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 Θαδδαίου ἀποστόλου (α΄ αἰ.),  
 Βάσσης μάρτυρος καὶ τῶν τέκνων αὐτῆς (γ΄ αἰ.).   
 

42. ν τη Εκκλησία βιούται συνεχώς όλη η ζωή του Σωτή-
ρος, από την αρχήν έως το τέλος. Έκαστος σωζόμενος ζη ο-
πωσδήποτε αυτήν, διότι εις τούτο ακριβώς έγκειται η σωτη-
ρία. Η βίωσις του Χριστού αποκορυφούται εις την βίωσιν 
του σωτηριώδους πάθους Του… Διότι η σωτηρία δεν είναι 
άλλο ειμή η αδιάκοπος ζωή εν τω Σωτήρι, διά του Σωτήρος 
και χάριν του Σωτήρος… Βεβαίως, «η χαρά της σωτηρίας» 
αποκορυφούται εις την ανάστασιν, αλλά περνά μέσα από την 
χαράν του πάθους. 
 

 43. ι είναι ο απόστολος; Δ ι ά κ ο ν ο ς  της Εκκλησίας. 
Και η αποστολή; Δ ι α κ ο ν ί α  της Εκκλησίας. Τούτο είναι 
«κ α τ ά  τ η ν  ο ι κ ο ν ο μ ί α ν  τ ο υ  Θ ε ο ύ ». Τοιαύτη είναι η 
θεανθρωπίνη οικονομία της σωτηρίας του κόσμου. Διότι η 
σωτηρία είναι διακονία της Εκκλησίας, το διακονείν την Εκ-
κλησίαν. Και η διακονία της Εκκλησίας έγκειται εις την υπα-
κοήν εις την Εκκλησίαν. Εν αυτή περιέχονται όλαι αι άγιαι 
και σωτηριώδεις δυνάμεις, αι οποίαι έχουν πηγήν αέναον και 
ανεξάντλητον τον Κύριον της σωτηρίας, τον Χριστόν Ιη-
σούν. Διά τούτο η Εκκλησία είναι η πλέον εξαιρετική και α-
νεπανάληπτος οντότης εις όλους τους κόσμους. Κατά ένα 
θείον και θαυμαστώς μυστικόν τρόπον αύτη είναι ο Θεάν-
θρωπος Χριστός εν όλω τω πληρώματι όλων των θεανθρωπί- 
νων     ιδιωμάτων     και     τελειοτήτων     Του.    Διά    τούτο    η    Εκκλησία 
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 Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (Α΄ Κορ. δ΄ 9-16) 
 

    ᾽Αδελφοί, ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδει-
ξεν ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ 
ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. Ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ 
φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔν-
δοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. Ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ δι-
ψῶμεν καὶ γυμνητεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν 
καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσί· λοιδορούμενοι εὐ-
λογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακα-
λοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων 
περίψημα ἕως ἄρτι. Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ᾿ 
ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶ. Ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγω-
γοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾿ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν γὰρ Χρι-
στῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. Παρακα-
λῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε.   
 

 

είναι το μυστήριον των μυστηρίων, τα άγια των αγίων, το ευ-
αγγέλιον των ευαγγελίων: όλη μυστήριον, όλη αγιότης, όλη 
ευαγγέλιον (svetajna, svesvetinja, sveblagovest). Η Εκκλησία 
αποτελεί «τ ο  μ υ σ τ ή ρ ι ο ν  τ ο  α π ο κ ε κ ρ υ μ μ έ ν ο ν  α π ό  
τ ω ν  α ι ώ ν ω ν  κ α ι  α π ό  τ ω ν  γ ε ν ε ώ ν », το οποίον «ν υ -
ν ί  εφανερώθη τοις  αγ ίο ις  Αυτού». Ήτο αποκεκρυμ-
μένη υπό του Θεού λόγω του σκότους των αμαρτιών μας και 
του θανάτου, και τώρα εφανερώθη υπό του Χριστού «τοις α-
γίοις Αυτού». «Τα άγια τοις αγίοις». Και αυτό συμβαίνει πά-
ντοτε… Βυθυσμένοι εις την αμαρτίαν και τα θανάσιμα πάθη, 
οι άνθρωποι όλων των αιώνων και των γενεών, έκρυπτον και 
από τον ίδιον τον εαυτόν των εις το σκότος του κακού την 
μοναδικήν αγιότητα, το σωτήριον ευαγγέλιον, το μυστήριον: 
τον Θεόν Λόγον. Και αφ’ ετέρου το ίδιον αυτό το πανάγιον 
μυστήριον ήτο αποκεκρυμμένον εις τους μη αγίους. «Νυνί δε 
εφανερώθη»     διά     της     σαρκώσεως     του     Θεού     Λόγου,     διά    της 
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 Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η   Τ Η Σ   Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ   Π Ε Ρ Ι Κ Ο Π Η Σ 
 

