ε~ς μόνην την έξωτερικην ;'ειθocρ
χΙocν ~ς ΈκκλησΙcx,ς &νocφερομένους, 8ιότι έφ' οσοv οΙ «~γoόμΕVOΙ}} τ(θεvΤGeΙ εΙς &με
σον σχέσιν προς την τύχην των ψυχωv των ύπ' ocύτων ποιμocινομένων, προφocνες ΟΤΙ
οΙ λόγοι κocΙocί νουθεσΙocι ",ωv ~γoυμένων κέκτηντocι καφΙocν cr1jμocσΙocν και ώς προς
την ΠΙστιv κocι το ηθος τωv κατιΧ πνευμoc τέκνων τωv

(1).

Δια: της θεωρΙocς 8~λoc 8η ~ς έπικυρώσεως ή έ!ννοιoc του μυστηριocκου 'Ιερα

τεΕου ~ς 'ΕκκλησΙας κολοβουτα.ι, 8ιόη κέκτητocι μεν τουτο τιΧ &πο του Κυρίου καΙ
",ων 'Αποστόλων 8ια8εχθεν 8ύο &ξιώματoc,

"λ ι κ 6 ν,

&ποβιίλλει ομως το 8 ι 8 α κ 't

LΚ

ήτοι το

l

ε Ρ α. τ ι κ ο ν

κocΙ· β α σ

L-

Ο ν η φέρει τουτο &νενέργ1jτoν,ένφ

κocτιΧ τηv Όρθό80ξον ΘεολογΙαν &Μνιχτον νιΧ χωρισθωσιv &π' &λλήλων τιΧ τρΙα
ταυτιχ &ξιώμιχτα

(2),

Κυρίως δμως 8εν έκπΙπτει 8ιιΧ ~ς έννοΙιχς ~ς έπικυρώσεως ιχύτο το1)το ΤΟ 8ι8ιχκτικον &ξίωμα του ·Ιερατείου μόνου, &:λλα: κιχ!. ιχύτη ή όΨΙστη έ!νvοια τ~ς ΟΙκου

μενi.κ~ς Συνό80υ ..

.

ΔιιΧ τοιιχύτης &ντιλ~Ψεως ή ΟΙκουμενικη Σύν080ς 8εν. είναι 8υνατον vιΧ θεωρηθη

ώς έν &γΙ<ι> Πνεύματι ά.ποφιχινομένη, ά.λλιΧ περιπίπτει εις εί80ς π ε Lρ ά. μ·oc τ ο ς,

·8ιιΧ του όποΙου έπιζητεΤτιχι νιΧ 8ιιχπιστωθΏ, πως ά.ντι8ρ~ έκ των όστέρων δ λα.Ος του

· Θεου

·είς τιΧς όπο ~ς Otκoυμενικ~ς Συνό80υ λα;μβocνομένocς ά.ποφά.σεις.Ώς 5μως

γνωρΙζoμεv έκ ~ς 'Eκκλησιocστικ~ς ·Ιστορίο;ς, ocΙ ΟικουμενικαΙ Σύν080Ι 8εν ύ~ρ
ξocv μηχανικιΧ κιχ!. έρ~μην του λιχου συνερχ6μενα.

l)pyocvoc,

ά.λλ' &.ντιθέτως προϋπέθε

τον πά.ντοτε πληθυν ζυμώσεων κoc!. προβλημά.των πιχριΧ τοις πιστο!ς, κocτιΧ την 8ιά.ρ
κειιχν των όποΙων έκ8ηλωθεΙσης ~ς σκέψεως πιχντος ~ς ΈΚΚλησΙο;ς μέλους έν έλευ-

· eepEq., συνe;κα;λειτο ~ κιχνονική τ~ς 'ΕκκλησΙιχς ·ΙεριχρχΙoc, tvoc τελεσι8Ικως ά.ποφιχν
θη προς κιχτά.πιχυσιν των έρί8ων κoc!. των σχισμιίτων.
την τοιocύτην τ~ς Συvό80υ Ιννοιιχν σα.φως όμολογεΊ: κιχι ό i1λλως έγγυς του

· Chomiakov

ΤGeσσόμενος

St. Zankow,

γρά.φων περΙ τωv Οικουμενικων Συνό8ων:

«ΚocτιΧ την πρiiξιν των &.ρχαΙων ΟΙκουμενικων Συν68ων ή OCρμ08ιότης αυτων ά.φο
ρ~ κατ' ά.ρχην εΙς τιΧς ή8η &ναφανεΙσα;ς καΙ έπικιν8ύνους κocταστά.σας αΙρέσεις και τιΧι;

συμπαρομαρτούσας ταύταις έ!ρι8ας καΙ τα: σχίσματα.

(Hefele 1, 5). "Εργον λοιπον

~ς Συνό80υ ητο καΙ ε!νocι νιΧ μαρτυρήctn την ά.ληθ~ 8ι8ασκocλΙαν ~ς ΈκκλησΙocς
κocι συνεπως το μεν νιΧ 8ιατυπώση &κριβως την 8ι8ocσκαλΙαν τΙΧότην, το 8ε νιΧ κρΙνη
καΙ κιχτα8ικά.ση την ocΤρεσιν»

(3).

.

'Αλλ' ~ οληβαρότης του τοιούτου έπισφραγιστικου ρόλου των ΟΙκουμενι
κων Συνόaων, αΙτινες πρωτΙστως ίιποντιχι των θεολογικων συζητησεων κιχ!. ούχι

(1)
(2)

Πρβλ. 390ς Κocvώv των άγΙων Άποστόλων (ΡΠ,

11,

ΠρβλΠ. Tpεμπέλoc, Δογμocτική, τομ.

σελ

2 1959,

Μ).

1408-150 .

. (3) 8t. Zankow, Die prinzipiellen 8chwierigkeiten... , έν Proces-Verbaux... , σελ 276.
Πρβλ. κocΙ Ε. Granitch, Das Problem der Einberufung der (Jkumenischen 8ynode, έν : Proces-Verbaux... , σελ. 286.
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ΠΡOΎjγoαvτα:~ τοότων, ~γκε~τα:~ κuρΙως εLς πλέον σuγκεκρψ.ένον γεγονός, δπερ &πο
κλειε~ οtκοθεν την ~ννo~α:ν τ~ς έκ των δστέρων έπ~κuρώσεως. ΤΟ γεγονοςτοίίτο

e!νOGL, ι)τ~ α:Ι οtκοuμεν~κα:Ι Σόν~80~ 8εν &ποφα:Ινοντα:ι &πλως ώς ~ α:όθενηκ~ φων~
της ΈκκλΎjσΙα:ς, &λλ'

& ν α: θ ε μ α: τ Ι ζ ο u σ ~ ν έκ των προτέρων ΠcXντα:μ~ 8ε

χόμενον τα:ς ήθ~κ080γμα:τ~κOCς α:δτων &ποφcXσεις, το ΤO~Oίίτoν 8ε 8εν πρέπε~ να: θεω
ρηθη ώς μετα:γενεστέρα: της ΈκκλησLα:ς τιxκτ~κ~ προς έπιβoλ~ν ΤcXξεως κα:Ι πε~θα:ρ

χΙα:ς, 8ιότι &κριβως έν τοΤς της ΠΙστεως κα:Ι α:δτος δ θεΤος Πα:αλος έπο~1jσα.το χρ~,:"
σ~ντoα «&νcX~εμα: ~στω» (Γα:λ. 1, 7-9), δπερ μα:ρτuρεΤ '):0 μέτρον τ~ς εόθότης 'rou
8~8α:σκcXλοu τ~ς Πίστεως κα:Ι την &xpcX8OGvτoν πεπotθΎjσιν εΙς την θεόθεν α:ότοα &πο
στολ1jν, πεπo(θΎjσιν, ~ν κα:Ι οΙ Πα:τέρες των ΟΙκοuμενικων Σuνό8ων έξέφρα:ζον 8ια:
τοαγνωστοα τόποι> «l80ξε τ<ϊ> &γΙ<ι> Πνεόμα:τι κα:Ι ~μΤν».