    Αδελφοί, ο Θεός άφησε εμάς τους αποστόλους να εμφανισθού-
με τελευταίοι, σαν καταδικασμένοι εις θάνατον, διότι εγίναμε θέα-
μα εις τον κόσμον, εις τους αγγέλους και εις τους ανθρώπους. Ε-
μείς θεωρούμεθα μωροί χάριν του Χριστού, σεις φρόνιμοι εν Χρι-
στώ· εμείς αδύνατοι, σεις δυνατοί· σεις ένδοξοι, εμείς άσημοι. Έως 
αυτή την στιγμήν και πεινάμε και διψάμε, είμεθα κακοντυμένοι, 
δεχόμεθα ραπίσματα, διάγομεν βίον πλανόδιον, κοπιάζομεν εργα-
ζόμενοι με τα ίδια μας τα χέρια. Όταν μας βρίζουν, ευλογούμεν, ό-
ταν μας διώκουν, δείχνομε ανοχήν· όταν μας συκοφαντούν, μιλάμε 
ευγενικά. Εγίναμε σαν σκουπίδια του κόσμου· κάθαρμα όλων έως 
την στιγμήν αυτήν. Δεν γράφω αυτά διά να σας ντροπιάσω, αλλά 
διά να σας συμβουλεύσω σαν παιδιά μου αγαπητά. Διότι αν και 
μπορή να έχετε χιλιάδες παιδαγωγούς εν Χριστώ, δεν έχετε πολ-
λούς πατέρας, διότι εγώ σας εγέννησα εν Χριστώ Ιησού διά του ευ-
αγγελίου. Σας παρακαλώ λοιπόν να γίνεσθε μιμηταί μου. (Απ. Δ.) 
 
 

ζωής Του, του πάθους, του θανάτου, της αναστάσεως, της α-
ναλήψεως, της καθόδου του Αγίου Πνεύματος, – εφανερώθη 
ως Εκκλησία και παρέμεινεν εις τον κόσμον ως Εκκλησία. 
Και η Εκκλησία είναι ο θείος σκοπός και το νόημα όλων των 
κόσμων, όλων των όντων, και προπαντός των ανθρώπων. Η 
Εκκλησία είναι το ιερόν του Θεού, το ουράνιον αγιαστήριον, 
τα θεία «Άγια των Αγίων», τα οποία, αγιάζοντα, σώζουν από 
κάθε τι το μη άγιον: από την αμαρτίαν, το κακόν και τον διά-
βολον. Η Εκκλησία είναι το θείον κατοικητήριον της Πανα-
γίας Τριάδος – «το σώμα της Τριάδος» –, εις το οποίον ζουν 
τα πάντα εκ του Πατρός δι’ Υιού εν Αγίω Πνεύματι.    
 

 44.  άγιος Απόστολος α γ ω ν ί ζ ε τ α ι  με όλην την ύ-
παρξίν του, και η ε ν έ ρ γ ε ι α  του Χριστού «ε ν ε ρ γ ε ί  ε ν  
α υ τ ώ  ε ν  δ υ ν ά μ ε ι ». Εις τον άνθρωπον ανήκει το να αγω- 
νίζεται,   εις   δε   τον   Χριστόν   το   να   δίδη   τας   δυνάμεις   («ενερ- 
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γείας»). Μόνον κατ’ αυτόν τον τρόπον επιτελείται το έργον 
της ευαγγελικής, της θεανθρωπίνης τελειοποιήσεως του αν-
θρώπου. Το έργον τούτο γίνεται πάντοτε κατά μίαν θεανθρω-
πίνην συμμετρίαν, διά να μη συμβή το ένα από τα δύο: να μη 
γίνη ο άνθρωπος ρομπότ, ή ο Θεός – περιττός. Πράγματι, ο 
άνθρωπος θα εγίνετο ένα αυτόματον, εάν αι δυνάμεις της χά-
ριτος του Χριστού απειργάζοντο την τελειοποίησιν και σω-
τηρίαν του άνευ της συμμετοχής της ιδικής του θελήσεως και 
άνευ του αγώνος· ο δε Θεός θα ήτο περιττός, εάν ο άνθρω-
πος επεδίωκε την τελειότητα και την σωτηρίαν του μόνον με 
τους ιδικούς του κόπους, άνευ συμμετοχής των της χάριτος 
του Χριστού δυνάμεων. Αλλ’ επειδή η τελειοποίησις και η 
σωτηρία είναι έργον θεανθρώπινον, διά τούτο χρειάζονται 
και τα δύο, δηλαδή η θεανθρωπίνη ισορροπία εν τη θεανθρω-
πίνη συνεργασία. Αυτό το θεανθρώπινον κατόρθωμα της τε-
λειοποιήσεως του ανθρώπου είναι ένας συνεχής αγών κατά 
της αμαρτίας, κατά των πειρασμών και των παθών, κατά των 
ακαθάρτων πνευμάτων. Εις τον αγώνα αυτόν ο χριστιανός 
πάντοτε νικά, εάν αγωνίζεται χρησιμοποιών τας δυνάμεις τας 
παρεχομένας υπό του Χριστού. Και αγωνίζεται εισφέρων ο ί-
διος όλην την ψυχήν του και όλην τη θέλησίν του. Αυτός δί-
δει τον εαυτόν του ως αγωνιστήν, τα δε όπλα λαμβάνει από 
τον Χριστόν. Εις τον αγώνα αυτόν κοπιάζει και βασανίζεται 
η ψυχή του, η συνείδησίς του, το σώμα του, η θέλησίς του, 
και αναλόγως του κόπου λαμβάνει τ η ν  ε ν έ ρ γ ε ι α ν  από 
τον Κύριον την «ενεργουμένην εν αυτώ εν δυνάμει».  
 

(ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ, σελ. 188-191, δ΄ έκδ., ΑΣΤΗΡ) 
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