Βεβα:Ιως δ

Chomiakov

8ιr:σχuρΙζετα:ι, δτι λέγοντες οΙ Πα:τέρες «l80ξε τ<ϊ> &γΙ<ι>

Πνεύμo:τ~ κα:Ι ~μΤν» 8εν έξέφερον τον ί)στα:τον λόγον, 8~ότι δ ΤΟLοuτος τύπος «8εν

εIνα:~ δπεροπτικδν θΡcXσος, &λλα: τα:πε~ν~ έλπΙς, ~τ~ς &ργότερον 8~α: σuμφωνΙα:ς ~ &Ρ

ν1jσεως -rou «δλοι> λο:οα τ~ς 'ΕκκλησΙα:ς» :η «τοίί ι)λοι> σώμα:τος 'rou Xρ~στoα» έπι
βεβα:Lοuτα:ι ~ &πορρΙπτετα:ι» (1).
'Αρκεϊ: ι)μως &πλως ~ έλπ1.ς μετ' &βεβα:~όΤΎjΤOς, 8ια: να: 8όνα:τα:ι ~ Σόν080ς να:
&να:θεμο:τΙζη κα:Ι. να: &ποκόπτη του οώμο:τος του Xρ~στoυ τοός μ~ 8εχομένοuς τOCς
&ποφcXσεις α:ύτης ;

(2)

Δεν θα: tjτο τουτο

l

γ κ λ η μ α: έκ μέροuς των Πα:τέρων τ~ς

'EΚΚλΎjσΙα:ς ; Άνα:μφιβόλως τοια:ύτη τα:κτικη των Πο:τέρων θα: &πε't'έλει Ιγκλημα:
πα:ρεμφερες προς έκεΤνο, δπερ 8ια:ΠΡcXττε~ 8ικοοστ1jς τ~ κα:τα:8ΙΚcXζων εlς θ&νοοτονδπδ-

6

'10>
11..'
,
λ'
β β
Ι
, - '10>
ι
,
o~κ ν τινιχ Ο(.νει> ιχποχρωντων
ογων
ε α:ιοτητος περι τοι> o~κα:ΙOI> της ΤOια:uτης κα:τιχ-

8ΙΚΎjς. ΤΟ ΤO~Oίίτoν 8ε των Πα:τέρων lγκλημιχ θα: tjτο lτ~ στυγερώτερον του τοα 8ικιχ

στου έκεΙνΌυ, λιχμβιχνομένης δπ' Ι>Ψ~ν τ~ς οδριχνΙου 8ια:φορ(iς του φυσικου &πο τοα
πνευμιχτικου eΙXνcX1.ou.
Έτέρα: 8uσκολΙιχ τ~ς έννοΙα:ς τ~ς έπ~κuρώσεως έκ των δστέρων εIνιx~ κα:Ι ~ &κδ
λοuθος:

Έaν κο:Ι ~ otκoυμεν~κη Σόν080ς 8εν θεωρηθη ώς ~ τελεσΙ8~κoς πρ(iξ~ς τ~ς Έκ
κλησΙιχς, ~ 8~ο:τριχνοuσα: την φων~ν ο:ύτης, τότε 8εν δΠcXρχε~ πλέον έτέριχ σuγκεκρι
μένη κιχ/. έΠ(σΎjμOς πρ(iξ~ς της ΈκκλησΙα:ς, &φ' 1jς 8έον να: θεωρ~τα:'; λ~ξα:ν θεο'
λ ογικον

τι πρ

όβλ
'10> ι
, ,
"
Ι
..
Ι
Υλ
ημα:, οΙΟΤΙ κα:ι η μετιχ την τοιιχυτην η τοια:υτην του Q ου

λ

-,

ι
α:ου α:vτι-

8ριxσ~ν συγκιχλοuμένη Σόν080ς 8εΤτα:ι κιχ/. α:οθις της έκ των δστέρων έπικυρώσεως
κιχΙ οί)τως lχομεν το γνωστον &8~έξ080ν

'rou regressus ad infinitum. Προβλημα

τ~κoς 8~λιx 8η κιxθΙστιxτα:~ δ χρόνος, κιχθ' 8'1 8έον να: θεωρηθη έπικuρωθεΤσα: Otxouμεν~κΎ) τ~ς Σόνο80ς, έφ' ι)σον 'ruyxcXve~ &Μνιχτος έΠΙσΎjμOς της ΈκκλησΙα:ς πραξ~ς,

(1) Πι:φα, Plank, μνημ. έργ., σεΛ. 69.
(2) 'Ότι ~ ΠΙστις των Πα,τέρων των Σu'Jό8ων ΠεΡΙ το\l &Λα,θ1jτoI) ιχ.ότων ~τo π ε π ο Ι θ η σ t ς
κιχ! οόχ! έ Λ π Ι ς, =Ρα,τηρεϊ: κιχ! δ Ι. ΚΙΧΡμ(Ρ1jς, εΙς .την .ΠΙΧΡrιτηΡ1jσιν του Μ. Κωνστιχντ(νοu; «Πα.ν
γα,ρ ο,τι

8' &ν έν τοϊ:ς ά.γ(οις των 'Επισκόπων σuνε8p(oις πρ&ττητα,ι, TO\lTO προς .την θε(rιν βούΛησιν

&!χει την ιXνrιφopOCν», έπιΛέγων ; «τηll π ε π Ο (θ η σ ι ν &.κριβως τocύτην εΙχοll κιχ! πOCντες οΙ μετέ
χοντες των Σu'Jό8ων ΠΜέρες, τήιι δπο(ιχν έξέφρα,ζον 8ια: το\l &ποστοΛικο\l «~Oξe: τφ ά.γΙφ .Πνεύ

μα,τι κrιΙ 'ήμϊ:ν» ('Ι. Krιpμ(ρη, Ta 80γμα,τικιΧ ~Ι ΣUμβoΛικιX μν1jμe:Τα,... , σελ 105). 'ΕπΙ της αότ7jς
μα,pτup(rις το\l Μ. Kωνστrιντ(νoI) πα,ρα,τηρεί κrιΙ δ Ρ. Meinhold: «Konstantinhat sich dabei
auch die kirchliche Konzilsauffassung zu eigen gemacht» (Ρ. Meinhold. Die Κοη'ΖΗθ der
Kirchein Evangelischer Sicht, Stuttgart 1961, σεΛ. 56).
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δ ~ε λ(Χ.Ος του Θεoσθa ~~σ:τελη π&ντοτε έν &.βεβσ:~6τηΤL (1).
ΆλλιΧ προς τοόΤΟLς κσ:Ι η παρικτηρησLς του &εLμν~στοu Άν8ροότσοΙ) περΙ τοσ

3 u σ π σ:

Ρ α μ

uθ

~το

u

της σχtσεως του &.λσ:θ~ΤOI) τοσ Π&πικ προς το &.λ&θητον

των ΟΙκοuμενLκων Σuν68ων, θιi: ~GxuItV ιΧπολότως καΙ περΙ της Όρθο30ξΙας, έιi:ν
ιΧπε3tχετο σ:6τη την ι!ννΟL(IΝ της έκ των uστtρων έΠLκuρώσεως των ιΧποφ&σεων των
ΟΙκοuμενLκων Σuν63ων. Ή ΤΟLαότη παρατ~ρησLς του Άν8ροότσοΙ) όπηρξεν έΠLΤU
χεστ&τη, ι!χοuσα 06τω

:

<<'Άλλως 3ε καΙ Υι σxlGLt:; τοσ ιXλσ:θ~ΤOI)

το των οΙκοuμενLκων Σuν68ων.
Σόνο80L

glOUGLV

'rOU Π&πα προς
.. εlνσ:L 8uσπσ:ραμόθητος, 3L6ΤL η αΈ οtκοuμενLκσ:Ι

o~κoθεν το &'λ&θητον, οόχΙ 8έ έκ της σuναLνΙσεως του Π&πσ:, καΙ

τ6τε ι!χομεν 8όο ι)ργανα 3L&φορα του ιΧλαθ~τοu, η προς τοuτο ιΧπαLτεLταL Υι σuναΙνε

GLt:;

τοσ Π&πα~

6.Jc;

κατ' οόσΙσ:ν φρονεΊ; Υι Ρωμσ:·,κη Έκκλησίσ: μετιi: το

1870,

κσ:Ι

τ6τε αΙ οΙκοuμενLκαΙ Σόνο80L οό3έν σημα(νοuσαL εlναL πεΡLττος μ6νον τ-ης Ρωμαϊ:
κ-ης ~8ρας κ6σμος»

(2).

ΤΙς λΟLπον &'προκικτ&ληπτος μελετητης ~θελεν &.ρνηθη, 6ΤL δ σuλλογLσμος ουτος
τοσ Άν8ροότσοΙ) 8έν θιi: rσχuε κσ:Ι περΙ Υιμων, .χν -ήθέλομεν ιΧπο3εχθ-η καΙ έτέρικν
σ:όθεντΙαν, οlαν3~ΤLνα, έκτος κσ:Ι μετιi: την ΟΙκοuμενLκην Σόνο80ν, προς έΠLκόρωσLν
των &.ποφ&σεων αότης

;

Π&ντες οΙ ιΧνωτέρω έκτεθέντες σuλλογLσμοΙ καΙ λ6γοι καθLστωσLν ιΧπαρ&3εκτον

θεολογικως την ~ννΟLαν της έΠLκuρώσεως

(Sanktion),

μ6νη 8έ έξ έπ6ψεως Όρθο-

86ξοΙ) ΘεολογΙας όρθη έν προκεψtνφ &ΠΟψLς ΤUYX&VItL Υι

gVVOLIX

της

ώς έξωτεΡLΚΟU τεκμηρΙοΙ) της οΙκοuμεν';κ6τητος Σuν630U τιν6ς, οόχΙ

&. π ο 8 ο Χ -η ς,
8$ κσ;Ι ώς έσω

τεΡLΚ-ης σuστατικης αΙτ(σ:ς .ικότ-ης.

8.

Κρίσις

Ka:i

αξιολόγησις τou θεολογικοϊ)
τοϊ)

EpYou

καΙ

'Eijt;

θεωρίας

Chomiakov

ΚαLΤΟL πολλοΙ ιΧσχΟληθtντες εt8Lκως μετιi: του θεOλOγLΚOυ έ!ργοΙ) το\)

Chomiakov
(Wl.

tTCtXPLVΙXV τοστον, έλέγξσ:ντες 8ι' ιΧσ&φεισ:ν δρολογ(ας κσ:1. λ&θη μεθ08ικ«

Solovjev (8), G. Morel (4),

Ρ.

Baron (5),

κ.&.),

UTC&PXOUGLV έ", τοότοις καΙ πλεL-

(1) ΈπΙ Tou σ1)με!ου τοότου 6ρθωι;; ΠΟΙΡΟΙΤ1)ρεΤ δ έκ των ΡωμΟΙLοκοιθοΛr.κων Ρ. Johannes
ChrysostomosOSB : <<Ε!; fragt sich nun, wie θΒ durch kirchliche Selbstevidenz festgestellt
werden kann, ob θίnΚοηΖΗ die Stimme der kirchlichen Sobornost ist oder nicht.Warum
kann man dann nicht einfach durch die kirchliche Selbstevidenz feststellen, was Wahrheμ
ist oder nicht? .• Wenn αιΜ den Vertretern des Volkes und der Geistlichkeit das Recht
einraumen wollte, nach den Beschlίissen des (jkumenischen Konzils, diese. anzunehmen
oder Ζυ verwerfen, dann musste αιΜ logischerweise auch das Verhalten jener GrUΡΡeή
billigen, die sich ι;eίnerΖeit gegen die Entscheidung verschiedener (jkumenischer ΚοηΖί
lien auflehnten. Diese Bewegungen waren oft sehr stark, so. dass ihre Verfechter durchaΙΙS
glauben konnten, die ΒΙίαιαιθ des Volkes bzw. der Kirche zum Ausdruck Ζυ bringen» Ι?~
J ohannes Chrysostomos, Das (jkumenische Konzil und die Orthodoxie, έν: «Una Sancta~
(1959), σεΛ. 184).
(2) Χρ. Άν8ροότσου, ΣuμβοΛLκ-η έκ8. β', 'AθijVOΙL 1930, σελ 33.
(3) Wl. Solovjev, La Russie et Ι' Eglise universelle, 41) έκ8. Paris 1922 (περΙ Chomiakov σεΛ. 34-39).
.
(4) G. Morel, La Theologie de Chomiakov, έν : Revue Catholique des Eglises, Ι(1948}
56-65, 127-144.

.

(5) Ρ. Baron, Un theologien laic orthodoxe russe au ΧΧΙ. siecle: Alexis Stepanivitch
Khomiakov (1804-1860 }-son Ekklesiologie, expose et kritique, tv: Orientalia Christiana
Analecta 127, Roma 1940, σεΛ. 130 έξ.
.
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στo~ τόσον έκ των μη ΌρθοΜξων (κυρίως Δ~αμαρτυpόμενo~) ()σον καΙ έκ των Όρ":
θοΜξων (κυρίως Σλαυo~), o~τ~νες έν τφ προσ6>πφ του

Chomiakov

έχαφέ'nσαν

τον όιριστον θεωpητ~κoν της Όρθο36ξου ΘεΟλογΙας .

. ΚαΙ αότος ~τι ό G. Racoveanu, δστις, ώς η3η εt30μεν, 8ι' εΕ3ικων προσφάτων
μελετων του &ναφεΙ την

θεωρίαν, ώς πάντ:ι &ντopθό~ξoν καΙ όλεθρΙαν

sobornost

3ι' αότα: ταυτα τα: θεμέλια της Όρθ030ξίας, περΙ του εισηγητου ταύτης

Chomiakov

γράφει τα: &κόλουθα: «Έκ των 'Ανατολικων θεωρητικων ή τιμητική θέσις &.νήκει
&.ναμφιβόλως εες τον Α.

S. Chomiakov,

τον πλέονέ.ν3ιαφέροντα των νεωτέρων λαί:

κων Θεολόγων της χριστιανικης Άνατολης»

τουτο βεβαΙως σημαίνει, δτι δ

(1).

Chomiakov

παρουσίασεν ώς Θεολόγος ααν-ην

πρωτοτυπΙαν, είναι δμως γνωστόν, ΟΤΙ εις τον χωρον της συστηματικης καΙ 3ή της
30γματικης ΘεολογΙας ή πρωτοτυπία 3ιατρέχει πάντοτε τον κΙν3υνον της ά.πο της
~ <:>
ι
παραοεοομενης

ΠΙ
ιστεως

,

απο

κλ'
ισεως

Το παρακεκιν3υνευμένον της

\ -

και ης

sobornost

<:> ξΙ

κακοοο

ιας.

θεωρίας του

Chomiakov

ά.μέσως 3ιέ

γνωσαν οΙ σύγχρονοι η3η α.ότφ Θεολ6γοι της Ρωσικης Έκκλησία.ς, 3ι'& καΙ έξηγέρ
θησαν κατ' αότου &Κάθεκτοι, έν οΤς κυρΙως οΙ ν.

Linickij. Έπει3ή
του Chomiakov, μή

F. Pernickij, Α. ν. Gorskij

καΙ Ρ. Α.

δμως, ώς εtπομεν έν τοΤς Ιμπροσθεν, ή πνευματικ-η

κίνησις

οΟσα. όισχετος καΙ προς τα: πολιτικα: 3ιαφέροντα των

ήμερων, είχεν εόρυτάην &πήχησ~ν καΙ παρα: "o'it; κόκλοις των Σλα.υοφίλων, Υιγέρ
θησα.ν ώς ~τo έπόμενον καΙ οΙ δποστηρικταΙ της

sobornost

θεωρίας συγχρόνως

xOl!l

πα.ραΧλήλως προς τους πολεμίους, μετα.ξυ 8έ τούτων ί3ιαιτέρας μνείας όιξιοι τυγ:
χάνουσιν οΙ Α.

Ivanov - Platonov καΙ F. Smirnov. Χαρακηριοτικον πάντως τuγ
Plank, ()τι ένφ οί πολέμιοι της θεωρίας τα.όης προ

χάνει, ώς παρετήρησε καΙ ό Β.

ήρχοντο έκ της τάξεως των έπισήμων Θεολόγων της Ρωσικης Έκκλησίας, οΙ όπο
στηp~κταΙ προήρχοντο έκ κόκλων μή Θεολόγων, &λλ' έκ φιλοσοφοόντων. καΙ έλευ
θέρων 3ιανοητων

(2).

Άνεξα.Ρ ...ήτως ί5μως των ποικίλων έπιχειΡημάτων της θεολογικης ταυης ~ρι-

30ς έκατέρωθεν, &.τινα; λόγφ συντομίας δποχρεουμεθα να &.ντιπαρέλθώμεν έν~αυθα;
έαν
~pεπε να: &ξιολογήσωμεν το ~ργoν καΙ την θεωρίαν του C~omiakov, θα:

ea

ημεθα όποχρ.ωμένοι κατ' &.ρχην να: δμολογήσωμεν χάριν της 3ικα.ιοσύνης,ί5τι ή τοι
α.όη τοί)

Chomiakov

θεωρία. Ι3ωκεν ά.φορμ-ην προς σοβαρα:ν έν τη ΈκκλησιολογΙq;

3ιιχτριβην των Σλα.όων κυρίως Όρθ03όξων Θεολόγων καΙ έν τοότφ .&σφαλωςΙγκει':
τα.ι

Λ
'Ι

θ

\

\' -

ετικη προσφορα αυτου.

Κατα: τα: &λλα 3έον να παραηρήσωμεν, ί5τ~ δ

Chomiakov

έκκινεΊ: έκ μονομε

ρους έκκλησιολογικης &.φεηρΙας, ητοι έκ τηςεΕκόνος της ΈκκλησΙα.ς ώς «ο6>μα.τος»
καΙ ώς «όργα.νισμου», οόχΙ 3ε. καΙ έκ της έννοΙα.ς της Έκκλησίας ώς κέντρου κα.Ι. όρ
γάνου της σωηρία;ς

(8).

(1) G. Racoveanu, Okumenizitίi.t aus der Sicht der rumanischen Orthodoxie, έν: Ostkirchliche Studien (1958), σελ. 269.
.
(2)Περ~ πιtντων τοότω" (8ε Β. Plank, μ.'ΙΙημ.. έργ., σελ. 100-126.
(3) Δι' 8 όρθως πιχριχτηρεΊ: περ~ το\! Chomiakov κιx~ της δλης κι'llήσεως τω" Σλα:uοφΙλωv δ
J. Romanides: «lnstead ο! basing their Theology ο! the Church οη Patristic Soteriology
,and Christology, they adapted themselves to a contemporary german Philosophy of social
.life as. organism and imagined that russian peasants were the orthodox pa r e χ c e11 e n c θ
because οΙ something inherent ίη the national character» (J. Rόmanίdes, Orthodox E~'"
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Ι
Τ'Ίjν

ι
το~α;uτην

ι
μoνoμερ~α;ν

~
ΤOU

Ch'ak
Μ
Oml
ον . μα;ρτuρε~

κα.~ το γεγονος,
\.\

oτ~ προς

' "

\

στ7ιρ~ξ~ν της θεωρία;ς τοu έπ~κα;λεt.τα.~ οοτος έκ των νεωτέρων σuμβολ~κων κε~μ.ένων
της Όρθ080ξία;ς μόνον !ν χωρίον έκ της Έγκuκλίοu των Πατρ~αρχων της Άνα;το
λης του έ!τοuς

1848, gνOcx

λέγετα;~, 5τ~ «παρ' 'ljμo'Lv ο!)τε ΠιΧτρ~ocρχα~ ο!)τε σόν080~ ~8u

vTιO'Ίjcrocv ποτ ε ε~σα;γα.γεIν νέα, (Mτ~ δ όπερα;crπ:~στ~ς

(1)

της θΡ'ΊjσκεΙιΧς έστ!ν αδτο

το σωμιΧ "ης 'Eκκλ'ΊjσΙΙ~ς, ~τo~ αΙΙτΟς δ λιΧ6ς,5στ~ς έθέλε~ το θρήσκεuμα ιΧδτου ιΧΙω
νίως α.με1.'OCβλ'ΊjΤΟν ΚιΧ! δμoε~8ες τφ των ΠιΧτέρων α.Uτoυ ... »

miakov

(2), έκφρocζε~ 8ε δ ChoG.Samarin, 5τ~ έν

την βα;θuτocτην α;ότου ΙΚιΧνoπoΙ'Ίjσ~ν προς τον φίλον τοu

τφ μν'Ίjμονεuθέντ~ χωρίι:Ρ 8~MσκεΊ'ιΧ~ ~ πλέον &νθ~εριΧΡΧ~Κ~ 8~8ιΧσκα;λΙα, κιχ! το1)το
οπο των &νωτocτων ΊεΡιΧρχων της Άνα;τολης

(3).

ΚιΧ! πρωτΙστως μεν 8έον να. ΠιΧρα;Τ'Ίjρήσωμεν περ! τοϊ) χωρίοu των Πα;τρ~α.ρχων,

5ΤL τουτο οΙΙ8εν εΙσ'Ίjγεϊτα;~ το &νθ~ερα;ρχ~κόν, έφ' l)croν λέγεL)

Σόν080~ 8εν Μνα;ντα;ι να. πρoσθέσωσ~ ν έ ο ν τ~.

l)'t'L

οΙ Ίερocρχα;~ κα.Ι α;!

.

Δεότερον, το χωρίον οΙΙ8εν πα.ρέχε~ τφ «λαφ» 8~ΚιΧΙωμιΧ t8LιΧΙτερον 8~8ιΧσκα;λίιΧς,
8~ότι δμ~ει περ! της ΟΠ ε.ρ α; σ π Ι σ ε ω ς της Πίστεως πα;ρα. πα.ντΟς του λα;ου.
'Έτερον δμως το

τΟ

uπ ε Ρ ιΧ σ π Ι ζ ε σ.θ α; ~

τ~ν πα;ρα;8ε80μέν'Ίjν ΠΙστ~ν κα;l ετερον

3 ~ 8 oc σ κ ε Lν τα.ότην αιόθεντικως, ένταυθα; 8ε ορθως ΠιΧρετηΡ'Ίjσεν δ Β. Schul6τ~ δ

tze,

Chomiakov

σuγχέεt τα.ς έννοlιΧς το;) δπεΡιΧσπ~σΤOϊ) κιχ! το;) 8~8ιΧσκOCλοu(4).

Έκτος δμως το;) χωρΙοu τοuτοu, 6περ πα;ΡιΧνοήσιΧς έΧΡ'Ίjσ~μoπoΙ'Ίjσεν ό

miakov,

Cho-

(όφε~εν oUτoς να. λιίβη όπ' δΨ~ν κα;l ετεριΧ σχετ~κα. χωρΙα; των νεωτέρων

.ημων σuμβολ~κων μν'ΊjμεΙων, &πνα. 8tα.σα;φοUσtν επ πλ'Ίjρέστερoν τον ρόλον το;) Κλή

pou

κα.Ι .το;) λιΧΟ;) έν τοις της ΠΙστεως.
05τω π.χ. έν '!;φ β' δρι:Ρ της ΌμοΙ.ογΙιΧς του Δοσιθέοu Ρ'Ίjτως λέγετα;t, δτι «όμο..,

λογο;)μεν την Κα;θολtκ~ν ΈκκλφΙα;ν &8όνιΧτον &:μα;ρτησα;~ ~ δλως πλιΧν'Ίjθηνα;t ~ ποτε
ιro Ψε;)~oς &ντί της &λ'ΊjθεΙα;ς έκλέξιΧt. Το γα.ρ Πα.νOCγ~oν Πνευμα; &εΙποτε ένεργουν

~ ι α.

των

π ~ στω ς

θ 'Ίj γ ε μ ό ν ω ν,

3

~ακον ο όντων

&. γ

Ιων

Π α. τ έ Ρ ω ν κ α. Ι

πocσ'Ίjς όπο~α;σοuν πλOCν'Ίjς την Έκκλφία;ν &πα.λλιΧττεt»

κ α;

(5).

Ή 3ε έν 'ΙιΧσ(ι:Ρ Σόνο80ς &μολ6γφεν, ότι ή ΈκκλφΙα «~LΜσκετα;t δπο του
Πα.ναγΙοu Πνεόμα;τος, ιΧλλ' οόκ &μέσως γλώσσα.tς 8ε κα;l χερσ!ν &νθρωπΙνα;~ς κεχρ'Ίj
μoέ'llou του Π νεόμα;τος .... Ή Έκκλ'Ίjσ(α; γουν δπο ,ων θεοπνεόστων λογίων των ΠιΧ

τέρων 8~8ιΧσκoμ.έν'Ίj οό λέγετα.~ δπ' &νθρώπων, &λλ' δπο το;) Πνεόμα;τος 8t~,χσκεσθα~.
Έκεινo~ γα.ρ Πνεόμα;τ~ θείφ κtνοόμενο~ 8~Mσxoucr~v -ημαι; οό κιχτ' &νθρωπον, ιΧλλα.

κα;θ' .ην δπο το;) ΠνεόμιΧτοςέ:'λιΧβον εμπνεuσLν, 8 ~ηλoν έξ ~ς προς ιΧλλήλοuς qoucr~
σuμφωνΙα;ς» (6).
kJesiologie according to Alexis Chomiakov, έν : The Greek Orthodox Theological Review 2
(1956), σελ 73.
(1) Ή λέξ~ς roΠcεpα:σπιστης» &:πα:ντ~ πα:ρct τ~σ~ σuyypα:ψευσι κα:Ι ώς «φόλιχξ)),τουτο 81: όφεΙ
λετα:~ εΙς το γεΥονος, l5τ~πoλλoΙ ΧΡ1jσιμοποιοuσι την πα:ρα:πομπην έκ του ρωσικου κειμένoυ,~θα:
'το δπεΡα:σπιστης &:πο8ι8ετα,ι 8ι.ιi: του δρου

«chranitel», δπερ πρωτίστως σ1jμoι[νει «φόλιχξ».
(2) llιxpck Mansi, conc. coll. 40 (Paris 1909), 407.
.
(3) Πρβλ G. Racoveanu, ένθ. &;νωτ., σελ 270.
(4) Πρβλ. Β. 8chu1tze, Α. Β. Chomiakov und das Halb-jahrtausend-jubiIaum. des Ei:nigungskonzils Υοη Florenz, έν: Orientalia Christiana Periodica, Roma 4 (1938), σελ. 478.
(5) Πα:ρα: Ί. Kα:pμΙpΎl, Tck 80γμοιτικα: καΙ σuμβoλικα: μν1jμε'ία... , σελ. 755.
(6) Πα:ρα: Ί .. Kα:pμίpΎl. ένθ.&:νωτ•• σελ. 579.
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M~πως l)μ.ως καΙ έκ του κεψ.ένου της θε(αςΛειτουργΙας των Όρθ08όξων, δπερ
&πί. αιωνας ήχεΤ &ν

't'0L'c; 'Ορθοδόξοις

ναοΤς, &VΤ~καΤOπτρίζOν &ν πολλοΤς &ρ~στoυργη

μ.ατικως το 'Ορθόδοξον δόγμ.oc, δέν εΤχεν ο

Chomiakov

καΙ. έτέραν &~~ocΨευστoν μ.ιχρ

τυρία:ν περΙ της εύθό'Πjς καΙ. &ξουσ(ας του &πισκoπ~κoυ &ξιώμ.ατος &ν
στεως

;

τοΤς της Πί

Τ'lΙν τo~ιxότην ύπεόθυνον ΚOGί αύθεvτ~κ-ην θέσιν του Έπισκόπου συνεL8υtα;

~ 'Εκκι.ησΙιχ ε()χετα~

8L<X του

Ζερέως μ.ετ<Χ τόν καθαγιασμ.Οντων τιμ.Ιων ~ώρων

:

«'Εν

πρώτo~ς μ.ν~σθητ~, Kόρ~ε, του Έπ~σκόπoυ ~μ.ων (8εΤνιχ), ον χOCρισαι τιχΤς &:γίαις σου
ΈκκλησίαLς
τα τ Ο ν

&'1 εΙρ~νΊJ

σωον, ~ντιμ.oν, ύγ~α., μ.ιχκροημ.ερεόοντα καΙ ό ρ θ ο τ ο μ. ο υ ν

λ όγ ο ν τ η ς

ση ς

&λ

η θ ε

( ΙΧ ς ».

ΚαΙ μ.όνον το ρημ.α «όρθοτομ.ω», κυΡLολεκτοόμ.ενον έπ1. μ.όνων των Έπισκόπων,

ivii'>

τ<Χ λΟLΠ<Χ της Έκκλησιας μ.έλη «Ομ.ολογουσι»

(1)

την ΠΙστιν, Μ ήτο &ρκετόν,

8ι<Χ ν<Χ 8ηλώση την σημ.ασ(ιχν της &π~σκoπικης αύθεντ(ας

&v

τοΤς της ΠΙστεως κατ<Χ

τ-ην &ντΕληψιν των 'Ορθ08όξων.
τιχυτιχ πOCντιχ l)μ.ως 8έν έ'λιxβεv ύπ' 6ψιν δ

Chomiakov (2), 8L<X τουτο 8ικιχ(ως
Linickij : «ΚαΙ ~ν ~

παρατηρεΊ: περί της θεωρ(α:ς του δ προμ.νημ.ονευθεΙς Ρ. Α.

ητο 8υνιχτον ν<Χ χαρακτηρ(ση τις την τοιιχύτην 8ι~ασκιxλ(ιxν ώς τουτ' ιχύτο προτεστιχν";

ΤLκ~ν, θ<Χ έπρεπε ν<Xδμ.oλo~σrι, l)τL προσεγγ(ζεL δπωσ8~πoτε εΙς τον ΠρότεσΤΙΧVΤL
σμ.6ν •. τουτο ~LΙΧΠLστουταL Ι8ιαιτέρως έκ του γεγονότος,

l)TL oi5Toc;

(ο

Chomiakov)

&ρνεΤται τ-ην 8Lι:kκρισιν 8ιδιχσκούσης κιχι 8ι8ιχσκομ.ένης 'Εκκλησ(ιχς, ~ΤOΙ τ-ην 8ιιΧκρι
σιν Ίεραρχ(ας καΙ λιχου. τουτο 8έ σημ.ιχ(νει, ΟΤΙ &ν τη 'Εκκλησ(q; οΜέν ύπOCρχειπρό
σωπον ρητως &ΠLφΟΡΤLσμ.έvον κιχί. 8ιιχκεκριμ.ένον

8L<X το

κ~ρυγμ.1X του λόγου του Θεου,

~Ι<X την δι8ιχσκΙΧλίιχν των ιΧληθειων της Πίστεως, κΙΧί l)ΤL τοιιχυτιχ πρόσωπα. 8έν δύ,:,
νιχνται ν<Χ ύπOCρξωσι»

(3).

Τ<Χς έπικιν8όνους Ι8έας της θεωρ(ιχς· του

Chomiakov· κιχυτηρι&ζει

εστω κΙΧί. ή

π(ως κιχί. ο ~μ.έτερoς Π. Τρεμ.πέλιχς, χιχριχκτηρ(ζων ταιύταςώς «σοβΙΧρ<Χς ύπερβο

λOCς», ιχ!τινες τε(νουσι «\Ι<Χ Ισοπεδώσωσι κληρον και;' λιχόν»

(4).

Κιχτιχκλε(οντες πOCντως την &ξιολόγησιν της θεωρίιχς του Chοmialωv; ~UVOCILeOIX
σuvτόμ.ως νcX έλέγξωμ.εν αύτην &πί. &ΚΡOCΤ<j)

τ

LΚ Ο Κ Ρ ΙΧ Τ ί q;, κιχί. 8ή καΙ έπί φ
'V_"
~I.L

1..1 σ

L
.
ι
ι
ΙXXpfhT<j) πνεuμ.ΙΧΤΟΚΡΙΧΤLq; μ.εν,

π ν ε 1..1 μ. ΙΧ Τ ο κ Ρ ΙΧ τ Ι

Lο κ Ρ ΙΧ Τ ί q;.

q;,

έπί.

σ χ ε

.

~ ι
ι
λι
'r!
οΙΟΤΙ συγχε:οντιχι π ηρως τιχ υρια: των

~ι

01..10

της Έκκλησίιχς ΙSΨεων, ~ΤOΙ της οριχτης κιχί. της &ορ&.του. 'Επί σxeTLXOXPΙXT(q;, 8ιότι

ού8εμ.ίΙΧ κιχτιχλε(πετιχι τοίς μ.έλεσL της 'Εκκλησ(ιχς βεβιχιότης περί του όρθου της έιxυ~
των Πίστεως, έφ' ί5σον ού8έν οριχτον μ.έγεθος δόνιχτιχι ν<Χ &ξιχσφΙΧλίση ΙΧύτοίς την

(1)

Όρθως δθεv γρεΧφει περ! των 80γμ~τικων &.ποφεΧσεων των ΟΙκουμενικων Σuν68ων δ 'Ι.

Κ!Χ.λοΥήρου: «Δι' α:δτων SκτΙθετα:ι κιχ! κα:τoχυρoUτ~ι α:όθεντικως κιχ! ά,μετα:κλήτως
σΤLα:νικ~ π!στις εΙς τ« ύ=ρφυόί έκε!να: μυστηρια:

iJ

τας μεγεXλα:c; &λ1jθε!α:ς,

,,«C;

1)

δπο!α:ς

όρθη χρι;'

1)

&πεφο.;

εόσπλ~yχν!α: κ~! φι.λ~νθρωπ(~ του Θεοϋ -lιθέλ1jσε ν« &.ποκιΧ.λόΦτι εΙς τούς &.νθρώπου,;έν χριστφ •.•

ε!ς δ μ ο λ ο γ Ι ~ '11 κα:! έπικεΧρπωσιν ύπο των1>ιστων, ά.ν~yκα:Ι~ν 8ια την ~Ιώνιoν ~δτων σωτηρ!α:v»
('Ι. KcV.oyήpou, Ή ά.ποστολή της Όρθo80ξΙ~ς εΙς τον σόγχρονον χριστι~νικoν κ6σμον,Θεσσ!Χ.λQ
νΙX1j

1953,

σελ.

39-40).

(2) Πρβλ. J. Romanides, ένθ. CΙνωτερω, σελ. 57: «his (Chomiakov's) aproach to the
problem ο! Ecclesiology, therefore, is not based οη an historical.analysis of. Church History
anddogmatik Theology».
(ΣΙ) π~ριx Plaηk, μ.ν1jμ.. έργ., σελ.

(4)

116.

Πρβλ. Π. ΤΡεμπέλrx, Δoγ~τική τομ. β"Άθ7jν~ι

1959,

σελ. ~67 •.
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βεβα.ιότητα.τlΧότην; ΈπιφιισιOΚΡIXΤΙιt δέ, ~ιότι εννοιιχιτης <pιιaLx1jc; τιiξεως, ,~ς ή
&ρετη έν: γένει (~ς &γ~πη, δικιχιοσόνη ~ OCγιότης) κIXΤaλlXμ,βιXνOιισικα.ιριωτιiτην '/(IXL
&ποφΙΧσ'ιστικην θέσιν έν τφ βιχσιλεΙ!ρ της χιiριτoς, -ητοι

tv τη

χριστιιχνικη ΈκκλησΙιt.

ΣΤΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

" 'Ανιχκεφιχλιχιοuντες έν σιιvτo μ,Eιt τOCς έκ τ:ης δλης πιχροόσης έργιχσΕιχς δΙΙΧ?tιστώ
σεις έπί τοί) θέμ,ιχτος τοί) &.λlΧθήτοιι τ~ς Έκκλησ!.ΙΧς, θιi ~διινιXμεθσ.; ένεt3ει!Cορισμ,ιi

των vci σημ,ειώσωμεν -rci &κόλοιιθσ.; :

, Ι.

ΤΟ Μιίθ-ητον της ΈκκλησΙιχς, &ποτελεΤ, τόσον έξ ύποκειμ,ενLκ1jς δι,roν κσ.;Ι έξ

&ντικειμ,ΕVικ~ς πλειιρ&ς της Θρ-ησκε(σ.;ς, το κ~ντρικώτιxτoν σ.;Ιτημ,σ.; κσ.;Ι την πλέον ouσιώ3η προυπόθεσιν οόχΙ μ,όνον <1jc; όρθ~ς έννοΙιχς της καοτ' έξοχην έξ Άποκιχλόψεως
θρηcrκεEσ,ς, -ητοι του Χριστιιχνισμ,οu, &λλci κιχι του σκοποσ σ.;ότου, ,δΠ(ύς ~ς, δρσ.;"η
ΈκκλησΙιχ όδηγήσrι τον α.νθρωπον εΙς την

3tci τοί) ένιχνθρωπήσιχντος Λόγοιι κιχι Yιotί

του Θεόί) κομ,ισθεΤσιχν &.λήθεισ;ν κιχι σωτηρΙιχν.
Π. ΑΙ προUποθέσεις

3tci την εΙς τo&λιfθητoν της ΈκκλησΙιχς πΕστιν κιx~ δι3σ.

σκιχλΕιχν πσ.ρέχovτιxι στΙΧδιιχκως μ,εν &πο των &ρχlχιοτέρων .η3η πηγων της θεΙιχς 'Α-

_'\ 'ψ'

ΠΟΚ!U>ΙΙ

εως,

Ι~.I.
00;

-

- .η

'λ οκλ ηρω:'Ηκως

\

εκπεφριχσμ,ενως

κιx~

ο

μ.ιχρτιιρειτιχι

ι ,

'-. ι

τοιιχιιτηιχl\η-

θειιχ του, &λΙΧθήτοιι

-r1jc; ΈκκλησΙιχς ύπο της KιxιVΗς ΔιlΧθήκης, κιχι υπο της ,Ιερ&ς30γμ,ιχτικ1jς, ΠιχρΙΧ3όσεως -r1jc; ΈκκληaΙιxζ.
ΠΙ ΤΟ &λιίθητον, διιχκρινόμ,ενον της έννοΙιχς της θεoπv~ιιστEιxς κιχι &ποτι;:λοuν
έν τελικη &νιχλόσει δωρεciν κιχι τοϊίτο

"C1jc; χιίΡΙ1.0ς τοί) Θεοίί προς την. υπ' Αότοί)

ΙδριιθεΤσα.ν Έκκλησίσ.ν, έμ,πεφικον μεν κριτήριον προϋποτΕθησι την εΙς την πιχρα

δοθεΤσσ.ν &λήθειιχν π ι σ τ

6 τη Τ ΙΧ, δεν 7Ι;ιχριχκωλόετιχι δμως έκ της έν τη ΆE~κί:η
σEιt &.μ,ιxp~ωλότητoς τοί) &νθρωπΕνοιι πιχριΧγοντος, διότι, τοϊίτο θci έσήμιχινεν α.κρως

-ηθικιστικην θεώρησιν τοϊί ΧριστιιχνLσμοu, Oci συνεχέοντο δε έπικινδόνως μεγέθη της
φυσικ~ς τιίξεως μετci μεγεθων του βιχσιλεΕου της χιiριτoς. KΙXL έπΙ

-;ou σημεΕοιι δμως

τοότου κα.φΕιχν ΚέΚ't'ηvτlχι σ1]μιχσ(σ.;ν οΙ .λόγοι τοϊί OSLov Πιχ.JλQU, ί5τι «εχομεν τον: θη1
σιχυρυν
τοuτον

-

κιχι μη έξήμ,ων» (Β' Κορ.

IV.' ΑνιχλυθεΙσης
ι

,

μεμ,ιχρτιιρημ,ενιχς

-

πιστων,

-

έ'
ι
".s.'
~
ι
~
- Θ
ν οστριχκ Ε νοις σκεuεσιν,
ινιχ 'ί uπερ β ο λ'
η της οuνιχμεως
ι/ του,
• εοu,

~ ι

4, 7).

σuντόμως της φόσεως τ~ς 'ΕκκλησΕlχς XIX-;;ci -rcic; 3όο ΙΧότ-ης

uΊ!ψ εις,

ως

θ

.s.',

ιi

κιχτεοειχ η, υΤΙ

Υ,

τε

ι

κεvτpou

'

-1>."
', οργιχνοu

-

πvειιμιxτικη της

-

της

Ι

σωτηριιχς

\,

κιχι

ως

Ε

κοινων ,ιχς

'Εκκλησιιχς
ι
Ι
d
'κλ ειει
ι
.),
φυσις 'IJxtσ-t:ιx ιχπο
τ"ν

εννοιιχν τοϊ) νόμοu κιχΙ της έξωτερικΊjς lXόθεVΤ(lXς κιχΙ έξοuσΙας. 'Α ντιθέ"ως Ύj δριχτη
ΈκκλησΕIχ, &πιχροιΙτητον προϋπόθεσ'ιν ύπιίρξεως κιχΙ δριίσεως ιxUτης προς έπιτέι,ε
σιν έν τφ κόσμι,> των θεοχιχριίκτων ΙΧότης σκοπων, κέκτητιχι έξωτερικον 6ργιχνόν
ΙΧόθεντΕιχς, ~ς κιχνονιστικον έν τη δριίσει ΙXότΊjς μ~γεθoς, τουτο δε σuνΕστιχτιχιΕΙς το
δι' 'AπoστoλικΊjς διΙΧδοχ:ι)ς κιχνονικον της 'ΕκκλησΕοις 'ΙεριχτεΤον, κιχΙ δη εΙς το 'Επι

σκοπ&τον, χωρις τοuτο να: σημιχΕν] δι ιχ '( Ρ εσ ι ν Ιν τφ σώμοιτι ",Ίjς, 'ΕκκλησΕιχς,
ιXλλci

κ ιχ θ ο Ρ ι σ μ ο ν

του μ,ιιστηριιχκοϊί ιxUΤΗς όpγιiνoυ.

Ώσιtότως Ύj περΙ της ΈκκλησΙιχς ~ς σ:ώμζ1..τος XPΙQ"τOϋ κεντρικωτιίτη 'εννοιιχ

.ηκιστl.t aπoκλείει την 3ιιiκpισιν των έπΙ μέροuς μελων ιxUΤΗς, διότι &.κριβj;)ς μ,όνον
διci της διιχκρΕσεως κιχΙ διαφοι:Εσεως τοότων τuγχιίνει δυνιχτη Ύj &.ρμονικη λεΙΤQΙΙΡι

\ ζ.),
ω" "\'01.1,

γ~ιx κοοι

ι

• -.

σωμιχτος, ενι,> ιχντι

θΙετως,

".

Α:::;

-

~ ι

ειχν ΙXpV(l πιχσα. οιιχ)(,ρισις μετιχ

ξΙ1.1

-

~ων

'με-
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λων της 'Εκκλ'φ(ocς, τότε 3εν 3υνOCμεθα:' πλέον' ναι όμιλc7φ.εν περΙ ζ ω ν τ ο ς' σ ώ,
- fJ.Λ
Ζ'λ'
'.:>.'"
ι
μ oc τ ο ς
XOCL~ οργocνισμου,
oc περι':J.~ ψ' υΙ Χ ο υ μ ocΙ ζ Ύj ς, εν
ιι το επι μερους
προστΙθετιχι ε~ς το 6λον έξωτερικως, &νευ όργιχνικου ζωντος 3εσμου προς ocότό.

ν. το ιXλocθΎjτoν ώς ~3ιότης της ΈκκλΎjσΙΙXς &ν~κει ε~ς ~ν lSλΎjν Έκκλ'φ(ocν,
~"oι εΙς το πλ~ρωμoc ocότης, τουτ' Ιστιν εrς τε τον Κληρον κιχΙ ε~ς τον Λocόν.Κιχτι1

τocv.τoc οό3ενος της Έκκλ'ησΙοο; μέλους ~ φων~ 3ύνocτocι νι1 πocριχθεωΡ1Jθη έν τη σκέ
ψει'

xocl τη ζωη της Έκκλ'ησLocς. Έν πρoκεψΈVcι> lSμως 3έον νι1 γΈV~τocι 3ιOCκρισις

-:ων έννοιων φ ο Ρ έ ω ς xocl ό Ρ γ oc ν ο υ του ά.λιxθ~τoυ. ΦορεΤς της ΠΙστεως της
ΈκκλΎjσΙOCς τυγχOCνουσι πOCντoc ocότης τι1 μέλΎj ά.3ιocκρ(τως, οόχl l)μως

xocl

ocόθεντι

κι1 lSpyocvιx; 3ιocτυπώσεως α;ότης. 'Όργα;νον της ά.λα;θ~τoυ κα;Ι α;ύθεν'nκης 3ιocτυπώ

σεως της Πίστεως της ΈκκλΎjσΙα;ς τυγχOCνει ό συν03ικος θεσμός,

xocl

3~ ή ΟΙκουμε

νικ~ Σύν030ς. Ό λιχος κέκτητιχι ώσα;ύτως ~ν έιχυτοσ θέσιν έν τ] Συνό3cι>, πιχρΙστoc-

"
'... 6"
ψΙ
Ύjφoυ. Δ"
ια; τον
λόγον τοuτον &πο ocότης ~3Ύj'της 'Αποστολικης Συνό30υ, κιχΙτοι μετεΤχεν όλόκλΎjpOς
~ κοινότης xocl έγένετο «πoλλ~ συζ~ΤΎjσις» (ΠρΙΧξ. 15, 7), ε~ς ~ν Ιλα;βον &3ια;κρΙ:..
f
"
ι
1f.
~
Ι
τιχι ομως κιχι Λocμ. ~νει μερος
εις
τιχς συ ζ Ύjτησεις
~νευ
σικα;ιωμocτος

τως μέρος ο! τε 'Απόστολοι κιχΙ ό λocός, την συζ~ΤΎjσιν έπεσφρOCγισα;ν χρώμενοι τιϊ>

~ι3α;κτικιϊ> ιχδτων &ξιώμα;τι ο! 'Απόστολοι. Δι' Ο το Ιερον κεΙμενον των ΠρOCξεων τι1

έν τ] Συνό3cι> θεσπισθέvτα; 3όγμα;τιχ χα;ρα;ΚΤΎjρΙζει ώς «κεκριμένιχ» πα;ρι1 των 'ΑποΊλ

στο

ων,

<ί)~
XOCL'Π ρεσ β'
υτερων : ({.......

~,

σε

~

,

σιεπoρευovτo

'όλ'
1'00;
π
εις,'

~,~

.

πα;ρεσΙσουν

.-

α;υτοις

φυλOCσσειν τι1 Οόγμα;τα; "ι1 κεκριμένιχ δπο των 'Αποστόλων κιχ! των Πρεσβυτέρων
τω'! ένΊεροuσocλ~μ»

(ΠρOCξ. 16, 4).
Κα;τ&τα;στoc ά.λocθΎ)'t'oς τυγχOCνει ΚΙΧΤ' ά.pχ~ν ~ σύνολος 'ΕκκλΎjσΙOC, ~τoι το πλ~
ρωμ~ Kλ~poυ xocl Λαίοσ, έκ του ά.λocθ~τοu 3ε τούτου ~πετιxι, lSτι κιχ! το ΙSpyocvov της
, ΕκκλΎjσ(ocς, ~τoι Ύj όμοθυμΙιχ των Έπισκόπων, έν Συν63cι> ~ έπ! μέρους ένεργούντων,

τυγχ&νει ώσΙΧότως ά.MθΎ)'t'oν.

νι Μετι1 -τον κocθορισμον κιχ! τ~ν 3ιOCκρισιν

φ ο Ρ έ ω ς κιχ! ό ΡΥOC ν ο

τφ ιΧλocθ~τ(r της ΈκκλΎjσ[ιxς, σοβα;ρ'ώτOCτη τυγχOCνει κιχ! ~ εΙς το π ε
J.

f;I.

ι
ν τ ι κ ε ι μ ε ν ο ν

-

το\)

,
oc'λocθ'ΎjΤOυ ocφορωσoc

2. 'θ
ι.<.ΛΎj εια;,

d

οτι

8(ο

~-λ~'
~,
σΎj
σΎj πεσιον

oc

\) έν

ν η το
~,
'Ι ocvτι-

κεΙμενον της ά.λιxθ~τoυ της ΈκκλΎjσ[ιxς ένεργεΙιχς ά.ποτελε! μόνον 6,τι Ιχει σχέσιν

προς ~ν ιx~ωνίιxν κιχ! ά.νΙΧλλοΙωτον ά.λ~θειιxν της 'EκκλΎjσΙΙXς, ~τόι (),τι &ποτελε! τιΧς
περΙτο Οόγμιχ κιχ! τι1 ~θΎj ά.λΎjθεΙιxς. Κιχ! έντocuθιχ 3ε ~ ά.λ&.θΎ)'t'oς της ΈκκλΎjσΙOCς ένέρ
γι::ιιχ πε3(ον η &ν''ηκεΙμενον πρωτίστως κιχ! κ\)ρΙως Ιχει οόχ! το γρOCμμιχ

xocl

τον τό

πον, 3ιότι τιχυτoc, &νθρωπΙνΎjς όπωσ3~πoτε προελεύσεώς lSντoc, ά.λλoιoυvτιxι ποΜOCκις
κιχτι1 τιΧς έκOCστοτε φιλολογικι1ς κιχ! φLλoσoφικιXς του ά.νθρώπου προϋποθέσεις, ά.λλαι
το πνεuμoc κιχ! το νόΎjμOC των περΙ το 3όγμoc κιχ! τι1 ~θΎj ά.λΎjθειων της χριστιιχνικης

ΠΙστεφς

xocl

~Mιxσκ<iλΙιxς.

νπ. ΈΩς κυρ(α;ς &ποκλΙσεις έκ της τοια;ότης περΙ ά.λιxθ~τo\) 3t3ocσx<iλEoo; 3υνά:μεθoc
νι1 χα;ριχκτηρ(σωμεν ~ν περΙ του &λιxθ~τo\) τοσ Πά:πoc Ρωμιχιοκιχθολικην &ποψιν κα;Ι

~ν Πρoτεστιivτικ~ν &κρότητΙΧ 1:0υ Pώσ~υ Α. S. Chomiakov, ~ν ώς sobornost
θεωρ(ιχ φεΡOμΈVΎjν.

'Αμφότεριχι α;Ι πεπλΙΧνΎjμένOCΙ ιxoτCXιΙ &κρ6τητες κιχ! κιχκ030ξίΙΧι κοινον σ1)μεΤον
ά.φετηρΙιχς Ιχουσι το ()τι συγχέουσιν έν τιϊ> ά.λιxθ~τcι> τι1ς έννο(ιχς του φορέως κιχ!
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όργOCνο\).

Κα;Ι έν μεν τ] πρώηι περιπτώσει ~ σύγχυσις γΙνετocι εΙς βOCρος το;:; φορέώς .(ά.-
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κρω't"'tjριa.ζομένΟ'J κοιλ -rou bpyocvou, 3ιότι τοuτο λα:μβσ.ν:;;τα.ι OCτομικως κα.Ι oι')χ~ σu'lο-

3ικως 4>ς ξ!3ει), έν 3ε '>"Π 3εuτέΡζf περιπτώσει ~atJIlUaLt; γΙνετα.ι εΙς βσ.ρος τοϊ) δρ
γσ.νοu,εUρuνομένοu τοuτοu κιχτ' &ρχOCς έπΙέπικιν3όνιr Ισοπε3ώσει Iα~pou xa.l Aa.ou
ένή'j Έκ!ζλ-φL~, ,'>ελικως8ε.α.Ιρομένοu πά,ντη, 3ιότι έν

. k ον ' ouoev
,~,
Ch
, ι)mιa

-rn

sobornost

θεωρί~ -rou

'Ι:
\
'Ο
'!Ι-.ι
θl
,
'Ε
λ
ί
ε.,ω,,"ερικον oι.U εντικον υργοι.νον εχει
εσιν εν τη ' κκ ΎJσΙζf.

~,
>. \
'0ι 'λ θ' ι
~
oUO
ιι.ΠΟ ":'Ύjς ορ ης περ. α: α: ΎJΤOI) OL~α:σκα:λΙιx.ς τΊjς ΈκκλΎjσΙcι.ς &'ποκλΙσεων, ~τoι ,,'lj.; Pωμα:ΙOκα:θOλικΊjς πλά,νίlζ περΙ
ιiλα:θ~τοUΤΟU Πά.ποι., κα,Ι ,,'ljt; Προ,:,εσ-ra.ντικ'ljς &.κρότψος τοϊ) Chοmίalων, (3La.L-

νιιι .

'Ε ν

Ν'
ι
Ι ,
τη a.νa.φεσει κα:. α:να,σκεuη των

-

,-

ι
'~/θ
Ι,
Ι
ι
Ι
~
,
ι
'!ο
ι
ι'
'('ερoc εοο η εν τη πocροuση εργα.σ~ιr- σ-ημα:σια. ε.ς ,_,ν α:να: ρεσιν της οεuτερα:ς -;-α:U"ι"ης

-rou Chοmίalωv sobornost. θεωρl.ιχς, τοuτο 3' έγsνε-rο 3tιX Μο κυρίως ίιψι.στης - Oίj
μο:σίιχ.ς λ6γΟUζ, χocΙ 3~

:

α,) Διότι ~ κα.κό30ζος ιΧκρδτ-tις -rou

Chomiakov

εϋρψα.ι έντος ,,'ljt; Όρθ030ξίοι.ς

κα:Ι δ έξ ιxίιτΊjς xtv3'Jvot; έν3ιιχφέρει ~μίXς &μέσως, 61ς ,,;,ου 131'0U o~xou πρω-r(στως
κη~ομέ\}οuς.

β) Διότι ένφ ~ περΙ άλα.θ~";'OI) του πσ.πα, Ρωμα,ιοκα:θολικ-η άντΙληψις, βληθε~σα.
κα.Ι &νoι.ιρεθε~σα. &πο του

1870

~ 11\,
υO~OI)

uot;

...

-

πl\ιωρσ.ς,

'!ο'
'θ ι
σΙα., ΠΑ.,ι

κα.τ' έπα.νOCλΎjψιν ίιπό τε ΌρθοΜξοΙ) κocΙ μ-η Όρθο''''

- εΥνωσμεν"ην
,
ι

ι,
λ
σUΥΥρa.μμα:των, ocποτε ει

-

ειοικων

π

λι
εον

κ~~ έπιo-ημocνθε~σιxν κα:κο30ξΙα.ν, περΙ των κιν3όνων οδς περικλείει. -η θεωρία. του

C:Q;omiakov 3εν ~χει etasTt έν'ημερωθ'lj -ηΚΙΧθΆ-ημiiς Θεολογία:.
ιχ. 01: XLv3uvot ο(),;οι της sobornost θεωρία:ς θιΧ ή3όνα:ντο
Ψισθ(;'Ηην έν τo~ς έξΎjς σΎjμεΙOις

σu'lτόμως νιΧ σuνο

:

ί) «Mυστ~ριιΧ» και «λόγος» 3εν θεωρουντα:ι έν τ] ένια.Ι~ α:ίιτων o:ίιθεντ~

κ6τ'η't'ι ώς 360 3tocιpopot μορφocΙ τοϊ) αuτοu θελ~μα:τoς -rou Ένος Kuptou 'Ι'φο;:;
ΧρLmou, άλλα: χωρίζoντlΧι &π' ά.λλ~λων, της άρμo3~ότητoς περΙ τιΧ μυστ~ριo:

&πo3ι30μένΎJς εΙς ,,;,οός Κληρικοός, της 3ε περΙ τον λόγον :::Ις π&νΤ(f.ς ,,;,οΙΙς π~
στοός.

2) Έπιφiρ:::-rα.ι πλ~Ρ'ης ίσοπέ3ωσις με.. α:ξό Κλ~ΡOI) xoct Λα.οίί. 3ιιΧ προφιχ
vou.; &ρν~σεωζ τοί) θεοχocταστά,,;,οu της Κα:ι')ης ΔιC(θ~κης πoλ~τευμα:τoς -:ης χρι
crTLocVLX'lj::; Έκκλ-ησΙιχς, όπερ θεωρε~"':αι τελικως ώς ζ~τημoc έξω-rερικ'ljς τά.ξεως
κocι οίιχι 3ιιΧ τ-ης σΎjμα:σ[α.ς της 'Αποmολ~κη::; Δια:~oχης 6)ζ έχέΥΥυο'l της κα:θα.
ρότητος της Πίστεως καΙ 3ι3α:σκα:λΙιχς.

3) Δι' &κρocτοu μυστικισμοϊ) έπιζ-,I'tε'Lτα:ι ~6ικιστικ-η θεώρησις του Χρισηα:
νιcιμoυ, σuγχεομένων ο()τω των δρΙων μετα:ξΙΙ της φυσ~κ:ης "ιiξ:::ως ΚιΧί της τά.
ξεως της χcΧρ\τoς.

q)
-ή

ΚΎjρuσσετocι &χρσιτος UΠΟΥ.εtμενισμός, κΙΧι

sobornost

,
'ιιστικον

1Hj

θεωρία:, κιχίτοι την &λ~θεια:ν έπιζητεϊ

ι
θ
μγε ος

'!ο'
οuνα:ΤΙΧL

\

να:

'1: λl

ec,.ii:

ξ
εΥ Τι

κα.τιΧ σχημο: όξόμωρον, 3ιόη

t'l

.. ,
,
"η ocνo:χα:ιτισ-n

τη ό"λότψι, οό3εν κα:νο-

"
το

'β'
Ν
εσωτερικον
ιωμα. του

πιστοίί.

5)

Μοιρα:ϊον έπα:κ6λοuθον της soborηost θεωρία:ς είνα: ι_ ~κρα: ά.γνωσια:ρχΙoc

κιχΙ &βεβαιότης

t'l

τοϊς της ΓΗστεως.

τ-ην θεωρία') δμως τα:υτην του

Chomiakov

&'I(f.ιpe~, ώς :::t8ofLev, C(.u,,~ α,(}τη -η

ΆγΙα. Γρα:ψ~, α:ί μα.ρτuρία:ι των ΟΙκοuμενικων Συνόοων, /χι έκκλησιολΟΥΙΚα.Ι κιχ
θ9λου των Πα:τέρων της ΈκκλΎjσΙOCς 3ι3α:σκα,λΙα.ι, ώς κocΙ -η σύγχρονος Όρθό30ζος
Θεολογία: ~ι.ιΧ των σοβαρω,,;,έρων έκπροσώπων αfJτ'ljς.
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Δ~& τούτων κΙΧ.τΙΧ.κλεtομεν την πα.ροUσ:α.ν μελέτη ν περι. το άλιχθητον της Έκκλ'''
σΙα.ς, χωρtς ποσως να. π~στεύωμεν, ()τ~ το θέμoc~λύθη τελικώς, ~χoντες (Sμως τηνπε
πoΙθησ~ν, !5ΤL ~-.έθησΙΧ.ν ~ί5λη α.ύτων τ:Ίί όξύτηΤL τα. πλέον σoβoιρα.~κτών σχετ~κω,ι
προβλημά:των. Έα.ν 8έ, ώς όρθώς παρετηρ~θη, βιβλΙα συμβά:λλοντιχπως

st; την έπι.;.

στη μην 8έον να. θεωρωντoc~ ούχΙ μόνον τα λύο",τoc πρoβλ~μα:τα:, άλλα. καΙ τα. ~ξαΙρoντα

,

ΧOCΙ

xix. θ oρ~'ζ οντα

,

.

,~
Ν
τoc προ βλ'
ημocτιχ, τοτε
σ~καιo λ·ΟΥεLΤΟΙ:~

•
'λ ι
rt
,
Lσως ηεπ~ς,
οτι
και

"

.s.'ι

ΠΙΧ.-

pOUcrtx: μελέτη θέλει &ποφέρει τούς κατα. 3όνα:μLν κ,φπους οι:uτηςεlς την ά.ρτιωτέρ,οι:ν
~ρευνα:ν του θέμοι:τος το\) ιiλocθ~τoυ της ΈκκλησΙocςέν τη καθ' ήμα,ς Όρθ08όξ~ Θερ
λoy(~.
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